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Dla akcjonariuszy  
ATHENA INVESTMENTS Dom Maklerski S.A.  

 
 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami 
Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego 
prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz 
wyniku finansowego za ten okres. 
 
Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie  
w następującej kolejności: 
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę  
2 405 582,65 zł oraz pozycje pozabilansowe  
 
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku  
wykazujący zysk netto w kwocie 487 111,11 zł 
 
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do  
31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 487 111,11 zł 
 
Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 
roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 621 504,52 zł 
 
Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 
 
 
 
 
   

podpis 
 

podpis 
 

podpis 
 

Arkadiusz Skóbel Piotr Mazur Małgorzata Burak 
Prezes Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy 
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oraz izb rozliczeniowych 
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11. Dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych 
12. Szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w bilansie grup rodzajowych środków 
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zaliczanych do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 
lub aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 
14. Zobowiązania krótkoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym na dzień 

bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 
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rozliczeniowych 
18. Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełd 

towarowych 
19. Kredyty i pożyczki od jednostek powiązanych, zaliczone zarówno do zobowiązań 

krótko- jak i długoterminowych 
20. Zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz 

funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w podziale na zobowiązania wobec 
poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych 

21. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z 
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 

22. Zobowiązania długoterminowe 
23. Rezerwy na zobowiązania 
24. Struktura własności kapitału zakładowego 
25. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok podatkowy 
26. Zobowiązania zabezpieczone na majątku domu maklerskiego 
27. Zobowiązania warunkowe 
28. Dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń 

 
VII DANE O WARTOŚCIACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW        

ZAPISANYCH NA RACHUNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
1. Zdematerializowane papiery wartościowe 
2. Inne niż zdematerializowane papiery wartościowe 

 
VIII DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I 

STRAT 
1. Odsetki od lokat i depozytów 
2. Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych 
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej 
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4. Dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie 
5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych 
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto 
7. Dane o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 
8. Dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego 
9. Przedstawienie struktury rzeczowej i terytorialnej przychodów z działalności 

podstawowej 
10. Dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów 

pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013 
 

IX DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

1. Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych 
2. Objaśnienie podziału działalności maklerskiej na działalność operacyjną, 

inwestycyjną i finansową 
3. Wyjaśnienie pozycji Pozostałe wpływy, Pozostałe wydatki 
4. Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji  

w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów 
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1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez dom maklerski umów 
nieuwzględnionych w bilansie 

2. Transakcjach zawartych przez dom maklerski na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi 

3. Suma wartości wynikających z ksiąg rachunkowych transakcji ze stronami 
powiązanymi 

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 
5. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej 
6. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, należnych lub wypłaconych 

członkom zarządu, osobom zarządzającym, członkom organów nadzorczych domu 
maklerskiego 

7. Pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych członkom zarządu, 
osobom zarządzającym, członkom organów nadzorczych domu maklerskiego 

8. Nazwie i siedzibie jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe 

9. Informacje dodatkowe ujawniane w przypadku łączenia spółek 
10. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
11. Informacja o pewności co do kontynuacji działalności 
12. Inne 
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1. Dane podstawowe jednostki sporządzającej sprawozdanie 
 
Nazwa - ATHENA INVESTMENTS Dom Maklerski S.A.  
Siedziba - ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice.  
Forma prawna - Spółka Akcyjna 
Podmiot prowadzący rejestr - Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nazwa rejestru – Rejestr Przedsiębiorców 
Numer rejestru -  0000293430 
NIP Spółki - 9512232712 
REGON - 141157850 
Telefon – 32/4119551 
Email biuro@aidm.pl 
Strona www – www.aidm.pl 
Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego z dnia  17 kwietnia 2012r. 
Podstawowy przedmiot działalności Athena Investments Dom Maklerski S.A. (dalej: AIDM 
S.A., Spółka, Jednostka) obejmuje prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie 
zarządzania portfelami instrumentów finansowych. 
1 grudnia 2020 r. Spółka uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego wpis na listę agentów 
firm inwestycyjnych. Firmą inwestycyjną, na rzecz której działa AIDM S.A. jako agent firmy 
inwestycyjnej, jest Crowd Tech Ltd z siedzibą w Limassol.  
Spółka prowadzi swoją działalność przestrzegając obowiązujących i odpowiednich przepisów 
prawa. 
 

2. Skład Zarządu 
 
 Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład 
Zarządu spółki wchodzili: 
 Pan Arkadiusz Skóbel – Prezes Zarządu 

Pan Piotr Mazur – Członek Zarządu 
Zarząd został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2018 r. na kolejną 
trzyletnią kadencję. Na przestrzeni 2020 roku nie było zmian w składzie Zarządu. 

 
3. Skład Rady Nadzorczej 

 
 Na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład 
Rady Nadzorczej wchodzili: 

Pan Zbigniew Zgoła 
Pan Bogusław Lebelt 
Pan Mirosław Szczygielski  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 31.03.2020r. udzieliło absolutorium Członkom Rady 
Nadzorczej, którzy pełnili swoje obowiązki w poprzedniej kadencji, tj. absolutorium uzyskali 
p. Zbigniew Zgoła, p. Bogusław Lebelt, p. Mirosław Szczygielski oraz p. Jakub Wikiera. 
Jednocześnie tego samego dnia do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję powołani 
zostali Pan Zbigniew Zgoła, Pan Bogusław Lebelt oraz Pan Mirosław Szczygielski.  

 
4. Wskazanie czasu trwania działalności domu maklerskiego jeżeli jest ograniczony 

  
 Zgodnie z paragrafem 3 Statutu Spółki czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
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5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku 
do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
 

6. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład domu 
maklerskiego wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 
sprawozdania finansowe 
 
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. ATHENA INVESTMENTS Dom 
Maklerski S.A. nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających 
samodzielnie sprawozdania finansowe. 
 

7. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez dom maklerski w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
przez niego działalności  

  
 Sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki w dającej się przewidzieć 
przyszłości w niezmienionym zakresie i braku istnienia okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania działalności. 

 
8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po 
połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, 
łączenia udziałów) 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie spółek. 

 
9. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 
 Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia, które należałoby uwzględnić w sprawozdaniu 

finansowym. 
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II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy pozostawiają prawo 
wyboru bądź nie regulują danego zagadnienia. 

 
 Jednostka stosuje się do zasad (polityki) rachunkowości, w tym zasad wyceny aktywów i 
pasywów, pomiaru wyniku finansowego (także amortyzacji) oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego ujętych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 
2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dziennik Ustaw z 
2017 r. pozycja 123 wraz z późniejszymi zmianami) - w części jej dotyczącej. 
 
Jednostka nie wykazuje informacji wskazanych w paragrafie 40 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, 
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z uwagi na specyfikę 
prowadzonej przez firmę działalności. Firma nie nabywa i nie sprzedaje we własnym imieniu 
i na własny rachunek żadnych instrumentów finansowych. 

 
1. Wartości niematerialne i prawne 

 
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez AIDM S.A., tj. pozyskane z zewnątrz  
w sposób odpłatny lub nieodpłatny prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego 
wykorzystania na potrzeby jednostki, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok. 

 
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się: 

a) Autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne 
b) Wartość firmy 
c) Know-how 
d) Koszty zakończonych prac rozwojowych 
e) Inne wartości oraz zaliczki na wartości materialne i pokrewne 

 Wartości niematerialne i prawne mogą stanowić: 
 nabyte autorskie prawa majątkowe, licencje, autorskie prawa pokrewne, koszty instalacji 

i uruchomienia wcześniej wspomnianych,  
 koncesje, licencje, prawa do wynalazków, prawa do patentów, prawa do znaków 

towarowych, prawa do wzorów użytkowych, łącznie z kosztami rejestracji  
i ustanowienia ich własności, 

 know-how, 
 wartość firmy będącą nadwyżką ceny nabycia nad wartość godziwą przyjętych aktywów 

netto, 
 koszty zakończonych prac rozwojowych, związanych z pracami praktycznego zastosowania 

odkryć badawczych lub osiągnięć wiedzy naukowej lub technicznej. 
 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
Zaliczki wypłacone na poczet dostaw wartości niematerialnych i prawnych, wycenia się na 
dzień bilansowy według zasad tożsamych dla należności handlowych. 
Amortyzacja bilansowa wartości niematerialnych i prawnych obliczana jest według stawek 
amortyzacyjnych, ustalanych na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 
użyteczności. 
Okresy ekonomicznej użyteczności oraz wynikające z nich stawki amortyzacji podlegają 
corocznej weryfikacji. 
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Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą 
liniową, tj. drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na 
ustalony okres amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym przyjęto do używania wartości niematerialne i prawne do końca tego 
miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego 
wartością początkową lub w którym wartości niematerialne i prawne przeznaczono do 
likwidacji, sprzedano lub stwierdzono ich niedobór. 
 
Odpisy aktualizujące wartości niematerialnych i prawnych określa się dla indywidualnych 
składników lub grup identycznych składników w oparciu o określenie trwałej utraty ich 
wartości. Trwała utrata wartości niematerialnych i prawnych określana jest w przypadkach: 

 
 istnienia dużego prawdopodobieństwa braku przyniesienia w przyszłości przewidywanych 

korzyści ekonomicznych, 
 zmiany wykorzystywanych technologii, 
 wycofania z użytkowania, 
 przeznaczenia do likwidacji, 
 utraty praw do wykorzystywania wartości niematerialnych i prawnych, 
 korekty do wartości rynkowej oszacowanej przez rzeczoznawcę, gdy rażąco odbiega 

od wartości księgowej netto, 
 innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości. 

  
  2.  Środki trwałe 
 
 AIDM S.A. za środki trwałe uznaje aktywa trwałe, kontrolowane przez jednostkę,  

o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok. Charakteryzują się 
one kompletnością i zdatnością do użytku, przeznaczone winny być na potrzeby jednostki, 
powodując w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do spółki. 

  
 Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 
AIDM S.A. stosuje podział środków trwałych na następujące grupy według kryterium sposobu 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych: 

 
1. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości początkowej od 500 zł do 10000 zł – 

dokonywane jednorazowo w kolejnym miesiącu po przekazaniu do użytkowania. 
2. Zakupy o wartości początkowej niższej niż 500 zł stanowiące materiały  - odnoszone w ciężar 

kosztów zużycia materiałów w miesiącu zakupu lub oddania do użytkowania. 
3. Zakupy o wartości początkowej przewyższającej 10000,00zł są amortyzowane w okresie ich 

ekonomicznej użyteczności. 
 

