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Wprowadzenie 

Niniejsza informacja o adekwatności kapitałowej Opera Domu Maklerskiego sp. z o.o. (dalej: 

„Spółka”) odnosi się do okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i jest realizacją 

postanowień Polityki upowszechniania informacji w zakresie adekwatności kapitałowej OPERA Domu 

Maklerskiego Sp. z o.o. zatwierdzonej przez Zarząd Spółki w dniu 27 lipca 2015 r. 

Zarządzanie ryzykiem oraz zapewnianie bezpiecznego poziomu adekwatności kapitałowej w Spółce 

jest procesem zintegrowanym i wykonywanym zgodnie z następującymi regulacjami: 

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

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (dalej: „CRR”), 

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą 

dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE („CRD IV”), 

 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym 

wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 („Rozporządzenie ITS”), 

 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1423/2014 z 20 grudnia 2013 r. ustanawiającym 

standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy 

własnych instytucji zgodnie z Rozporządzeniem CRR („Rozporządzenie o ujawnianiu informacji”), 

 ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z 

późn. zm.) – (dalej: „Ustawa o obrocie”), 

 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych 

zasad wyznaczania wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich, 

oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych, dłużnych papierów 

wartościowych w stosunku do kapitału (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 959) – (dalej: 

„Rozporządzenie o wymogach kapitałowych”), 

 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 

ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków 

szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. Nr 204, poz. 1580 z późn. zm.) – (dalej: 

„Rozporządzenie o warunkach i szacowaniu kapitału”), 

 wewnętrznymi procedurami uchwalonymi przez Zarząd i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Spółki 

implementujące ww. przepisy na poziomie krajowym oraz unijnym oraz akty wykonawcze, 

sprostowania i zmiany do tychże przepisów, 

 wytycznymi unijnego organu nadzoru - European Banking Authority (dalej: „EBA”) oraz krajowego 

organu nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), 

 przyjętymi przez Spółkę „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanymi i 

uchwalonymi przez KNF w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej: „Zasady ładu korporacyjnego”). 

Spółka zgodnie z art. 13 CRR ujawnia informacje związane z adekwatnością kapitałową w ujęciu 

skonsolidowanym uwzględniając następujące podmioty objęte pełną konsolidacją ostrożnościową: 

Spółka oraz OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Rondo ONZ 1 (dalej: „OPERA TFI”). Spółka oraz OPERA TFI nie są zobowiązane do sporządzania 
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skonsolidowanego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania biegłego rewidenta. 

Informacje upowszechniane w niniejszym dokumencie zostały ujawnione na podstawie danych z 

rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2014 ww. podmiotów, zbadanych przez 

biegłego rewidenta w dniu 15 czerwca 2015 r. i zatwierdzonych odpowiednio przez Walne 

Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników w dniu 30 czerwca 2015 r. Według stanu na 31 grudnia 

2014 r. Spółka nie była zobowiązana do ujawniania wymogów kwalifikujących do stosowania 

poszczególnych metod lub instrumentów zgodnie z Tytułem III Części ósmej CRR, gdyż nie stosowała 

takowych metod ani instrumentów. 

1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana jest do 

rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000251574. Spółce nadano numer 

statystyczny REGON 140428198 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 1070004328. Według stanu 

na dzień 31 grudnia 2014 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 8 099 800,00 zł i został w pełni 

opłacony. 

Spółka rozpoczęła działalność w lutym 2006 roku. Spółka działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 

31 października 2006 r. (decyzja o sygn. PW-DDM-M-4020-67-1/KNF77/2006). W dniu 7 lutego 2007 

r. na podstawie Uchwały nr 96/2007 podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie („GPW”) Spółka została dopuszczona do działania na GPW. 

W roku 2014 Spółka prowadziła, w oparciu o zezwolenie KNF, działalność maklerską w zakresie: 

1) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego 
zlecenie – art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie, 

2) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych – art. 69 ust. 2 pkt 3 
ustawy o obrocie, 

3) oferowania instrumentów finansowych – art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie, 
4) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia 

rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków 
pieniężnych – art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie, 

5) wymiany walutowej – art. 69 ust. 4 pkt 8 ustawy o obrocie. 

Spółka jest podmiotem zależnym od unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej OPERA TFI, 
która na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% 
głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. podmiotami zależnymi wobec Spółki są: 

1) NPC S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1 - na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka 
posiadała 100% w kapitale zakładowym i 100% ogólnej liczby głosów, wykazując wartość 
bilansową udziałów w tym podmiocie w wysokości 72 010,79 złotych, 

2) OVC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1 - na dzień 31 grudnia 2014 r. 
Spółka posiadała 100% w kapitale zakładowym i 100% ogólnej liczbie głosów, wykazując 
wartość bilansową udziałów w tym podmiocie w wysokości 54 698,44 złotych, 
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3) OPERA - Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo 
ONZ 1 - na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka posiadała 99,80% w kapitale zakładowym i 99,80% 
ogólnej liczby głosów, wykazując wartość bilansową udziałów w tym podmiocie w wysokości 
0 złotych.  

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. podmioty te były wyłączone z zakresu konsolidacji 
ostrożnościowej zgodnie z art. 19 CRR. Ponadto, nie przewiduje się aby w przyszłości wystąpiły 
przeszkody o istotnym znaczeniu lub przeszkody natury praktycznej lub prawnej w szybkim transferze 
kapitałów lub w spłacie zobowiązań pomiędzy OPERA TFI a Spółką, jak i Spółką a podmiotami 
zależnymi. 
 

2. Strategie i cele w zakresie zarządzania ryzykiem  

 

W ramach działania funkcji zarządzania ryzykiem w Spółce odpowiedzialnej za utrzymanie, rozwój i 

doradztwo w zakresie systemu zarządzaniem ryzykiem („SZR”) w strukturze organizacyjnej Spółki 

zostało wyodrębnione samodzielne stanowisko Risk Managera podlegające bezpośrednio Prezesowi 

Zarządu. 

