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I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  

(w tys. zł) Nota 

 Okres 12 miesięcy 
zakończonych  

31.12.2015  

31.12.2014 
(dane 

przekształcone) 

Wynik z operacji na instrumentach finansowych 6.1 274 671  197 785  

Przychody z tytułu prowizji i opłat 6.2 5 754  6 071  

Pozostałe przychody 
 

2 117  578  

Przychody z działalności operacyjnej razem 6 282 542  204 434  

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 7 (68 127) (54 994) 

Marketing 8 (28 181) (23 584) 

Pozostałe usługi obce 10 (18 660) (17 553) 

Koszty utrzymania i wynajmu budynków 9 (7 898) (6 815) 

Amortyzacja 
 

(5 804) (5 746) 

Podatki i opłaty  
 

(1 824) (1 933) 

Koszty prowizji 11 (3 915) (3 914) 

Pozostałe koszty 12 (7 063) (3 517) 

Koszty działalności operacyjnej razem 
 

(141 472) (118 056) 

Zysk z działalności operacyjnej 
 

141 070  86 378  

Przychody finansowe 13 10 444  11 853  

Koszty finansowe 14 (3 146) (1 203) 

Zysk przed opodatkowaniem 
 

148 368  97 028  

Podatek dochodowy 31 (29 333) (19 964) 

Zysk netto 
 

119 035  77 064  

    Inne całkowite dochody 
 

(3 176) 2 105  

Pozycje, które będą przeklasyfikowane do zysku/(straty) po 
spełnieniu określonych warunków 

 
(3 176) 2 105  

- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 
 

(2 950) 1 241  
- różnice kursowe z wyceny kapitałów wydzielonych 

 
(279) 1 067  

- podatek odroczony 
 

53  (203) 

    Całkowite dochody ogółem 
 

115 859  79 169  

    Zysk netto przypadający: 
   Akcjonariuszom jednostki dominującej 
 

119 035  77 064  

    Całkowite dochody ogółem przypadające 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

 
115 859  79 169  

    Zysk netto na jedną akcję: 
   - podstawowy z zysku za okres przypadającego 

akcjonariuszom jednostki dominującej 30 1,01  0,66  

- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za 
okres przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej (w złotych) 30 1,01  0,66  

- rozwodniony z zysku za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej 30 1,01  0,66  

- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za 
okres przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej (w złotych) 30 1,01  0,66  

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami 

uzupełniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera 81 kolejno ponumerowanych stron. 



Grupa Kapitałowa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.                                                                                                                                                                        
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 

wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta 

 

3 

 

II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  

(w tys. zł) Nota 31.12.2015 
31.12.2014 

(dane 
przekształcone) 

01.01.2014 
(dane 

przekształcone) 

     AKTYWA 
    

     Środki pieniężne własne 16 325 328  287 388  168 245  

Środki pieniężne klientów 16 298 138  267 966  245 087  

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 17 64 254  61 322  71 541  
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 

zapadalności 
 

−  288  − 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
 

213  241  −  

Należności z tytułu podatku dochodowego 
 

2 443  56  8  

Pożyczki udzielone i pozostałe należności 18 4 545  3 904  40 483  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 19 2 513  1 956  2 265  

Wartości niematerialne 20 13 340  17 908  12 929  

Rzeczowe aktywa trwałe 21 4 107  4 489  4 692  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 12 238  12 799  11 731  

Aktywa razem 
 

727 119  658 317  556 981  

     KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 
    

     Zobowiązania 
    Zobowiązania wobec klientów 22 301 076  268 032  246 057  

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 23 10 215  14 692  11 479  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   4 562  7 301  6 814  

Zobowiązania pozostałe 24 26 708  22 605  24 414  

Rezerwy na zobowiązania 27 871  565  608  

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 32 9 638  9 411  11 067  

Zobowiązania razem 
 

353 070  322 606  300 439  

     Kapitał własny 
    Kapitał podstawowy 28 5 869  5 869  5 869  

Kapitał zapasowy 28 71 608  71 608  71 608  

Pozostałe kapitały rezerwowe 28 189 092  189 092  102 650  

Różnice kursowe z przeliczenia 28 (641) 2 535  430  

Zyski zatrzymane 
 

108 121  66 607  75 985  

Kapitał własny właścicieli jednostki 

dominującej 
 

374 049  335 711  256 542  

Kapitał własny razem 
 

374 049  335 711  256 542  

     Kapitał własny i zobowiązania razem 
 

727 119  658 317  556 981  

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi 

stanowiącymi integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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III. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015  

(w tys. zł) 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał  
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 
Zyski 

zatrzymane 

Kapitał własny 
właścicieli 
jednostki 

dominującej 
Kapitał własny 

razem 

Stan na 1 stycznia 2015 roku 5 869  71 608  189 092  2 535  66 607  335 711  335 711  

        
Całkowite dochody za rok 
sprawozdawczy      

 
 

Zysk netto −  −  −  −  119 035 119 035 119 035 

Inne całkowite dochody −  −  −  (3 176) − (3 176) (3 176) 

Całkowite dochody za rok 
sprawozdawczy razem 

−  −  −  (3 176) 119 035 115 859 115 859 

     
   

Transakcje z właścicielami 
Jednostki dominującej ujęte 
bezpośrednio w kapitale 
własnym 

    
   

Podział wyniku finansowego −  −  − −  (77 521) (77 521) (77 521) 

- wypłata dywidendy (nota 29) −  −  − −  (77 521) (77 521) (77 521) 

Stan na 31 grudnia 2015 roku 5 869  71 608  189 092 (641) 108 121 374 049 374 049 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi stanowiącymi integralną część 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014  

(w tys. zł) 

Kapitał 
podstawowy 

Kapitał  
zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 
Zyski 

zatrzymane 

Kapitał własny 
właścicieli 
jednostki 

dominującej 
Kapitał własny 

razem 

Stan na 1 stycznia 2014 roku 5 869  71 608  102 650  430  75 985  256 542  256 542  

        
Całkowite dochody za rok 
sprawozdawczy        

Zysk netto −  −  −  −  77 064  77 064  77 064  

Inne całkowite dochody −  −  −  2 105  −  2 105  2 105  

Całkowite dochody za rok 
sprawozdawczy razem 

−  −  −  2 105  77 064  79 169  79 169  

        
Transakcje z właścicielami 
Jednostki dominującej ujęte 
bezpośrednio w kapitale 
własnym 

       

Podział wyniku finansowego −  −  86 442  −  (86 442) −  −  

- zyski zatrzymane −  −  86 442  −  (86 442) −  −  

Sprzedaż/likwidacja spółki zależnej −  −  −  −  −  −  −  

        
Stan na 31 grudnia 2014 roku 5 869  71 608  189 092  2 535  66 607  335 711  335 711  

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi stanowiącymi integralną część 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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IV.  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

(w tys. zł) Nota 

Okres 12 miesięcy 
zakończonych 

31.12.2015  
31.12.2014 

(dane 
przekształcone)  

    Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 
   Zysk przed opodatkowaniem 
 

148 368  97 028  

Korekty: 
   (Zysk)/Strata ze sprzedaży lub zbycia składników 

rzeczowych aktywów trwałych 
 

888  (60) 

Amortyzacja 
 

5 804  5 746  

(Dodatnie)/ujemne różnice kursowe z przeliczenia 
środków pieniężnych 

 
(1 060) (1 711) 

Pozostałe korekty 36.3 (3 123) 2 065  

Zmiana stanu 
   Zmiana stanu rezerw 
 

306  (43) 

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań finansowych 
przeznaczonych do obrotu 

 
(7 409) 13 432  

Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej 
możliwości dysponowania 16 (30 172) (22 879) 

Zmiana stanu pożyczek udzielonych i pozostałych 
należności 36.1 (641) 9 279  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów 
 

(557) 309  

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 
 

33 044  21 975  

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań  36.2 4 732  (2 754) 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 
 

150 180  122 387  

Zapłacony podatek dochodowy 
 

(33 669) (22 248) 

Odsetki 
 

17  (60) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

116 528  100 079  

    Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 
   Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
 

3  343  
Wydatki z tytułu płatności za rzeczowe aktywa trwałe 21 (1 584) (1 580) 

Wydatki z tytułu płatności za wartości niematerialne 20 (185) (666) 

Środki pieniężne pozyskane z nabycia spółek zależnych 
 

−  20 274  

Zbycie/(nabycie) aktywów finansowych utrzymywanych 
do terminu zapadalności 

 
288  (288) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

 

(1 478) 18 083  

    Przepływy pieniężne z działalności finansowej 
   Płatności zobowiązań z umów leasingu finansowego 
 

(139) (257) 

Zapłacone odsetki z tytułu leasingu 
 

(17) (24) 
Wydatki z tytułu nabycia udziałów w jednostkach 

zależnych  (490) (241) 

Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli 
 

(77 521) −  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 
 

(78 167) (522) 

    Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 
36 883  117 640  

 
 



Grupa Kapitałowa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.                                                                                                                                                                        
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 

wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta 

 

7 

 
 

 
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (c.d.) 
 