Amortyzacja bilansowa środków trwałych obliczana jest według stawek amortyzacyjnych, 
ustalanych na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności danego środka 
trwałego. 
Okresy ekonomicznej użyteczności oraz wynikające z nich stawki amortyzacji bilansowej dla 
pozostałych środków trwałych są ustalane przez odpowiednie służby merytoryczne. Okresy 
ekonomicznej użyteczności oraz wynikające z nich stawki amortyzacji bilansowej podlegają 
corocznej weryfikacji. 
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Wartość początkową powiększają kwoty ulepszenia środka trwałego, polegające na 
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodujące, że uzyskana nowa 
wartość użytkowa przewyższa pierwotną wartość użytkową istniejącą w chwili przyjęcia do 
używania. Wartość użytkową należy mierzyć zdolnością wytwórczą, okresem używania, 
kosztami eksploatacji. 
 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy AIDM S.A. dokonuje analizy, czy nastąpiły przesłanki 
w wyniku których mogła nastąpić trwała utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych. Trwała 
utrata wartości zachodzi wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany 
przez Spółkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości znaczącej części lub całości 
przewidywanych korzyści ekonomicznych. 
 
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych określa się dla indywidualnych 
składników lub grup identycznych składników poprzez porównanie ceny sprzedaży netto lub 
w przypadku braku takiej ceny ustalonej w inny sposób wartości godziwej. 
Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty 
operacyjne w okresie, w którym nastąpiła trwała utrata wartości. 
W sytuacji odwrócenia utraty wartości, wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do 
nowej oszacowanej wartości odzyskiwanej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika 
aktywów, jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich 
okresach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest jako korekta wyniku finansowego okresu, 
w którym ustały przesłanki powodujące trwałą utratę wartości. 

 
3.   Rozrachunki 

 
a/  Należności  
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty  
z zachowaniem zasady ostrożności, tj. w wartości księgowej wynikającej z wystawionych faktur 
VAT i rachunków oraz not odsetkowych i księgowych, pomniejszonej o utworzone na nie odpisy 
aktualizujące ich wartość, wyrażające prawdopodobne zmniejszenie należności i roszczeń 
w oparciu o ocenę sytuacji finansowej dłużnika oraz możliwość skutecznej egzekucji należności. 

 
b/  Zobowiązania 
Za zobowiązanie uznawany jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie posiadanych 
przez Spółkę lub przyszłych aktywów. 
 
Zobowiązania dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe. 
 
Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług, niezależnie od terminu płatności oraz z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 
12 miesięcy. 
Do zobowiązań długoterminowych zalicza się wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług, których termin wymagalności wynosi więcej niż 12 miesięcy. 
 
Zobowiązania finansowe, w tym kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe, za wyjątkiem 
pozycji zabezpieczanych, wycenia się według skorygowanej ceny nabycia opartej na efektywnej 
stopie procentowej. Wyjątek stanowią kredyty w rachunku bieżącym, które nie posiadają 
harmonogramu spłat. W przypadku takich kredytów, koszty związane z jego uruchomieniem 
oraz inne opłaty obciążają koszty finansowe w okresie ich poniesienia. W pozostałych 
przypadkach koszty finansowe wraz z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia 
oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat 
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość księgową 
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instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie. 
 
Pozostałe zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

 
4. Różnice kursowe 
 

Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji 
długoterminowych na dzień bilansowy, wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu 
ustalonego na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem 
inwestycji długoterminowych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i 
zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych.  
 

5. Rezerwy 
 

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich 
powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych 
zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 

 
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na 
bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez 
kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych 
świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. 
 
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych 
w zależności od okoliczności, z których strata wynika. 

 
6.   Zobowiązania warunkowe – pozabilansowe 
 

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania 
świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia pewnych, ściśle określonych 
zdarzeń. 

 
7.   Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 
 

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów służą do ewidencji kosztów poniesionych  
w okresie sprawozdawczym, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 
Warunkiem aktywowania kosztów jest przyniesienie jednostce w przyszłych okresach korzyści 
ekonomicznych z ich poniesienia. Rozliczenia międzyokresowe mogą być zaliczone do bilansu, 
jeśli spełniają warunki kryterium aktywów określone w ustawie o rachunkowości. 

 
Obejmują w szczególności: 

1. Rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie 
dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, w tym prenumerata, licencje, koszty ubezpieczeń 

2. Rozliczenia długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej 
niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, w tym prenumerata, licencje. 
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. 
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny. 
Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują ściśle oznaczone świadczenia oraz 
prawdopodobne koszty, które powstały przed dniem bilansowym, a które nie zostały jeszcze 
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zafakturowane. 
 

AIDM S.A. dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających 
w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz AIDM S.A. przez kontrahentów, jeżeli kwota 
zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny oraz z obowiązku 
wykonania, związanych z bieżąca działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania 
w sposób wiarygodny. 

 
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. 
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny. 

 
8.    Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 
 Rozliczenie międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów 
środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach 
sprawozdawczych. 

 
9.   Podatek dochodowy i podatek dochodowy odroczony 
 

Podatek dochodowy składa się z dwóch części, z części bieżącej oraz części odroczonej. Część 
bieżąca podatku dotyczy wyliczonego podatku dochodowego od osób prawnych należnego 
za bieżący rok obrotowy. 
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia 
w przyszłości, tworzy się rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 
uwzględnieniu zasady ostrożności. 

 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. 

 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 

 
Różnica między stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy 
i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych 
z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 
 

10.   Kapitał własny 
 

Na dzień bilansowy, kapitał podstawowy jest możliwy do wykazania w wysokości określonej 
w statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione 
wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach jako należne wpłaty na poczet kapitału.  
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Kapitał zapasowy w spółce tworzony jest przede wszystkim z odpisów z czystego zysku rocznego 
Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą  
w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.  

 
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedlają nierozliczony wynik z lat poprzednich, a także 
skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów dotyczących lat poprzednich,  
a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

 
11.  Przychody, koszty i wynik finansowy 
 

Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o sporządzany rachunek zysków i strat. 
Przychody i koszty są rozpoznawane wedle zasady memoriałowej, tzn. w okresach, których 
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności (art. 6 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości). 

 
Przychody z działalności maklerskiej stanowią, przede wszystkim prowizje należne spółce z tytułu  
prowadzonej działalności maklerskiej. 

 
Do pozostałych przychodów z działalności podstawowej zalicza się przychody z tytułu 
świadczenia usług marketingowych dla zagranicznych partnerów. 

 
Do kosztów działalności maklerskiej zalicza się w szczególności: 
 Opłaty na rzecz rynków regulowanych 
 Opłaty na rzecz CCP 
 Wynagrodzenia 
 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
 Świadczenia na rzecz pracowników 
 Zużycie materiałów i energii 
 Koszty utrzymania i wynajmu budynków, 
 Koszty usług obcych, 
 Pozostałe koszty rzeczowe 
 Amortyzacja, 
 Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym, 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, w tym należne odsetki 
z lokat bankowych i różnic kursowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty 
operacji finansowych, w tym koszty różnic kursowych. 
 



Sprawozdanie finansowe AIDM S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

Katowice, dnia 10.02.2021 roku  14 

III.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1. Bilans 
 

BILANS DOMU MAKLERSKIEGO 
Dane w złotych 

stan na 31.12.2020r. 
stan na 

31.12.2019r. 

AKTYWA     

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 137 025,17 1 515 520,65 

1. W kasie 0,00 0,00 

2. Na rachunkach bankowych 2 137 025,17 1 515 520,65 

3. Inne środki pieniężne 0,00 0,00 

4. Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 108 711,70 121 616,75 

1. Od klientów 0,00 0,00 

2. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych 
domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0,00 0,00 

a) z tytułu zawartych transakcji 0,00 0,00 

b) pozostałe 0,00 0,00 

4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy 
towarowe 0,00 0,00 

5. Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb 
rozliczeniowych 0,00 0,00 

5a. Od CCP 0,00 0,00 

6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz 
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0,00 0,00 
7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0,00 0,00 

8. Od izby gospodarczej 0,00 0,00 

9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 71 010,50 63 998,99 

10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami 
aktualizującymi należności 0,00 0,00 

11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów 
wartościowych 0,00 0,00 

12. Pozostałe 37 701,20 57 617,76 

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 

1. Akcje 0,00 0,00 

2. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

3. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 

4. Warranty 0,00 0,00 

5. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 

6. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 

7. Towary giełdowe 0,00 0,00 

8. Pozostałe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105 348,02 19 362,76 

IV.a. Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 
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1. Jednostce dominującej 0,00 0,00 

2. Znaczącemu inwestorowi 0,00 0,00 

3. Wspólnikowi jednostki współzależnej 0,00 0,00 

4. Jednostkom podporządkowanym 0,00 0,00 

5. Pozostałe 0,00 0,00 
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu 
zapadalności 0,00 0,00 

1. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

2. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 

3. Towary giełdowe 0,00 0,00 

4. Pozostałe 0,00 0,00 

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 

1. Akcje i udziały 0,00 0,00 

a) jednostki dominującej 0,00 0,00 

b) znaczącego inwestora 0,00 0,00 

c) wspólnika jednostki współzależnej 0,00 0,00 

d) jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

e) pozostałe 0,00 0,00 

2. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 

4. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 

5. Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 

6. Towary giełdowe 0,00 0,00 

7. Pozostałe 0,00 0,00 

VII. Należności długoterminowe 12 011,33 12 011,33 

VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

1. Jednostce dominującej 0,00 0,00 

2. Znaczącemu inwestorowi 0,00 0,00 

3. Wspólnikowi jednostki współzależnej 0,00 0,00 

4. Jednostkom podporządkowanym 0,00 0,00 

5. Pozostałe 0,00 0,00 

IX. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

1. Wartość firmy 0,00 0,00 

2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

X. Rzeczowe aktywa trwałe 10 700,43 0,00 

1. Środki trwałe, w tym: 10 700,43 0,00 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 0,00 

b) budynki i lokale 0,00 0,00 

c) zespoły komputerowe 10 700,43 0,00 

d) pozostałe środki trwałe 0,00 0,00 
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 786,00 10 815,00 
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1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 786,00 10 815,00 

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

XIII. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 2 405 582,65 1 679 326,49 