Spółka poprzez ustalenie i wprowadzenie SZR, ma na celu zapewnienie identyfikacji wszelkich 

istotnych bieżących i potencjalnych rodzajów ryzyka, pomiaru ich potencjalnego wpływu oraz 

stosowanie metod zapobiegania ich materializacji i ograniczania ich skutków. Jednym z celów SZR w 

Spółce jest określenie szczegółowych zasad postępowania w ramach procesu zarządzania ryzykiem, 

na każdym z jego etapów: 

 identyfikacja (podejmowanie działań mających na celu dostrzeżenie i zdefiniowanie 

potencjalnych ryzyk, na które narażona jest Spółka), 

 pomiar i ocena (określenie i zastosowanie ilościowych bądź jakościowych metod wyznaczania 

wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kapitałowych, limitów oraz ocena istotności 

zidentyfikowanych ryzyk jak i metodyki ich zarządzania), 

 monitorowanie i ciągła aktualizacja (kontrola wykorzystania ustalonych limitów i apetytu na 

ryzyko, okresowe przeglądy metod szacowania kapitału, aktualizacja baz danych i map ryzyk, 

warsztaty samooceny ryzyk trudnomierzalnych), 

 minimalizacja (określenie i zastosowanie działań, które zmniejszają potencjalny negatywny 

wpływ zmaterializowanych ryzyk na działalność Spółki – zapewnienie niezachwianej ciągłości 

działania (Business Continuity Management, „BCM”), a w tym ustalenie awaryjnych planów 

w zakresie ryzyka IT, planów kapitałowych oraz utrzymania płynności („Business Continuity 

Planning, „BCP”), 

 ujawnianie i raportowanie (okresowe i bieżące dostarczanie informacji na temat systemu 

zarządzania ryzykiem Zarządowi Spółki, Radzie Nadzorczej Spółki, podmiotom nadzorczym i 

regulującym rynek finansowy oraz pozostałym uczestnikom rynku finansowego). 

System zarządzania ryzykiem w Spółce zapewnia funkcjonowanie zintegrowanego systemu 

zarządzania ryzykiem na każdym z jego etapów: wyznaczanie kwoty funduszy własnych, ekspozycji na 

ryzyko, współczynników kapitałowych, oszacowanie kapitału wewnętrznego, ustalenie zasad 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz zasad procesu Oceny Adekwatności Kapitału 
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Wewnętrznego („ICAAP”), przekazywanie i upowszechnianie informacji do organów zarządczych, 

nadzorczych i uczestników rynku. Za działanie i realizację poszczególnych etapów odpowiedzialny jest 

bezpośrednio Risk Manager przy wsparciu wszystkich merytorycznych jednostek organizacyjnych, a w 

szczególności Inspektora Nadzoru, Departamentu Prawnego i Departamentu Księgowości 

Finansowej. 

System zarządzania ryzykiem w Spółce jest na bieżąco wykorzystywany w zarządzaniu jako 

immanentny czynnik podejmowanych strategicznych decyzji biznesowych przy realizacji, których 

związane z nimi ryzyka są mierzone, monitorowane i raportowane w sposób rzetelny i ciągły. Kwestie 

związane z szacowaniem kapitału wewnętrznego i poziomem akceptowanego ryzyka weryfikowane 

są przez Radę Nadzorczą, która monitoruje efektywność i skuteczność SZR. Rada Nadzorcza 

odpowiada także za ocenę zgodności strategii Spółki z planem finansowym i ogólnym profilem ryzyka. 

SZR zakłada podejmowanie ryzyka przez Spółkę w sposób kontrolowany w celu osiągnięcia krótko- i 

długookresowych celów biznesowych, a w tym w szczególności założonego planu finansowego, 

kapitałowego oraz strategii Spółki. System zarządzania ryzykiem w Spółce uwzględnia charakter, skalę 

i rozmiar działalności maklerskiej prowadzonej przez Spółkę. Zarząd Spółki zapewnia wydajne i 

skuteczne zarządzanie ryzykiem w Spółce, a szczególności: funkcjonowanie uszytych na miarę 

procedur wewnętrznych, które poddawane są okresowym kontrolom Inspektora Nadzoru oraz 

Audytora Wewnętrznego. 

Celem SZR jest ochrona wartości spółki i zapewnienie ciągłości działania Spółki poprzez identyfikację 

wszystkich istotnych czynników ryzyka oraz utrzymywanie ryzyka na akceptowalnym przez Spółkę 

poziomie w relacji do jego kapitału jak i charakteru działalności. 

W Spółce funkcjonuje sformalizowana Strategia zarządzania kapitałem która reguluje: zasady 

zarządzania kapitałem, długoterminową strategie kapitałową, awaryjne plany kapitałowe oraz proces 

planowania finansowego i kapitałowego. Regulacje te zapewniają bezpieczeństwo zachowania 

poziomu kapitałów na odpowiednio wysokim poziomie względem aktualnego i planowanego w 

długim okresie ryzyka. 

Poniższa tabela prezentuje charakterystykę, strategię zarządzania oraz metodę szacowania ryzyk 

zidentyfikowanych w Spółce według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku: 

Tabela nr 1. Specyfikacja ryzyk w działalności Spółki  

Rodzaj ryzyka Definicja ryzyka Strategia zarządzania ryzykiem 

Metoda wyliczania 
wymogów kapitałowych oraz 

szacowania kapitału 
wewnętrznego 

Ryzyko 
rynkowe 

Ryzyko rozumiane jako możliwość 
poniesienia straty z tytułu zmian 
poziomu cen instrumentów 
dłużnych, instrumentów 
kapitałowych, kursów walut, stóp 
procentowych, cen towarów lub 
wyceny jednostek oraz 
certyfikatów w instytucjach 
zbiorowego inwestowania. 
Ryzyko to zawiera w sobie ryzyko 

Ryzyko rynkowe zarządzane jest 
poprzez ustalanie i 
monitorowanie limitów straty 
typu „stop loss” dla danego 
rodzaju działalności rynkowej, 
przekroczeń progów 
ostrzegawczych oraz  
przeprowadzanie testów 
warunków skrajnych w zakresie 
zarówno portfela handlowego jak 

Filar I: Część Trzecia Tytuł IV 
CRR 
Filar II: wymóg z Filaru I oraz 
testy warunków skrajnych w 
zakresie portfela handlowego 
i niehandlowego 
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walutowe oraz ryzyko stóp 
procentowych. 

i niehandlowego. Spółka w celu 
zarządzania ryzykiem stopy 
procentowej stosuje także 
metodę luki. Ryzyko walutowe 
zarządzane jest poprzez 
monitorowanie zaangażowania 
oraz wykorzystania limitu 
całkowitej pozycji walutowej. 

Ryzyko 
kredytowe 

Ryzyko to odnosi się do 
negatywnych konsekwencji 
finansowych wynikających z 
niewypłacalności klienta lub 
kontrahenta Spółki. 