(w tys. zł) Nota 

Okres 12 miesięcy 
zakończonych 

31.12.2015  
31.12.2014 

(dane 
przekształcone)  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 
 

287 388  168 245  

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków 
pieniężnych w walutach obcych 

 
1 057  1 503  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 16 325 328  287 388  

 
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami 
uzupełniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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V. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty 
objaśniające 

1. Dane jednostki dominującej i skład Grupy Kapitałowej 

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Grupa”) jest X-Trade 

Brokers Dom Maklerski S.A. (zwany dalej: „Spółka dominująca”, „Jednostka dominująca”, „Dom Maklerski”) 

z siedzibą Centrali w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.  

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000217580. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON oraz numer NIP 527-24-43-955. 

Przedmiotem działalności Spółki dominującej jest prowadzenie działalności maklerskiej na rynku giełdowym 

oraz rynku OTC (instrumenty pochodne na waluty, towary, indeksy, akcje i obligacje). Spółka dominująca 

podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność regulowaną na podstawie 

zezwolenia z dnia 8 listopada 2005 r. nr DDM-M-4021-57-1/2005.  

1.1. Informacja o podmiotach sprawozdawczych w strukturze 
organizacyjnej jednostki dominującej 

Niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte są następujące oddziały zagraniczne 

wchodzące w skład Spółki dominującej: 

 X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, organizačni složka – oddział utworzony  

w dniu 7 marca 2007 roku w Republice Czeskiej. Oddział wpisany został do rejestru handlowego 

prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem 56720 oraz posiada następujący numer 

identyfikacji podatkowej CZK 27867102. 

 X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Sucursal en Espana - oddział utworzony  

w dniu 19 grudnia 2007 roku w Hiszpanii. W dniu 16 stycznia 2008 roku oddział zarejestrowany 

został przez władze Hiszpanii oraz posiada następujący numer identyfikacji podatkowej  

ES W0601162A. 

 X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, organizačná zložka - oddział utworzony  

w dniu 1 lipca 2008 roku w Republice Słowackiej. W dniu 6 sierpnia 2008 roku oddział wpisany 

został do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Bratysławie pod numerem 

36859699 oraz posiada następujący numer identyfikacji podatkowej SK4020230324. 

 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sucursala Bucuresti Romania (oddział w Rumunii) - oddział 

utworzony w dniu 31 lipca 2008 roku w Rumunii. W dniu 4 sierpnia 2008 roku oddział wpisany 

został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 402030 oraz posiada następujący numer 

identyfikacji podatkowej CUI 24270192. 

 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., German Branch (oddział w Niemczech) - oddział utworzony 

w dniu 5 września 2008 roku w Republice Federalnej Niemiec. W dniu 24 października 2008 roku 

oddział wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem HRB 84148 oraz posiada 

następujący numer identyfikacji podatkowej 4721939029. 

 X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna oddział we Francji – oddział utworzony w dniu  

21 kwietnia 2010 roku w Republice Francuskiej. W dniu 31 maja 2010 roku oddział wpisany został 

do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 522758689. 
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 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Sucursal Portugesa – oddział utworzony w dniu 7 lipca 2010 

roku w Portugalii. W dniu 7 lipca 2010 roku oddział wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców 

pod numerem 980436613. 

 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Succursale in Italia (oddział we Włoszech) – oddział 

utworzony w dniu 28 lipca 2010 roku we Włoszech. W dniu 28 lipca 2010 roku oddział wpisany 

został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 07115880960. 

Z dniem 1 grudnia 2014 roku na podstawie uchwały Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia  

26 listopada 2014 roku został zlikwidowany oddział we Włoszech. 

1.2. Skład Grupy Kapitałowej  

W skład Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. wchodzi X-Trade Brokers Dom Maklerski 

S.A. jako Jednostka dominująca oraz następujące spółki zależne: 

    Udział w kapitale % 

Nazwa jednostki Kraj siedziby 31.12.2015 31.12.2014 

XTB Limited Wielka Brytania 100% 100% 

X Open Hub Sp. z o.o. Polska 100% 100% 

DUB Investments Ltd Cypr 100% 100% 

X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. Turcja 100% 100% 

Lirsar S.A. Urugwaj 100% 100% 

XTB Limited została utworzona w dniu 19 kwietnia 2010 roku pod nazwą Tyrolese (691) Limited. Spółka 

podjęła działalność operacyjną w listopadzie 2010 roku pod zmienioną nazwą jako XTB UK Ltd. W 2012 

roku Spółka zmieniła nazwę na X Financial Solutions Ltd, w 2013 roku zmieniła nazwę na X Open Hub 

Limited, a w dniu 8 stycznia 2015 zmieniła nazwę na XTB Limited. Wyniki spółki są konsolidowane metodą 

pełną od dnia jej utworzenia.  

Jednostka dominująca w dniu 7 czerwca 2010 roku objęła 98% udziałów w X Trade Brokers Asesores 

Bursatiles S.A. z siedzibą w Meksyku. W dniu 17 września 2014 roku 98% udziałów sprzedanych zostało 

spółce xDirect Chile Ltda. za kwotę 49 000,00 MXN. Strata na transakcji rozpoznana w sprawozdaniu 

jednostkowym Spółki dominującej wyniosła 906,50 zł. 

W dniu 24 maja 2012 roku Spółka dominująca objęła 100% udziałów w spółce xSocial Ltd z siedzibą  

na Cyprze. W trakcie 2012 roku spółka zmieniła nazwę na xStore Ltd. Wyniki spółki były konsolidowane 

metodą pełną od dnia jej utworzenia do dnia jej likwidacji. W 2014 roku spółka została zlikwidowana. 

W dniu 6 marca 2013 roku jednostka dominująca objęła 100% udziałów w spółce xStore Sp. z o.o.  

z siedzibą w Polsce. W 2014 roku spółka zmieniła nazwę na X Open Hub Sp. z o.o. Wyniki spółki  

są konsolidowane metodą pełną od dnia jej utworzenia.  

W dniu 15 października 2013 roku jednostka dominująca nabyła 100% udziałów w DUB Investments 

Limited z siedzibą na Cyprze. Wyniki spółki są konsolidowane metodą nabycia od dnia jej nabycia. Wartość 

godziwa przekazanej zapłaty wyniosła 1 292 tys. zł. W wyniku nabycia jednostka dominująca 

zidentyfikowała wartość firmy w kwocie 783 tys. zł jako różnicę pomiędzy ceną nabycia a wartością 

godziwą nabytych składników majątku. Na dzień nabycia jednostki zależnej przeprowadzony został test na 

utratę wartości, w wyniku którego w dacie nabycia utworzono odpis aktualizujący pełną wartość firmy  

w ciężar kosztów.  

W dniach 17 kwietnia oraz 16 maja 2014 roku Spółka dominująca nabyła 100% akcji w podmiocie X Trade 

Brokers Menkul Değerler A.Ş. z siedzibą w Turcji w wyniku czego w dniu 30 kwietnia 2014 roku objęła 
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kontrolę. Nabycie 100% akcji spowodowało objęcie kontroli przez jednostkę dominującą. 12.999.996 akcji 

objętych zostało w rozliczeniu z pożyczką udzieloną Jakubowi Zabłockiemu na zakup tego podmiotu, której 

wartość na moment rozliczenia wynosiła 27 591 tys. zł. Pozostałe 4 akcje nabyte zostały za gotówkę. 

Wartość akcji objętych w drodze rozliczenia z pożyczką wyniosła 28 081 tys. zł, akcje nabyte za gotówkę 

wyniosły 8,88 zł. Wartość godziwa przekazanej zapłaty wyniosła 28 081 tys. zł i ustalona została na 

podstawie zewnętrznej wyceny. Do rozliczenia transakcji Grupa zastosowała metodę nabycia, zgodnie z 

polityką rachunkowości przyjętą dla rozliczenia transakcji pod wspólną kontrolą. Na dzień nabycia 

dokonano wyceny do wartości godziwej poszczególnych aktywów netto nabywanej spółki X Trade Brokers 

Menkul Değerler A.Ş. W wyniku przeprowadzonego rozliczenia wyodrębniono składnik wartości 

niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 8 017 tys. zł. 

Szacowany okres amortyzacji przyjęty dla wydzielonej wartości niematerialnej wynosi 10 lat. 

W dniu 21 maja 2014 roku Spółka dominująca nabyła 100% udziałów w podmiocie Lirsar S.A. z siedzibą  

w Urugwaju za cenę 16 tys. zł. Wartość godziwa nabytych aktywów netto wyniosła 16 tys zł. Wyniki spółki 

są konsolidowane metodą pełną od dnia jej nabycia. 