PASYWA     

I. Zobowiązania krótkoterminowe 403 810,26 247 793,95 

1. Wobec klientów 0,00 0,00 

2. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych 
domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 0,00 0,00 

a) z tytułu zawartych transakcji 0,00 0,00 

b) pozostałe 0,00 0,00 

4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy 
towarowe 0,00 0,00 
5. Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb 
rozliczeniowych 1 143,60 1 143,60 

5a. Wobec CCP 0,00 0,00 

6. Wobec izby gospodarczej 0,00 0,00 

7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub 
wprowadzających 0,00 0,00 

8. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b) pozostałe 0,00 0,00 

9. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 
9a. Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych 
przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 

10. Wekslowe 0,00 0,00 

11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 278 686,20 138 700,47 

12. Z tytułu wynagrodzeń 100 633,52 53 716,29 

13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 
oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0,00 0,00 

14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów 
wartościowych 0,00 0,00 

15. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

16. Pozostałe 23 346,94 54 233,59 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Kredyty bankowe 0,00 0,00 

a) Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b) Pozostałe 0,00 0,00 

2. Pożyczki 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b) pozostałe 0,00 0,00 

3. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych 0,00 0,00 

5. Z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
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b) pozostałe 0,00 0,00 

6. Pozostałe 0,00 0,00 

III. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

a) długoterminowe 0,00 0,00 

b) krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Rezerwy na zobowiązania 119 748,00 36 619,26 

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 487,00 

2. Na świadczenia emerytalne i podobne 107 748,00 32 336,50 

a) długoterminowe 0,00 0,00 

b) krótkoterminowe 107 748,00 32 336,50 

3. Pozostałe 12 000,00 3 795,76 

a) długoterminowe 0,00 0,00 

b) krótkoterminowe 12 000,00 3 795,76 

V. Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 

VI. Kapitał (fundusz) własny 1 882 024,39 1 394 913,28 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy 735 000,00 735 000,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy 659 913,28 407 122,70 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0,00 0,00 

b) utworzony ustawowo 659 913,28 407 122,70 

c) utworzony zgodnie ze statutem 0,00 0,00 

d) z dopłat akcjonariuszy 0,00 0,00 

e) inny 0,00 0,00 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) 0,00 0,00 

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) 0,00 0,00 

8. Zysk (strata) netto 487 111,11 252 790,58 

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 0,00 0,00 

PASYWA RAZEM 2 405 582,65 1 679 326,49 
 

Podpis 
 

podpis podpis 

Arkadiusz Skóbel Piotr Mazur Małgorzata Burak 
Prezes Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy 
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2. Pozycje pozabilansowe 
 

POZYCJE POZABILANSOWE 
Dane w złotych 

stan na 
31.12.2020r. 

stan na 
31.12.2019r. 

I. Zobowiązania warunkowe, w tym: 0,00 0,00 

1. Gwarancje 0,00 0,00 

2. Kaucje, poręczenia 0,00 0,00 

3. Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym 
terminem płatności 0,00 0,00 

4. Pozostałe 0,00 0,00 

II. Majątek obcy w użytkowaniu 54 023,39 107 812,19 

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek 
domu maklerskiego 0,00 0,00 

IV. Inne pozycje pozabilansowe 0,00 0,00 
 
 

podpis 
 

podpis 
 

podpis 
 

Arkadiusz Skóbel Piotr Mazur Małgorzata Burak 
Prezes Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy 
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3. Rachunek zysków i strat 

  Dane w złotych 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO Od 01.01.2020r. Od 01.01.2019r. 

  Do 31.12.2020r. Do 31.12.2019r. 

I. Przychody z podstawowej działalności, w tym: 8 534 796,43 4 964 435,58 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

1. Przychody z działalności maklerskiej z tytułu: 846,43 4 765,58 

a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych 0,00 0,00 

b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na 
rachunek dającego zlecenie 0,00 0,00 

c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 
liczba instrumentów finansowych 846,43 4 765,58 

d) doradztwa inwestycyjnego 0,00 0,00 

e) oferowania instrumentów finansowych  0,00 0,00 
f) świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje 
inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o 
podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe 0,00 0,00 
g) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub 
rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia 
rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi 0,00 0,00 

h) pozostałe  0,00 0,00 

2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej 8 533 950,00 4 959 670,00 

II. Koszty działalności podstawowej 7 942 709,43 4 644 397,58 

1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego 
Depozytu  i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 16 544,32 16 503,06 

2. Opłaty na rzecz CCP 0,00 0,00 

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 0,00 0,00 

4. Wynagrodzenia 5 266 629,82 2 638 651,72 

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 906 894,93 416 872,23 

6. Świadczenia na rzecz pracowników 128 789,40 71 524,46 

7. Zużycie materiałów i energii 132 705,54 46 958,80 

8. Usługi obce 816 547,27 871 310,96 

9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości 569 111,12 493 268,88 

10. Pozostałe koszty rzeczowe 26 621,78 31 710,62 

11. Amortyzacja 6 098,37 0,00 

12. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 61 921,14 51 327,80 

13. Prowizje i inne opłaty 10 845,74 6 269,05 

14. Pozostałe 0,00 0,00 

III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II) 592 087,00 320 038,00 

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 
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 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

3. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 

5. Pozostałe 0,00 0,00 

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 

1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 

2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 0,00 0,00 

3. Pozostałe 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi 
do obrotu (IV-V) 0,00 0,00 

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu 
zapadalności 0,00 0,00 

1. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia 0,00 0,00 

5. Pozostałe 0,00 0,00 

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do 
terminu zapadalności 0,00 0,00 

1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

3. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 0,00 0,00 

4. Pozostałe 0,00 0,00 

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi 
do terminu zapadalności (VII-VIII) 0,00 0,00 

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

3. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 

4. Zysk ze sprzedaży/ umorzenia 0,00 0,00 

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Pozostałe 0,00 0,00 
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 

1. Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 

2. Strata ze sprzedaży/ umorzenia 0,00 0,00 

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Pozostałe 0,00 0,00 

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do 
sprzedaży (X-XI) 0,00 0,00 

XIII. Pozostałe przychody operacyjne 30 159,50 2 514,68 
1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 
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2. Rozwiązanie rezerw 0,00 0,00 

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 0,00 0,00 

4. Dotacje 29 120,00 0,00 

5. Pozostałe 1 039,50 2 514,68 

XIV. Pozostałe koszty operacyjne 4 166,48 389,16 

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 

2. Utworzenie rezerw 0,00 0,00 

3. Odpisy aktualizujące należności 0,00 0,00 

4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 

5. Pozostałe 4 166,48 389,16 

XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV) 618 080,02 322 163,52 

XVI. Przychody finansowe 5 153,98 10 477,76 

1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym 0,00 0,00 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Odsetki od lokat i depozytów 5 147,26 9 221,64 

 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

3. Pozostałe odsetki 1 135,00 1 135,00 

4. Dodatnie różnice kursowe 6,72 121,12 

a) zrealizowane 0,00 0,00 

b) niezrealizowane 6,72 121,12 

5. Pozostałe 0,00 0,00 

XVII. Koszty finansowe 756,89 5 078,70 

1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym 0,00 4 087,27 

 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Pozostałe odsetki 30,00 112,60 

3. Ujemne różnice kursowe 726,89 878,83 

a) zrealizowane 726,89 878,83 

b) niezrealizowane 0,00 0,00 

4. Pozostałe 0,00 0,00 

XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII) 622 477,11 327 562,58 

XXIII. Podatek dochodowy 135 366,00 74 772,00 

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV) 487 111,11 252 790,58 
 
 

podpis 
 

podpis 
 

podpis 
 

Arkadiusz Skóbel Piotr Mazur Małgorzata Burak 
Prezes Zarządu 
 
 

Członek Zarządu Główny Księgowy 
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4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  Dane w złotych 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM DOMU 
MAKLERSKIEGO stan na stan na 
 31.12.2020r. 31.12.2019r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 394 913,28 1 142 122,70 

 - korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00  0,00 

  - korekty błędów  0,00 0,00  

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 394 913,28 1 142 122,70 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 735 000,00 735 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 

 - pozostałe: 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0,00 

 - pozostałe: 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 735 000,00 735 000,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 407 122,70 91 443,62 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 252 790,58 315 679,08 

a) zwiększenie (z tytułu) 252 790,58 315 679,08 

 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 

 - podziału zysku (ustawowo) 252 790,58 315 679,08 

 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 

 - pozostałe: 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 - pokrycia straty 0,00 0,00 

 - pozostałe: 0,00 0,00 

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 659 913,28 407 122,70 
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu  - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0,00 0,00 

 - pozostałe: 0,00 0,00 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 -399 613,39 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 
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 - korekty błędów 0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 252 790,58 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 - podziału zysku 0,00 0,00 

 - pozostałe: 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 252 790,58 0,00 

 -podział zysku z lat ubiegłych 252 790,58 0,00 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 399 613,39 

 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

 - korekty błędów 0,00 0,00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 399 613,39 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 

 - pozostałe: 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 399 613,39 

-pokrycie strat z lat ubiegłych z zysku 0,00 399 613,39 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

8. Wynik netto 487 111,11 252 790,58 

a) zysk netto 487 111,11 252 790,58 

b) strata netto 0,00 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 882 024 ,39 1 394 913,28 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 1 882 024,39 1 394 913,28 

 
 

podpis 
 

podpis 
 

podpis 
 

Arkadiusz Skóbel Piotr Mazur Małgorzata Burak 
Prezes Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy 
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5. Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego 
 
  Dane w złotych 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOMU 
MAKLERSKIEGO Od 01.01.2020r. Od 01.01.2019r. 

  Do 31.12.2020r. Do 31.12.2019r. 