W ramach zarządzania ryzykiem 
kredytowym Spółki stosuje 
monitoring profilu ryzyka 
kredytowego nowo 
wprowadzonych produktów i 
usług oraz monitoring transakcji 
nietypowych 

Filar I: Część Trzecia Tytuł II 
CRR 
Filar II: wymóg z Filaru I oraz 
testy warunków skrajnych 

Ryzyko 
rozliczenia, 
dostawy i 

ryzyko 
kredytowe 

kontrahenta 

Ryzyko braku rozliczenia w 
terminie bieżących zobowiązań ze 
względu na ograniczenia w 
transferze środków finansowych 
oraz ryzyko braku wykonania 
zobowiązania przez kontrahenta 
transakcji na instrumentach 
pochodnych 

Określenie zasad przyznawania 
limitów transakcji OTP 
(odroczony termin płatności) – w 
przypadku ich zawarcia, 
monitorowanie transakcji 
nierozliczonych, monitorowanie 
stopnia ekspozycji związanej ze 
specyficznymi instrumentami 
pochodnymi w portfelu 
handlowym 

Filar I: Część Trzecia Tytuł V 
oraz Tytuł II Rozdział 6 CRR 
Filar II: wymóg z Filaru I 

Ryzyko 
operacyjne 

Możliwość poniesienia 
bezpośredniej bądź pośredniej 
straty finansowej na skutek 
niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, błędów 
ludzkich lub systemów, lub na 
skutek zdarzeń zewnętrznych. W 
zakres tego ryzyka wchodzi 
ryzyko prawne i ryzyko 
informatyczne. 

Systematyczna identyfikacja 
wszystkich podrodzajów ryzyka 
operacyjnego poprzez 
przeprowadzanie wywiadów i 
funkcjonowanie procesu 
raportowania zdarzeń 
dotyczących ryzyka 
operacyjnego, priorytetyzacja 
zidentyfikowanych ryzyk 
operacyjnych, analiza, pomiar, 
mapowanie i monitorowanie 
krytycznych zdarzeń 
operacyjnych, prowadzenie 
rejestru zdarzeń ryzyka 
operacyjnego, bieżące 
organizowanie działań 
mitygujących poziom 
zmaterializowanych i 
potencjalnych ryzyk 
operacyjnych. 

Filar I: Część Trzecia Tytuł III 
CRR 
Filar II: wymóg z Filaru I oraz 
warsztaty samooceny ryzyka - 
szacowanie ryzyka w sposób 
ekspercki 

Ryzyko 
płynności 

Ryzyko utraty zdolności do 
terminowego regulowania 
zobowiązań. 

W kwestii zarządzania ryzykiem 
płynności Spółki zapewnia 
bieżące monitorowanie struktury 
przepływów pieniężnych, 
okresowe obliczanie luki 
płynności, przeprowadzanie testu 
warunków skrajnych w obszarze 
ryzyka płynności jeśli ryzyko to 

Filar I: Część Szósta CRR 
Filar II: wymóg z Filaru I oraz 
testy warunków skrajnych 
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okazuje się istotne, ,opracowanie 
awaryjnych planów w zakresie 
utrzymania płynności 
(uwzględniają one m.in. 
zapewniony skrócony dostęp do 
pozyskania finansowania, 
spieniężenie inwestycji własnych) 
 

Ryzyko 
koncentracji 

zaangażowania 

Ryzyko wynikające z 
niewykonania zobowiązania 
przez pojedynczy podmiot, grupę 
podmiotów powiązanych 
kapitałowo lub organizacyjnie 
oraz przez grupy podmiotów, w 
przypadku których 
prawdopodobieństwo 
niewykonania zobowiązania jest 
zależne od wspólnych czynników 
(sektor, ekonomia, lokalizacja, 
typ instrumentu) wobec których 
OPERA DM ma znaczącą 
ekspozycję kapitałową. 

Ryzyko koncentracji zarządzane 
jest w Spółce poprzez okresowe 
ustalenie wewnętrznego limitu 
dużych ekspozycji, 
monitorowanie wykorzystania 
limitu dużych ekspozycji, 
okresową analizę ustalonego 
limitu zaangażowań opartą o 
scenariuszowe zdarzenia 
wykorzystania limitu i skrajne 
zachowanie poziomu funduszy 
własnych. W sytuacji 
ewentualnych wystąpienia bądź 
zagrożenia przekroczeń limitów 
dużych ekspozycji w Spółce 
stosowane są działania 
zapobiegawcze ex ante i ex post. 
 

Filar I: Część Czwarta CRR 
Filar II: wymóg z Filaru I 

Ryzyko 
reputacyjne 

Ryzyko negatywnego wpływu na 
wynik Spółki wynikające z 
negatywnego odbioru wizerunku 
przez klientów, kontrahentów, 
inwestorów i innych uczestników 
rynku finansowego. 

Zarządzanie ryzykiem 
reputacyjnym odbywa się 
poprzez codzienny monitoring 
mediów (prasa, artykuły 
internetowe) oraz działania 
Departamentu Marketingu i 
Rozwoju oraz Departament 
Sprzedaży. 

Warsztaty samooceny ryzyka 
– szacowanie ryzyka w sposób 
ekspercki 

Ryzyko 
biznesowe 

Ryzyko niekorzystnej, 
niespodziewanej zmiany w 
wielkości obrotów handlowych 
(wolumenów transakcji) i marż, 
niezwiązane ze zrealizowaniem 
się innych rodzajów ryzyk 
powodujących pogorszenie 
wyniku finansowego. 

Zarządzanie ryzykiem 
biznesowym leży w kompetencji 
Zarządu Spółki  i polega na 
bieżącej ocenie skuteczności i 
efektywności podjętych decyzji 
jak i określeniu celi operacyjnych 
w krótkim horyzoncie czasowym. 

Warsztaty samooceny ryzyka 
– szacowanie ryzyka w sposób 
ekspercki 

Ryzyko 
strategiczne 

Ryzyko związane z prowadzeniem 
przez OPERA DM nowych 
przedsięwzięć biznesowych. 

Zarządzanie ryzykiem 
strategicznym leży w kompetencji 
Zarządu Spółki i polega na 
okresowej ocenie skuteczności i 
efektywności podjętych decyzji 
jak i określeniu celi 
strategicznych  w długim 
horyzoncie czasowym. 