1.3. Skład Zarządu jednostki dominującej  

Skład osobowy Zarządu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowymi był następujący: 

Imię i 
nazwisko Funkcja 

Data 
powołania Data odwołania 

Jakub Maly Prezes Zarządu 25.03.2014 do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

Jakub Maly Członek Zarządu 31.08.2012 25.03.2014 
Piotr Baszak Członek Zarządu 30.12.2009 29.01.2015 

Paweł Frańczak Członek Zarządu 31.08.2012 do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

Ewa Stefaniak Członek Zarządu 26.02.2008 28.01.2015 
Paweł Szejko Członek Zarządu 28.01.2015 do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego 

1.4. Wsparcie publiczne 

W 2014 roku i 2015 roku Grupa nie otrzymała finansowego wsparcia pochodzącego ze środków 

publicznych. 

1.5. Stopa zwrotu z aktywów  

Stopa zwrotu z aktywów wyniosła za 2015 rok 16,37%, za 2014 rok 11,71%. 

1.6. Działalność domu maklerskiego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Informacje na temat działalności domu maklerskiego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale 

na państwa członkowskie i państwa trzecie, w których dom maklerski posiada podmioty zależne, na 

zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych przedstawione zostały poniżej. 
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Obszar 
prowadzonej 
działalności 

Przychody za 
2015 rok 

Liczba pracowników 
w przeliczeniu na 
pełne etaty 

Zysk przed 
opodatkowaniem 
za 2015 rok 

Podatek 
dochodowy za 
2015 rok 

Unia Europejska 245 670  336  145 067  28 494  

Kraje trzecie 16 240  35  3 978  828  

Obszar 
prowadzonej 
działalności 

Przychody za 
2014 rok 

Liczba pracowników 
w przeliczeniu na 
pełne etaty 

Zysk przed 
opodatkowaniem 
za 2014 rok 

Podatek 
dochodowy za 
2014 rok 

UE 189 453  288  98 109  20 616  

Kraje trzecie 11 845  33  3 675  209  

2. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd spółki dominującej dokonał następujących 

osądów, które mają największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań. 

Klasyfikacja umów leasingowych 

Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim 

zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy,  

a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji.  

Grupa zawarła umowy leasingu środków trwałych. Grupa zachowuje wszystkie istotne ryzyka i pożytki 

wynikające z prawa własności tych nieruchomości, dotyczące między innymi tego, że okres umowy nie 

obejmuje znaczącej części okresu użyteczności nieruchomości, które zostały oddane w leasing operacyjny.  

Okres amortyzacji wartości niematerialnych 

Szacunek okresu amortyzacji wydzielonej wartości niematerialnej w postaci licencji na działalność 

maklerską na rynku tureckim opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tego składnika 

aktywów. Okres amortyzacji ustalony został przy oczekiwaniu, iż działalność na rynku tureckim  

z wykorzystaniem wydzielonej wartości niematerialnej prowadzona będzie nie krócej niż 10 lat.  

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania mogą się 

zmienić stawki amortyzacji, co w konsekwencji wpłynie na wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość 

księgową netto wartości niematerialnych.  

Okres rozliczenia aktywa na podatek odroczony 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości 

zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych 

wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 

Aktywo na podatek odroczony w dotyczy głównie aktywowanych strat generowanych przez zagraniczne 

oddziały i spółki zależne w okresie ich początkowego rozwoju działalności. Jednostka dominująca analizuje 

możliwość rozpoznania takich aktywów z uwzględnieniem lokalnych przepisów podatkowych oraz dokonuje 

analizy przyszłych budżetów podatkowych oceniając możliwość odzyskania tych aktywów. 

3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

3.1. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.  
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., 

sporządzone za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z danymi porównywalnymi za rok 

kończący się 31 grudnia 2014 roku, obejmują dane finansowe Jednostki dominującej oraz dane finansowe 

jednostek zależnych, stanowiących „Grupę”. 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 

historycznego, z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz dostępnych 

do sprzedaży, które wyceniane są według wartości godziwej. Aktywa grupy zostały zaprezentowane w 

bilansie według stopnia płynności, natomiast zobowiązania według terminu wymagalności. 

Spółki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi  

w krajach, w których spółki te mają siedziby. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty 

niezawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy, wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań 

finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu  

29 lutego 2016 roku.  

Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółka Dominująca podjęła decyzję, iż 

żaden ze Standardów nie będzie wcześniej zastosowany.  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF”). 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego 

sprawozdania Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie stwierdza istnienia okoliczności 

wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład grupy. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych o ile nie wskazano 

inaczej. 

3.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących 

zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających 

się w dniu 1 stycznia 2015 roku: 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2011-2013 obejmujące: 

 Zmiany do MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć  

Zmiany wyjaśniają, że nie tylko wspólne przedsięwzięcia, ale również wspólne ustalenia umowne 

pozostają poza zakresem MSSF 3. Wyjątek ten stosuje się jedynie do sporządzania sprawozdania 

finansowego wspólnego ustalenia umownego. Zmiana ta stosowana jest prospektywnie. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności 

Grupy. 

 Zmiany do MSSF 13 Wycena według wartości godziwej  

Zmiany wyjaśniają, że wyjątek dotyczący portfela inwestycyjnego ma zastosowanie nie tylko do 

aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, ale także do innych umów objętych MSR 39. 

Zmiany stosuje się prospektywnie. 
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Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności 

Grupy. 

 Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne  

Opis dodatkowych usług opisany w MSR 40 rozróżnia nieruchomości inwestycyjne od 

nieruchomości zajmowanych przez właściciela (to jest od rzeczowych aktywów trwałych). Zmiana 

stosowana jest prospektywnie i wyjaśnia, że to MSSF 3, a nie definicja dodatkowych usług 

zawarta w MSR 40, używany jest do określenia czy transakcja jest nabyciem aktywa czy też 

przedsięwzięcia.  

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności 

Grupy. 

 KIMSF 21 Opłaty publiczne   

Interpretacja wyjaśnia, że jednostka ujmuje zobowiązanie z tytułu opłaty publicznej w 

momencie, gdy nastąpi zdarzenie obligujące, czyli działanie, które wywołuje konieczność 

uiszczenia opłaty zgodnie z przepisami. W przypadku opłat należnych po przekroczeniu 

minimalnego progu, jednostka nie rozpoznaje zobowiązania do momentu, gdy zostanie 

osiągnięty ten próg. KIMSF 21 stosowany jest retrospektywnie.  

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności 

Grupy. 

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub 

zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii 

Europejskiej.  

3.3. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a 
nie weszły jeszcze w życie  

Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości, jednak nie weszły jeszcze w życie: 

 MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,  

 Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia 

21 listopada 2013 roku) – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 

2014 roku lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających 

się dnia 1 lutego 2015 roku lub później, 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013 roku) – niektóre 

ze zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub 

później, a niektóre prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca 2014 roku lub później, w 

UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lutego 2015 

roku lub później, 

 MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie 

z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie 

zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności (opublikowano dnia 6 maja 

2014 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 

roku lub później, 
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 Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji (opublikowano dnia 

12 maja 2014 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 

2016  roku lub później, 

 MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014 roku), obejmujący 

zmiany do MSSF 15 Data wejścia w życie MSSF 15 (opublikowano dnia 11 września 2015 roku) – do 

dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE 

– mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub 

później, 

 Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca 2014 roku) 

– mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub 

później, 

 Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym  (opublikowano 

dnia 12 sierpnia 2014 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 

stycznia 2016 roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a  

jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 

roku) – nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac 

prowadzących do zatwierdzenia niniejszych zmian - do dnia zatwierdzenia niniejszego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - termin wejścia w życie został 

odroczony przez RMSR na czas nieokreślony,  

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014  (opublikowano dnia 25 września 2014 roku) - mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, 

 Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku dotyczącego 

konsolidacji (opublikowano dnia 18 grudnia 2014 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mające zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, 

 Zmiany do MSR 1 Ujawnienia (opublikowano dnia 18 grudnia 2014 roku) - mające zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, 

 MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w 

którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszych 

zmian do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzony 

przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku 

lub później, 

 Zmiany do MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikających z  

nierozliczonych strat podatkowych (opublikowano dnia 19 stycznia 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później, 
 MSR 7 Zmiany do MSR 7 Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji (opublikowano dnia 29 stycznia 

2016 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 
stycznia 2017 roku lub później. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd 

jednostki dominującej analizuje wpływ MSSF 16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zarząd 

jednostki dominującej nie przewiduje, aby wprowadzenie pozostałych standardów oraz interpretacji miało 

istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości. 
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3.4. Porównywalność danych i spójność zastosowanych zasad   

Poniżej zaprezentowano wpływ zmian wynikających z doprowadzenia danych do porównywalności na 

poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego 

sprawozdania z sytuacji finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.  

Opis wprowadzonych zmian pomiędzy danymi zaudytowanymi a danymi przekształconymi: 

1. Ref.1 – podział środków pieniężnych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

pomiędzy środki własne a środki klientów. 

2. Ref.2 – prezentacja różnic kursowych z wyceny rozrachunków z oddziałami i jednostkami 

zależnymi w kapitale (różnice kursowe z przeliczenia). 

3. Ref.3 – podatek odroczony prezentowany był w szyku rozwartym, wprowadzono korektę 

polegającą na kompensacie aktywa i rezerwy w ramach danej jurysdykcji. 