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 633 186,06 56 851,32 

I. Zysk (strata) netto 487 111,11 252 790,58 

II. Korekty razem 146 074,95 -195 939,26 

1. Amortyzacja 6 098,37 0,00 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - 5 117,26 - 5 021,77 

4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 
5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 83 128,74 11 519,26 
6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 

7. Zmiana stanu należności 12 905,05 -23 378,75 
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów) 156 016,31 92 765,94 

-  w tym funduszy specjalnych 0,00 0,00 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -106 956,26 -271 823,94 

10. Pozostałe korekty 0,00 0,00 

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -11 651,54 9 221,64 

I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej 5 147,26 9 221,64 
1. Zbycie instrumentów  finansowych  dostępnych do  sprzedaży  i 
utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 0,00 0,00 
2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i 
utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 0,00 0,00 
3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i 
utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki 
współzależnej 0,00 0,00 
4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i 
utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek 
podporządkowanych 0,00 0,00 
5. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do 
sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 

6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 

7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 

9. Otrzymane odsetki 5 147,26 9 221,64 
10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

11. Pozostałe wpływy 0,00 0,00 

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 16 798,80 0,00 
1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i 
utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 0,00 0,00 
2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i 
utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 0,00 0,00 
3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i 
utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki 
współzależnej 0,00 0,00 
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4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i 
utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek 
podporządkowanych 0,00 0,00 
5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do 
sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 

6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 
7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych 16 798,80 0,00 

8. Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

9. Pozostałe wydatki 0,00 0,00 

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -30,00 -24 199,87 

I. Wpływy z działalności finansowej 0,00 0,00 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0,00 0,00 
6. Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych 0,00 0,00 

7. Dopłaty do kapitału 0,00 0,00 

8. Pozostałe wpływy 0,00 0,00 

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 30,00 24 199,87 

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

5. Spłata  zobowiązań podporządkowanych 0,00 20 000,00 
6. Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych 0,00 0,00 

7. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0,00 0,00 
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0,00 0,00 

10. Wydatki na cele społecznie użyteczne 0,00 0,00 
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

12. Zapłacone odsetki 30,00 4 199,87 

13. Pozostałe wydatki 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 621 504,52 41 873,09 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 621 504,52 41 873,09 
 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut 
obcych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 515 520,65 1 473 647,56 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D),  w tym: 2 137 025,17 1 515 520,65 

 - o ograniczonej możliwości dysponowania     
 
                

podpis 
 

podpis 
 

podpis 
 

Arkadiusz Skóbel Piotr Mazur Małgorzata Burak 
Prezes Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy 
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IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 
1. O dokonanych od początku roku obrotowego zmianach zasad (polityki) rachunkowości 

i metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ 
na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku 
finansowym; 

 
 W bieżącym roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości  

i metod wyceny. 
 
2. O dokonanych w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmian sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami 
w zakresie przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz rentowności, a także zmian 
w wyniku finansowym; 

 
 Nie dokonano w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmian sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego. 
 
3. O danych liczbowych zapewniających porównywalność sprawozdania finansowego 

za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący okres; 
 
 Załączone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 zawiera dane porównywalne za okres 

poprzedzający tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 
 W sprawozdaniu finansowym za 2019 r. rezerwa na niewykorzystane urlopy została 

zaprezentowana jako pozostałe rezerwy krótkoterminowe. W 2020 r. zmieniono ujęcie 
powyższych kwot i Spółka prezentuje tę rezerwę jako „Rezerwy na świadczenia emerytalne 
i podobne – krótkoterminowe”. Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym dane 
porównawcze za 2019 r. zostały odpowiednio przekształcone dla zachowania porównywalności 
danych. Szczegóły zmian zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Pozycja SF 31.12.2019  
– było 

31.12.2019  
– jest 

2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 32 336,50 
a) długoterminowe 0,00 0,00 
b) krótkoterminowe 0,00 32 336,50 
3. Pozostałe 36 132,26 3 795,76 
a) długoterminowe 0,00 0,00 
b) krótkoterminowe 36 132,26 3 795,76 

 
4. Informacji o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały 

uwzględnione z sprawozdaniu finansowym; 
 
 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione  

w sprawozdaniu finansowym.  
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5. Informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte  
w sprawozdaniu finansowym za dany okres, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie 
korekty; 

 
 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w bieżącym 

sprawozdaniu finansowym. 
 
 
 
V. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 
 
1.   System zarządzania ryzykiem 
 
ATHENA INVESTMENTS Dom Maklerski S.A. posiada wdrożony system zarządzania ryzykiem związany 
z prowadzoną działalnością maklerską oraz systemami i procesami stosowanymi  
w tej działalności, który został wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 7/03/2020 z dnia 24.03.2020 roku 
a zaczął obowiązywać od dnia 25.03.2020 roku.  
Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar, szacowanie oraz monitorowanie 
ryzyka występującego w prowadzonej przez AIDM S.A. działalności maklerskiej w celu utrzymywania 
ryzyka na akceptowalnym poziomie oraz monitorowanie i przestrzeganie wymogów w zakresie 
funduszy własnych oraz kapitału założycielskiego domu maklerskiego. 
Działania podejmowane w ramach systemu zarządzania ryzykiem służą zapewnieniu prawidłowości 
procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów działalności prowadzonej przez AIDM S.A. 
Zarządzanie ryzykiem w AIDM S.A. obejmuje następujące grupy ryzyka: 
- ryzyko regulacyjne 
- ryzyko specyficzne dla działalności AIDM S.A. 
 
Grupa ryzyka regulacyjnego obejmuje następujące kategorie ryzyka wymienione w CRR: 
1) ryzyko kredytowe 
2) ryzyko kredytowe kontrahenta 
3) ryzyko operacyjne 
4) ryzyko rynkowe 
5) ryzyko rozliczenia 
6) ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej 
7) ryzyko koncentracji 
8) ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym 
 
Grupa ryzyka specyficznego dla działalności AIDM S.A. obejmuje następujące kategorie ryzyka: 
1) ryzyko biznesowe 
2) ryzyko utraty reputacji 
3) ryzyko płynności 
4) ryzyko braku zgodności 
5) ryzyko makroekonomiczne 
6) ryzyko informatyczne 
 
AIDM S.A. na dzień 31.12.2020 r. zidentyfikowała następujące rodzaje ryzyka jako istotne  
w ramach prowadzonej przez siebie działalności: 

 ryzyko kredytowe 
 ryzyko operacyjne 
 ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym 
 ryzyko biznesowe 
 ryzyko utraty reputacji 
 ryzyko płynności 
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 ryzyko braku zgodności 
 ryzyko makroekonomiczne 

 
Ryzyko kredytowe 
 
Ryzykiem kredytowym jest 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. 
 
Ryzyko kredytowe kontrahenta 
 
Ryzykiem kredytowym kontrahenta jest ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta 
transakcji przed ostatecznym rozliczeniem przepływów pieniężnych związanych z tą transakcją.  
AIDM S.A. nie prowadzi portfela handlowego i w związku z powyższym nie dokonuje identyfikacji, 
pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka kredytowego kontrahenta. 
 
Ryzyko operacyjne 
 
Ryzykiem operacyjnym oznacza się ryzyko straty wynikające 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 następującą 
klasyfikacją zdarzeń operacyjnych związanych z ryzykiem operacyjnym: 
  
1) Oszustwa wewnętrzne 
2) Oszustwa zewnętrzne 
3) Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy 
4) Klienci, usługi i praktyki operacyjne 
5) Uszkodzenia aktywów rzeczowych 
6) Awarie systemów i inne zakłócenia prowadzonej działalności 
7) Zarządzanie procesami operacyjnymi.  
 
AIDM S.A. monitoruje informacje na temat odnotowanych KRI oraz innych zdarzeń operacyjnych 
związanych z ryzykiem operacyjnym w formie miesięcznego raportu, a w przypadku wystąpienia 
zdarzenia skutkującego powstaniem straty o wartości przekraczającej 5 000 PLN – raport jest 
przekazywany niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia. 
Raport, zawiera ocenę istniejących metod zapobiegania danego typu zdarzeń operacyjnych oraz 
może zawierać propozycję zmian tych metod mających na celu zwiększenie ich efektywności. 
 
Ryzyko rynkowe 
 
Ryzykiem rynkowym jest ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub 
negatywnej zmiany wyniku finansowego w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów 
rynkowych (cen na rynku). 
AIDM S.A. nie prowadzi portfela handlowego i w związku z powyższym nie dokonuje identyfikacji, 
pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka pozycji. 
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AIDM S.A. posiada rachunki walutowe i w związku z tym monitoruje ryzyko walutowe. W celu 
pomiaru ryzyka walutowego AIDM S.A. oblicza wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka 
walutowego zgodnie z art. 351 CRR. Z uwagi na fakt, iż AIDM S.A. sporadycznie i w nieistotnych 
wartościach wykazuje środki pieniężne w walutach obcych, a ponadto oblicza wymóg w zakresie 
funduszy własnych na podstawie stałych kosztów pośrednich, ryzyko walutowe jest uznawane za 
nieistotne w ramach prowadzonej przez siebie działalności.  
Pomiar i monitorowanie ryzyka walutowego odbywa się z częstotliwością niezbędną 
do prawidłowego monitorowania ryzyka walutowego jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 
Ryzyko rozliczenia  
  
Ryzykiem rozliczenia jest ryzyko odnotowania straty w wyniku powstania różnicy pomiędzy 
ustalonym kursem rozliczeniowym instrumentu finansowego a jego bieżącą wartością rynkową w 
przypadku nierozliczenia ww. instrumentu finansowego po ustalonej dacie dostawy. AIDM S.A. nie 
prowadzi portfela handlowego i w związku z powyższym nie dokonuje identyfikacji, pomiaru, 
monitorowania i kontroli ryzyka rozliczenia. 
 
Ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej  
  
Ryzykiem związanych z korektą wyceny kredytowej jest ryzyko odnotowania straty w wyniku korekty 
portfela transakcji z kontrahentem do poziomu średniej wartości rynkowej. AIDM S.A. nie prowadzi 
portfela handlowego i w związku z powyższym nie dokonuje identyfikacji, pomiaru, monitorowania i 
kontroli ryzyka rozliczenia. 
 
Ryzyko koncentracji 
 
Ryzyko koncentracji związane jest z niewykonaniem zobowiązań przez pojedynczego lub powiązane 
podmioty, w przypadku których niewykonanie zobowiązań, mogą wpłynąć na stabilność i 
bezpieczeństwo AIDM S.A. AIDM S.A. spełnia kryteria określone w art. 95 ust. 1 CRR i w związku z 
tym na mocy art. 388 CRR AIDM S.A. jest wyłączona z zakresu zastosowania części czwartej CRR oraz 
nie dokonuje identyfikacji i pomiaru ryzyka koncentracji. 
 
Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym 
 
Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym jest ryzykiem wynikającym z możliwych zmian 
stóp procentowych, w odniesieniu do pozycji zaliczanych do portfela niehandlowego. Do portfela 
niehandlowego AIDM S.A. zalicza następujące pozycje: lokaty i depozyty bankowe, gotówkę, środki 
pieniężne zarejestrowane na rachunku pieniężnym. 
 