Warsztaty samooceny ryzyka 
– szacowanie ryzyka w sposób 
ekspercki 
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3. Fundusze własne wraz z uzgodnieniem do pozycji bilansu 

Tabela nr 2. Wartość funduszy własnych w Spółce 

Nr identyfikacyjny 
zgodnie z 

Rozporządzeniem 
ITS 

Pozycja Kwota 

Pozycja bilansu 
(zgodnie z Polskimi 

Standardami 
Rachunkowości) 

1 FUNDUSZE WŁASNE 44 442 015,63 zł 
 

1.1 KAPITAŁ TIER I 44 442 015,63 zł 
 

1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 44 442 015,63 zł 
 

1.1.1.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 1 011 400,00 zł 
 

1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe  990 600,00 zł Kapitał zakładowy 

1.1.1.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0,00 zł  

1.1.1.1.3 Ażio 20 800,00 zł 

Kapitał zapasowy 
ze sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

1.1.1.1.4 (–) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I 0,00 zł  

1.1.1.1.4.1 (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0,00 zł  

1.1.1.1.4.2 (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0,00 zł  

1.1.1.1.4.3 (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0,00 zł  

1.1.1.1.5 
(–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w 
kapitale podstawowym Tier I 

0,00 zł  

1.1.1.2 Zyski zatrzymane 29 029 215,50 zł  

1.1.1.2.1 Zyski zatrzymane w poprzednich latach 29 029 215,50 zł 

Kapitał zapasowy: 
Inny oraz Zysk 
(strata) z lat 

ubiegłych 

1.1.1.2.2 Uznany zysk lub uznana strata 0,00 zł  

1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 0,00 zł  

1.1.1.2.2.2 (–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego 0,00 zł  

1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody 0,00 zł  

1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 21 979 945,96 zł 
Pozostałe kapitały 

rezerwowe 

1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 0,00 zł  

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

0,00 zł  

1.1.1.7 Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I 0,00 zł  

1.1.1.8 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości 0,00 zł  
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1.1.1.9 Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych -42 745,13 zł  

1.1.1.9.1 (–) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych 0,00 zł  

1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 0,00 zł  

1.1.1.9.3 
Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w 
zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej 

0,00 zł  

1.1.1.9.4 
Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka 
kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami 
pochodnymi 

0,00 zł  

1.1.1.9.5 (–) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -42 745,13 zł  

1.1.1.10 (–) Wartość firmy -7 025 192,75 zł  

1.1.1.10.1 (–) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne -7 025 192,75 zł 

Wartości 
niematerialne i 

prawne: Wartość 
firmy 

1.1.1.10.2 (–) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji 0,00 zł  

1.1.1.10.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy 0,00 zł  

1.1.1.11 (–) Inne wartości niematerialne i prawne -510 607,95 zł  

1.1.1.11.1 (–) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -510 607,95 zł 

Wartości 
niematerialne i 
prawne: Nabyte 

koncesje, patenty, 
licencje i podobne 
wartości, w tym 

oprogramowanie 
komputerowe 

1.1.1.11.2 
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami 
niematerialnymi i prawnymi 

0,00 zł  

1.1.1.12 
(–) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej 
rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw 
z tytułu podatku dochodowego 

0,00 zł  

1.1.1.13 
(–) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody 
IRB 

0,00 zł  

1.1.1.14 (–) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0,00 zł  

1.1.1.14.1 (–) Kwota brutto aktywów funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0,00 zł  

1.1.1.14.2 
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu 
emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 

0,00 zł  

1.1.1.14.3 
Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja 
może wykorzystywać w nieograniczony sposób  

0,00 zł  

1.1.1.15 (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I 0,00 zł  

1.1.1.16 
(–) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał podstawowy 
Tier I  

0,00 zł  

1.1.1.17 
(–) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą 
podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 

0,00 zł  

1.1.1.18 
(–) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi 
ryzyka 1 250 % 

0,00 zł  

1.1.1.19 
(–) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać 
stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 

0,00 zł  

1.1.1.20 
(–) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi 
ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać 
stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 

0,00 zł  
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1.1.1.21 
(–) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które 
alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 %  

0,00 zł  

1.1.1.22 
(–) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 
jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

0,00 zł  

1.1.1.23 
(–) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej 
rentowności i wynikające z różnic przejściowych 

0,00 zł  

1.1.1.24 
(–) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 
jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 

0,00 zł  

1.1.1.25 (–) Kwota przekraczająca próg 17,65 % 0,00 zł  

1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 0,00 zł  

1.1.1.27 (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0,00 zł  

1.1.1.28 
Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego 
Tier I – inne 

0,00 zł  

1.1.2 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I 0,00 zł  

1.1.2.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I 0,00 zł  

1.1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 0,00 zł  

1.1.2.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0,00 zł  

1.1.2.1.3 Ażio 0,00 zł  

1.1.2.1.4 (–) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I 0,00 zł  

1.1.2.1.4.1 (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0,00 zł  

1.1.2.1.4.2 (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0,00 zł  

1.1.2.1.4.3 (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0,00 zł  

1.1.2.1.5 
(–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w 
kapitale dodatkowym Tier I 

0,00 zł  

1.1.2.2 
Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I 
podlegających zasadzie praw nabytych 

0,00 zł  

1.1.2.3 
Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym 
Tier I 

0,00 zł  

1.1.2.4 
Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów 
emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I 

0,00 zł  

1.1.2.5 (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I 0,00 zł  

1.1.2.6 
(–) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty  

0,00 zł  

1.1.2.7 
(–) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty  

0,00 zł  

1.1.2.8 (–) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II 0,00 zł  

1.1.2.9 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I 0,00 zł  

1.1.2.10 
Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I 
(odliczenie w kapitale podstawowym Tier I) 

0,00 zł  

1.1.2.11 (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0,00 zł  

1.1.2.12 
Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I 
– inne 

0,00 zł  
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1.2 KAPITAŁ TIER II 0,00 zł  

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

0,00 zł  

1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane  0,00 zł  

1.2.1.2* 
Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki 
podporządkowane 

0,00 zł  

1.2.1.3 Ażio 0,00 zł  

1.2.1.4 (–) Instrumenty własne w kapitale Tier II 0,00 zł  

1.2.1.4.1 (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0,00 zł  

1.2.1.4.2 (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0,00 zł  

1.2.1.4.3 (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0,00 zł  

1.2.1.5 
(–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w 
kapitale Tier II 

0,00 zł  

1.2.2 
Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz 
pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych  

0,00 zł  

1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II 0,00 zł  

1.2.4 
Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów 
emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II 

0,00 zł  

1.2.5 Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB 0,00 zł  

1.2.6 Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej 0,00 zł  

1.2.7 (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II 0,00 zł  

1.2.8 
(–) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 
nie dokonała znacznej inwestycji  

0,00 zł 
 

1.2.9 
(–) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja 
dokonała znacznej inwestycji  