4. Ref.4 – reklasyfikacja zobowiązań z tytułu podatku dochodowego z podatku odroczonego do 

zobowiązań z tytułu podatków. 

5. Ref.5 – rozpoznanie kosztu programu opcji managerskich w poszczególnych okresach.  

6. Ref.6 – bonusy wypłacane klientom i prowizje wypłacane brokerom wprowadzającym 

prezentowane były jako koszty prowizji. Zgodnie z MSR 18 bonusy i prowizje zostały 

zaprezentowane jako pomniejszenie przychodów (szczegóły w nocie 6.1.). 

7. Ref.7 – korekta mająca na celu zapewnienie kompletności wyłączeń konsolidacyjnych. 
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(w tys. zł) 
31.12.2014 01.01.2014 

Ref 
Dane 

zaudytowane Zmiana 
Dane 

przekształcone 
Dane 

zaudytowane Zmiana 
Dane 

przekształcone 

AKTYWA 
       Środki pieniężne własne 287 388  −  287 388  413 332  (245 087) 168 245  1 

Środki pieniężne klientów 267 966  −  267 966  −  245 087  245 087  1 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 61 322  −  61 322  71 541  −  71 541  

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 288  −  288  −  −  −  
 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 241  −  241  −  −  −  
 Należności z tytułu podatku dochodowego 56  −  56  8  −  8  
 Pożyczki udzielone i pozostałe należności 3 904  −  3 904  40 522  (39) 40 483  2 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 956  −  1 956  2 265  −  2 265  
 Wartości niematerialne 17 908  −  17 908  12 929  −  12 929  
 Rzeczowe aktywa trwałe 4 489  −  4 489  4 692  −  4 692  
 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 799  −  12 799  16 640  (4 909) 11 731  3 

Aktywa razem 658 317  −  658 317  561 929  (4 948) 556 981  
 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 

       Zobowiązania 
       Zobowiązania wobec klientów 268 032  −  268 032  246 057  −  246 057  

 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 14 692  −  14 692  11 479  −  11 479  
 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 5 283  2 018  7 301  4 796  2 018  6 814  4 

Zobowiązania pozostałe 22 605  −  22 605  24 414  −  24 414  
 Rezerwy na zobowiązania 565  −  565  608  −  608  
 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 11 429  (2 018) 9 411  17 994  (6 927) 11 067  3,4 

Zobowiązania razem 322 606  −  322 606  305 348  (4 909) 300 439  
 Kapitał własny 

       Kapitał podstawowy 5 869  −  5 869  5 869  −  5 869  
 Kapitał zapasowy 71 608  −  71 608  71 608  −  71 608  
 Pozostałe kapitały rezerwowe 189 092  −  189 092  102 188  462  102 650  5 

Różnice kursowe z przeliczenia 2 535  −  2 535  469  (39) 430  2 

Zyski zatrzymane 66 607  −  66 607  76 447  (462) 75 985  5 

Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 335 711  −  335 711  256 581  (39) 256 542  
 Kapitał własny razem 335 711  −  335 711  256 581  (39) 256 542  
 Kapitał własny i zobowiązania razem 658 317  −  658 317  561 929  (4 948) 556 981  
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(w tys. zł) 
 Rok zakończony 31.12.2014  

Ref 
Dane 

zaudytowane Zmiana 
Dane 

przekształcone 

Wynik z operacji na instrumentach finansowych 202 014  (4 229) 197 785  6 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 5 494  577  6 071  7 

Pozostałe przychody 578  −  578  
 Przychody z działalności operacyjnej razem 208 086  (3 652) 204 434  
 Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (55 456) 462  (54 994) 5 

Marketing (23 029) (555) (23 584) 6,7 

Pozostałe usługi obce (18 009) 456  (17 553) 6,7 

Koszty utrzymania i wynajmu budynków (6 815) −  (6 815) 
 Amortyzacja (5 746) −  (5 746) 

 Podatki i opłaty  (1 933) −  (1 933) 
 Koszty prowizji (5 170) 1 256  (3 914) 6 

Pozostałe koszty (6 012) 2 495  (3 517) 6 

Koszty działalności operacyjnej razem (122 170) 4 114  (118 056) 
 

     Zysk z działalności operacyjnej 85 916  462  86 378  
 Przychody finansowe 11 853  −  11 853  
 Koszty finansowe (1 203) −  (1 203) 
 Zysk przed opodatkowaniem 96 566  462  97 028  
 Podatek dochodowy (19 964) −  (19 964) 
 Zysk netto 76 602  462  77 064  
 

     Zysk netto na jedną akcję: 
    - podstawowy z zysku za okres przypadającego 

akcjonariuszom jednostki dominującej 0,65 
 

0,66 
 - podstawowy z zysku z działalności 

kontynuowanej za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych) 0,65 

 
0,66 

 - rozwodniony z zysku za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej 0,65 

 
0,65 

 - rozwodniony z zysku z działalności 
kontynuowanej za okres przypadającego 
akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych) 0,65 

 
0,65 

 

4. Przyjęte zasady rachunkowości 

4.1 Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe Jednostki dominującej oraz dane 

finansowe jednostek zależnych na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdania 

finansowe jednostek zależnych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF 

sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy 

wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane 

dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek 

rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 
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4.1.1 Połączenia jednostek gospodarczych 

Przejęcia jednostek i wyodrębnionych części działalności rozlicza się metodą nabycia. Każdorazowo 

płatność przekazana w wyniku połączenia jednostek wyceniana jest w zagregowanej wartości godziwej (na 

dzień dokonania zapłaty) przekazanych aktywów, poniesionych lub przejętych zobowiązań oraz 

instrumentów kapitałowych wyemitowanych w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. 

Koszty bezpośrednio związane z połączeniem jednostek gospodarczych ujmowane są w wyniku 

finansowym w momencie ich poniesienia. 

W określonych przypadkach, przekazana płatność zawiera także aktywa lub zobowiązania wynikające  

z płatności warunkowej, mierzonej na dzień nabycia w wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej 

płatności warunkowej w kolejnych okresach ujmowane są jako zmiany kosztu połączenia jedynie jeżeli 

mogą być zaklasyfikowane jako zmiany w okresie pomiaru. Wszystkie inne zmiany rozliczane są zgodnie  

z odpowiednimi regulacjami MSSF. Zmiany w wartości godziwej płatności warunkowej zakwalifikowanej 

jako element kapitałowy nie są ujmowane. 

Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej 

spełniające warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” ujmuje się w wartości 

godziwej na dzień przejęcia, z uwzględnieniem wyjątków zawartych w MSSF 3. 

Dla rozliczenia transakcji pod wspólną kontrolą Grupa stosuje metodę nabycia. 

W razie nabycia kontroli w następstwie kilku następujących po sobie transakcji, udziały będące  

w posiadaniu na dzień objęcia kontroli są wyceniane w wartości godziwej z odniesieniem skutków  

w przychody lub koszty okresu.  Kwoty narosłe z tytułu udziałów w tej jednostce odniesione uprzednio  

do innych składników całkowitych dochodów  są przenoszone do przychodów lub kosztów okresu. 

4.1.2 Inwestycje w jednostki zależne 

Przez jednostki zależne rozumie się jednostki kontrolowane przez jednostkę dominującą (co obejmuje 

także jednostki specjalnego przeznaczenia). Uznaje się, że Grupa sprawuje kontrolę nad jednostką,  

w której dokonano inwestycji, w przypadku, gdy z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę, podlega 

ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych  

i możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad 

tą jednostką. 

Wyniki finansowe jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku ujmuje się 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu objęcia lub utraty kontroli. 

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami konsolidowanymi w ramach 

Grupy Kapitałowej podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. 

Udziały niekontrolujące prezentowane są odrębnie od kapitału własnego właścicieli jednostki dominującej. 

Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji 

do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla 

każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość udziałów niesprawujących 

kontroli obejmuje wartość rozpoznana początkowo skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki  

w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do udziałów niesprawujących 

kontroli nawet wtedy, gdy powoduje postanie ujemnej wartości tych udziałów. 

Zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje 

kapitałowe. Wartości księgowe udziału właścicieli jednostki dominującej jak i udziałów niesprawujących 

kontroli są odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica 
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pomiędzy wartością o jaką modyfikowane jest wartość udziałów niesprawujących kontroli oraz wartością 

godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym. 

W sytuacji utraty kontroli nad jednostka zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana jako różnica 

pomiędzy: (i) łączną wartością godziwą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki 

pozostających w Jednostce dominującej oraz (ii) wartością księgową aktywów (łącznie z wartością firmy), 

zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosunku do zbywanej jednostki, w innych 

składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do przychodów lub kosztów okresu. Wartość 

godziwa udziałów w jednostce pozostających w Jednostce dominującej po zbyciu, uznawana jest za 

początkową wartość godziwą dla celów późniejszego ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy 

koszt udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. 

