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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dia Walnego Zgromadzenia ING Securities Sp6lka Akcyjna w Warszawie

Opinia o sprawozdaniu finansowym
Przeprowadzilismy badanie zall!czonego sprawozdania finansowego ING Securities Sp6lka
Akcyjna w Warszawie z siedzibl! w Warszawie przy ul. Pulawskiej 2 (,,Sp6lka"), na kt6re sklada
siy wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporzl!dzony na dzien 31 grudnia 2014 r.,
pozycje pozabilansowe na dzien 31 grudnia 2014 r. obejmujl!ce majl!tek obey w ufytkowaniu,
rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian w kapitale wlasnym oraz rachunek przeplyw6w
pieniyZI1ych za rok obrotowy konczl!CY siy tego dnia oraz dodatkowe informacje i objasnienia.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej
ZarZl!d Sp6lkijest odpowiedzialny za prawidlowosc ksil!g rachunkowych, sporZl!dzenie i rzetelnl!
prezentacjy tego sprawozdania finansowego oraz sporZl!dzenie sprawozdania z dzialalnosci
zgodnie z ustawl! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
z p6iniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowil!zujl!cymi przepisami prawa. Zarzl!d Sp6lki jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznl!, kt6rl! uznaje za niezbydnl!, aby sporZl!dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych dzialan
lub blyd6w.
Zgodnie z ustawl! o rachunkowosci, ZarZl!d Sp6lki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Sl!
zobowiµani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci
spelnialy wymagania przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opm11 o tym
sprawozdaniu finansowym oraz prawidlowosci ksil!g rachunkowych stanowil!cych podstawy jego
sporzl!dzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien
rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych przez
Krajowl! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej.
Regulacje te nakladajl! na nas obowil!zek postypowania zgodnego z zasadami etyki oraz
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnl! pewnosc, ze
sprawozdanie finansowe i ksiygi rachunkowe stanowil!ce podstawy jego spofZl!dzenia Sl! wolne
od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majl!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycZl!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wyb6r procedur
badania zale:ly od naszego osl!du, w tym oceny ryzyka wystl!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania finansowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzajl!c oceny tego
ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrznl! zwil!zanl! ze sporzl!dzeniem oraz rzetelnl!
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prezentacjl! sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci
procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania kontroli
wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej polityki
rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarzl!d Sp6lki oraz oceny og6lnej
prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyra:lamy przekonanie, :le uzyskane przez nas dowody badania stanowil! wystarczajl!Cl!
i odpowiednil! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zall!czone sprawozdanie finansowe ING Securities Sp6lka Akcyjna
w Warszawie przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy majl!tkowl! i finansowl! Sp6lki na dzien
31 grudnia 2014 r., wynik finansowy oraz przeplywy pieniyzne za rok obrotowy konczl!CY siy
tego dnia, zostalo sporzl!dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami
rachunkowosci obowil!zujl!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie
o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne
z wplywajl!cymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu
Sp6lki oraz zostalo sporzl!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich
istotnych aspektach, ksil!g rachunkowych.

Szczegolne objasnienia na temat innych wymogow prawa i regulacji

Sprawozdanie z dzialalnosci Sp6/ki
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowosci, stwierdzamy, ze sprawozdanie z dzialalnosci
Sp6lki uwzglydnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o kt6rych mowa w § 22
rozporzl!dzenia Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowo8ci dom6w maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483) i Sl! one zgodne z informacjami
zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonl! odpowiedzialnoscil! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867Warszawa1
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ING SECURITIES SPOl:.KA
AKCYJNA W WARSZAWIE SPORZ-'\_DZONEGO ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31.12.2014 roku
I. Nazwa i siedziba domu maklerskiego, zakres dziatalnosci wynikajct.CY z udzielonych zezwolen
Komisji Nadzoru Finansowego oraz nazwa i siedziba wtasciwego set.du prowadzct.cego rejestr.
Nazwa domu maklerskiego brzmi: ING SECURITIES Spofka Akcyjna (,,ING Securities S.A.", ,,Dom Maklerski'')
w Warszawie. Siedziba Spofki miesci si~ w Warszawie przy ul. Pufawskiej 2. Sp6fka zostafa zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod numerem KRS 0000074974 przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII
Wydziaf Gospodarczy.
Spofka prowadzi dziafalnosc maklerskci. na podstawie zezwolen Komisji Nadzoru Finansowego, kt6rej zakres
okresla art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29.07.2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014
roku poz. 94 z p62niejszymi zmianami).
Na podstawie wyzej wymienionego przepisu dziafalnosc maklerska prowadzona przez Spofk~ obejmuje czynnosci
polegajqce na:
• przyjmowaniu i przekazywaniu zlecen nabycia lub zbycia instrument6w finansowych;
• wykonywaniu zlecen nabycia lub zbycia instrument6w finansowych na rachunek dajqcego zlecenie;
• nabywaniu lub zbywaniu na wfasny rachunek instrument6w finansowych;
• oferowaniu instrument6w finansowych;
• przechowywaniu lub rejestrowaniu instrument6w finansowych, w tym prowadzeniu rachunkow papier6w
wartosciowych oraz prowadzeniu rachunk6w pieni~znych;
• doradztwie inwestycyjnym;
• doradztwie dla przedsi~biorstw w zakresie struktury kapitafowej, strategii przedsi~biorstwa lub innych
zagadnien zwici.zanych z takq strukturci. lub strategiq;
• doradztwie i innych usfugach w zakresie fqczenia, podziafu oraz przejmowania przedsi~biorstw;
• sporzci.dzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogolnym
dotyczci.cych transakcji w zakresie instrument6w finansowych.
Ponadto do sierpnia 2013 r. ING Securities S.A. na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
wykonywaf czynnosci, nie stanowiqce dziafalnosci maklerskiej w swietle ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, polegajqce na posredniczeniu w imieniu ING Investment Management (Polska) S.A. w zakresie
promocji i oferowania usfug zarzci.dzania cudzym pakietem papier6w wartosciowych na zlecenie, swiadczonych
przez ING Investment Management (Polska) S.A..

II. Czas trwania dziatalnosci domu maklerskiego.
Czas trwania dziafalnosci Domu Maklerskiego jest nieograniczony.

III. Okres

obj~ty

sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku ,,okres
sprawozdawczy" oraz por6wnywalne dane finansowe obejmujqce okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia
31.12.2013 roku.

IV. Informacja o danych tct.cznych z innymi wewn~trznymi jednostkami
sporzct.dzajct.cymi samodzielne sprawozdania finansowe.

organizacyjnymi

Sprawozdanie finansowe ING Securities Spofki Akcyjnej w Warszawie nie zawiera danych fqcznych, bowiem
Spofka nie posiada wewn~trznych jednostek organizacyjnych sporzci.dzajqcych samodzielne sprawozdania
finansowe.

V. Informacja o sporzct.dzeniu sprawozdania finansowego przy zatozeniu kontynuowania
dziatalnosci.
Sprawozdanie finansowe Spofki zostafo sporzci.dzone przy zafozeniu kontynuowania dziafalnosci gospodarczej
przez Spofk~ w okresie co najmniej 12 miesi~cy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2014 roku. Zarzci.d Spofki
nie stwierdza na dzien podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktow i okolicznosci, ktore wskazywafyby
na zagrozenia dla mozliwosci kontynuacji dziafalnosci przez Spofk~ w okresie co najmniej 12 miesi~cy po dniu
bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bqdz istotnego ograniczenia przez niq
dotychczasowej dziafalnosci.
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VI. lnformacja o sporzctdzeniu sprawozdania finansowego za okres, w kt6rym nastctpito potctczenie
sp6tek.
W okresie obj~tym sprawozdaniem finansowym nie nastqpifo pofqczenie spofek.

VII. Om6wienie przyj~tych zasad rachunkowosci, w zakresie w jakim obowictzujctce przepisy
pozostawiaict prawo wyboru, bctd:i nie regulujct danego zagadnienia.
Sprawozdanie finansowe zostafo przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku
o rachunkowosci (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330, z po:Zniejszymi zmianami - dalej ,,ustawa
o rachunkowosci'') oraz zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie
szczeg61nych zasad rachunkowosci dom6w maklerskich (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 483).
Sprawozdanie finansowe zostafo przygotowane zgodnie z konwencjq kosztu historycznego, kt6ra zostafa
zmodyfikowana w przypadku instrument6w finansowych.
Rachunek zyskow i strat Spofka sporzqdzifa w wariancie por6wnawczym. Rachunek przepfywow pieni~znych
sporzqdzono metodq posredniq.

Maiiltek trwaly oraz wartosci niemateria/ne i prawne
WartoSci niematerialne i prawne sq rozpoznawane, jezeli jest prawdopodobne, ze w przyszfosci spowodujq one
wpfyw do Spofki korzysci ekonomicznych, kt6re mogq bye bezposrednio powiqzane z tymi aktywami. Poczqtkowe
uj~cie wartosci niematerialnych i prawnych nast~puje wedfug cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po uj~ciu
poczqtkowym wartosci niematerialne i prawne sq wyceniane wedfug cen nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytufu trwafej utraty wartosci. Wartosci niematerialne i prawne sq
amortyzowane liniowo w okresie odpowiadajqcym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej uzytecznoSci.
Wartosc poczqtkowq srodkow trwafych ujmuje si~ w ksi~gach wedfug cen nabycia lub koszt6w wytworzenia lub
wartoSci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny srodk6w trwafych), pomniejszonych 0 odpisy amortyzacyjne
(umorzeniowe), a takZe o odpisy z tytufu trwafej utraty ich wartosci. Wartosc poczqtkowa srodkow trwafych
i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegajq aktualizacjom na podstawie odr~bnych przepis6w.
Cena nabycia i koszt wytworzenia srodkow trwafych obejmuje ogof koszt6w poniesionych przez jednostk~
za okres budowy, montazu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyj~cia do uzywania, w tym
r6wniez: nie podlegajqcy odliczeniu podatek od towar6w i usfug oraz podatek akcyzowy oraz koszt obsfugi
zobowiqzan zaciqgni~tych w celu ich finansowania i zwiqzane z nimi roznice kursowe, pomniejszony o przychody
z tego tytufu.
Wartosc poczqtkowq stanowiqcq cen~ nabycia lub koszt wytworzenia srodka trwafego powi~kszajq koszty jego
ulepszenia, polegajqce na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodujqce, ze wartosc
uzytkowa tego srodka po zakonczeniu ulepszania przewyzsza posiadanq przy przyj~ciu do uzywania wartosc
uzytkowq.
Amortyzowanie srodkow trwafych w Spoke rozpoczyna si~ od nast~pnego mresrqca po mresrqcu przy1~cra
srodka trwafego do uzywania, wedfug grupowych stawek amortyzacyjnych, wynikajqcych z okresu ekonomicznej
uzytecznosci srodk6w trwafych.
Srodki trwafe przyj~te do ksiqg w ramach przej~tych lub zawartych um6w leasingu finansowego sq amortyzowane
wedfug stawki wynikajqcej z okresu obowiqzywania umowy.
Srodki trwafe oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci poczqtkowej nie przekraczajqcej 3.500,- PLN
umarzane sq w cafosci pod datq wydania do uzywania.
Stawki amortyzacyjne stosowane w ING Securities S.A.:
inwestycje w obcym srodku trwafym (budynki)
-10%
sprz~t komputerowy
- 30 %
urzqdzenia techniczne
- 5% - 36%
- 20%
srodki transportu
narz~dzia, przyrzqdy, ruchomosci i wyposazenie
- 20%
licencje, oprogramowania
- 20% - 50%