0,00 zł 
 

1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II 0,00 zł 
 

1.2.11 
Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale 
dodatkowym Tier I) 

0,00 zł 
 

1.2.12 (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR 0,00 zł 
 

1.2.13 Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne 0,00 zł 
 

 

Zgodnie z art. 48 CRR Spółka nie jest zobowiązana do odejmowania od funduszy własnych kwoty 

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności i 

wynikających z różnic przejściowych, których łączna wartość nie przekracza: 

1) 10% wartości kapitału podstawowego Tier I, 

2) 17,65% kwoty progowej, o której mowa w art. 48 ust. 2 CRR. 
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4. Wymogi w zakresie funduszy własnych 

Tabela nr 3. Wartość ekspozycji na ryzyko w Spółce 

Nr identyfikacyjny 
zgodnie z 

Rozporządzeniem 
ITS 

Pozycja Kwota 

1 ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO  133 829 532,97 zł 

1* w tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 95 ust. 2 oraz w art. 98 CRR 0,00 zł 

1** w tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w art. 97 CRR 0,00 zł 

1.1 
KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO, 
RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z 
PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA 

60 856 667,33 zł 

1.1.1 Metoda standardowa 60 856 667,33 zł 

1.1.1.1 
Kategorie ekspozycji według metody standardowej z wyłączeniem pozycji 
sekurytyzacyjnych 

60 856 667,33 zł 

1.1.1.1.01 Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych 611 362,38 zł 

1.1.1.1.02 Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 0,00 zł 

1.1.1.1.03 Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego  0,00 zł 

1.1.1.1.04 Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju 0,00 zł 

1.1.1.1.05 Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych 0,00 zł 

1.1.1.1.06 Ekspozycje wobec instytucji 6 241 647,46 zł 

1.1.1.1.07 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 10 234 344,30 zł 

1.1.1.1.08 Ekspozycje detaliczne 3 322,38 zł 

1.1.1.1.09 Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 0,00 zł 

1.1.1.1.10 Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania  0,00 zł 

1.1.1.1.11 Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 0,00 zł 

1.1.1.1.12 Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych 0,00 zł 

1.1.1.1.13 
Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających 
krótkoterminową ocenę kredytową  

0,00 zł 

1.1.1.1.14 Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania 42 317 412,08 zł 

1.1.1.1.15 Ekspozycje kapitałowe 329 081,56 zł 

1.1.1.1.16 Inne pozycje 1 119 497,18 zł 

1.1.1.2 Pozycje stanowiące pozycje sekurytyzacyjne według metody standardowej 0,00 zł 
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1.1.1.2* w tym: resekurytyzacja 0,00 zł 

1.1.2 Metoda wewnętrznych ratingów (IRB) 0,00 zł 

1.1.2.1 
Metody IRB w przypadku gdy nie są stosowane oszacowania własne LGD ani 
współczynniki konwersji 

0,00 zł 

1.1.2.1.01 Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych 0,00 zł 

1.1.2.1.02 Ekspozycje wobec instytucji 0,00 zł 

1.1.2.1.03 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP 0,00 zł 

1.1.2.1.04 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne 0,00 zł 

1.1.2.1.05 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne 0,00 zł 

1.1.2.2 
Metody IRB w przypadku gdy stosowane są oszacowania własne LGD lub współczynniki 
konwersji 

0,00 zł 

1.1.2.2.01 Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych 0,00 zł 

1.1.2.2.02 Ekspozycje wobec instytucji 0,00 zł 

1.1.2.2.03 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP 0,00 zł 

1.1.2.2.04 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne 0,00 zł 

1.1.2.2.05 Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne 0,00 zł 

1.1.2.2.06 Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością 0,00 zł 

1.1.2.2.07 
Ekspozycje detaliczne – wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością 

0,00 zł 

1.1.2.2.08 Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne 0,00 zł 

1.1.2.2.09 Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP 0,00 zł 

1.1.2.2.10 Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP 0,00 zł 

1.1.2.3 Ekspozycje kapitałowe według metody IRB 0,00 zł 

1.1.2.4 Pozycje sekurytyzacyjne według metody IRB 0,00 zł 

1.1.2.4* w tym: resekurytyzacja 0,00 zł 

1.1.2.5 Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego 0,00 zł 

1.1.3 
Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na 
wypadek niewykonania zobowiązania 

0,00 zł 

1.2 ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY 0,00 zł 

1.2.1 Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu bankowym 0,00 zł 
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1.2.2 Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu handlowym 0,00 zł 

1.3 
ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA 
WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW 

0,00 zł 

1.3.1 
Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen 
towarów według metod standardowych 

0,00 zł 

1.3.1.1 Ryzyko w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych 0,00 zł 

1.3.1.2 Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje 0,00 zł 

1.3.1.3 Ryzyko walutowe 0,00 zł 

1.3.1.4 Ryzyko cen towarów 0,00 zł 

1.3.2 
Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen 
towarów według modeli wewnętrznych 

0,00 zł 

1.4 ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO 72 972 865,64 zł 

1.4.1 Ryzyko operacyjne według metody wskaźnika bazowego 72 972 865,64 zł 

1.4.2 Ryzyko operacyjne według metody standardowej/alternatywnej metody standardowej 0,00 zł 

1.4.3 Metody zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego 0,00 zł 

1.5 
DODATKOWA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW 
POŚREDNICH 

0,00 zł 

1.6 ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ 0,00 zł 

1.6.1 Metoda zaawansowana 0,00 zł 

1.6.2 Metoda standardowa 0,00 zł 

1.6.3 Na podstawie metody wyceny pierwotnej ekspozycji 0,00 zł 

1.7 
ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPOZYCJI W PORTFELU 
HANDLOWYM 

0,00 zł 

1.8 KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO 0,00 zł 

1.8.2 
w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 
458 

0,00 zł 

1.8.2* w tym: z tytułu wymogów dotyczących dużych ekspozycji 0,00 zł 

1.8.2** 
w tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ryzyka w odniesieniu do baniek spekulacyjnych 
dotyczących sektora nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 

0,00 zł 

1.8.2*** w tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sektora finansowego 0,00 zł 

1.8.3 
w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 
459 

0,00 zł 

1.8.4 w tym: dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko wynikająca z art. 3 CRR 0,00 zł 
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Tabela nr 4. Wartość współczynników kapitałowych w Spółce 

Nr identyfikacyjny 
zgodnie z 

Rozporządzeniem 
ITS 

Pozycja Kwota 

1 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 33,21% 

2 Nadwyżka(+)/niedobór(–) kapitału podstawowego Tier I 38 419 686,64 zł 

3 Współczynnik kapitału Tier I 33,21% 

4 Nadwyżka(+)/niedobór(–) kapitału Tier I 36 412 243,65 zł 

5 Łączny współczynnik kapitałowy 33,21% 

6 Nadwyżka(+)/niedobór(–) łącznego kapitału 33 735 652,99 zł 

W ramach procesu monitorowania poziomu adekwatności kapitałowej, a w tym szczególności 

współczynników kapitałowych w całym roku 2014 r. nie stwierdzono braku spełniana wymogów w 

zakresie współczynników kapitałowych zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. 