4.1.3 Wartość firmy 

Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki sumy 

przekazanej płatności, wartości udziałów niesprawujących kontroli i wartości godziwej uprzednio 

posiadanych udziałów w jednostce nabywanej nad udziałem Jednostki dominującej w wartości godziwej 

netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki ujmowanych 

na dzień przejęcia.  

W przypadku wystąpienia wartości ujemnej jest dokonywany ponowny przegląd ustalenia wartości 

godziwych poszczególnych składników nabywanych aktywów netto. Jeżeli w wyniku przeglądu nadal 

wartość jest ujemna, ujmuje się ją niezwłocznie w wyniku finansowym. 

Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów według ceny nabycia stanowiącej kwotę 

opisanej powyżej nadwyżki, a następnie wycenia według ceny nabycia pomniejszonej o skumulowaną 

stratę z tytułu utraty wartości. 

Dla celów testowania utraty wartości wartość firmy alokuje się na poszczególne ośrodki generujące 

przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Jednostki 

generujące przepływy pieniężne, do których alokuje się wartość firmy, testuje się pod względem utraty 

wartości raz w roku lub częściej, jeśli można wiarygodnie przypuszczać, że utrata wartości wystąpiła. Jeśli 

wartość odzyskiwalna ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jej wartości bilansowej, 

stratę z tytułu utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy 

alokowanej do tego ośrodka, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka proporcjonalnie do 

wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów tej jednostki. Strata z tytułu utraty wartości ujęta 

dla wartości firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie.  

W chwili zbycia jednostki zależnej lub podlegającej współkontroli przypadającą na nią część wartości firmy 

uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia. 

Wartość firmy wynikająca z nabycia jednostki zlokalizowanej za granicą traktowana jest jako składnik 

aktywów jednostki zlokalizowanej za granicą i podlega przeliczeniu przy zastosowaniu kursu 

obowiązującego w dniu bilansowym.  

4.2 Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna wykazuje się po kursie waluty 

obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane  

w walutach obcych są przeliczane według średniego kursu NBP ogłoszonego na ten dzień. Pozycje 

niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.  
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Walutą funkcjonalną Jednostki dominującej jest polski złoty, który jest również walutą sprawozdawczą 

niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Różnice kursowe ujmuje się w przychodach lub kosztach w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem:  

 różnic kursowych dotyczących aktywów w budowie, które włącza się do kosztów tych aktywów  

i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych; 

 różnic kursowych wynikających z pozycji pieniężnych należności lub zobowiązań względem 

jednostek zagranicznych, z którymi nie planuje się rozliczeń lub też takie rozliczenia nie są 

prawdopodobne, stanowiących część inwestycji netto w jednostkę zlokalizowaną za granicą i 

ujmowanych w kapitale rezerwowym z przeliczenia jednostek zagranicznych oraz w zysku/stracie ze 

zbycia inwestycji netto. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy oraz 

przeliczenia pozycji sprawozdań z całkowitych dochodów: 

  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Waluta 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

USD 3,9011  3,5072  −  −  

EUR 4,2615  4,2623  4,1848  4,1784  

CZK 0,1577  0,1537  0,1534  0,1522  

RON 0,9421  0,9510  0,9421  0,9392  

HUF 0,0136  0,0135  −  −  

GBP 5,7862  5,4648  −  5,2225  

TRY 1,3330  1,5070  −  1,4508  

UYU 0,1302  0,1461  0,1378  0,1356  

4.3 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

Środki pieniężne składają się z gotówki w kasie oraz depozytów bankowych płatnych na żądanie. Grupa 

zalicza do aktywów pieniężnych inwestycje, jeżeli są łatwo wymienialne na określoną kwotę środków 

pieniężnych, są narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości oraz posiadają trzymiesięczny lub krótszy 

termin płatności, licząc od daty ich nabycia. 

Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych. 

Grupa wykazuje przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, posługując się metodą pośrednią, zgodnie 

z którą zysk lub stratę koryguje się o skutki transakcji mających bezgotówkowy charakter,  

o rozliczenia międzyokresowe dotyczące przeszłych lub przyszłych wpływów lub płatności środków 

pieniężnych dotyczących działalności operacyjnej, oraz o pozycje przychodowe i kosztowe związane  

z przepływami pieniężnymi z działalności inwestycyjnej lub finansowej. Przychody z tytułu odsetek 

otrzymanych od środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych oraz koszty z tytułu odsetek 

zapłaconych klientom są klasyfikowane w działalności operacyjnej, natomiast koszty z tytułu odsetek 

zapłaconych z tytułu leasingu finansowego są klasyfikowane w działalności finansowej. 

Środki pieniężne obejmują środki pieniężne własne Grupy oraz środki pieniężne klientów. Środki pieniężne 

klientów są deponowane na rachunkach bankowych odrębnie od środków pieniężnych Grupy. Grupa odnosi 

korzyści ekonomiczne z lokowania środków pieniężnych klientów. 

4.4 Aktywa i zobowiązania finansowe 

Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i wyłącza ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży (transakcje 

ujmowane są na dzień zawarcia), jeśli umowa wymaga dostarczania ich w terminie wyznaczonym przez 

odpowiedni rynek, a ich wartość początkową wycenia się w wartości godziwej. Koszty transakcyjne 
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dotyczące nabycia aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy są ujmowane w kosztach okresu, natomiast koszty transakcyjne dotyczące pozostałych kategorii 

aktywów i zobowiązań finansowych są uwzględniane w wartości początkowej tych aktywów i zobowiązań.  

Aktywa finansowe klasyfikuje się jako:  

 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,  

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz  

 pożyczki i należności.  

Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako: 

 zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz  

 pozostałe zobowiązania finansowe. 

Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów i zobowiązań finansowych, a określa się ją  

w momencie początkowego ujęcia. 

4.4.1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy 

Do tej grupy aktywów finansowych zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do obrotu lub 

zaklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu.  

Grupa zalicza do tej kategorii głównie instrumenty pochodne OTC i giełdowe oraz akcje giełdowe. 

Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli: 

 został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub 

 stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie, 

zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub 

 jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.  

Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do obrotu może zostać sklasyfikowany jako 

wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy przy ujęciu początkowym, jeżeli: 

 taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą  

w innych okolicznościach; lub 

 należy do aktywów finansowych Grupy objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są  

w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami 

Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub 

 składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych 

instrumentów pochodnych, a MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza 

klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) jako wycenianego w wartości 

godziwej przez wynik finansowy.  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości 

godziwej, a zyski lub straty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Zysk lub strata netto 

ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów uwzględniają dywidendy lub odsetki wygenerowane przez 

dany składnik aktywów finansowych.  
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4.4.2 Aktywa finansowe utrzymywane do wymagalności 

Inwestycje oraz inne aktywa finansowe, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o ustalonych lub 

możliwych do ustalenia przepływach pieniężnych oraz stałych terminach wymagalności, które Grupa chce  

i może utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności klasyfikuje się jako inwestycje utrzymywane do 

wymagalności. Wykazuje się je po zamortyzowanym koszcie stosując metodę efektywnej stopy 

procentowej po uwzględnieniu utraty wartości.  

4.4.3 Pożyczki i należności 

Należności z tytułu dostaw i usług, pożyczki i pozostałe należności o ustalonych lub możliwych do ustalenia 

przepływach pieniężnych, niebędące przedmiotem obrotu na aktywnym rynku, klasyfikuje się jako pożyczki 

i należności. Wycenia się je wg. zamortyzowanego kosztu, metodą efektywnej stopy procentowej  

z uwzględnieniem utraty wartości. Przychód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej z wyjątkiem należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne. 

Grupa zalicza do tej kategorii głównie udzielone pożyczki oraz należności od klientów i kontrahentów. 

4.4.4 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują inne niż pochodne aktywa finansowe wyznaczone jako 

dostępne do sprzedaży lub niesklasyfikowane do żadnej z powyższych kategorii. 

Zyski i straty wynikające ze zmian korekty do wartości godziwej ujmuje się w innych całkowitych 

dochodach, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości, odsetek obliczonych przy użyciu efektywnej 

stopy procentowej oraz ujemnych i dodatnich różnic kursowych dotyczących aktywów pieniężnych, które 

ujmuje się bezpośrednio w przychodach lub kosztach okresu. W przypadku zbycia inwestycji lub 

stwierdzenia utraty jej wartości, skumulowany zysk lub stratę ujętą uprzednio w innych całkowitych 

dochodach ujmuje się w przychodach lub kosztach danego okresu. 

Dywidendy z instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w przychodach w chwili 

uzyskania przez Grupę prawa do ich otrzymania.   

4.4.5 Wycena według wartości godziwej 

Wartość godziwa jest to cena jaką w dniu wyceny można uzyskać za sprzedaż składnika aktywów albo 

zapłacić za przekazanie zobowiązania w zwykłej transakcji pomiędzy uczestnikami rynku. 