Okres ekonomicznej u:iytecznosci i odpisy
Szacunki dotyczqce okresu ekonomicznej uzytecznosci oraz metoda amortyzacji sq przedmiotem przeglqdu
na koniec kazdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji sq zgodne
z przewidywanym rozkfadem czasowym korzysci ekonomicznych przynoszonych przez dane wartosci
niematerialne i prawne i dane srodki trwafe.
Na dzien bilansowy Spofka kazdorazowo ocenia, czy wartosc bilansowa wykazanych aktyw6w nie przekracza
wartosci przewidywanych przyszfych korzysci ekonomicznych. Jesli istniejq przesfanki, ktore by na to wskazywafy,
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wartosc bilansowa aktyw6w jest obnizana do ceny sprzedazy netto. Odpisy z tytufu trwafej utraty wartoSci
sq ujmowane w pozostafych kosztach operacyjnych.

ING Securities S.A. jako leasingobiorca
ING Securities S.A. jest stronq um6w leasingowych jako leasingobiorca, na podstawie kt6rych przyjmuje do
odpfatnego uzywania obce srodki trwafe (samochody osobowe) przez uzgodniony okres. Warunki umcSw
kwalifikujq umowy leasingowe jako leasing operacyjny. Opfaty leasingowe ustalone wedfug metody liniowej
ujmowane sq jako koszty w rachunku zysku i strat przez okres trwania leasingu.

Instrumenty finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiqg rachunkowych sq wyceniane wedfug kosztu (ceny
nabycia), stanowiqcego wartosc godziwq uiszczonej zapfaty. Jezeli sq istotne to koszty transakcji sq ujmowane w
wartosci poczqtkowej tych instrument6w finansowych. Aktywa finansowe sq wprowadzane do ksiqg
rachunkowych pod datq zawarcia transakcji.
Po poczqtkowym uj~ciu aktywa finansowe sq zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w nast~pujqcy
spos6b:

1.
2.

3.
4.

Kate aria
Aktywa finansowe utrzymywane do
terminu w ma alnosci
Pozyczki udzielone i naleznosci
wfasne

Aktywa finansowe przeznaczone do
obrotu
Aktywa finansowe dost~pne do
sprzedazy

Wedfug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu)
ustalane· rz zastosowaniu efe
ne· sto
rocentowe·
Wedfug skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu)
ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Naleznosci o kr6tkim terminie wymagalnosci, dla kt6rych nie
okreslono stopy procentowej, wyceniane sq w kwocie wymaganej
za fa
Wedfug wartosci godziwej, a zyski/straty z tytufu aktualizacji
cen s u'mowane w rachunku z sk6w i strat
Wedfug wartoSci godziwej (lub skorygowanej ceny nabycia, jezeli
wartosc godziwa nie maze bye wiarygodnie oszacowana),
a zyski/straty z tytufu aktualizacji wyceny sq ujmowane w kapitale
z aktualizacji wyceny do momentu sprzedazy inwestycji lub
obnizenia si~ jej wartosci. W tym momencie fqczny zysk lub strata
z tytufu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysk6w i
strat

Papiery wartosciowe
Nabyte w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego papiery wartoSciowe ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych
na dzien zawarcia transakcji wedfug ceny nabycia, tj. w wartosci godziwej poniesionych wydatk6w, a dtuzne
papiery wartosciowe - w rozbiciu na wartosc nominalnq, odsetki w cenie nabycia, premi~ lub dyskonto.
Papiery wartosciowe nabyte we wfasnym imieniu i na wfasny rachunek w ramach dziafalnosci prowadzonej przez
ING Securities S.A. wyceniane sq w nast~pujqcy spos6b :
- papiery wartosciowe przeznaczone do obrotu oraz dostfwne do sprzedazy wycenia si~ w okresach
miesi~cznych wedfug wartosci rynkowej (godziwej),
- skutki zmiany wartosci godziwej papier6w wartosciowych przeznaczonych do obrotu zalicza si~ do
przychodcSw lub koszt6w z instrument6w finansowych przeznaczonych do obrotu podwyzszajqc lub
obnizajqc ich wartosc w ksi~gach rachunkowych,
- skutki zmiany wartosci godziwej papier6w wartosciowych dost~pnych do sprzedazy odnoszone sq na
kapitaf z aktualizacji wyceny aktyw6w finansowych.
W celu ustalenia wartosci portfela poszczeg61nych papier6w wartosciowych stosuje si~ metod~ sredniej wazonej,
kt6ra polega na porcSwnaniu sredniej wartosci zakupu papier6w wartosciowych z ich wartosciq rynkowq.
W celu ustalenia koszt6w nabycia sprzedanych papier6w wartosciowych przeznaczonych do obrotu, dost~pnych
do sprzedazy stosuje si~ w ING Securities S.A. metod~ sredniej wazonej polegajqcq na ustaleniu sredniej ceny
nabycia papier6w wartosciowych wedfug wzoru :
Suma (ilosci papier6w wartosciowych x kurs kupna)
Suma ilosci papier6w wartosciowych
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W przypadku gdy w danym dniu na jednym papierze wartosciowym sq zawierane zar6wno transakcje sprzedazy
jak i kupna, w pierwszej kolejnosci rozlicza si~ transakcj~ sprzedazy. Nast~pnie dodaje si~ kupno danego papieru
wartosciowego i ustala si~ sredniq cen~ nabycia papieru wartosciowego wedtug wzoru okreslonego powyzej.
Wynik ze sprzedazy papier6w wartosciowych przeznaczonych do obrotu jest ustalany jako r6znica pomi~dzy
wartosciq przychod6w uzyskanych ze sprzedazy a ich wartosciq biezqcq. Natomiast wynik ze sprzedazy papier6w
wartosciowych dost~pnych do sprzedazy jest ustalany jako r6znica pomi~dzy wartosciq przychod6w uzyskanych
ze sprzedazy a kosztem nabycia tych papier6w.
Naleznosci

Naleznosci wykazuje si~ w kwocie wymaganej zaptaty, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny. Wartosc
naleznosci aktualizuje si~ uwzgl~dniajqc stopien prawdopodobienstwa ich zaptaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizujqcego, kt6ry w rachunku zysk6w i strat prezentowany jest w pozycji ,,r6znica wartosci rezerw i odpis6w
aktualizujqcych naleznosci".
Na dzien bilansowy naleznosci wyrazone w walutach obcych wycenia si~ po obowiqzujqcym na ten dzien srednim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Obowiqzkowe wptaty do systemu rekompensat, o kt6rym mowa w dziale V ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 94 z p6:Zniejszymi zmianami, dalej
,,ustawa o obrocie instrumentami finansowymi''), wykazuje si~ jako naleznosci Sp6tki od Krajowego Depozytu
Papier6w Wartosciowych.
Pozytki naliczone w zwiqzku z zarzqdzaniem srodkami pieni~znymi zgromadzonymi w systemie rekompensat przez
Krajowy Depozyt Papier6w Wartosciowych, przystugujqce Spoke, powi~kszajq naleznosci Sp6tki od Krajowego
Depozytu Papier6w Wartosciowych i wykazywane sqjako rozliczenia mi~dzyokresowe ujmowane w pasywach.
Koszty prowadzenia przez Krajowy Depozyt Papier6w Wartosciowych systemu rekompensat, optaty nalezne
z tytutu zarzqdzania systemem rekompensat oraz wyptaty srodk6w pieni~znych z tytutu roszczen przystugujqcych
uprawnionym podmiotom, okreslonym w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w cz~sci
pochodzqcej z pozytk6w, o kt6rych mowa powyzej, wykazywane sq jako koszty uzyskania pozytk6w
i pomniejszajq naleznosci Sp6tki.
Odpisy aktua/izujif.ce wartosc naleznosci

Odpisy aktualizujqce wartosc naleznosci sq dokonywane w odniesieniu do naleznosci:
od dtuznik6w postawionych w stan likwidacji lub w stan upadtosci,
kwestionowanych przez dtuznik6w oraz z kt6rych zaptatq dtuznik zalega, a wedtug oceny sytuacji
majqtkowej i finansowej dtuznika sptata naleznosci w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,
przeterminowanych i nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobienstwa niesciqgalnosci.
W ING Securities przyj~to zasad~, ze odpis6w aktualizujqcych wartosc naleznosci nieregularnych dokonuje si~
w 100 % w odniesieniu do naleznosci, kt6re pozostajq nie sptacone przez okres roku od momentu powstania
naleznosci lub w sytuacji gdy dochodzenie naleznosci skierowano na drog~ sqdowq bqdz tez, gdy dtuznik zostat
postawiony w stan likwidacji lub w stan upadtosci.
Rezerwy na fundusz rekompensat, o kt6rych mowa w art. 138 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, wykazuje si~ jako zobowiqzania Domu Maklerskiego. W przypadku zwrotu przez Krajowy Depozyt
wniesionych przez Dom Maklerski wpfat do funduszu rekompensat zmniejsza si~ wartosc utworzonej rezerwy
o wysokosc tej nadwyzki.
Naleznosci oraz rezerwy z tytutu wptat do systemu rekompensat
po dokonaniu kompensaty.