Dodatkowo, poziom utrzymywanych współczynników kapitałowych określić należy jako bezpieczny i 

przewyższający średnią w sektorze domów maklerskich w Polsce (średni łączny współczynnik 

kapitałowy rynku na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 26,16%1). 

5. Ekspozycja na ryzyko kredytowe 

Spółka wylicza ekspozycje z tytułu ryzyka kredytowego konserwatywną metodą standardową opisaną 

w Części Trzeciej Tytuł II Rozdział 2 CRR. Wszystkie ekspozycje bilansowe i pozabilansowe Spółki 

zaliczane są do jednej z dziesięciu kategorii ekspozycji, o których mowa w art. 112 CRR. Na dzień 31 

grudnia 2014 r. kwota ekspozycji na ryzyko kredytowe była równa: 60 856 667,33 zł. W 2014 r. 

Spółka nie posiadała ekspozycji związanych z ryzykiem kredytowym kontrahenta.  

6. Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organów 

zarządzających 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. członkowie Zarządu Spółki zajmowali 1 stanowisko 

dyrektorskie. 

7. Komitet ds. Ryzyka 

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. z uwagi na zasadę proporcjonalności oraz brak spełnienia 

przesłanek co do celowości i zasadności jego utworzenia w Spółce nie funkcjonował Komitet ds. 

Ryzyka. Funkcja zarządzania ryzykiem w Spółce sprawowana była poprzez samodzielne stanowisko 

Risk Managera, który w 2014 roku uczestniczył w 4 posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki. 

                                                           
1
 https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_kapitalowy/dane/kw_dm.html - publikacja internetowa KNF 

(dostęp: 29 lipca 2015 r.) 

https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_kapitalowy/dane/kw_dm.html
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8. Przepływ informacji na temat ryzyka kierowanych do Zarządu 

W Spółce funkcjonuje sformalizowany i efektywny system wewnętrznego raportowania danych 

dotyczących SZR. Zasady, częstotliwość oraz terminy sporządzania raportów dla Zarządu w zakresie 

adekwatności kapitałowej zostały określone w procedurach wewnętrznych systemu zarządzania 

ryzykiem w Spółce. 

9. Polityka rekrutacyjna dotycząca członków organu zarządzającego   

W Spółce funkcjonuje sformalizowana Polityka kadrowa regulująca kwestie w zakresie wyboru i 

uzupełniania kadry, monitorowania potrzeb kadrowych i planowania zaplecza kadrowego. Rekrutacja 

na stanowiska członków Zarządu leży w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, która wybiera 

członków organu zarządzającego spośród kandydatów, których wiedza, doświadczenie i umiejętności 

były potwierdzone sukcesami zawodowymi na polskim rynku kapitałowym. Szczegółowy zakres 

wymogów stosowanych przez Spółkę, w tym zakresie określa Rozdział 3 przyjętych przez Spółkę 

„Zasad ładu korporacyjnego”. Członkowie Zarządu podlegają corocznej ocenie ze strony Rady 

Nadzorczej. W procesie wyboru członków organu zarządzającego Rada Nadzorcza kieruje się w 

szczególności następującymi kryteriami: 

1. Członek organu zarządzającego powinien dawać rękojmię należytego wykonywania 

powierzonych mu obowiązków. 

2. Członek organu zarządzającego powinien posiadać umiejętności niezbędne do wykonywania 

powierzonej funkcji. 

3. Członek organu zarządzającego powinien posiadać kompetencje do prowadzenia spraw 

instytucji nadzorowanej wynikające z: 

a) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów 

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

b) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania 

określonych stanowisk). 

10. Strategia w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Zarządu 

W Spółce Rada Nadzorcza, wybiera członków organu zarządzającego stosując się do zasady 

określonej w Rozdziale 3 § 12 ust. 5 przyjętych „Zasad ładu korporacyjnego”: 

„Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego organu zarządzającego powinny 

dopełniać się w taki sposób, a by umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego 

zarządzania instytucją nadzorowaną.” 

 

11. Bufory kapitałowe 

Według stanu na dzień raportowy Spółka nie była zobowiązana do utrzymywania bufora 

zabezpieczającego, bufora antycyklicznego, bufora globalnej instytucji o znaczeniu systemowym, 

bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz bufora ryzyka systemowego. 
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12. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Spółka nie była zobowiązana do ujawniania informacji zgodnie z 

art. 131 dyrektywy 2013/36/UE. 

 

13. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 

Należności przeterminowane i należności z rozpoznaną trwałą utratą wartości występują w sytuacji 

gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez Spółkę składnik aktywów nie 

przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. 

Wartość należności aktualizuje się takiej sytuacji uwzględniając obiektywny stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: 

należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 

nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą 

odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na 

nieściągalne należności. 

W przypadku gdy uprzednio dokonano wyceny aktywów w korespondencji z kapitałem z aktualizacji 

wyceny to strata pomniejsza wysokość kapitałów z aktualizacji wyceny do wysokości ceny nabycia a 

następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu. Należności umorzone 

przedawnione lub nieściągalne od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub 

dokonano odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub kosztów finansowych. 

W 2014 r. oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka nie posiadała ekspozycji związanych 

z przeterminowanymi należnościami bądź należnościami z rozpoznaną trwałą utratą wartości oraz nie 

dokonywała korekt szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego i nie stosowała narzutów 

związanych z tymi korektami. 

Tabela nr 5. Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem z uwzględnieniem podziału według terminów zapadalności oraz wartości 

średniej w raportowym roku 

Kategoria ekspozycji do 1 miesiąca 
powyżej 1 

miesiąca do 
3 miesięcy 

powyżej 3 
miesięcy do 
6 miesięcy 

powyżej 6 
miesięcy do 
12 miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

bez terminu 
Kwota ekspozycji 

pierwotnej z tytułu 
ryzyka kredytowego 

Kwota ekspozycji ważonej 
ryzykiem po 

uwzględnieniu 
współczynnika wsparcia 
MŚP na dzień 31.12.2014 

r. 