W przypadku instrumentów finansowych dostępnych na aktywnym rynku, wartość godziwa jest mierzona 

na podstawie kwotowanych cen rynkowych. Rynek jest uważany za aktywny, jeśli kwotowane ceny są 

powszechnie i bezpośrednio dostępne i reprezentują aktualne i rzeczywiste zawarte transakcje między 

niepowiązanymi ze sobą stronami. 

Jeśli dla instrumentu finansowego nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa jest ustalana na podstawie 

modeli wyceny. Modele wyceny wykorzystywane są do wyceny opcji vanilla w oparciu o wzór Blacka 

Scholesa oraz do opcji binarnych na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia danej wartości 

ceny instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji. Ten rozkład prawdopodobieństwa wyznaczany 

jest poprzez przeliczenie z rynkowej powierzchni zmienności, używając przy tym równań z modelu Blacka 

Scholesa.   

Wartość godziwą instrumentu finansowego w ujęciu początkowym stanowi cena transakcyjna, czyli wartość 

godziwa kwoty zapłaconej lub otrzymanej.  
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Zgodnie z MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” Grupa stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do 

okoliczności i w przypadku których są dostępne dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy 

maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym 

wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych, a mianowicie: 

1. wycena oparta o dane w pełni obserwowalne (kwotowania aktywnego rynku); 

2. modele wyceny wykorzystujące informacje niestanowiące danych z poziomu 1, ale obserwowalne 

bezpośrednio lub pośrednio; 

3. modele wyceny wykorzystujące dane nieobserwowalne (niepochodzące z aktywnego rynku). 

Techniki wyceny przyjęte do ustalenia wartości godziwej są stosowane w sposób ciągły. Zmiana techniki 

wyceny skutkująca przeniesieniem pomiędzy powyższymi metodami następuje, gdy: 

 transfer z metody 1 do 2 ma miejsce, gdy dla instrumentów finansowych wycenianych według 

metody 1 na dany dzień bilansowy nie są dostępne kwotowania aktywnego rynku (a uprzednio 

były); 

 transfer z metody 2 do 3 ma miejsce, gdy dla instrumentów finansowych wycenianych według 

metody 2 na dany dzień bilansowy uwzględniany w wycenie udział parametrów nie pochodzących 

z rynku stał się istotny (a uprzednio był nieistotny). 

4.4.6 Utrata wartości aktywów finansowych 

Aktywa finansowe, oprócz tych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ocenia się pod 

względem utraty wartości na każdy dzień bilansowy. Aktywa finansowe tracą wartość, gdy istnieją 

obiektywne przesłanki, że zdarzenia, które wystąpiły po początkowym ujęciu danego składnika aktywów 

wpłynęły niekorzystnie na związane z nim szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne.  

W przypadku akcji notowanych na giełdzie sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, znaczny lub 

długotrwały spadek cen akcji uznaje się za obiektywny dowód utraty wartości. 

W przypadku niektórych kategorii aktywów finansowych, np. należności z tytułu dostaw i usług, 

poszczególne aktywa ocenione jako te, które nie są przeterminowane, bada się pod kątem utratę wartości 

łącznie. Obiektywne dowody utraty wartości dla portfela należności obejmują doświadczenie Grupy  

w procesie windykacji należności; wzrost liczby nieterminowych płatności przekraczających średnio 90 dni, 

a także obserwowalne zmiany w warunkach gospodarki krajowej czy lokalnej, które mają związek  

z przypadkami nieterminowych spłat należności. 

W przypadku aktywów finansowych wykazywanych wg. amortyzowanego kosztu, kwota odpisu z tytułu 

utraty wartości stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a bieżącą wartością 

szacunkowych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o pierwotną efektywną 

stopę procentową składnika aktywów finansowych.  

W przypadku aktywów finansowych wykazywanych po koszcie, kwota odpisu z tytułu utraty wartości 

stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a bieżącą wartością szacunkowych 

przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o bieżącą rynkową stopę zwrotu dla 

podobnych aktywów finansowych. 

W przypadku instrumentów dłużnych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, jeśli w kolejnym 

okresie obrachunkowym kwota odpisu z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie to 

można racjonalnie odnieść do zdarzenia mającego miejsce po ujęciu utraty wartości, uprzednio ujęty odpis 

z tytułu utraty wartości odwraca się w przychody okresu. 
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W przypadku instrumentów kapitałowych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, odpisy z tytułu 

utraty wartości ujęte uprzednio przez wynik finansowy nie podlegają odwróceniu. Wszelkie zwiększenia 

wartości godziwej następujące po wystąpieniu utraty wartości ujmuje się w innych całkowitych dochodach.  

4.4.7 Wyłączenie aktywów finansowych z bilansu 

Grupa wyłącza składnik aktywów finansowych z bilansu wyłącznie wtedy, gdy wygasną prawa umowne do 

przepływów pieniężnych generowanych przez taki składnik aktywów, albo gdy składnik aktywów 

finansowych wraz z zasadniczo całym ryzykiem i wszystkimi korzyściami związanymi z jego posiadaniem 

zostają przeniesione na inny podmiot. Jeżeli Grupa nie przenosi ani nie zatrzymuje zasadniczo całego 

ryzyka i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem składnika aktywów i utrzymuje nad nim kontrolę, 

ujmuje zatrzymany udział w takim składniku aktywów i związane z nim zobowiązania z tytułu 

potencjalnych płatności. Jeśli natomiast Grupa zatrzymuje zasadniczo całe ryzyko i korzyści związane  

z przeniesionym składnikiem aktywów, to nadal ujmuje stosowny składnik aktywów finansowych.  

W momencie wyłączenia składnika aktywów finansowych w całości, różnicę między (i) wartością bilansową 

a (ii) sumą otrzymanej zapłaty oraz wszelkich skumulowanych zysków lub strat, które zostały ujęte  

w innych całkowitych dochodach, ujmuje się w przychodach lub kosztach okresu. 

4.4.8 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub zaklasyfikowane jako 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu. 

Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli: 

 zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie; 

 stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie 

zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub 

 jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie. 

Zobowiązanie finansowe inne niż przeznaczone do obrotu może zostać sklasyfikowane jako wyceniane  

w wartości godziwej przez wynik finansowy w chwili początkowego ujęcia, jeżeli:  

 taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w 

innych warunkach; lub 

 składnik zobowiązań finansowych Grupy należy do zobowiązań finansowych objętych zarządzaniem, 

a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania 

ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu zobowiązań są 

przekazywane wewnętrznie; lub 

 stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, 

a MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości 

godziwej, a wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w przychodach lub kosztach okresu  

z uwzględnieniem odsetek zapłaconych od danego zobowiązania finansowego.  
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4.4.9 Pozostałe zobowiązania finansowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się przy początkowym 

ujęciu w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcji.  

Następnie wycenia się je według zamortyzowanego kosztu metodą efektywnej stopy procentowej. 

Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania i do 

alokowania kosztów odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa 

faktycznie dyskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego 

zobowiązania lub, w razie potrzeby, w okresie krótszym.  

4.4.10 Wyłączenie zobowiązań finansowych z bilansu 

Grupa wyłącza zobowiązania finansowe z bilansu wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie zobowiązania 

Grupy zostaną wykonane, unieważnione lub gdy wygasną. W momencie wyłączenia składnika zobowiązań 

finansowych, różnicę między (i) wartością bilansową a (ii) sumą dokonanej zapłaty ujmuje się  

w przychodach lub kosztach okresu. 

4.5 Rozrachunki z KDPW  

Na rozrachunki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych składają się należności od spółek 

należących do Grupy KDPW z tytułu funduszu rozliczeniowego, depozytów zabezpieczających,  

z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi oraz zobowiązania z tytułu usług świadczonych przez Grupę 

KDPW na rzecz Grupy. Fundusz rozliczeniowy jest to fundusz służący zabezpieczeniu prawidłowego 

wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych przez KDPW_CCP rozliczeń transakcji zawieranych na 

rynku regulowanym.  

W skład Grupy KDPW wchodzą: 

 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) - odpowiedzialny za prowadzenie 

rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, 

jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych; 

 KDPW_CCP S.A. („KDPW_CCP”) - pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego 

kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w 

alternatywnym systemie obrotu, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. 

4.5.1 Należności z tytułu funduszu rozliczeniowego  

Jednostka dominująca wnosi obowiązkowe wpłaty do funduszu rozliczeniowego prowadzonego przez 

KDPW_CCP, które wykazywane są jako należności od KDPW. Fundusz rozliczeniowy służy zabezpieczeniu 

prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych przez KDPW_CCP rozliczeń transakcji 

zawieranych na rynku regulowanym.  

4.5.2 Należności z tytułu depozytów zabezpieczających  

Do końca 2014 roku w ramach systemu zabezpieczania płynności dokonywanych rozliczeń transakcji, 

Grupa wnosiła do KDPW_CCP depozyty zabezpieczające, które wykazywane były jako należności od KDPW. 