prezentuje si~ w sprawozdaniu finansowym

ZobowiCf.zania

Zobowiqzania ujmuje si~ w ksi~gach w kwocie wymagajqcej zaptaty, przy czym zobowiqzania finansowe wycenia
si~ na koniec okresu sprawozdawczego w wysokosci skorygowanej ceny nabycia, z wyjqtkiem zobowiqzan
finansowych przeznaczonych do obrotu, kt6re wycenia si~ w wartosci godziwej.
Zobowiqzania wyrazone w walutach obcych ujmuje si~ na dzien bilansowy po obowiqzujqcym na ten dzien
srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rezerwy na zobowiCf.Zania

Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracownik6w ING Securities S.A. oraz Kodeksem Pracy, pracownikom
po przepracowaniu okreslonej liczby lat bqdz osiqgni~ciu wymaganego wieku, przysfuguje prawo do otrzymania
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odprawy emerytalnej. W tym celu Sp6tka tworzy rezerw~ na przyszte swiadczenia z tytutu odpraw emerytalnych
i rentowych w wysokosci ustalonej przez firm~ aktuarialnq, na podstawie danych udost~pnionych przez Sp6tk~.
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe zostata wykazana jako zdyskontowana wartosc obecna przysztych
zobowiqzan z tego tytutu. Zyski/straty aktuarialne wynikajqce z metody wyliczania rezerwy odnoszone sq
na kapitat z aktualizacji wyceny. Od rezerwy na zyskijstraty aktuarialne naliczony jest podatek odroczony.
Ponadto w ksi~gach Sp6tki sq tworzone rezerwy na przyszte zobowiqzania zwiqzane ze sprawami spornymi,
toczqcymi si~ w sqdach przeciw Spoke, co do kt6rych wyst~puje duze prawdopodobienstwo poniesienia koszt6w
wynikajqcych z tych zobowiqzan.
Krotkoterminowe roz/iczenia mif#dzyokresowe
Sp6tka dokonuje czynnych rozliczen mi~dzyokresowych koszt6w, jezeli dotyczq one przysztych okres6w
sprawozdawczych. Bierne rozliczenia mi~dzyokresowe koszt6w dokonywane sq w wysokosci prawdopodobnych
zobowiqzan przypadajqcych na biezqcy okres sprawozdawczy.
W oparciu o zasad~ memoriatowq oraz dane historyczne ING Securities S.A. tworzy bierne kr6tkoterminowe
rozliczenia mi~dzyokresowe koszt6w z tytutu:
•
niezafakturowanych ustug,
•
koszt6w dziatania Sp6tki,
•
nagr6d dla pracownik6w,
•
koszt6w prowizji,
•
niewykorzystanych
urlop6w pracowniczych. Wysokosc tych koszt6w zostata ustalona zgodnie
z obowiqzujqcymi zasadami obliczania ekwiwalent6w za niewykorzystany urlop i jest odnoszona do
rachunku zysk6w i strat jako koszty osobowe.
Srodki pienif#zne i inne aktywa pienif#Zne
Krajowe srodki pieni~zne wykazuje si~ w wartosci nominalnej.
Srodki pieni~zne w walutach obcych wycenia si~ na dzien bilansowy po obowiqzujqcym na ten dzien srednim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Do srodk6w pieni~znych zalicza si~ r6wniez naliczone, nalezne odsetki od srodk6w zdeponowanych
na rachunkach bankowych, kt6rych przeptyw pieni~zny b~dzie miat miejsce w nast~pnym okresie
sprawozdawczym.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysk6w i strat obejmuje cz~sc biezqcq i cz~sc odroczonq.
Biezqce zobowiqzanie z tytutu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Wykazana w rachunku zysk6w i strat cz~sc odroczona stanowi r6znic~ pomi~dzy stanem rezerw
i aktyw6w z tytutu podatku odroczonego na koniec i na poczqtek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego, dotyczqce operacji rozliczanych
z kapitatem wtasnym, odnosi si~ na kapitat wtasny.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodq zobowiqzan bilansowych w stosunku do wszystkich r6znic
przejsciowych wyst~pujqcych na dzien bilansowy mi~dzy wartosciq podatkowq aktyw6w i pasyw6w a ich
wartosciq bilansowq wykazanq w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich r6znic
przejsciowych, chyba ze rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartosci firmy
lub poczqtkowego uj~cia sktadnika aktyw6w lub pasyw6w przy transakcji nie stanowiqcej potqczenia
przedsi~biorstw i w chwili jej zawierania nie ma wptywu ani na wynik finansowy brutto, ani na doch6d
do opodatkowania lub strat~ podatkowq.
Sktadnik aktyw6w z tytutu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich
ujemnych r6znic przejsciowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na nast~pne lata, w takiej
wysokosci, w jakiej jest prawdopodobne, ze zostanie osiqgni~ty doch6d do opodatkowania, kt6ry pozwoli
wykorzystac ww. r6znice i straty, chyba ze aktywa z tytutu odroczonego podatku powstajq w wyniku
poczqtkowego uj~cia sktadnika aktyw6w lub pasyw6w przy transakcji nie stanowiqcej potqczenia przedsi~biorstw
i w chwili jej zawierania nie majq wptywu ani na wynik finansowy brutto, ani na doch6d do opodatkowania lub
strat~ podatkowq.
Wartosc bilansowa sktadnika aktyw6w z tytutu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na kazdy
dzien bilansowy i ulega stosownemu obnizeniu o tyle, o ile przestato bye prawdopodobne osiqgni~cie dochodu
do opodatkowania wystarczajqcego do cz~sciowego lub catkowitego zrealizowania sktadnika aktyw6w z tytutu
odroczonego podatku dochodowego.
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Aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane
sq z zastosowaniem stawek podatkowych, kt6re wedtug uchwalonych do dnia bilansowego przepis6w b~dq
obowiqzywac w okresie, gdy sktadnik aktyw6w zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiqzana.

Uznawanie przychodow
Przychody uznawane sq w takiej wysokosci, w jakiej jest prawdopodobne, ze Sp6tka uzyska korzysci
ekonomiczne, kt6re mozna wiarygodnie wycenic.
Przychody z tytutu odsetek sq rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej), jezeli ich otrzymanie nie jest wqtpliwe.

Pozostale przychody i koszty operacyjne
Do pozostatych przychod6w i koszt6w operacyjnych zaliczane sq koszty i przychody zwiqzane posrednio
z dziatalnosciq maklerskq, a w szczeg61nosci koszty i przychody zwiqzane z:
•
zbyciem srodk6w trwatych, srodk6w trwatych w budowie, wartosci niematerialnych i prawnych,
•
odpisaniem naleznosci i zobowiqzan przedawnionych, umorzonych, niesciqgalnych, z wyjqtkiem
naleznosci i zobowiqzan o charakterze publiczno-prawnym nie obciqzajqcych koszt6w,
•
odszkodowaniami, karami i grzywnami,
•
r6znicami z tytutu rozliczen z klientem transakcji kupna/sprzedazy instrument6w finansowych po cenach
okreslonych przez klienta.
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BILANS ING SECURITIES S.A.
AKTYWA

31.12.2014
Noty
1

I. Srodki pieni~zne i inne aktywa pieni~zne
1.
2.
3.
4.

1. Od klientow
2. Od jednostek powiq_zanych
3. Od bankow prowadzq_cych dzialalnosc maklerskq, innych domow
maklerskich i towarowych domow maklerskich
a) z tytulu zawartych transakcji
b) pozostale
4. Od podmiotow prowadzq_cych rynki regulowane i gieldy towarowe
5. Od Krajowego Depozytu i gieldowych izb rozrachunkowych
6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy
inwestycyjnych i emerytalnych
7. Od emitentow papierow wartosciowych lub wprowadzajq_cych
8. Od izby gospodarczej
9. Z tytulu podatkow, dotacji i ubezpieczen spolecznych
10. Dochodzone na drodze sq_dowej, nieobj~te odpisami aktualizujq_cymi
naleznosci
11. Wynikajq_ce z zawartych umow pozyczek papierow wartosciowych
12. Pozostale

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PLN

194 020 595,53

247 971 362,82

0,00
12 483 645,72
181 536 949,81
0,00

0,00
6 913 681,43
241 057 681,39
0,00

2
5
6

57 478 917,78

47 083 558,06

20 539 825,67
9 051,38

15 832 372,58
20 069,95

7

10 578 649,71

8 742 149,03
8 741 631,64
517,39

9
8

10 578 649,71
0,00
0,00
25 938 887,45

19 413 093,41

10

5 176,68

2 550,43

0,00
0,00
380 347,00

0,00
0,00
29 420,89

0,00

0,00

11

0,00
26 979,89

0,00
3 043 901,77

12

441439,68

o,oo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441 439,68
0,00
0,00

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

W kasie
Na rachunkach bankowych
Inne srodki pieni~zne
Inne aktywa pieni~zne

II. Naleznosci kr6tkoterminowe

31.12.2013

PLN

Akcje
Dluzne papiery wartosciowe
Certyfikaty inwestycyjne
Warranty
Pozostale papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Towary gieldowe
Pozostale

o,oo

IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe

18

702 724,35

500 155,38

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalnosci

14

o,oo

o,oo

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

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

739 910,68

681031,42

739 910,68
0,00
0,00
0,00
0,00
739 910,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

681 031,42
0,00
0,00
0,00
0,00
681 031,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

o,oo

1. Dluzne papiery wartosciowe
2. Pozostale papiery wartosciowe
3. Towary gieldowe
4. Pozostale

VI. Instrumenty finansowe

dost~pne

do sprzedaiy

1. Akcje i udzialy
a) jednostki dominujq_cej
b) znaczq_cego inwestora
c) wspolnika jednostki wspolzaleznej
d) jednostek podporzq_dkowanych
e) pozostale
2. Dluzne papiery wartosciowe
3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
4. Certyfikaty inwestycyjne
5. Pozostale papiery wartosciowe
6. Towary gieldowe
7. Pozostale

13;13.l

VII. Naleznosci dlugoterminowe

3
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VIII. Udzielone pozyczki dfugoterminowe
1. Jednostce dominujq_cej
2. Znacznemu inwestorowi
3. Wspolnikowi jednostki wspolzaleznej
4. Jednostkom podporzq_dkowanym
5. Pozostale