Ryzyko makroekonomiczne 
 
Ryzyko makroekonomiczne jest związane niekorzystnym kształtowaniem się dla AIDM S.A. czynników 
makroekonomicznych takich jak: 
a) niekorzystna koniunktura w kraju 
b) występowanie zjawisk inflacyjnych 
c) zmiany polityki fiskalnej i monetarnej 
d) zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej i społecznej w kraju 
e) ograniczenie skłonności do inwestowania 
f) zmiany w stosunkach z zagranicą 
g) wzrost kosztów obcych źródeł finansowania. 
Ryzyko makroekonomiczne identyfikowane oraz klasyfikowane jest podczas procesu jakościowej 
oceny ryzyk trudnomierzalnych oraz ilościowej oceny ryzyka makroekonomicznego przy 
zastosowaniu modelu wewnętrznego. 
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Ryzyko informatyczne 
 
Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zwanym dalej 
ryzykiem informatycznym, obejmuje zarządzanie ryzykiem: 
a. Utraty poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych w środowisku 
teleinformatycznym AIDM S.A. 
b. Utraty integralności i dostępności środowiska teleinformatycznego AIDM S.A. 
 
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  
  
Ryzykiem utraty reputacji jest możliwość powstania straty na skutek wycofania zarządzanych 
aktywów przez Klientów w wyniku utraty przewagi konkurencyjnej.  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. 
 
Ryzyko płynności  
  
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. 
 
Ryzyko braku zgodności 
 
Ryzyko braku zgodności jest to  ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych 
bądź utraty reputacji lub wiarygodności wskutek niezastosowania się AIDM S.A., pracowników AIDM 
S.A. lub podmiotów działających w jego imieniu do przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz 
przyjętych przez AIDM S.A. standardów rynkowych.  Ryzyko braku zgodności identyfikowane oraz 
klasyfikowane jest podczas procesu jakościowej oceny ryzyk trudnomierzalnych.   
 
Testy warunków skrajnych  
  
AIDM S.A. przeprowadza testy warunków skrajnych dla następujących rodzajów ryzyka: 
1) kredytowego 
2) operacyjnego 
3) biznesowego 
4) utraty reputacji 
5) płynności 
6) ryzyka stopy procentowej w portfelu niehandlowym 



Sprawozdanie finansowe AIDM S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

Katowice, dnia 10.02.2021 roku  31 

7) makroekonomicznego 
8) braku zgodności 
 
AIDM S.A. wykonuje testy warunków skrajnych z częstotliwością niezbędną do  prawidłowego 
monitorowania poszczególnych rodzajów ryzyka jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wyniki 
testów warunków skrajnych są elementem miesięcznego raportu  
z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w AIDM S.A.  
  
Test warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego 
 
Test warunków skrajnych w przypadku ryzyka kredytowego polega na symulacji wystąpienia 
zdegradowania aktualnego ratingu długoterminowego o 5 poziomów przez zewnętrzne instytucje 
oceny wiarygodności kredytowej w przypadku wszystkich instytucji, wobec których AIDM S.A. 
posiada ekspozycję, oraz symulację wystąpienia niespłacalności wszystkich ekspozycji wobec 
przedsiębiorstw, wobec których występuje opóźnienie względem terminu zapadalności powyżej 90 
dni, a w przypadku klientów kluczowych opóźnienie względem terminu zapadalności powyżej 30 dni.  
 
 
Test warunków skrajnych dla ryzyka operacyjnego 
 
Test warunków skrajnych w przypadku ryzyka operacyjnego polega na symulacji wystąpienia zdarzeń 
operacyjnych skutkujących osiągnięciem straty o wartości 500% maksymalnej miesięcznej straty 
zanotowanej z tytułu wystąpienia zdarzeń operacyjnych z ostatnich  6 miesięcy. 
 
Test warunków skrajnych dla ryzyka biznesowego  
  
Test warunków skrajnych w przypadku ryzyka biznesowego polega na symulacji wystąpienia ujemnej 
stopy zwrotu na poziomie -50% dla strategii generującej największy łączny przychód z opłaty stałej i 
prowizji od wzrostu wartości portfela w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 
Test warunków skrajnych dla ryzyka utraty reputacji  
  
Test warunków skrajnych w zakresie ryzyka utraty reputacji polega na symulacji wystąpienia utraty 
aktywów zarządzanych na poziomie 50% dla aktywów objętych strategią, która notuje najwyższą 
stopę zwrotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 
Test 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 przy jednoczesnym braku płatności od klientów kluczowych w 
wysokości średnich miesięcznych przychodów z ostatnich 6 miesięcy. 
 
Test warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej w portfelu niehandlowym  
  
Test warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej w portfelu niehandlowym polega na 
symulacji wystąpienia nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp procentowych o 200 punktów 
bazowych.  
 
Test warunków skrajnych dla ryzyka makroekonomicznego 
 
Test warunków skrajnych w zakresie ryzyka makroekonomicznego polega na symulacji wystąpienia 
nagłej i nieoczekiwanej zmiany warunków makroekonomicznych poprzez zwiększenie liczby punktów 
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dla każdej kategorii zmiennej wchodzącej w skład wyrażenia pozwalającego na obliczenie ryzyka 
makroekonomicznego o wartość 1 . 
 
Test warunków skrajnych dla ryzyka braku zgodności 
 
Test warunków skrajnych w zakresie ryzyka braku zgodności polega na symulacji wystąpienia nagłej i 
nieoczekiwanej zmiany w zakresie ryzyka braku zgodności poprzez zwiększenie liczby punktów dla 
każdej zmiennej wchodzącej w skład wyrażenia pozwalającego na obliczenie ryzyka braku zgodności 
o wartość 1 . 
 
2. Adekwatność kapitałowa zgodnie z Rozporządzeniem CRR. 
 
AIDM S.A., jako firma inwestycyjna ma obowiązek dokonywania kalkulacji oraz zapewniania 
adekwatności kapitałowej zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu CRR. 
 
Cele kapitałowe AIDM S.A. określone zostały w oparciu o skłonność Spółki do podejmowania ryzyka 
a więc odzwierciedlają apetyt na ryzyko AIDM S.A. 
 
Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa odpowiednich 
funduszy własnych, zapewniających bezpieczeństwo ciągłość prowadzonej przez AIDM S.A. 
działalności.   
 
1. AIDM .S.A. jest obowiązany spełniać następujące wymogi w zakresie funduszy własnych:  

a) współczynnik kapitału podstawowego Tier I na poziomie 4,5 %;  
b) współczynnik kapitału Tier I na poziomie 6 %;  
c) łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 8 %.  

2. AIDM S.A. jest obowiązany utrzymywać przez cały okres swojej działalności poziom sumy kapitału 
zakładowego w wielkości, w jakiej został wpłacony, kapitału zapasowego, niepodzielonego zysku z 
lat ubiegłych oraz kapitałów rezerwowych z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny, 
pomniejszonej o niepokrytą stratę z lat ubiegłych oraz o stratę netto bieżącego okresu w wysokości 
nie niższej niż poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego.  

3. AIDM S.A. jest obowiązany utrzymywać uznany kapitał na poziomie co najmniej jednej czwartej 
stałych kosztów pośrednich poniesionych w roku poprzednim.  

4. AIDM S.A. jest obowiązany utrzymywać w każdym czasie poziom funduszy własnych na poziomie 
nie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego. Kapitał wewnętrzny powinien zostać oszacowany w 
wysokości zapewniającej pokrycie istotnych zidentyfikowanych rodzajów i skali ryzyka 
występujących w ramach prowadzonej przez ten dom działalności oraz innych istotnych rodzajów 
ryzyka mogących wystąpić w przyszłości.  

5. AIDM S.A. jest zobowiązana do przeprowadzenia przeglądu i weryfikacji procesu szacowania i 
utrzymania kapitału wewnętrznego nie rzadziej niż raz do roku, w celu zapewnienia, że proces ten 
jest kompleksowy i odpowiedni do charakteru, skali i złożoności działalności Spółki.  

6. AIDM S.A. dostosowuje strategię i politykę budowy funduszy własnych do wymagań pakietu CRD 
IV / CRR. W oparciu o analizę wyników ankiet oraz przeprowadzone symulacje AIDM S.A. spełnia 
normy kapitałowe określone w pakiecie CRD IV / CRR.  

 
Na przestrzeni 2020 roku w Spółce nie zostały odnotowane przypadki przekroczenia wymogów 
kapitałowych wyznaczanych przez podstawowe wskaźniki kapitałowe zgodnie z Rozporządzeniem 
CRR. 
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Prezentacja poziomu funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki – wartości 
średniomiesięczne, na dzień bilansowy oraz poprzedni dzień bilansowy 
 
 

Pozycja Poprzedni 
dzień 

bilansowy 

01 2020 02 20120 03 2020 04 2020 05 2020 06 2020 

Fundusze własne 1 131 307,70 1 131 307,70 1 131 307,70 1 257 702,99 1 384 098,28 1 384 098,28 1 389 505,78 
Kapitał Tier I 1 131 307,70 1 131 307,70 1 131 307,70 1 257 702,99 1 384 098,28 1 384 098,28 1 389 505,78 
Kapitał podstawowy Tier I 1 131 307,70 1 131 307,70 1 131 307,70 1 257 702,99 1 384 098,28 1 384 098,28 1 389 505,78 
Kapitał dodatkowy Tier I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kapitał Tier II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

Pozycja 07 2020 08 2020 09 2020  10 2020 11 2020 12 2020 Dzień bilansowy 
Fundusze własne 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 379 020,28 1 363 127,28 
Kapitał Tier I 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 379 020,28 1 363 127,28 
Kapitał podstawowy Tier I 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 394 913,28 1 379 020,28 1 363 127,28 
Kapitał dodatkowy Tier I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kapitał Tier II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
Prezentacja ekspozycji na ryzyko  – wartości średniomiesięczne, na dzień bilansowy oraz poprzedni 
dzień bilansowy 

 

Pozycja Poprzedni dzień 
bilansowy 

01 2020 02 2020  03 2020 04 2020 05 2020 06 2020 

Łączna kwota ekspozycji 
na ryzyko 

10 279 349,28 11 736 743,89 13 194 138,50 13 194 138,50 13 194 138,50 13 194 138,50 13 194 138,50 