Depozyty zabezpieczające zabezpieczały ryzyko zmiany wartości portfela dla transakcji zawartych na rynku 

kasowym i rynku terminowym w określonym horyzoncie czasowym.  
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4.5.3 Wpłaty do systemu rekompensat 

Jednostka dominująca wnosi obowiązkowe wpłaty do systemu rekompensat, prowadzonego przez KDPW, 

które stanowią należności długoterminowe uczestnika systemu rekompensat od KDPW. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 

183, poz. 1538, z późniejszymi zmianami, dalej zwaną „Ustawą”)  Jednostka dominująca jest uczestnikiem 

obowiązkowego systemu rekompensat. Celem systemu rekompensat prowadzonego przez KDPW jest 

zabezpieczenie aktywów przechowywanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów 

wartościowych klientów domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych,  

w przypadku ich utraty, na zasadach określonych w Ustawie. System rekompensat jest tworzony z wpłat 

jego uczestników oraz pożytków wypracowanych z tych wpłat. Wpłaty wniesione do systemu rekompensat 

mogą zostać zwrócone domowi maklerskiemu tylko w przypadku, gdy zostanie on zwolniony z uczestnictwa 

w systemie rekompensat (zaprzestanie działalności określonej w decyzji o cofnięciu, uchylenie zezwolenia 

na działalność maklerską lub wygaśnięcie zezwolenia) i pod warunkiem, iż wcześniej środki te nie zostały 

wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. W okresach kwartalnych KDPW informuje uczestników 

systemu o naliczonych pożytkach. Wpłaty wnoszone przez Jednostkę dominującą do systemu rekompensat 

odnoszone są w ciężar kosztów, w pozycji „Pozostałe koszty” w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.  

Jednostka dominująca prowadzi ewidencję wpłat do systemu rekompensat oraz pożytków naliczonych  

w związku z zarządzeniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi w systemie rekompensat przez KDPW,  

w sposób umożliwiający ustalenie sald kwot wniesionych do systemu i naliczonych pożytków. 

4.5.4 Fundusz rozliczeniowy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Jednostka dominująca dokonuje również obowiązkowych wpłat do 

funduszu rozliczeniowego zarządzanego przez KDPW, zabezpieczającego prawidłowe wykonanie 

zobowiązań wynikających z transakcji na rynku regulowanym, rozliczanych przez KDPW.   

4.6 Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne obejmują aktywa Grupy, które nie posiadają postaci fizycznej, są identyfikowalne 

oraz które można wiarygodnie wycenić i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do 

Grupy.  

Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Na dzień 

bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o dokonane odpisy 

amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Wartości niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej po spełnieniu następujących warunków: 

 z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, 

tak aby nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, 

 istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jej użytkowania i sprzedaży, 

 składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, 

 znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, 

 zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych 

oraz jego użytkowania i sprzedaży, 

 istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. 
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Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków 

ujmowane są jako koszty w rachunku w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w dacie ich poniesienia. 

Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres 

ich użytkowania. Grupa nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Dla 

celów amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda 

amortyzacji liniowej. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są 

następujące: 

Typ Okres amortyzacji 

Licencje na oprogramowanie  5 lat 

Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie 5 lat 

Pozostałe wartości niematerialne 10 lat 

Wartości niematerialne poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na 

występowanie utraty wartości, przy czym dla wartości niematerialnych w okresie ich realizacji ewentualna 

utrata wartości określana jest na każdy dzień bilansowy. Skutki utraty wartości, wartości niematerialnych 

jak również ich amortyzacji odnoszone są w koszty działalności podstawowej. 

Wartości niematerialne utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez 

okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie 

dłużej jednak niż okres trwania leasingu. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji wartości 

niematerialnych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych 

pozycji i ujmuje się je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.  

4.7 Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują rzeczowe aktywa trwałe i nakłady na rzeczowe aktywa trwałe  

w budowie, które jednostka zamierza wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby 

administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści 

ekonomicznych do jednostki. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe obejmują poniesione nakłady 

inwestycyjne jak również poniesione wydatki na przyszłe dostawy maszyn, urządzeń i usług związanych  

z wytworzeniem trwałych rzeczowych aktywów trwałych (przekazane zaliczki). Rzeczowe aktywa trwałe 

obejmują istotne specjalistyczne części zamienne, które funkcjonują jako element środka trwałego. 

Rzeczowe aktywa trwałe i nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie 

nabycia lub koszcie wytworzenia. Jako odrębne pozycje rzeczowych aktywów trwałych ujmowane są także 

istotne komponenty. Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według kosztu 

pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, w tym komponentów, odbywa się według stawek 

odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania i rozpoczyna się w miesiącu następnym po 

rozpoczęciu ich użytkowania. Szacunki okresu użytkowania rewidowane są corocznie. Dla celów 

amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy 

użytkowania dla poszczególnych składników rzeczowych aktywów trwałych są następujące: 

Typ Okres amortyzacji 

Komputery 3 lata 

Środki transportu 5 lat 

Meble i urządzenia biurowe 5 lat 
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Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich 

przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej 

jednak niż okres trwania leasingu. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów 

trwałych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji  

i ujmuje się je w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.  

4.8 Leasing 

Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne 

korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. 

Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.  

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia  

w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych 

opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane  

w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji pozostałych zobowiązań. 

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by 

stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się 

bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, chyba, że można je bezpośrednio 

przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są one kapitalizowane zgodnie z zasadami 

rachunkowości Grupy dotyczącymi kosztów obsługi zadłużenia. Płatności warunkowe z tytułu leasingu 

ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. 

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się w koszty okresu metodą liniową przez okres leasingu,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla 

wzorca czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego 

składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie 

ich ponoszenia. Grupa posiada umowy leasingu operacyjnego dotyczące najmu lokali biurowych. 

W przypadku wystąpienia specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu operacyjnego, 

ujmuje się je jako zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako 

pomniejszenie kosztów wynajmu metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa 

jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych 

dostarczanych przez składnik aktywów objęty leasingiem. 

4.9 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych oprócz wartości firmy 

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego  

i wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich 

wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego 

składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów 

nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależne od przepływów 

generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy 

pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej 

podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych jednostek 

generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy, dla 

których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.  
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W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test utraty wartości 

przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość 

wystąpienia utraty wartości.  

Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona  

o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku 

przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem 

uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego 

składnika aktywów.   

Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki 

generującej przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do 

wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym 

wystąpiła.  

Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub 

jednostki generującej przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, 

nie przekraczającej jednak wartości bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby  

w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości składnika aktywów / jednostki generującej 

przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się w niezwłocznie w sprawozdaniu 

z całkowitych dochodów. 

4.10 Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny 

lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie 

tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz 

można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania, przy czym kwoty tego zobowiązania lub 

termin jego wymagalności nie są pewne. 

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej  

do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności 

związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów 

pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości 

bieżącej tych przepływów. 

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych  

do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik 

aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie 

wycenić. 

4.10.1 Umowy rodzące obciążenia 

Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się jako rezerwy. Za umowę 

rodzącą obciążenia uważa się umowę zawartą przez Grupę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji 

zobowiązań umownych, których wartość przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych  

w ramach umowy. 

4.11 Kapitały własne 

Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

tj. właściwymi ustawami oraz statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone zyski z lat 
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ubiegłych. Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości wynikającej ze Statutu Jednostki dominującej. 

Niezarejestrowane wpłaty na kapitał podstawowy zaliczane są do kapitału własnego Jednostki dominującej 

i prezentowane są w wartości nominalnej otrzymanej wpłaty. 

4.12 Instrumenty finansowe klientów oraz wartości nominalne 
transakcji na instrumentach pochodnych (pozycje 
pozabilansowe) 

W pozycjach pozabilansowych wykazywane są wartości nominalne pochodnych instrumentów finansowych 

w transakcjach zawartych z klientami i brokerami na rynku OTC oraz wartości instrumentów finansowych 

klientów Grupy nabytych w regulowanym obrocie giełdowym i zdeponowanych na rachunkach klientów 

Grupy. 

4.13 Wynik z operacji na instrumentach finansowych 

Wynik z operacji na instrumentach finansowych obejmuje wszystkie zrealizowane i niezrealizowane 

przychody i koszty związane ze obrotem instrumentami finansowymi, włączając dywidendy, odsetki oraz 

różnice kursowe. Wynik z operacji na instrumentach finansowych obliczany jest jako różnica w wartości 

instrumentu w cenie sprzedaży i cenie nabycia. 

Na wynik z operacji na instrumentach finansowych składają się następujące pozycje: 

 Wynik z aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu: wynik na instrumentach finansowych  

z transakcji z klientami oraz brokerami; 

 Wynik z aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności: wynik na dłużnych 

papierach wartościowych (wynik odsetkowy liczony metodą efektywnej stopy procentowej); 

 Zysk ze sprzedaży inwestycji w jednostce zależnej; 

 Rabaty dla klientów oraz prowizje dla brokerów wprowadzających, uzależnione od faktycznie 

dokonanego obrotu na instrumentach finansowych. Pozycja ta pomniejsza wynik z operacji na 

instrumentach finansowych.  