Średnia kwota ekspozycji z 
tytułu ryzyka kredytowego 

ważonej ryzykiem po 
uwzględnieniu 

współczynnika wsparcia 
MŚP w 2014 roku 

Ekspozycje wobec rządów 
centralnych lub banków 
centralnych 

249 514,76 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 194 642,00 zł 444 156,76 zł 611 362,38 zł 990 203,72 zł 

Ekspozycje wobec instytucji 251 970,83 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 28 441 383,15 zł 28 693 353,98 zł 6 241 647,46 zł 10 639 639,09 zł 

Ekspozycje wobec 
przedsiębiorstw 

11 606 107,97 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 716 524,11 zł 14 322 632,08 zł 10 234 344,30 zł 4 896 463,95 zł 

Ekspozycje detaliczne 5 814,21 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 814,21 zł 11 628,42 zł 3 322,38 zł 1 141,99 zł 

Ekspozycje związane z 
przedsiębiorstwami 
zbiorowego inwestowania 

290 823,89 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 42 026 588,19 zł 0,00 zł 42 317 412,08 zł 42 317 412,08 zł 36 183 812,52 zł 

Ekspozycje kapitałowe 202 372,33 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 126 709,23 zł 0,00 zł 329 081,56 zł 329 081,56 zł 2 966 541,14 zł 

Inne pozycje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 124 477,10 zł 1 124 477,10 zł 1 119 497,18 zł 279 269,65 zł 

CAŁKOWITE EKSPOZYCJE 12 606 603,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 42 153 297,42 zł 32 482 840,57 zł 87 242 741,97 zł 60 856 667,33 zł 55 957 072,06 zł 
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Tabela nr 6. Wartość ekspozycji ważonej ryzykiem z uwzględnieniem podziału geograficznego 

Państwo 

Kwota ekspozycji 
pierwotnych z tytułu 
ryzyka kredytowego 

według stanu na 
31.12.2014 r. 

Kwota ekspozycji z 
tytułu ryzyka 

kredytowego ważona 
ryzykiem przed 

uwzględnieniem 
współczynnika 

wsparcia MŚP według 
stanu na 31.12.2014 r. 

Kwota ekspozycji z 
tytułu ryzyka 

kredytowego ważona 
ryzykiem po 

uwzględnieniu 
współczynnika 

wsparcia MŚP według 
stanu na 31.12.2014 r. 

Udział w całkowitej 
ekspozycji z tytułu 

ryzyka kredytowego 
ważonej ryzykiem 

przed uwzględnieniem 
współczynnika 
wsparcia MŚP 

Udział w całkowitej 
ekspozycji z tytułu 

ryzyka kredytowego 
ważonej ryzykiem po 

uwzględnieniu 
współczynnika 
wsparcia MŚP 

Polska 62 925 421,02 zł 57 120 098,42 zł 55 692 965,98 zł 91,71% 91,51% 

Wielka 
Brytania 

25 818 506,74 zł 5 163 701,35 zł 5 163 701,35 zł 8,29% 8,49% 

Łącznie: 88 743 927,76 zł 62 283 799,76 zł 60 856 667,33 zł 100% 100% 

14. Aktywa wolne od obciążeń 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Spółka nie była zobowiązana do ujawniania informacji 

określonych w art. 443 CRR. 

15.  Korzystanie z ECAI 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Spółka dla celów obliczania ekspozycji z tytułu ryzyka 

kredytowego stosowała oceny nadane przez uznane ECAI (Standard & Poor's Rating Services LCC, 

Fitch Ratings Inc, Moody’s Investors Service Inc) w celu wyznaczania kwot ekspozycji wobec instytucji 

oraz ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego zgodnie z art. 116 oraz 120 CRR, 

odpowiednio. 

16. Ekspozycja na ryzyko rynkowe 

W związku z małą skalą działalności biznesowej w zakresie portfela handlowego na dzień 31 grudnia 

2014 r. Spółka stosowała odstępstwo określone art. 94 CRR dotyczące wyliczania ekspozycji z tytułu 

ryzyka pozycji portfela handlowego polegające na zastąpieniu ekspozycji z tytułu ryzyka pozycji 

ekspozycją z tytułu ryzyka kredytowego. Spółka nie posiadała na dzień raportowy ekspozycji 

związanych z towarowymi instrumentami bazowymi oraz stosowała wyłączenie od wyliczania 

ekspozycji na ryzyko walutowe zgodnie z art. 351 CRR. Na dzień 31 grudnia 2014 r. łączna kwota 

ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów w ramach Filaru 

I wynosiła 0 złotych. 

17. Ryzyko operacyjne 

Według stanu na dzień raportowy oraz w całym 2014 r. Spółka obliczała wymóg z tytułu ryzyka 

operacyjnego metodą wskaźnika bazowego, o której mowa w Rozdziale 2 Tytułu III Części Trzeciej 

CRR. Zgodnie z tą metodą wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego jest 

równy iloczynowi 15% oraz średniej z trzech lat dla odpowiedniego wskaźnika. Odpowiedni wskaźnik 

obliczony dla każdego roku zawiera odpowiednie pozycje z rachunku zysków i strat ze zbadanych 
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rocznych sprawozdań finansowych. Obliczona tą metodą ekspozycja z tytułu ryzyka operacyjnego 

według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 72 972 865,64 zł. Ekspozycja na ryzyko operacyjne 

stanowiła 54,53% udział w łącznej kwocie ekspozycji na ryzyko Spółki. 

18. Ekspozycja w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym 

Spółka w dniu nabycia lub powstania zaangażowania w poszczególne instrumenty kapitałowe 

portfela niehandlowego dokonuje ich klasyfikacji do jednej z następujących kategorii: 

1) Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 

Wyceny tych aktywów dokonuje się na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu z 

uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz w całym 

2014 r. Spółka nie posiadała pozycji w instrumentach finansowych utrzymywanych do terminu 

zapadalności. 