IX. Wartosci niematerialne i prawne
1. Wartosc firmy

17

2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartosci, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
3. Inne wartosci niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne

X. Rzeczowe aktywa trwaJe
1. Srodki trwale, w tym:

15,15.1

a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego)
b) budynki i lokale
c) zespoly komputerowe
d) pozostale srodki trwale
2. Srodki trwale w budowie
3. Zaliczki na srodki trwale w budowie

XI. DJugoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe
1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

18
18.1; 48

2. Pozostale rozliczenia mi~dzyokresowe

AKTYW A RAZEM

31.12.2013

PLN

PLN

o,oo

o,oo

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

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

6 222 102,76

4 299 093,17

0,00
5 639 574,76
0,00
0,00
582 528,00

0,00
573 171,49
0,00
0,00
3 725 921,68

706 704,69

793 635,07

706 704,69
0,00
288 116,29
164 361,36
254 227,04
0,00
0,00

508 180,80
0,00
20 343,10
175 726,77
312 110,93
285 454,27
0,00

872 761,00

923 624,00

872 761,00
0,00

923 624,00
0,00

261185 156,47

302 252 459,92

Bilans nalezy analizowac lq_cznie z informacjq_ dodatkowq, ktora stanowi integralnq_ cz~sc sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 23.03.2015 roku

Wiceprezes Zarzqdu

Gldwny Ksit;gowy

Konrad Zawisza
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PASYWA

I. Zobowici.zania kr6tkoterminowe
1. Wobec klientow
2. Wobec jednostek powiq_zanych
3. Wobec bankow prowadzq_cych dzialalnosc': maklerskq, innych dom6w
maklerskich i towarowych domow maklerskich
a) z tytulu zawartych transakcji
b) pozostale
4. Wobec podmiot6w prowadzq_cych rynki regulowane i gieldy towarowe
5. Wobec Krajowego Depozytu i gieldowych izb rozrachunkowych
6. Wobec izby gospodarczej
7. Wobec emitentow papierow wartosciowych lub wprowadzajq_cych
8. Kredyty i pozyczki
a) od jednostek powiq_zanych
b) pozostale
9. Dluzne papiery wartosciowe
10. Wekslowe
11. Z tytulu podatk6w, eel, ubezpieczen spolecznych
12. tytulu wynagrodzen
13. Wobec towarzystw funduszy, inwestycyjnych i emerytalnych oraz
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
14. Wynikajq_ce z zawartych um6w pozyczek papierow wartosciowych
15. Fundusze specjalne
16. Z tytulu wyceny pochodnych instrumentow finansowych (OTC)
17. Pozostale

z

II. Zobowici.zania dJugoterminowe
1. Kredyty bankowe
a) od jednostek powiq_zanych
b) pozostale
2. Pozyczki
a) od jednostek powiq_zanych
b) pozostale
3. Dluzne papiery wartosciowe
4. Z tytulu innych instrument6w finansowych
5. tytulu umow leasingu finansowego
a) od jednostek powiq_zanych
b) pozostale
6. Pozostale

Noty
19
20
21

PLN

169 644 602,98

205 420 343,71

167 978 508,16
8 425,00

200 174 790,60
1346166,81

10 148,64

168 468,08

10 148,64
0,00
95 655,58
49 414,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671 095,52
399,05

168 468,08
0,00
0,00
10 763,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578 986,45
399,05

28

0,00

0,00

31

0,00
0,00
58,05
830 898,11

0,00
0,00
0,00
3 140 768,92

30

0,00

o,oo

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

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

6 373 943,70

6 690 538,50

0,00
6 373 943,70
1 697 925,11
4 676 018,59

0,00
6 690 538,50
1 543 785,81
5 146 752,69

730 128,31

687 066,60

0,00
201,24
201,24
0,00
927,07
0,00
927,07

0,00
573 139,53
573 139,53
0,00
113 927,07
0,00
113 927,07

o,oo

o,oo

22

24
23
25
27

26

27

27

z

III. Rozliczenia

mi~dzyokresowe

18

1. Ujemna wartosc': firmy
2. Inne rozliczenia mi~dzyokresowe
a) dlugoterminowe
b) krotkoterminowe

IV. Rezerwy na zobowici.zania
48
32

1. Z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. Na swiadczenia emerytalne i podobne
a) dlugoterminowa
b) kr6tkoterminowa
3. Pozostale
a) dlugoterminowe
b) kr6tkoterminowe

32

616
616
113
113

V. Zobowici.zania podporzci.dkowane

11

31.12.2013

PLN

Sprawozdanie finansowe ING SECURITIES Sp6lka Akcyjna w Warszawie za rok zakonczony dnia 31.12.2014 roku
(w zlotych)
31.12.2014
Noty

VI. KapitaJ wJasny
1. Kapital (fundusz) podstawowy
2. Nalezne wplaty na kapital (fundusz) podstawowy (wielkosc ujemna)
3. Udzialy ( akcje) wlasne (wielkosc ujemna)
4. Kapital (fundusz) zapasowy
a) ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem
d) z doplat akcjonariuszy
e) inny
5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny
6. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubieglych
a) zysk z lat ubieglych (wartosc dodatnia)
b) strata z lat ubieglych (wartosc ujemna)
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciq_gu roku obrotowego (wielkosc ujemna)

31.12.2013

PLN

PLN

84 436 481,48

89 454 511,11

30 228 640,00

30 228 640,00

0,00

0,00

0,00
566,94
0,00
0,00
566,94
0,00
0,00
016,04
526,46
0,00
0,00
0,00
732,04
0,00

0,00
10 084 566,94
0,00
0,00
10 084 566,94
0,00
0,00
466 994,35
43 410 468,66
0,00
0,00
0,00
5 263 841,16
0,00

261185 156,47

302 252 459,92

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15.1

702 193,48

672 523,64

15.1

702 193,48

672 523,64

o,oo

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

33

10 084

10 084

530
43 414

178

PASYWA RAZEM
Pozycje pozabilansowe

I. Zobowiq_zania warunkowe, w tym:
1. Gwarancje
2. Kaucje, por~czenia

36

II. Majq_tek obey w uzytkowaniu
- uzywany na podstawie umowy leasingu operacyjnego
III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek
domu maklerskiego

39

- pozycja krotka
- pozycja dluga
IV. Instrumenty finansowe OTC

12

1. Waluta kupiona
- FX Spot
- FX Swap
- FX Forward
2. Waluta sprzedana
- FX Spot
- FX Swap
- FX Forward

POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM

440857,36

0,00

97 314 645,28

0,00

63 142 051,87
34 160 953,67
11 639,74

0,00
0,00
0,00

96 873 787,92

0,00

62 780 061,65
34 082 028,48
11 697,79

0,00
0,00
0,00

1143 050,84

672 523,64

Bilans oraz pozycje pozabilansowe nalezy analizowac lq_cznie z informacjq_ dodatkowq, ktora stanowi integralnq_ cz~sc
sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 23.03.2015 roku

Wiceprezes Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzctdu

L,,.,,,-~l

\

Marek Slomski

Kam)/ Kalemba

Konrad Zawisza

12

Gl6wny Ksit;gowy

Sprawozdanie finansowe ING SECURITIES Sp6lka Akcvina w Warszawie za rok :zakonczony dnia 31. 12.2014 roku
(w zlotych)

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ING SECURITIES S.A.
Noty

I. Przychody z dziaJalnosci maklerskiej, w tym:

Rok zakonczony
dnia 31.12.2014r

Rok zakonczony
dnia 31.12.2013r

PLN

PLN

39 985 015,12

- od jednostek powiqzanych
1. Prowizje
a) od operacji instrumentami finansowymi we wlasnym imieniu,
lecz na rachunek dajq_cego zlecenie
b) z tytulu oferowania instrumentow finansowych
c)
z tytulu przyjmowania zlecen kupna i umarzania jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
d) pozostale
2. Inne przychody:
a) z tytulu prowadzenia rachunkow papier6w wartosciowych
i rachunkow pieni~znych klient6w
b) z tytulu oferowania instrument6w finansowych
c)
z tytulu prowadzenia rejestrow nabywcow instrumentow
finansowych
d) z tytulu zarzq_dzania cudzym pakietem papier6w
wartosciowych na zlecenie
e) z tytulu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu
instrumentami finansowymi

f)

z tytulu reprezentowania bank6w prowadzq_cych dzialalnosc
maklerskq i dom6w maklerskich na rynkach regulowanych
i na gieldach towarowych

g)

pozostale

40

II. Koszty dziaJalnosci maklerskiej
1. Koszty z tytulu afiliacji
2. Oplaty na rzecz rynk6w regulowanych, gield towarowych oraz
na rzecz Krajowego Depozytu i gieldowych izb rozrachunkowych
3. Oplaty na rzecz izby gospodarczej
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
6. Swiadczenia na rzecz pracownikow
7. Zuzycie materialow i energii
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynk6w
9. Pozostale koszty rzeczowe
10. Amortyzacja
11. Podatki i inne oplaty o charakterze publicznoprawnym
12. Prowizje i inne oplaty
13. Pozostale

40

III. Zysk (strata) z dziaJalnosci maklerskiej (I-II)

13

43 105 279,29

152 013,59

106531,67

32 703 092,39

38 500 885,09

30 992 074,22
392 201,70

33 080 671,30
4 065 409,85

1 318 816,47
0,00

1354803,94
0,00

7 281922,73

4604394,20

1 746 988,34
0,00

1 505 299,09
0,00

21 843,91

31 948,56

0,00

0,00

0,00

243 902,44

0,00
5 513 090,48

0,00
2 823 244,11

45 213 434,96

41646 677,22

0,00

0,00

7 491 482,33
91 200,00

8 746 056,83
91 200,00

19 932 502,61
2 078 048,45
364 674,95
500 823,96
1 853 980,96
8 993 200,76
845 782,45
136 459,01
2 144 965,66
780 313,82

16 409 757,19
1656472,79
359 822,93
435 645,73
2 488 907,80
7 385 501,73
710 000,37
128 609,00
1 713 258,24
1 521 444,61

-5 228 419,84

1458 602,07

Sprawozdanie finansowe ING SECURITIES Sp6lka Akcyjna w Warszawie za rok zakonczonv dnia 31.12.2014 roku
(w zlotych)
Rok zakonczony
dnia 31.12.2014r

Rok zakonczony
dnia 31.12.2013r

PLN

PLN

441381,63

0,00

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach, w tym:

0,00

0,00

- od Jednostek powiqzanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiqzanych
3. Korekty aktualizujqce wartosc':
4. Zysk ze sprzedazy / umorzenia
S. Pozostale

0,00

0,00

0,00

0,00

Noty

IV. Przychody z instrument6w tinansowych przeznaczonych do
obrotu

0,00

0,00

441 381,63
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

338 321,09

3 949,22

0,00
338 321,09
0,00

0,00
3 949,22
0,00

103 060,54

-3 949,22

o,oo

0,00

1. Odsetki, w tym:

0,00

0,00

- odJednostek powiqzanych
2. Korekty aktualizujqce wartosc
3. Odpis dyskonta od dluznych papier6w wartosciowych
4. Zysk ze sprzedazy / umorzenia
S. Pozostale

0,00

0,00

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

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

o,oo

o,oo

1. Korekty aktualizujqce wartosc':
2. Amortyzacja premii od dluznych papier6w wartosciowych
3. Strata ze sprzedazy/ umorzenia
4. Pozostale

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

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

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi
utrzymywanymi do terminu zapadalnosci (VII-VIII)

0,00

o,oo

16 800,00

10 920,00

16 800,00

10 920,00

V. Koszty z tytufu instrument6w tinansowych przeznaczonych
do obrotu

1. Korekty aktualizujqce wartosc':
2. Strata ze sprzedazy / umorzenia
3. Pozostale
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi
przeznaczonymi do obrotu (IV -V)
VII. Przychody z instrument6w finansowych utrzymywanych
do terminu zapadalnosci

VIII. Koszty z tytufu instrument6w finansowych
utrzymywanych do terminu zapadalnosci

X. Przychody z instrument6w finansowych dost~pnych do
sprzedazy
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach, w tym:
- od jednostek powiqzanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiqzanych
3. Korekty aktualizujqce wartosc
4.Zysk ze sprzedazy / umorzenia
S. Odpis dyskonta od dluznych papier6w wartosciowych
6. Pozostale

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Sprawozdanie finansowe ING SECURITIES Sp6lka Akcvjna w Warszawie za rok zakonczony dnia 31. 12. 2014 roku
(w zlotych)

Rok zakonczony
dnia 31.12.2014r

Rok zakonczony
dnia 31.12.2013r

PLN

PLN

o,oo

0,00

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

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

16 800,00

10 920,00

2 069 672,37

1371919,91

79S,90
0,00
2 068 876,47

6 230,00
0,00
1 36S 689,91

991267,51

1449 227,14

1. Strata ze sprzedazy rzeczowych skladnik6w aktyw6w trwalych
i wartosci niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

2. Odpisy aktualizujq_ce wartosc rzeczowych skladnik6w aktyw6w
trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych
3. Pozostale

0,00
991 267,Sl

0,00
1 449 227,14

-312 539,35

-448 038,36

0,00
0,00
40 968,91
3S3 S08,26

0,00
0,00
13 S9S,60
461 633,96

-4 342 693,79

940 227,26

4 979 837,02

5 997 983,51

0,00
0,00
4 3S6 071,98
4170321,07
460 618,S6
163 146,48
0,00
163 146,48
0,00

0,00
0,00
s 433 S42,04
5 223124,08
S64 441,47
0,00
0,00
0,00
0,00

200 253,19

250 927,61

0,00
0,00
97 716,63
102 S36,S6
102 S36,S6
0,00
0,00

0,00
0,00
101 003,20
149 924,41
82 300,97
67 623,44
0,00

Noty

XI. Koszty z tytuJu lnstrument6w finansowych
do sprzedazy
1.
2.
3.
4.

dost~pnych

Korekty aktualizujq_ce wartosc
Strata ze sprzedazy/umorzenia
Amortyzacja premii od dluznych papier6w wartosciowych
Pozostale

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi
dost~pnymi do sprzedazy (X-XI)
XIII. Pozostale przychody operacyjne

41

1. Zysk ze sprzedazy rzeczowych skladnik6w aktyw6w trwalych
i wartosci niematerialnych i prawnych
2. Dotacje
3. Pozostale

XIV. PozostaJe koszty operacyjne

41

xv. Roznica wartosci rezerw i odpisow aktualizujci.cych
naleznosci
1. Rozwiq_zanie rezerw
2. Utworzenie rezerw
3. Zmniejszenie odpis6w aktualizujq_cych naleznosci
4. Utworzenie odpis6w aktualizujq_cych naleznosci

XVI. Zysk (strata) z dziaJalnosci operacyjnej (Ill+Vl+IX+
XIl+XIIl-XIV+XV)
XVII. Przychody finansowe
1. Odsetki od udzielonych pozyczek, w tym:
- od jednostek powiqzanych
2. Odsetki od lokat i depozyt6w
- od jednostek powiqzanych
3. Pozostale odsetki
4. Dodatnie r6Znice kursowe
a) zrealizowane
b) niezrealizowane
S. Pozostale

42

XVIII. Koszty finansowe
1. Odsetki od kredyt6w i pozyczek, w tym:
- d/a jednostek powiqzanych
2. Pozostale odsetki
3. Ujemne roznice kursowe
a) zrealizowane
b) niezrealizowane
4. Pozostale

15

Sprawozdanie finansowe lNG SECURITIES Sp6lka Akcvjna w Warszawie za rok zakonczonv dnia 31.12.2014 roku
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Noty

XIX. Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej {XVl+XVIIXVIII)
XX. Zyski nadzwyczajne

45

1. Losowe
2. Pozostare
XXI. Straty nadzwyczajne

45

1. Losowe
2. Pozostare

XXII. Zysk (strata) brutto {XIX+XX-XXI)

47

XXIII. Podatek dochodowy
XXIV. Pozostate obowi<1.zkowe zmniejszenia zysku
(zwi~kszenia straty)
XXV. Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)

Rok zakonczony
dnia 31.12.2014r

Rok zakonczony
dnia 31.12.2013r

PLN

PLN

436 890,04

6 687 283,16

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

436 890,04

6 687 283,16

258 158,00

1 423 442,00

0,00

0,00

178 732,04

5 263 841,16

Rachunek zysk6w i strat nalezy analizowac rqcznie z informacjq dodatkowq, kt6ra stanowi integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.

Warszawa, dnia 23.03.2015 roku

Wiceprezes Zarzq_du

Czlonek Zarzq_du

Konrad Zawisza

16

Krystyna Zajq_c

Sprawozdanie {inansowe lNG SECURlTJES Sp6lka Akcvjna w Warszawie za rok zakonczony dnia 31.12.2014 roku
(w zlotych)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) Wt.ASNYM ING SECURITIES S.A.

Noty

I.

Kapitat (fundusz) wtasny na pocz<1.tek okresu (BO)
- korekty przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bl~d6w
I.a. Kapital wlasny (fundusz) na poczqtek okresu (BO), po korektach

1. Kapitat (fundusz) podstawowy na pocz<1.tek okresu
1.1 Zmiany kapitalu (funduszu) podstawowego
a) zwi~kszenie (z tytulu)
- wydania udzial6w (emisji akcji)
- wniesienie cz~sci aportu w postaci pieni~znej
- podwyzszenie kapitalu zakladowego - apart akcji i udzialu
b) zmniejszenie (z tytulu)
- umorzenia udzial6w (akcji)
1.2. Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Nalezne wptaty na kapitaJ (fundusz) podstawowy na pocz<1.tek
okresu
2.1. Zmiana naleznych wplat na kapital (fundusz) podstawowy
a) zwi~kszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
2.2. Nalezne wplaty na kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu
3. Udziaty (akcje) wtasne na pocz<1.tek okresu
a) zwi~kszenia
b) zmniejszenia
3.1. Udzialy (akcje) wlasne na koniec okresu
4. Kapitat (fundusz) zapasowy na poczqtek okresu
4.1 Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego
a) zwi~kszenie (z tytulu)
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- podzialu zysku (ustawowo)
- podzialu zysku (ponad wymaganq ustawowo minimalnq wartosc)
b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycia straty
4.2. Kapital (fundusz) zapasowy na koniec okresu

5. KapitaJ (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz<1.tek okresu
- zmiany przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci
5.1. Zmiany kapitalu (funduszu)z aktualizacji wyceny
a) zwi~kszenie (z tytulu)
- aktualizacji wyceny instrument6w finansowych dost~pnych
do sprzedazy
- aktualizacji wyceny zyskijstraty aktuarialne
b) zmniejszenie (z tytulu)
- sprzedazy i likwidacji srodk6w trwalych
- sprzedazy instrument6w finansowych dost~pnych do sprzedazy
- aktualizacji wyceny instrument6w finansowych dost~pnych
do sprzedazy
5.2. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostate kapitafy (fundusze) rezerwowe na poczqtek okresu
6.1. Zmiany pozostalych kapital6w (funduszy) rezerwowych
a) zwi~kszenie (z tytulu)
- podzialu zysku roku poprzedniego
- podzialu zysku z lat ubieglych
b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycia straty z lat ubieglych
6.2. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

17

Rok
zakonczony
dnia

Rok
zakonczony
dnia

31.12.2014

31.12.2013

PLN

PLN

89 454 511,11

92140 950,20

0,00
0,00
89 454 511,11

0,00
0,00
92 140 950,20

30 228 640,00

30 228 640,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 228 640,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 228 640,00

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 084 566,94

10 084 566,94

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

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

10 084 566,94

10 084 566,94

466 994,35

406 685,00

0,00
63 021,69
63 021,69

0,00
60 309,35
60 309,35

47 692,26
15 329,43
0,00
0,00
0,00

21 285,42
39 023,93
0,00
0,00
0,00

0,00
530 016,04

0,00
466 994,35

43 410 468,66

40 724 378,34

4 057,80
4 057,80
4 057,80
0,00
0,00
0,00
43 414 526,46

2 686 090,32
2 686 090,32
2 686 090,32
0,00
0,00
0,00
43 410 468,66

Sprawozdanie (inansowe ING SECURITIES Sp6lka Akcyjna w Warszawie za rok zakonczonv dnia JI. I 2.2014 roku
(w zlotych)

Noty

7. Zysk (strata) z lat ubiegfych na poczqtek okresu
7.1. Zysk z lat ubieglych na poczqtek okresu
- zmiany przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bl~dow
7.2. Zysk z lat ubieglych na poczqtek okresu, po korektach
a) zwi~kszenie (z tytulu)
- podzialu zysku
- zmiany przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci
- zysku netto za rok poprzedni
b) zmniejszenie (z tytulu)
- odpisu na kapital zapasowy
- odpisu na kapital rezerwowy
- dywidendy na rzecz wlasciciela
- zmiany przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci
7.3. Zysk z lat ubieglych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu
- zmiany przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bl~dow
7.5. Strata z lat ubieglych na poczqtek okresu, po korektach
a) zwi~kszenie (z tytulu)
- przeniesienia straty z lat ubieglych do pokrycia
- zmiany przyj~tych zasad (polityki) rachunkowosci
b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycie straty z lat ubieglych kapitalem rezerwowym
7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu

34
34
34

8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku

II.