4.14 Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat 

Przychody z tytułu prowizji i opłaty obejmują prowizje maklerskie oraz inne opłaty za usługi finansowe 

pobierane od klientów i są rozpoznawane w dacie zawarcia transakcji przez klienta. 

Koszty z tytułu prowizji i opłat związane są z usługami pośrednictwa finansowego zakupionymi przez Grupę 

i są rozpoznawane w okresie świadczenia usług. 

4.15 Koszty świadczeń pracowniczych 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym wpłaty do programów określonych składek, ujmowane 

są w okresie, w którym Grupa otrzymała przedmiotowe świadczenie ze strony pracownika, a w przypadku 

wypłat z zysku lub premii gdy spełnione zostały następujące warunki: 

 na jednostce ciąży obecne prawne lub zwyczajowe oczekiwane zobowiązanie do dokonania wypłat 

w wyniku zdarzeń przeszłych, oraz 

 można dokonać wiarygodnej wyceny tego zobowiązania. 
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W przypadku świadczeń z tytułu płatnych nieobecności, świadczenia pracownicze ujmowane są w zakresie 

skumulowanych płatnych nieobecności, z chwilą wykonania pracy, która zwiększa uprawnienia do 

przyszłych płatnych nieobecności (tzw. rezerwa na niewykorzystane urlopy). W przypadku 

niekumulowanych płatnych nieobecności świadczenia ujmuje się z chwilą ich wystąpienia. 

Świadczenia po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (odprawy emerytalne) 

oraz inne długoterminowe świadczenia (nagrody jubileuszowe, itp.) ustalane są przy użyciu metody 

prognozowanych uprawnień jednostkowych, z wyceną aktuarialną przeprowadzaną na każdy dzień 

bilansowy. Zyski i straty aktuarialne ujmowane są w całości w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

Koszty przeszłego zatrudnienia rozpoznawane są natychmiast w stopniu, w jakim dotyczą świadczeń już 

nabytych, a w pozostałych przypadkach amortyzuje się je metodą liniową przez średni okres, po którym 

świadczenia zostają nabyte. 

Ponadto jednostka dominująca posiada program opcji na akcje dla kluczowych pracowników, którym prawa 

do akcji zostały przyznane przed 2012 rokiem, i który jest programem płatności w formie akcji rozliczanym 

w instrumentach kapitałowych. Koszty usług świadczonych przez pracowników w zamian za przyznane 

prawa ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w korespondencji z kapitałem (MSSF 2)  

w okresie nabycia praw.  

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie zasad 

ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 

kierownicze, począwszy od 2012 roku jednostka dominująca stosuje politykę zmiennych składników 

wynagrodzeń dla osób zajmujących kluczowe stanowiska. Świadczenia, przyznawane pracownikom  

w ramach programu zmiennych składników wynagrodzeń, w 50% są przyznawane w formie pieniężnej  

a w 50% są przyznawane w formie instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z sytuacją 

finansową jednostki dominującej. Część świadczeń przyznawanych w formie instrumentów finansowych, 

których wartość jest powiązana z sytuacją finansową jednostki dominującej, jest wypłacana w formie 

pieniężnej w okresie 3 lat od daty przyznania. Rezerwa na świadczenia pracownicze z tytułu zmiennych 

składników wynagrodzeń jest ujmowana zgodnie z MSR 19 w sprawozdaniu z całkowitych dochodów  

w pozycji Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.  

4.16 Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez Grupę środkami. 

Koszty finansowe obejmują koszty odsetek zapłaconych klientom, odsetek zapłaconych od leasingu 

finansowego oraz pozostałe odsetki od zobowiązań.  

Przychody i koszty odsetkowe ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody 

efektywnej stopy procentowej. 

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy 

do otrzymania płatności. 

Przychody i koszty finansowe obejmują również zyski i straty z tytułu różnic kursowych, wykazywane  

w kwocie netto. 

4.17 Opodatkowanie 

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.  
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4.17.1 Podatek bieżący 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) 

netto w związku z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących 

kosztów uzyskania przychodów. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe 

obowiązujące w danym roku obrotowym i zgodnie z przepisami podatkowymi krajów, w których 

zlokalizowane są siedziby oddziałów Jednostki dominującej i jej jednostek zależnych.. 

4.17.2 Podatek odroczony 

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową w oparciu o różnice pomiędzy wartościami 

bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do 

wyliczenia podstawy opodatkowania. 

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 

opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do 

wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe  

o rozpoznane ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe bądź ulgi podatkowe jakie Grupa może 

wykorzystać. 

Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy,  

a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika 

aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, 

gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. W sprawozdaniu z 

sytuacji finansowej podatek odroczony wykazywany jest po dokonaniu kompensaty w zakresie, w jakim 

dotyczy tej samej rezydencji podatkowej. 

4.17.3 Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres sprawozdawczy 

Podatek bieżący i odroczony wykazuje się jako zysk lub stratę, z wyjątkiem przypadku, gdy dotyczy on 

pozycji uznających lub obciążających bezpośrednio inne całkowite dochody, bo wtedy także podatek jest 

odnoszony w inne całkowite dochody w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, lub gdy wynika on  

z początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych. 

4.18 Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez 

średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. 

5. Informacje o istotnych szacunkach i wycenach 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych 

szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu 

finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są  

o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej 

sytuacji wydają się uzasadnione. Wyniki tworzą podstawę do dokonywania szacunków odnośnie wartości 

bilansowych aktywów i pasywów. Mimo, że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej 

warunków bieżących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków 
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różnić. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie sprawozdawczym, podczas którego dokonano 

zmiany szacunku pod warunkiem, że korekta dotyczy tylko tego okresu lub również w okresach przyszłych, 

jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący jak i przyszłe okresy. Poniżej przedstawiono najistotniejsze 

obszary, dla których Grupa dokonuje oszacowań.  

5.1 Utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości danego składnika aktywów 

finansowych lub grupy aktywów finansowych. W szczególności Grupa dokonuje oceny utraty wartości 

przeterminowanych należności i obejmuje odpisem aktualizującym szacowaną wartość należności 

zagrożonych i nieściągalnych.  

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości pozostałych aktywów, w 

tym wartości niematerialnych. Utrata wartości występuje, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

składniki te nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści 

ekonomicznych, np. na skutek wygaśnięcia licencji czy wycofania z użytkowania. 

5.2 Testy na utratę wartości firmy 

Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego została przypisana wartość firmy poddawany jest 

corocznym testom na utratę wartości. Testy na utratę wartości przeprowadzane są przy zastosowaniu 

metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych na podstawie projekcji finansowych. Prognozy 

przyszłych wyników finansowych ośrodków generujących przepływy pieniężne opierają się na szeregu 

założeń, których część (m.in. ta dotycząca możliwych do zaobserwowania danych rynkowych, np. 

warunków makroekonomicznych) leży poza kontrolą Grupy.  

5.3 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Na każdy dzień bilansowy jednostka dominująca ocenia prawdopodobieństwo rozliczenia nierozliczonych 

strat podatkowych z szacowanym przyszłym dochodem do opodatkowania i rozpoznaje aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego tylko w tym zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie 

dostępny przyszły dochód do opodatkowania, od którego można odliczyć nierozliczone straty podatkowe. 

5.4 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny aktywów pod względem istnienia przesłanek 

wskazujących na utratę ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje formalnego 

oszacowania wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów 

przewyższa jego wartość odzyskiwalną, uznaje się utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego 

jego wartość do poziomu wartości odzyskiwanej. Wartość możliwa do odzyskania jest jedną z dwóch 

następujących wartości w zależności od tego, która z nich jest wyższa: wartość godziwa danego składnika 

aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, pomniejszona o koszty zbycia lub wartość 

użytkowa ustalana dla poszczególnych składników aktywów. 

5.5 Wycena wartości godziwej 

Informacje o szacunkach związanych z wyceną wartości godziwej zostały zamieszczone w nocie 41 – 

Zarządzanie ryzykiem. 
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5.6 Inne wartości szacunkowe  

Rezerwa na zobowiązania związane z odprawami emerytalnymi, rentowymi i pośmiertnymi wyliczana jest 

metodą aktuarialną przez niezależnego aktuariusza jako wartość obecna przyszłych zobowiązań Grupy 

wobec pracowników według stanu zatrudnienia i płac na dzień bilansowy. Wyliczenie rezerw jest oparte na 

szeregu założeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych jak i założeń dotyczących rotacji 

pracowników, ryzyka śmierci i innych.  

Rezerwa na niewykorzystane urlopy jest wyliczana w oparciu o szacowaną wypłatę świadczenia 

urlopowego na podstawie ilości dni niewykorzystanego urlopu i wynagrodzenia na dzień bilansowy. 

Rezerwy na ryzyko prawne wyliczane są na podstawie szacowanej kwoty wypływu środków pieniężnych  

w przypadku, gdy prawdopodobne jest, że w wyniku niepomyślnego zakończenia sprawy, taki wypływ 

nastąpi. 