Kwoty ekspozycji 
ważonych ryzykiem w 
odniesieniu do ryzyka 
kredytowego, ryzyka 
kredytowego 
kontrahenta, ryzyka 
rozmycia oraz dostaw z 
późniejszym terminem 
rozliczenia 

402 910,98 388 477,97 392 244,47 441 206,58 438 399,37 408 671,82 403 949,58 

Łączna kwota ekspozycji 
na ryzyko 
rozliczenia/dostawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łączna kwota ekspozycji 
na ryzyko z tytułu ryzyka 
pozycji, ryzyka 
walutowego i ryzyka cen 
towarów 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łączna kwota ekspozycji 
na ryzyko z tytułu ryzyka 
operacyjnego 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatkowa kwota 
ekspozycji na ryzyko z 
tytułu stałych kosztów 
pośrednich 

9 876 438,30 11 348 265,92 12 801 894,03 12 752 931,92 12 755 739,13 12 785 466,68 12 790 188,92 

Łączna kwota ekspozycji 
na ryzyko z tytułu 
korekty wyceny 
kredytowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łączna kwota ekspozycji 
na ryzyko z tytułu dużych 
ekspozycji w portfelu 
handlowym 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kwota innych ekspozycji 
na ryzyko 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



Sprawozdanie finansowe AIDM S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

Katowice, dnia 10.02.2021 roku  34 

 

Pozycja 07 2020 08 2020 09 2020 10 2020 11 2020 12 2020 Dzień bilansowy 
Łączna kwota 
ekspozycji na ryzyko 

13 194 138,50 13 194 138,50 13 194 138,50 13 194 138,50 13 194 138,50 13 194 138,50 13 194 138,50 

Kwoty ekspozycji 
ważonych ryzykiem w 
odniesieniu do ryzyka 
kredytowego, ryzyka 
kredytowego 
kontrahenta, ryzyka 
rozmycia oraz dostaw z 
późniejszym terminem 
rozliczenia 

417 110,75 517 649,06 583 187,16 587 061,85 595 645,90 584 773,14 582 465,58 

Łączna kwota 
ekspozycji na ryzyko 
rozliczenia/dostawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łączna kwota 
ekspozycji na ryzyko z 
tytułu ryzyka pozycji, 
ryzyka walutowego i 
ryzyka cen towarów 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łączna kwota 
ekspozycji na ryzyko z 
tytułu ryzyka 
operacyjnego 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatkowa kwota 
ekspozycji na ryzyko z 
tytułu stałych kosztów 
pośrednich 

12 777 027,75 12 676 489,44 12 610 951,34 12 607 076,65 12 598 492,60 12 609 365,36 12 611 672,92 

Łączna kwota 
ekspozycji na ryzyko z 
tytułu korekty wyceny 
kredytowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łączna kwota 
ekspozycji na ryzyko z 
tytułu dużych 
ekspozycji w portfelu 
handlowym 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kwota innych 
ekspozycji na ryzyko 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Informacja o wartości współczynników kapitałowych – wartości średniomiesięczne, na dzień 
bilansowy oraz poprzedni dzień bilansowy 
 

Pozycja Poprzedni 
dzień 

bilansowy 

01 2020 02 2020  03 2020 04 2020 05 2020 06 2020 

Współczynnik kapitału 
podstawowego Tier I 11,01% 9,64% 8,57% 9,53% 10,49% 10,49% 10,53% 
Nadwyżka (+)/niedobór  
(-) kapitału podstawowego 
Tier I 668 736,98 603 154,22 537 571,47 663 966,76 790 362,05 790 362,05 795 769,55 
Współczynnik kapitału  
Tier I 11,01% 9,64% 8,57% 9,53% 10,49% 10,49% 10,53% 
Nadwyżka (+)/niedobór 
(-) kapitału Tier I 514 546,74 427 103,07 339 659,39 466 054,68 592 449,97 592 449,97 597 857,47 
Łączny współczynnik 
kapitałowy 11,01% 9,64% 8,57% 9,53% 10,49% 10,49% 10,53% 
Nadwyżka (+)/niedobór  
(-) łącznego kapitału 308 959,76 192 368,19 75 776,62 202 171,91 328 567,20 328 567,20 333 974,70 
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Pozycja 07 2020 08 2020 09 2020  10 2020 11 2020 12 2020 Dzień 
bilansowy 

Współczynnik kapitału 
podstawowego Tier I 10,57% 10,57% 10,57% 10,57% 10,57% 10,45% 10,33% 
Nadwyżka (+)/niedobór  
(-) kapitału podstawowego 
Tier I 801 177,05 801 177,05 801 177,05 801 177,05 801 177,05 785 284,05 769 391,05 
Współczynnik kapitału  
Tier I 10,57% 10,57% 10,57% 10,57% 10,57% 10,45% 10,33% 
Nadwyżka (+)/niedobór 
(-) kapitału Tier I 603 264,97 603 264,97 603 264,97 603 264,97 603 264,97 587 371,97 571 478,97 
Łączny współczynnik 
kapitałowy 10,57% 10,57% 10,57% 10,57% 10,57% 10,45% 10,33% 
Nadwyżka (+)/niedobór 
(-) łącznego kapitału 339 382,20 339 382,20 339 382,20 339 382,20 339 382,20 323 489,20 307 596,20 

 
 
Informacje o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji 
w ciągu roku obrotowego wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013: 
Nie nastąpiło naruszenie współczynników adekwatności kapitałowej. Spółki nie dotyczą przepisy dot. 
limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych zgodnie z Rozporządzeniem 
575/2013.  
Pozostałe kwestie, wynikające z treści Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 
grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. 2017, 
poz. 123), nieuwzględnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły w Jednostce.  
 
          

VI.  DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH 
 
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne- informacja o wielkości: 
 

a/ środków pieniężnych klientów na rachunkach bankowych i w kasie 
Nie wystąpiły 
b/ środków pieniężnych klientów ulokowanych w dłużnych papierach wartościowych 
wyemitowanych przez Skarb Państwa 
Nie wystąpiły 
c/ pozostałych środkach pieniężnych klientów; 
Nie wystąpiły 
d/ środków pieniężnych własnych domu maklerskiego 
Na dzień 31.12.2020r. Spółka wykazała 2 137 025,17PLN własnych środków pieniężnych na 
rachunkach bankowych. 
Na dzień 31.12.2019r. Spółka wykazała 1 515 520,65 PLN własnych środków pieniężnych na 
rachunkach bankowych. 
e/ środków pieniężnych klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu 
maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie 
publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym; 
Nie występują 
f/ środków pieniężnych przekazanych z funduszu rozliczeniowego; 
Nie występują 
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2. Należności krótkoterminowe i długoterminowe 
 
Należności krótkoterminowe o pozostałym  od dnia bilansowego 
okresie spłaty: 

Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

do 1 roku (należności krótkoterminowe) 108 711,70 121 616,75 

odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych 0,00 0,00 

należności krótkoterminowe razem (netto) 108 711,70 121 616,75 
 
Należności długoterminowe 31.12.2020r. 31.12.2019r. 

Należności długoterminowe  12 011,33 12  011,33 

 
3. Należności od klientów, informacja o wielkości 
 
Należności  od klientów Stan na 

31.12.2020r. 
Stan na 

31.12.2019r. 

należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty 0,00 0,00 

należności przeterminowane i roszczenia sporne nieobjęte 
odpisami aktualizującymi należności 

0,00 0,00 

Należności od klientów razem 0,00 0,00 

 
4.  Podział pozycji należności od jednostek powiązanych  
 
Należności krótkoterminowe  od jednostek powiązanych Stan na 

31.12.2020r. 
Stan na 

31.12.2019r. 

- od jednostki dominującej 0,00 0,00 

- od znaczącego inwestora 0,00 0,00 

- od wspólnika jednostki współzależnej 0,00 0,00 

- od jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto 
razem 

0,00 0,00 

 
 
5. Podział pozycji należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów 
maklerskich i towarowych domów maklerskich na: 
 
 a/należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych; 
 Nie występują 
 b/ należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym; 
 Nie występują 

 c/ należności z tytułu reprezentacji innych domów i banków prowadzących działalność 
maklerską na rynkach regulowanych; 

 Nie występują 
d/ należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego 
Depozytu lub CCP 

 Nie występują 
 e/ pozostałe; 
 Nie występują  
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6. Podział pozycji należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izb 

rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych na: 
 a/ należności z funduszu rozliczeniowego; 
 Nie występują 
 b/ należności z funduszu rekompensat; 
 Nie występują 
 c/ pozostałe; 
 Nie występują 

 
6a) Podział pozycji "należności od CCP" na należności z funduszu rozliczeniowego oraz pozostałe; 

Nie występują 
 

7.  Należności od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe w podziale na 
należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy; 

 Nie występują. 
 
8. Należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy 

inwestycyjnych i emerytalnych w podziale na należności od poszczególnych towarzystw  
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych; 

 Nie występują 
 
9. Dane o stanie odpisów aktualizujących należności według celu ich utworzenia na 
 początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec 
 okresu sprawozdawczego; 

  
 
10. Informacja o akcjach i udziałach zaliczonych do kategorii aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaży, uwzględniające: 
 a/  nazwy jednostek, ich siedziby i przedmiot działalności; 
 Nie występują 

 b/ wartość bilansową akcji (udziałów), procent posiadanego kapitału jednostki  
i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

 Nie występują 
c/ w przypadku udziałów w jednostkach powiązanych - dodatkowo charakter powiązania, 
stosowane metody konsolidacji, wartość kapitału własnego jednostki, jej wynik finansowy za 
rok obrotowy, nieopłaconą przez dom maklerski wartość akcji (udziałów) w kapitale 
podstawowym jednostki, wartość otrzymanych lub należnych dywidend (udziałów 
w zyskach) za rok obrotowy; 

 Nie występują 
 
11.  Dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, z podziałem na: 
 a/ majątek własny; 

Spółka na dzień bilansowy posiadała własne środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego 
i mebli. Ponadto spółka korzysta z powierzchni biurowych, wyposażenia biurowego, 
urządzeń technicznych i innych na podstawie zawartych umów najmu i innych o podobnym 
charakterze.  
b/ majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy  

Wartość odpisów aktualizacyjnych Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych 0,00 0,00 
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o podobnym charakterze, amortyzowany  
 Nie występuje 

c/ wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), 
w tym wartość gruntów użytkowanych wieczyście; 
 Spółka nie dokonywała szacunku wartości wynajmowanych pomieszczeń biurowych. Kwota 
najmu i utrzymania wynajmowanych przez Spółkę powierzchni została przedstawiona 
w rachunku zysków i strat i wyniosła w 2020r. 569 111,12 zł.   
Ponadto Spółka korzystała w roku badanym z dwóch samochodów, użytkowanych na 
podstawie umów leasingu operacyjnego. Wartość netto przedmiotów leasingu na 
31.12.2020r. wyniosła 54 023,39PLN i została przedstawiona w „Pozycjach pozabilansowych”.  