Kapitat (fundusz) wtasny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitat (fundusz) wtasny, po
podziatu zysku (pokrycia straty)

uwzgl~dnieniu

proponowanego

34

Rok
zakonczony
dnia
31.12.2014
PLN

Rok
zakonczony
dnia
31.12.2013
PLN

5 263 841,16
5 263 841,16
0,00
0,00
5 263 841,16
0,00
0,00
0,00
0,00
-5 263 841,16
0,00
-4 057,80
-5 259 783,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 696 679,92
10 696 679,92
0,00
0,00
10 696 679,92
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 696 679,92
0,00
-2 686 090,32
-8 010 589,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

178 732,04
178 732,04
0,00
0,00

5 263 841,16
5 263 841,16
0,00
0,00

84 436 481,48

89 454 511,11

84 436 481,48

89 454 511,11

Zestawienie zmian w kapitale wlasnym nalezy analizowac lqcznie z informacjq dodatkowq, ktora stanowi integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.

Warszawa, dnia 23.03.2015 roku

Wiceprezes Zarzq_du

Marek Slomski

Czlonek Zarzq_du

.KcJr!Ji! Kalemba
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Czlonek Zarzq_du

Glowny Ksit;gowy

Konrad Zawisza

Krystyna Zajqc
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RACHUNEK PRZEPl:.YWOW PIENIEZNYCH ING SECURITIES S.A.

Noty

A. Przeplywy pieni~zne netto z dziatalnosci operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
2. Zysk (strata) z tytulu roznic kursowych
3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw i odpisow aktualizujqcych naleznosci
6. Zmiana stanu instrumentow finansowych przeznaczonych do obrotu

Za rok
zakonczony
dnia

Za rok
zakonczony
dnia

31.12.2014

31.12.2013

PLN

PLN

-46 022 060,62

32 665 017,90

178 732,04

5 263 841,16

-46 200 792,66

27 401176,74

845 782,45

710 000,37

0,00

0,00

-16 800,00

-10 920,00

-795,90

-6 230,00

374 525,49

162 602,94

-441 439,68

0,00

7. Zmiana stanu naleznoSci

-10 707 899,07

67 838 352,41

8. Zmiana stanu zobowiqzan krotkoterminowych (z wyjqtkiem pozyczek
i kredytow),

-35 775 740,73

-40 353 867 ,61

w tym funduszy specjalnych

0,00

0,00

-483 082,77

-938 761,37

4 657,55

0,00

-2 668 923,31

-1192 992,94

19 010,00

18 697,48

1. Zbycie instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedazy i utrzymywanych
do terminu zapadalnosci jednostki dominujqcej

0,00

0,00

2. Zbycie instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedazy i utrzymywanych
do terminu zapadalnosci znaczqcego inwestora

0,00

0,00

3. Zbycie instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedazy i utrzymywanych
do terminu zapadalnosci wspolnika jednostki wspolzaleznej

0,00

0,00

4. Zbycie instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedazy i utrzymywanych
do terminu zapadalnosci jednostek podporzqdkowanych

0,00

0,00

5. Zbycie pozostalych instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedazy
i utrzymywanych do terminu zapadalnosci

0,00

0,00

6. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych

0,00

0,00

2 210,00

7 777,48

9. Zmiana stanu rozliczen mi~dzyokresowych
10. Pozostale korekty

B. Przeplywy

pieni~zne

z dziatalnosci inwestycyjnej (I-II)

I. Wplywy z tytulu dzialalnoSci inwestycyjnej

7. Zbycie skladnikow rzeczowych aktywow trwalych
8. Otrzymane udzialy w zyskach (dywidendy)

16 800,00

10 920,00

9. Otrzymane odsetki

0,00

0,00

10. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych

0,00

0,00

11. Pozostale wplywy

0,00

0,00
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Za rok
zakonczony
dnia
31.12.2014
PLN
-2 687 933,31

Za rok
zakonczony
dnia
31.12.2013
PLN
-1 211 690,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 526 540,85

-419 780,85

-161 392,46

-781 341,57

8. Udzielone poiyczki dlugoterminowe

0,00

0,00

9. Pozostale wydatki

0,00

-10 568,00

-5 259 783,36

-8 010 589,60

I. Wplywy z dzialalnosci finansowej

0,00

0,00

1. Zaciqgni~cie dlugoterminowych kredytow i poiyczek

0,00

0,00

Noty
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej

1. Nabycie instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedaiy
i utrzymywanych do terminu zapadalnosci jednostki dominujqcej
2. Nabycie instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedaiy
i utrzymywanych do terminu zapadalnoSci znaczqcego inwestora
3. Nabycie instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedaiy
i utrzymywanych do terminu zapadalnosci wspolnika jednostki wspolzaleinej
4. Nabycie instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedaiy
i utrzymywanych do terminu zapadalnosci jednostek podporzqdkowanych
5. Nabycie pozostalych instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedazy
i utrzymywanych do terminu zapadalnosci
6. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych
7. Nabycie skladnikow rzeczowych aktywow trwalych

C. Przeptywy pieni~zne netto z dziatalnosci finansowej (I-II)

2. Emisja dlugoterminowych dluinych papierow wartosciowych

0,00

0,00

3. Zaciqgni~cie krotkoterminowych kredytow i pozyczek

0,00

0,00

4. Emisja krotkoterminowych dluznych papierow wartosciowych

0,00

0,00

5. Zaciqgni~cie zobowiqzan podporzqdkowanych

0,00

0,00

6. Wplywy z wydania udzialow (emisji akcji) wlasnych

0,00

0,00

7. Doplaty do kapitalu

0,00

0,00

8. Pozostale wplywy

0,00

0,00

-5 259 783,36

-8 010 589,60
0,00

II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek

0,00

2. Wykup dlugoterminowych dluznych papierow wartosciowych

0,00

0,00

3. Splata krotkoterminowych kredytow i pozyczek

0,00

0,00

4. Wykup krotkoterminowych dluinych papierow wartosciowych

0,00

0,00

5. Splata zobowiqzan podporzqdkowanych

0,00

0,00

6. Wydatki z tytulu wydania udzialow (emisji akcji) wlasnych

0,00

0,00

7. Nabycie udzialow (akcji) wlasnych

0,00

0,00

-5 259 783,36

-8 010 589,60

9. Wyplaty z zysku dla osob zarzqdzajqcych i nadzorujqcych

0,00

0,00

10. Wydatki na cele spolecznie uiyteczne

0,00

0,00

11. PlatnoSci zobowiqzan z tytulu umow Jeasingu finansowego

0,00

0,00

12. Zaplacone odsetki

0,00

0,00

13. Pozostale wydatki

0,00

0,00

8. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz wlascicieli
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D. Przeptywy

pieni~zne

netto razem (A+/-B+/-C)

E. Bilansowa zmiana stanu srodk6w pieni~znych, w tym
zmiana stanu srodk6w
obeych

pieni~znych

z tyt. r6znic kursowych od walut

Za rok
zakonczony
dnia
31.12.2014

Za rok
zakonczony
dnia
31.12.2013

PLN

PLN

-53 950 767,29

23 461 435,36

-53 950 767,29

23 461 435,36

0,00

0,00

F. Srodki pieni~zne na pocz<1.tek okresu

1, 49 A

247 971 362,82 224 509 927,46

G. Srodki pieni~zne na koniec okresu (F+/-D) w tym:

1, 49 B

194 020 595,53

247 971 362,82

0,00

0,00

- o ograniczonej mozliwosci dysponowania

Na 31.12.2014 oraz na 31.12.2013 w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. kwota pozostalych korekt nie przekroczyla 5%
og6Jnej sumy korekt.
Rachunek przeplyw6w pieni~znych nalezy analizowac l;:pnie z informacjq dodatkowq, kt6ra stanowi integralnct cz~sc sprawozdania
finansowego.

Warszawa, dnia 23.03.2015 roku

Wiceprezes Zarzq_du

Marek Slomski

Glownr K~owy

Czlonek Zarzq_du

0/

Ka'mi! Ka/emba

Konrad Zawisza
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ING SECURITIES
S.A.
1. Zmiany zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wystqpity w ING Securities S.A. zmiany zasad rachunkowosci oraz metod wyceny.

2. Zmiany sposobu sporzctdzania sprawozdania finansowego
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily w ING Securities S.A. zmiany sposobu sporzci.dzania sprawozdania
finansowego.

3. Informacje dotyczctce porownywalnosci danych
Sprawozdanie finansowe za rok zakonczony dnia 31.12.2014 roku zawiera dane, kt6re sci. por6wnywalne z danymi
za rok zakonczony dnia 31.12.2013 roku i zostafo sporzci.dzone przy zastosowaniu tych samych zasad
rachunkowosci.

4. lnformacje o znaczctcych wydarzeniach majctcych miejsce po dniu bilansowym.
Po dniu bilansowym nie wystqpity w ING Securities S.A. jakiekolwiek znaczci.ce zdarzenia, kt6re miafyby wpfyw
na sporzci.dzone sprawozdanie finansowe.

S. Informacje o znaczctcych wydarzeniach dotyczctcych lat ubieglych a
za rok biezctcy

uj~tych

w sprawozdaniu

W dniu 24.03.2014 r. ING Securities S.A. uzyskafo ostateczne porozumienie na poziomie linii biznesowej w ING
Bank NV w zakresie przyznania uznaniowych premii dla pracownik6w ING Securities S.A. ocenionych
za szczeg61ny wkfad w wykonywanie zadan i utrzymanie pozycji firmy na rynku kapitafowym w 2013 roku.
Przyznane premie w kwocie 2,2 milion6w zfotych dotyczyfy 2013 roku a ING Securities S.A. nie miafo na nie
utworzonej rezerwy. Koszty zwici.zane z tymi premiami zostafy uj~te w 2014 roku jako zdarzenie po dacie bilansu,
kt6rego skutki ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych roku obrotowego w kt6rym ING Securities S.A. informacje
te otrzymafo.