 

2) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycena się na dzień bilansowy wg wartości godziwej, a 

skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny, z tym, że w przypadku 

dłużnych papierów wartościowych odsetki oraz odpisy dyskonta lub premii ujmuje się w 

przychodach. W przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bądź certyfikatów 

inwestycyjnych, przez cenę bieżącą rozumie się ostatnią ogłoszoną przez fundusz inwestycyjny 

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. Wartość 

niezrealizowanego zysku lub straty na kapitałowych instrumentach w portfelu niehandlowym ma 

wpływ na wielkość kapitałów Tier I Spółki. Wyszczególnienie instrumentów kapitałowych w portfelu 

niehandlowym prezentuje poniższa tabela: 

Tabela nr 7. Charakterystyka instrumentów kapitałowych nieujętych w portfelu handlowym 

Lp. 
Rodzaj instrumentu 

finansowego 
Charakter 
ekspozycji 

Sposób 
wyceny na 

dzień 
31.12.2014 

Wartość w 
cenie nabycia 
(wartość w zł) 

Wartość wg 
wyceny 

bilansowej 
(wartość w zł) 

Różnica 
pomiędzy 

wartością w 
cenie nabycia a 

wartością 
bilansową na 
31.12.2014 

(wartość w zł) 

Zmiana wyceny 
w trakcie 2014 

roku odniesiona 
na rachunek 
wyników za 

2014 r. (wartość 
w zł) 

Różnica 
pomiędzy 
wartością 
godziwą a 

wartością w 
cenie nabycia 

odniesiona 
łącznie na 
kapitał z 

aktualizacji 
wyceny 

(wartość w zł) 

Kwota 
odniesiona w 
roku 2014 na 

kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 
(wartość w zł) 

1. Akcje i udziały 
Jednostki 

podporządkowane 
cena nabycia 300 000 126 709,23 -173 290,77 -8 718,04 0 0 

2. Certyfikaty inwestycyjne 
Rynek 

nieregulowany 
pozagiełdowy 

wartość 
godziwa 

2 109 472 2 256 722,96 147 250,96 -92 819,59 133 750,71 108 338,08 

3. Jednostki uczestnictwa 
Rynek 

nieregulowany 
pozagiełdowy 

wartość 
godziwa 

37 478 438,79 39 769 865,23 2 291 426,44 145 734,80 1 315 088,58 1 065 221,75 

4. 
Instrumenty kapitałowe 

nieujęte w portfelu 
handlowym 

  
39 887 910,79 42 153 297,42 2 265 386,63 44 197,17 1 448 839,29 1 173 559,82 
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19. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w 

portfelu handlowym 

Spółka ze względu na strukturę pozycji w portfelu niehandlowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 

r. wykazywała nieznacząca ujemną lukę odsetkową w związku z czym kapitał wewnętrzny na dzień 

raportowy uwzględniał niewielki bufor na pokrycie ryzyka stopy procentowej portfela 

niehandlowego. 

W ramach pomiaru ryzyka stopy procentowej w portfelu niehandlowym stosowane są z 

częstotliwością co najmniej miesięczną następujące metody pomiaru ryzyka rynkowego: metoda luki 

niedopasowania oraz testy warunków skrajnych. 

Istotą metody zarządzania luką stopy procentowej jest badanie wpływu zmiany poziomu stóp 

procentowych na wynik finansowy Spółki, a w szczególności dochodu odsetkowego. Polega ona na 

analizie niedopasowania struktury aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych w wybranych 

okresach, które wynika z wydzielenia pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych. 

Testy warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej portfela niehandlowego 

dokonywane są poprzez ocenę wpływu zmian stóp procentowych w portfelu niehandlowym na wynik 

odsetkowy przy założeniu nagłego i równoległego przesunięcia krzywej dochodowej o 200 punktów 

bazowych. 

20. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne  

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz w całym 2014 r. Spółka nie posiadała pozycji 

sekurytyzacyjnych. 

21.  Polityka w zakresie wynagrodzeń 

Spółka posiada sformalizowaną politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 

stanowiska kierownicze. Zarząd Spółki podjął decyzję, iż ujawnia informacje, o których mowa w art. 

450 CRR w siedzibie Spółki. 

22. Dźwignia finansowa 

W raportowym okresie w Spółce realizowany był proces pomiaru, monitorowania i raportowania 

ryzyka wynikającego z nadmiernej dźwigni finansowej. Czynności zarządzania ryzykiem nadmiernej 

dźwigni finansowej przeprowadzane były cyklicznie (z częstotliwością co najmniej kwartalną) przez 

Risk Managera Spółki na bazie danych dostarczanych przez Departament Księgowości Finansowej. 

Wartość wskaźnika dźwigni wyliczana jest na podstawie art. 429 ust. 2 CRR jako prosta średnia 

arytmetyczna miesięcznych wskaźników dźwigni z danego kwartału. Spółka nie stosuje odstępstw 

zdefiniowanych w art. 499 ust. 2 i 3 CRR. Na wartość wskaźnika dźwigni ma główny wpływ poziom 

kapitału Tier I Spółki, zaangażowanie wobec tytułów uczestnictwa emitowanych przez 

przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz kwota środków pieniężnych i instrumentów 

finansowych klientów OPERA DM. Wartość kapitał Tier I w definicji w pełni wprowadzonej była 
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tożsama z wartością kapitału Tier I w rozumieniu definicji przejściowej. Poniższa tabela prezentuje 

wartości wskaźnik dźwigni oraz miary ekspozycji całkowitej według stanu na dzień raportowy oraz w 

IV kwartale 2014 r.: 

Tabela nr 8. Dane w  zakresie dźwigni finansowej na bazie skonsolidowanej 

L.p. Pozycja Kwota 

I Miara ekspozycji całkowitej: 98 301 963,87 zł 

1. Ekspozycje bilansowe: 98 301 963,87 zł 

II Kapitał Tier I po uwzględnienieniu korekt regulacyjnych: 44 442 015,63 zł  

III Korekty regulacyjne: 7 535 800,70 zł 

IV Wskaźnik dźwigni finansowej:   

1. na dzień 31 grudnia 2014 r. 41,99% 

2. średnia arytmetyczna miesięcznych wskaźników dźwigni w ciągu IV kwartału 2014 r.  37,12% 

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej w działalności Spółki uznaje się za nieistotne z uwagi na 

monitorowany okresowo poziom wskaźnika dźwigni finansowej na odpowiednio bezpiecznym 

poziomie oraz wynik czynności realizowanych w ramach procesu ICAAP. 

23. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz w całym 2014 r. Spółka nie stosowała metody IRB w 

odniesieniu do ryzyka kredytowego. 

24. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz w całym 2014 r. Spółka nie stosowała technik ograniczenia 

ryzyka kredytowego. 

25. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka 

operacyjnego 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz w całym 2014 r. Spółka nie stosowała metod 

zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego.  

26. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz w całym 2014 r. Spółka nie stosowała wewnętrznych 

modeli pomiaru ryzyka rynkowego. 
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