 
12.  Szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w bilansie grup rodzajowych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych zaliczanych do 
kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności lub aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży, zawierający stan tych aktywów na początek okresu 
sprawozdawczego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wyceny, nabycia, 
przemieszczeń wewnętrznych oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego, a dla majątku 
amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji (umorzenia); 

 
Tytuł Stan na 

31.12.2019r. 
Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

31.12.2020r. 
Wartość początkowa     
Majątek trwały 44 769,40 10 974,80 0,00 55 744,20 
Rzeczowe aktywa trwałe 44 769,40 10 974,80 0.00 55 744,20 
Wartości niematerialne i prawne 0,00 5 824,00 0,00 5 824,00 
Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu zapadalności 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Razem 44 769,40 16 798,80 0.00. 61 568,20 
Umorzenie     
Rzeczowe aktywa trwałe 44 769,40 274,37 0.00 45 043,77 
Wartości niematerialne I prawne 0,00 5 824,00 0,00 5 824,00 
Razem 44 769,40 6 098,37 0.00 50 867,77 
Odpisy aktualizacyjne 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu zapadalności 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych; 
 

Tytuł 
Stan na 

31.12.2019r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2020r. 

Czynne rozliczenia 
międzyokresowe, w tym: 

19 362,76 202 847,18 116 861,92 105 348,02 

- najem Warszawa, Twarda 18 0,00 137 414,16 57 255,90 80 158,26 
- remont siedziby 5 734,78 0,00 5 734,78 0,00 
 - szkolenia i studia 
pracowników 

6 412,50 44 980,00 38 293,50 13 099,00 

Aktywa z tytułu odroczonego 10 815,00 31 786,00 10 815,00 31 786,00 
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podatku dochodowego 
Bierne rozliczenia 
międzyokresowe 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
14. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 
 przewidywanym umową, okresie spłaty: 
 

Zobowiązania krótkoterminowe – o pozostałym na dzień bilansowy 
okresie spłaty: 

Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

- do 1 roku 403 810,26 247 793,95 
- zobowiązanie krótkoterminowe razem 403 810,26 247 793,95 

 
15. Podział pozycji zobowiązania wobec jednostek powiązanych: 
 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych: Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

- wobec jednostki dominującej 0,00 0,00 
- wobec znaczącego inwestora 0,00 0,00 
- wobec wspólnika jednostki współzależnej 0,00 0,00 
- wobec jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 
- zobowiązanie krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych razem 0,00 0,00 

 
16.  Podział pozycji zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, 
 innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich: 
 Nie występują 
 
17. Zobowiązania wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb 
 rozliczeniowych 
 Według stanu na 31.12.2020r. zobowiązania wobec Krajowego Depozytu wyniosły  
 1 143,60PLN 

 Według stanu na 31.12.2019r. zobowiązania wobec Krajowego Depozytu wyniosły  1 
143,60PLN 

 
17a)  Podział pozycji "zobowiązania wobec CCP" na zobowiązania z tytułu dopłat do  
 funduszu rozliczeniowego oraz pozostałe 

Nie występują 
 
18. Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełd 
 towarowych w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek 
 prowadzących rynki pozagiełdowe: 
 Nie wystąpiły 
 
19. Kredyty i pożyczki od jednostek powiązanych, zaliczone zarówno do zobowiązań krótko-  

jak i długoterminowych w podziale na kredyty i pożyczki   
 a/ od jednostki dominującej; 
 Nie występują 
 b/ od znaczącego inwestora; 
 Nie występują 
 c/od  wspólnika jednostki współzależnej; 
 Nie występują 
 d/ od jednostek podporządkowanych; 
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 Nie występują 
 
20. Zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy 

inwestycyjnych i emerytalnych w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych 
towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych  
i emerytalnych; 

 Nie występują 
 
21. Dane o zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu 
 terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli; 
 Nie występują; 
 
22. Dane o zobowiązaniach długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym okresie spłaty;  
 

Zobowiązania długoterminowe – o pozostałym od dnia bilansowego 
okresie spłaty: 

Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

- powyżej 1 roku do 3 lat 0,00 0,00 
- powyżej 3 do 5 lat 0,00 0,00 
- powyżej 5 lat 0,00 0,00 
- zobowiązanie długoterminowe razem 0,00 0,00 

 
23. Dane o ujętym w bilansie stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek  okresu 
sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu 
sprawozdawczego; 
 
Tytuł Stan na 

31.12.2019r. 
Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

31.12.2020r. 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

487,00 0,00 487,00 0,00 

Rezerwa na badanie sprawozdania 
finansowego 

1 000,00 10 000,00 9 000,00 
 

2 000,00 

Rezerwa na niewykorzystany 
urlop 

32 336,50 107 748,00 32 336,50 107 748,00 

Rezerwa na koszty mediów DOK 
Warszawa  

2 795,76 10 000,00 2 795,76 10 000,00 

 
24. Dane o strukturze własności kapitału zakładowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
 akcji, z określeniem ich ewentualnych uprzywilejowań; 
 

Akcjonariusz Ilość akcji Udział  
w kapitale 

Udział 
 w głosach 

Wartość nominalna 

Skóbel Arkadiusz 63 42,87% 42,87%      315 000,00zł. 
Szymański Tomasz  12 8,16% 8,16% 60 000,00zł. 
Skóbel Rafał 9 6,12% 6,12% 45 000,00zł. 
Mazur Piotr 10 6,80% 6,80% 50 000,00zł. 
Miklewicz Zbigniew 2 1,36% 1,36% 10 000,00zł. 
Rulka Tomasz 13 8,85% 8,85% 65 000,00zł. 
Karbowski Wojciech 12 8,16% 8,16% 60 000,00zł. 
Pałczyński Mirosław 12 8,16% 8,16% 60 000,00zł. 
Surmacki Patryk 14 9,52% 9,52% 70 000,00zł. 
Razem 147 100,00% 100,00%    735  000,00zł 

 
Akcje serii A, akcje serii B od nr 1 do 20, akcje serii C o nr 1 do 14 oraz akcje serii D o nr 1 
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do 14 są uprzywilejowanie co do głosu w taki sposób, że na każdą akcję przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie wyemitowane przez spółkę akcje są 
uprzywilejowane w zakresie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
 

25. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; 

Zarząd ATHENA INVESTMENTS Dom Maklerski S.A. będzie rekomendował, by Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 
487.111,11PLN  na kapitał zapasowy. 

 
26. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku domu maklerskiego (ze wskazaniem 

ich rodzaju); 
 Nie występują 
 
27. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia,  

a także umowy o subemisję, zobowiązania wekslowe, ze wskazaniem udzielonych na rzecz: 
 

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i 
poręczenia, także umowy o subemisje, zobowiązania wekslowe: 

Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

- wobec jednostki dominującej 0,00 0,00 

- wobec znaczącego inwestora 0,00 0,00 

- wobec wspólnika jednostki współzależnej 0,00 0,00 

- wobec jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

- pozostałych jednostek 54 023,39 107 812,19 

Razem 54 023,39 107 812,19 

 
28. Dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na: 
 a/ zabezpieczenia umów pożyczek papierów wartościowych; 
 Nie występują 
 b/ zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych; 
 Nie występują 
 c/ zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych; 
 Nie występują 
 d/ zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów; 
 Nie występują 
 
 
 
VII DANE O WARTOŚCIACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW 
  zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych według zasad 

określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2009r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich  na ostatni dzień okresu 
sprawozdawczego, w podziale na: 

 
1. Zdematerializowane papiery wartościowe, w tym  dopuszczone do obrotu na rynku     

regulowanym; 
 Nie wystąpiły 

2. Inne niż zdematerializowane papiery wartościowe; 
 Nie wystąpiły 
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VIII DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW 

I STRAT 
 

1. Podział pozycji „odsetki od lokat i depozytów“ na: 
 

Przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat i depozytów Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

- odsetki od własnych lokat i depozytów 5 147,26 9 221,64 
- odsetki od środków pieniężnych klientów 0,00 0,00 
Przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat i depozytów razem 5 147,26 9 221,64 

 
 
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Nie wystąpiły 
 

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach  działalności zaniechanej w okresie 
sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w następnym okresie 
Nie wystąpiły 
 

4. Dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 
potrzeby  

 Nie występuje 
 

5. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów  
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  

  Nie wystąpiły 
 

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób prawnych od wyniku finansowego brutto: 
 

Pozycja Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

Wynik finansowy brutto roku obrotowego 622 477,11 327 562,58 
- wyłączenia z przychodów -2 550,66 3 963,01 
- zwiększenia przychodów 0,00 0,00 
- wyłączenia z kosztów, w tym: 
   - wpłaty PFRON  
   - rezerwa na urlopy 
   - rezerwa na koszty eksploatacyjne i badanie bilansu 

257 283,43 
60 819,00 

107 748,00 
12 000,00 

103 022,85 
50 618,60 
32 336,49 

3 500,00 
- zwiększenia kosztów 56 922,64 3 829,66 
- dochód / strata podatkowa 825 388,56 422 792,76 
- odliczenie straty z lat ubiegłych 0,00 53 929,53 
- dochód do opodatkowania 825 388,56 368 863,23 
Podatek 156 824,00 70 084,00 

 
 

7.  Dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego 
 Nie wystąpiły 
 
 
8. Struktura rzeczowa i terytorialne przychodów z działalności podstawowej 
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Tytuł Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

Przychody z działalności maklerskiej 846,43 4 765,58 
Przychody z pozostałej działalności podstawowej 8 533 950,00 4 959 670,00 
Razem przychody 8 534 796,43 4 964 435,58 

 
Wszystkie przychody Spółki realizowane były na terenie kraju.  
Przychody z pozostałej działalności podstawowej w 2020 r. w łącznej kwocie 8 530 430,00zł 
realizowane były zgodnie z zawartą na czas nieokreślony umową o współpracę na rzecz jednego 
podmiotu zagranicznego z siedzibą na Cyprze.   
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9.  Dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych   
 kosztów pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013 

 

  Wyszczególnienie 
Stan na    

31.12.2020r. 