6. lnformacja o instrumentach finansowych
Charakterystyka instrument6w finansowvch

Aktywa i zobowiqzania finansowe przeznaczone do obrotu
Na koniec 2014 roku w skfad portfela handlowego ING Securities S.A. wchodzify pochodne instrumenty finansowe
OTC nabyte w ramach transakcji back-to-back, zarejestrowane w Spoke na kontach pozabilansowych. Skutki
wyceny tych instrument6w zostafy wykazane w bilansie Sp6fki nast~pujqco:
- Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Wartosc bilansowa
na 31.12.2014

Rodzaj instrumentu
Instrumenty pochodne (instrumenty finansowe OTC)

RAZ EM

Wartosc bilansowa
na 31.12.2013

441 439 68

0 00

441339,68

0,00

- Zobowiqzania finansowe przeznaczone do obrotu

Wartosc bilansowa
na 31.12.2014

Rodzaj instrumentu
Zobowici.zania finansowe z tytufu wyceny pochodnych
instrument6w finansowych OTC

RAZ EM
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Wartosc bilansowa
na 31.12.2013

58 05

0 00

58,05

0,00
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Szczegotowy wykaz instrumentow finansowych OTC znajduje si~ w nocie 12.

Akzywa finansowe dostwne do sprzedaty
W sktad portfela wchodzity:

Wartosc bilansowa
na 31.12.2014

Rodzaj instrumentu
Akcje i udziaty

RAZEM

Wartosc bilansowa
na 31.12.2013

739 910,68

681 031,42

739 910,68

681 031,42

Akzywa finansowe utrzvrnvwane do u.pfywu terminu zapadalnosci
Na koniec obydwu okresow sprawozdawczych nie wyst~powaty w Spoke aktywa finansowe utrzymywane
do terminu zapadalnosci.

Kred.Jlzy i potyczki udzielone oraz naleinoSci wlasne
Pozycja ta nie wyst~powata w ING Securities S.A. na koniec obydwu okresow sprawozdawczych.

Zobowifl.zania finansowe
W obydwu okresach sprawozdawczych w Spoke nie wyst~powaty zobowici.zania finansowe.

Opis metod i istotnych zaloien przyjf!tych do usta/ania wartosci godziwej aktyw6w i zobowiqzan finansowych
wycenianych w takiej wartoSci
Opis metod i istotnych zatozen przyj~tych do ustalania wartosci godziwej aktywow i zobowici.zan finansowych
znajduje si~ we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Zasady wprowadzania do ksiqg rachunkowych instrument6w finansowych nabytych na uru;dowym
regulowanym rynku gieldowym i nieuru;dowym rynku pozagieldowym
Zasady wprowadzania do ksiqg rachunkowych instrumentow finansowych nabytych na urz~dowym regulowanym
rynku gietdowym i nieurz~dowym rynku pozagietdowym sci. opisane we wprowadzeniu do sprawozdania
finansowego.

Spos6b ujmowania skutk6w przeszacowania aktyw6w finansowych dostf!pnych do sprzedaiy
Sposob ujmowania skutkow przeszacowania aktywow finansowych dost~pnych do sprzedazy jest opisany
we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Cele i zasadvzarzadzania rvzykiem
Podejmowanie kontrolowanego ryzyka jest integralnq cz~sc1ci. dziatalnosci biznesowej ING Securities ( dom
maklerski). Celem zarzci.dzania ryzykiem jest zapewnienie, iz dom maklerski b~dzie podejmowat ryzyko w sposob
swiadomy i kontrolowany. Polityka zarzqdzania ryzykami jest opracowana w celu identyfikacji i pomiaru
podejmowanych ryzyk, a takze dla regularnego ustalania limitow odzwierciedlajqcych skal~ poziomu akceptacji
ryzyk.
Zarzqdzanie ryzykiem w ING Securities jest prowadzone w scistej wspotpracy z ING Bankiem Slqskim,
ktory koordynuje dziatania w tym zakresie w grupie kapitatowej.
Obecnie struktura organizacyjna obejmuje w ramach zarzci.dzania ryzykiem nast~pujqce jednostki organizacyjne:
o
o
o
o

Rada Nadzorcza ING Securities
Zarzci.d ING Securities
Zesp6t Zarzci.dzania Ryzykiem
Inspektor Nadzoru
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o
o
o
o

Audytor Wewn~trzny
Zesp6t Controllingu
Departament Rachunkowosci
Kierownicy jednostek organizacyjnych

W ING Securities zidentyfikowano nast~pujqce rodzaje ryzyka, kt6re wchodzq w sktad katalogu ryzyk:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

I.

Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko
Ryzyko

niefinansowe (operacyjne, prawne, utraty reputacji, braku zgodnosci tj. compliance)
biznesowe
powiqzan kapitatowych
cen instrument6w kapitatowych
walutowe
stopy procentowej w portfelu niehandlowym
kredytowe
rozliczenia
dostawy
ptyn nosci
koncentracji

Ryzyko niefinansowe (operacyjne)

Wdrozony w ING Securities proces zarzqdzania ryzykiem operacyjnym obejmuje identyfikacj~ ryzyka poprzez
ocen~ srodowiska biznesowego, szczeg6towq samoocen~ ryzyka i kontroli, podnoszenie swiadomosci ryzyka
wsr6d personelu poprzez szkolenia, wsparcie organizacji zarzqdzania sytuacjami kryzysowymi, ocen~ i analiz~
incydent6w, monitorowanie realizacji rekomendacji audytowych oraz nieaudytowych, monitorowanie ryzyka
poprzez przeciwdziatanie zagrozeniom wynikajqcym z procesu raportowania Wska2nik6w Kluczowego Ryzyka
(KRI), a nast~pnie wdrazanie srodk6w zapobiegawczych wynikajqcych z zalecen przekraczanych KRI. ING
Securities systematycznie organizuje posiedzenia Komitetu Ryzyka Niefinansowego ING Securities S.A. na
szczeblu sp6tki. W celu utrzymania ryzyka operacyjnego na akceptowalnym poziomie ING Securities okresowo
przeprowadza warsztaty samooceny ryzyka i kontroli wynikajqce z planu oceny ryzyka na dany rok, kt6re majq na
celu ocen~, identyfikacj~ ryzyka oraz ograniczanie ryzyka nieakceptowanego w poszczeg61nych jednostkach
organizacyjnych. W celu zapewnienia wtasciwej reakcji i ograniczenia negatywnych skutk6w wypadk6w
nadzwyczajnych ING Securities utrzymuje Organizacj~ Zarzqdzania Sytuacjami Kryzysowymi oraz wdrozyt Plany
ciqgtosci dziatalnosci po awarii (BCP) dla proces6w krytycznych oraz waznych. Ponadto w cyklu miesi~cznym
sporzqdzane sq raporty z zakresu zarzqdzania ryzykami niefinansowymi prezentujqce poziom ryzyka
niefinansowego ponoszonego przez ING Securities tzw. Non Financial Risk Dashboard. Raporty sq przekazywane
do Departamentu Zarzqdzania Ryzykiem Niefinansowym ING Banku Slqskiego oraz na Komitet Ryzyka
Niefinansowego ING Securities. Niezaleznie od tego na biezqco raportowane sq wszelkie zdarzenia ryzyka
operacyjnego, kt6re ewidencjonowane sq w bazie zdarzen oraz dedykowanej aplikacji. Ponadto informacje
z zakresu ryzyka niefinansowego przekazywane sq okresowo Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu.

II.
1.

Ryzyko rynkowe
Informacje og61ne

Pomiar ryzyka rynkowego ING Securities jest dokonywany przez ING Bank Slqski na podstawie danych
przekazywanych w postaci miesi~cznych raport6w obowiqzujqcych w grupie kapitatowej. W ramach pomiar6w
ryzyka rynkowego sq ustalane poziomy r6znych rodzaj6w ryzyk tj. ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej,
oraz ryzyka ptynnosci. Wszystkie rodzaje ryzyk majq okreslone przez Bank limity, kt6rych wartosci nie nalezy
przekraczac. Do cel6w pomiaru poziomu poszczeg61nych kategorii ryzyk ING Bank Slqski wykorzystuje metod~
VAR (wartosci narazonej na ryzyko). Wyniki analizy ryzyka rynkowego obejmujqcej ocen~ poziomu
poszczeg61nych rodzaj6w ryzyka sq przekazywane przez Bank do ING Securities w cyklach miesi~cznych.
2.

Ustalanie limit6w

ING Securities we wsp6tpracy z Departamentem Zarzqdzania Ryzykiem Rynkowym ING Banku Slqskiego okresla
limity dla poszczeg61nych rodzaj6w ryzyka rynkowego, kt6re nast~pnie sq akceptowane przez Komitet ALCO ING
Banku Slqskiego.
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III.
1.

Ryzyko kredytowe
Informacje og61ne

Ryzyko kredytowe zostato zidentyfikowane w dw6ch obszarach:
a)

w cz~sci instytucjonalnej w Departamencie Klient6w Instytucjonalnych (DKI)

W cz~sci instytucjonalnej ryzyko kredytowe dotyczy klient6w zewn~trznych (fundusze, mi~dzynarodowi brokerzy),
w przypadku kt6rych ryzyko polega na niedostarczeniu przez kontrpartnera w terminie uzgodnionym w umowie
papier6w wartosciowych lub srodk6w pieni~znych w zwiqzku z zawarciem na GPW transakcji za posrednictwem
DKI. Raporty dotyczqce monitorowania ryzyka kredytowego w cz~sci instytucjonalnej sq kierowane na Zarzqd
oraz do Banku w cyklach miesi~cznych, a kwartalnie do Rady Nadzorczej.
b)

w cz~sci detalicznej w Departamencie Klient6w Detalicznych (DKD)

W cz~sci detalicznej wyst~puje ryzyko zwiqzane z zakupem papier6w wartosciowych z odroczonq ptatnosciq ryzyko braku zaptaty w dniu rozliczenia transakcji z odroczonq ptatnosciq (obowiqzek sptaty za zakupione aktywa
w dniu rozliczenia tj. D+2) oraz ryzyko zwiqzane z otwarciem pozycji na kontraktach terminowych oraz
instrumentach OTC - ryzyko nie uzupetnienia depozytu zabezpieczajqcego do wymaganej wartosci i zamkni~cie
pozycji przez ING Securities ze stratq. Do wszystkich ryzyk zdefiniowane zostaty mechanizmy kontrolne
ograniczajqce ryzyko kredytowe okreslone w Regulacjach ING Securities oraz Uchwatach Zarzqdu. W cyklach
miesi~cznych kierowane sq do Banku oraz do Prezesa Zarzqdu raporty dotyczqce monitorowania ryzyka
kredytowego w cz~sci detalicznej oraz w cyklach kwartalnych na posiedzenia Rady Nadzorczej.
2.