I Łączne koszty po wypłacie zysków udziałowcom 7 947 632,80 

1 
Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego 
Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 16 544,32 

2 Opłaty na rzecz CCP 0,00 

3 Opłaty na rzecz izby gospodarczej 0,00 

4 Wynagrodzenia 5 266 629,82 

5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 906 894,93 

6 Świadczenia na rzecz pracowników 128 789,40 

7 Zużycie materiałów i energii 132 705,54 

8 Usługi obce 816 547,27 

9 Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości 569 111,12 

10 Pozostałe koszty rzeczowe 26 621,78 

11 Amortyzacja 6 098,37 

12 Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 61 921,14 

13 Prowizje i inne opłaty 10 845,74 

14 Pozostałe 0,00 

15 Pozostałe koszty operacyjne 4 166,48 

16 Pozostałe koszty finansowe 756,89 

II  Wyłączenia 1 778 029,07 

1 Premie dla pracowników o w pełni uznaniowym charakterze 1 778 029,07  

2 
Udziały pracowników, dyrektorów i partnerów w zyskach, w zakresie, w jakim 
mają one w pełni uznaniowy charakter 0.00 

3 
Inne przyznane zyski oraz inne zmienne składniki wynagrodzenia w zakresie, 
w jakim mają one w pełni uznaniowy charakter 0,00 

4 

Dzielone przypadające do zapłaty prowizje i opłaty, które są bezpośrednio 
powiązane z należnymi prowizjami i opłatami, które są uwzględnione w 
przychodach ogółem, jeżeli płatność przypadających do zapłaty prowizji i 
opłat jest uzależniona od faktycznego otrzymania należnych prowizji i opłat 0,00 

5 

Opłaty, koszty pośrednictwa i inne obciążenia zapłacone izbom 
rozliczeniowym, giełdom i pośredniczącym maklerom w celu wykonania, 
zarejestrowania lub rozliczenia transakcji 0.00 

6 
w stosownych przypadkach opłat na rzecz przedstawicieli zgodnie z definicją 
w art 4 pkt 25 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 0.00 

7 Odsetki wypłacone klientom od ich środków pieniężnych 0.00 

8 Jednostkowe koszty z tytułu innej niż zwykła działalność 0.00 

III Stałe koszty pośrednie  6 169 603,73 
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IX  DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO POZYCJI RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
1. Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych – struktura 
   

Struktura środków pieniężnych dla potrzeb sprawozdania z 
przepływu środków pieniężnych 

Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych na początek okresu 1 515 520,65 1 473 647,56 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych na koniec okresu 2 137 025,17 1 515 520,65 

 
2.  Objaśnienie podziału działalności domu maklerskiego na działalność operacyjną, inwestycyjną 

i finansową w rachunku przepływów pieniężnych; 
  Przyjęty podział zgodny jest z załącznikiem 1 do rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich.  
  W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zmiany w działalności operacyjnej dotyczyły zmiany 

stanu rezerw, amortyzacji, należności i zobowiązań oraz zmiany stanu rozliczeń 
międzyokresowych. 

  W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zmiany w działalności inwestycyjnej dotyczyły 
środków otrzymanych z zawartych lokat oraz nabytego majątku trwałego. 

  W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zmiany w działalności finansowej dotyczyły 
zapłaconych odsetek od zobowiązań. 

 
3.  Wyjaśnienie pozycji Pozostałe wpływy, Pozostałe wydatki należy przedstawić wykaz tych korekt, 

wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, 
wpływów lub wydatków z danej działalności, z zostały ujęte w tych pozycjach; 

  Nie wystąpiły  
 
4. W przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych 

samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny 
 Nie wystąpiły różnice 
 
5.  Struktura rachunku przepływów pieniężnych: 
 

Struktura rachunku z przepływu środków pieniężnych Stan na 
31.12.2020r. 

Stan na 
31.12.2019r. 

- działalność operacyjna 633 186,06 56 851,32 
- działalność inwestycyjna -11 651,54 9 221,64 
- działalność finansowa -30,00 -24 199,87 

 
 
 
 

X INFORMACJE O: 
          
1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez dom maklerski umów  nieuwzględnionych 

w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i 
wynik finansowy domu maklerskiego; 
 
 Dom maklerski nie zawarł innych umów ponad te, których skutki uwzględniono  
w sprawozdaniu finansowym. 
 

 2. Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez dom maklerski na innych warunkach niż 
rynkowe ze stronami powiązanymi , przez które rozumie się jednostki powiązane z domem 
maklerskim oraz 
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a/  osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego domu maklerskiego lub jednostki z nim powiązanej, lub 
b/ osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym 
pożyciu, dzieckiem małżonka, dzieckiem osoby faktycznie pozostającej we wspólnym 
pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 
przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek 
z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego 
domu maklerskiego lub jednostki z nim powiązanej, lub 
c/ jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący 
wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio 
osoba, o której mowa w literze a i b, lub 
d/  jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, 
skierowany do pracowników jednostki lub jednostki powiązanej  
z domem maklerskim wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. 
Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z 
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy domu 
maklerskiego; 
 
Nie wystąpiły transakcje z podmiotami i na warunkach opisanych powyżej. 

  Dom maklerski nie przeprowadzał bezpośrednich transakcji z podmiotami   
  powiązanymi. 
 
 4. Przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym: 
  Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 to 64 osoby 
  Liczba osób zatrudnionych według stanu na 31.12.2020r. – 73 osoby. 
   Przeciętne zatrudnienie w roku 2019  wyniosło 33 osoby. 
  Liczba osób zatrudnionych według stanu na 31.12.2019r. – 40 osób. 
 
 5. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok 

obrotowy odrębnie za: 
  a/ obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 

Wynagrodzenie firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe firmy za 2020r. 
wyniosło  10 000,00PLN. 

  b/ inne usługi poświadczające; 
  Nie wystąpiły 
  c/ usługi doradztwa podatkowego 
  Nie wystąpiły 
  d/ pozostałe usługi 
  Nie wystąpiły 
 
 6. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, należnych lub wypłaconych w roku 2020 

członkom zarządu, osobom zarządzającym, członkom organów nadzorczych domu 
maklerskiego wraz z wynagrodzeniami za udział w zarządach lub radach nadzorczych 
jednostek powiązanych: 

 
Rok 2020 
Zarząd Spółki  
Rada Nadzorcza 

 
428 433,14 
53 625,00 

 
Rok 2019 
Zarząd Spółki  
Rada Nadzorcza 

 
369 032,72 
66 000,00 
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 7 Pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych członkom zarządu, osobom 

zarządzającym i członkom organów nadzorczych domu maklerskiego z podaniem warunków 
oprocentowania i spłaty tych kwot oraz oddzielnie o pożyczkach, kredytach, zaliczkach 
i gwarancjach udzielonych tym osobom w jednostkach powiązanych: 

   
  Nie wystąpiły. 

  
 8. Nazwie i siedzibie jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe: 
 
Firma nie posiada jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe i sama nie jest jednostką dominującą. 

 
 9.  W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 

połączenie: 
  1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia 
 2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów 

 
W okresie, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie 
spółek. 

 
     10.   Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają 
konsolidacji. 

 
     11. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis 

tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać 
również opis podejmowanych bądź planowanych przez dom maklerski działań mających na 
celu eliminację niepewności: 

  
Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. 

 
12. W przypadku, gdy informacje inne niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy domu 
maklerskiego, należy ujawnić te informacje: 

 
1. Działalność operacyjna. Kwestie regulacyjne i postępowania przed KNF 

 
 1 grudnia 2020 r. Spółka uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego wpis na listę agentów 

firm inwestycyjnych. Firmą inwestycyjną, na rzecz której działa AIDM S.A. jako agent firmy 
inwestycyjnej, jest Crowd Tech Ltd z siedzibą w Limassol. Usługi dot. pełnienia funkcji 
agenta firmy inwestycyjnej Spółka wykonuje od grudnia 2020 r. 

 
W grudniu 2020 r. w Spółce rozpoczęła się kontrola Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca 
realizacji umowy marketingowej, którą AIDM S.A. realizowała do listopada 2020 r. 
Zakończenie kontroli planowane jest na drugą połowę lutego 2021.  

 
Dodatkowo Zarząd AIDM S.A. dążąc do dywersyfikacji źródeł przychodów podjął decyzję o 
poszerzeniu zakresu działalności poprzez utworzenie nowych linii biznesowych. Realizując 
przyjętą strategię, w maju 2019 Zarząd AIDM S.A. złożył wniosek  do Komisji Nadzoru 
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Finansowego o  udzielenie zezwolenia na prowadzenie następującej działalności maklerskiej: 
 - przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 
 - wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt (a), na rachunek dającego zlecenie 
- przechowywanie lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu 
rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków 
pieniężnych 
 - wymiana walutowa, gdy jest to związane z działalnością maklerską, 
- sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji 
o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. 

 Postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
nowych działalności maklerskich jest na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego w toku.  

 
2. Wpływ epidemii koronawirusa na działalność Spółki 

 
Przez większość okresu sprawozdawczego Spółka zmuszona była działać w realiach stanu 
pandemicznego ogłoszonego w kraju. W zależności od zaleceń władz i SANEPIDu różna część 
pracowników wykonywała swoje obowiązki zawodowe pracując z domu, co wiązało się z 
koniecznością przekonfigurowania infrastruktury teleinformatycznej. Dzięki spełnieniu 
wymogów sanitarnych Spółka nie została zmuszona do zaprzestania swojej działalności 
pomimo kilku przypadków zachorowania przez pracowników na COVID -19.   
Należy zaznaczyć, że ze względu na ogólną sytuację na rynkach finansowych odbieraną przez 
Klientów i potencjalnych Klientów jako szansa dla efektywnych inwestycji finansowych, rok 
2020 był dla Spółki udany i wiązał się z dynamicznym rozwojem Departamentu Obsługi 
Klienta. 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja związana 
z koronawirusem wciąż się zmienia i nie można przewidzieć jej przyszłych skutków dla Spółki, 
przy czym uwzględniając wzrost wyników Jednostki w 2020 r. Zarząd Spółki nie spodziewa się 
ewentualnego istotnego negatywnego wpływu epidemii na działalność AIDM S.A. w 2021 r.  
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