Ustalanie limit6w

We wsp6tpracy z CRM zostaty ustalone stosowne limity. Ponadto kazde nowe ograniczenie wprowadzane jest
Uchwatq Zarzqdu ING Securities, o kazdym nowo wprowadzonym limicie informowany jest Counterparty Risk
Manager w ING Banku Slqskim w comiesi~cznym raporcie z zakresu ryzyka kredytowego.

3.

Przeglqdy i ocena ryzyka kredytowego

Okresowo przeprowadzane sq przeglqdy przez Counterparty Risk Managera oraz przygotowywane sq przez ING
Bank Slqski raporty z przeglqdu ryzyka kredytowego w ING Securities wraz z ewentualnymi zaleceniami.
W cyklu miesi~cznym przygotowywane sq przez Zarzqd ING Securities raporty z zakresu ryzyka kredytowego,
kt6re sq przekazywane do ING Banku Slqskiego.

IV.
1.

Adekwatnosc kapitafowa

Informacje og61ne

ING Securities prowadzi swojq dziatalnosc utrzymujqc odpowiedni poziom kapitatu wewn~trznego (baz~
kapitatowaj oraz poziom catkowitego wsp6kzynnika kapitatu znacznie powyzej minimalnej wielkosci, kt6ra wynosi
8%. Catkowity wsp6tczynnik kapitatu jest wyliczony zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzqdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymog6w ostroznosciowych dla
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajqce rozporzqdzenie (UE) nr 648/2012.
Powyzszy przepis obowiqzuje od 01.01.2014 roku.
Dia uzyskania por6wnywalnosci z analogicznym okresem roku ubiegtego dokonano odpowiednich przeksztaken
danych na 31.12.2013 roku.
Zarzqdzanie kapitatem wewn~trznym oparte jest o wewn~trznq metodologi~ ING Securities.
2.

tqczna kwota ekspozycji na ryzyko.
W celu wyliczenia tqcznej kwoty ekspozycji na ryzyko ING Securities stosuje
-

ryzyko
ryzyko
ryzyko
ryzyko

kredytowe - metoda standardowa;
kredytowe kontrahenta - metoda wyceny pierwotnej ekspozycji;
rynkowe - metoda standardowa;
operacyjne - metoda wskafoika bazowego.
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Na fundusze wlasne (poprzednio kapitalvnadzorowane) domu maklerskiego sktadajq si~:

3.

•

Kapital podstawowy Tier I (poprzednio kaoitalvzasadnicze) obejmujqcy:

- Instrumentv kapitalowe kwa/ifikujqce sit; jako kapital podstawowv Tier I (poprzednio kapital
zakladowv (akcvjnv)) - wartosc tej pozycji jest wykazywana wedtug wartosci nominalnej,
zgodnie ze statutem oraz wpisem do rejestru sqdowego. Wartosc nominalna 1 akcji wynosi
20,00 zt. Kapitat jest w petni optacony.
- Kapital zapasowy - utworzony z odpisow z zysku po opodatkowaniu zgodnie
z obowiqzujqcym statutem domu maklerskiego.
- Kapital rezerwowy - tworzony jest z zysku po opodatkowaniu w wysokosci uchwalonej
przez Walne Zgromadzenie domu maklerskiego.
Zgodnie z Rozporzctdzeniem CRR/CRD IV kapitat zapasowy i rezerwowy sq tqcznie wykazywane
w ponizszej tabeli jako kapitat rezerwowy.
- Skumulowane inne calkowite dochodv (poprzednio kapital uzupelniajqcV II kategorii tzn. kaoital
z aktualizacii wycenv instrument6w dostconvch do sprzedaiv) - wartosc tej pozycji jest
ustalana na podstawie wyceny instrumentow finansowych dost~pnych do sprzedazy wedtug
wartosci godziwej.
Pozvcje pomniejszajqce poziom kapitalu podstawoweqo Tier I:
1. Inne wartosci niematerialne i prawne, wycenione wedtug wartosci bilansowej.
Poziom funduszy wtasnych na 31.12.2014 oraz 31.12.2013 roku przedstawiat si~ nast~pujqco:

Stan na

Stan na

31.12.2014

31.12.2013

Lp.

Wyszczeg61nienie

1.

Fundusze wlasne

78 035 646,68

79 891576,78

2.

78 035 646,68

79 891 576,78

30 228 640,00

30 228 640,00

2.2.

Kapital podstawowy Tier I
Instrumenty kapitatowe kwalifikujqce
podstawowv Tier I
Kapitat rezerwowy

53 499 093,40

53 495 035,60

2.3.

Skumulowane inne catkowite dochody

2.4.

Inne wartoSci niematerialne i prawne

2.1.

si~

jako kapitat

530 016,04

466 994,35

-6 222 102,76

-4 299 093,17

tqczna kwota ekspozycji na ryzyko na 31.12.2014 oraz 31.12.2013 roku wynosHa:

Stan na

Stan na

31.12.2014

31.12.2013

Lp.

Ekspozycje na poszczeg61ne rodzaje ryzyka

1.

1.1.4.

Kwoty ekspozycji wai:onych ryzykiem w odniesieniu
do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego
kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z
p6iniejszym terminem rozliczenia
Kategorie ekspozycji wedtug metody standardowej z
wvtaczeniem oozvcii sekurvtvzacvinvch
Ekspozycje wobec rzqdow centralnych lub bankow
centralnych
Ekspozycje wobec samorzqdow regionalnych lub wtadz
lokalnvch
Ekspozycje wobec podmiotow sektora publicznego

0,00

0,00

1.1.5.

Ekspozycje wobec wielostronnych bankow rozwoju

0,00

0,00

1.1.6.

Ekspozycje wobec organizacji mi~dzynarodowych

0,00

0,00

1.1.7.

Ekspozycje wobec instytucji

37 431 216,41

45 936 290,18

1.1.8.

Ekspozycje wobec przedsi~biorstw

26 254 187 ,62

22 513 975,27

1.1.9.

Ekspozycje detaliczne

3 345 261,98

3 610 844,81

1.1.10.

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomosciach

0,00

0,00

1.1.11

Ekspozycje, ktorych dotyczy niewykonanie zobowiqzania

0,00

0,00

1.1.
1.1.2.
1.1.3.
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1.1.12

Pozycje zwiq_zane ze szczeg61nie wysokim ryzykiem

1.1.13.

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych

1.1.14.
1.1.15.

Ekspozycje z tytutu naleznosci od instytucji i przedsi~biorstw
posiadajqcych kr6tkoterminowq_ ocen~ kredvtowa
Ekspozycje zwiq_zane z przedsi~biorstwami zbiorowego
inwestowania

1.1.16.

Ekspozycje ka pitatowe

1.1.17

Inne pozycje

2.1.1.

tci.czna kwota ekspozycji na ryzyko z tytulu ryzyka
pozvcii, rvzvka walutowego i rvzvka cen towarow
Kwota ekspozycji na ryzyko pozycji, ryzyka
walutowego i ryzyka cen towar6w wedlug metod
standardowvch
Ryzyko w odniesieniu do rynkowych instrument6w dtuznych

2.1.2.

Ryzyko zwiq_zane z inwestowaniem w akcje

2.1.3.

Ryzyko walutowe

2.1.4.

Ryzyko cen towar6w

3.

tci.czna kwota ekspozytji na ryzyko z tytulu ryzyka
operacvinego

3.1.

Ryzyko operacyjne wedtug metody wska2nika bazowego

4.

t.J\CZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

5.

Calkowity wspokzynnik kapitalu

2.
2.1.

150 007,50

150 007,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639 905,68

581 026,42

5 744 315,66

7 707 467,53

3 236 823,19

3 010 494,53

3236823,19

3 010 494,53

0,00

0,00

0,00

0,00

3 236 823,19

3 010 494,53

0,00

0,00

125 033 515,75

148 543 480,38

125 033 515,75

148 543 480,38

201 835 233,79

232 053 586,62

38,7°/o

34,4°/o

5. Kapitat wewn~trzny
Badanie adekwatnosci kapitatowej odbywa si~ w spos6b ciq_gty. Kapitat wewn~trzny jest definiowany jako
wielkosc kapitatu niezb~dna do pokrycia wszystkich istotnych rodzaj6w ryzyka w dziatalnosci ING Securities.
Wielkosc kapitatu wewn~trznego powinna pokrywac zatozony przez dom maklerski poziom nieoczekiwanych strat,
na kt6re moze bye narazony w przysztosci. Przy szacowaniu poziomu kapitatu niezb~dnego do zabezpieczenia
przed niekorzystnym wptywem ryzyka przyjmuje si~ roczny horyzont czasowy. Na potrzeby kalkulacji kapitatu
wewn~trznego ING Securities wykorzystuje wtasne metodologie.
ING Securities mierzy i utrzymuje nast~pujq_ce sktadniki kapitatu wewn~trznego, przy czym catkowita wielkosc
kapitatu jest sumq_ wymienionych kapitat6w.
•
•
•
•

kapitat
kapitat
kapitat
kapitat

na
na
na
na

pokrycie
pokrycie
pokrycie
pokrycie

ryzyka
ryzyka
ryzyka
ryzyka

niefinansowego
biznesowego
powiq_zan kapitatowych
kredytowego

Dane na temat wysokosci kapitatu wewn~trznego kazdorazowo na koniec miesiq_ca sq_ raportowane do Komisji
Nadzoru Finansowego jako jeden z element6w raportu MRF-01. Dodatkowo codziennie monitorowany jest poziom
kapitatu wewn~trznego celem obserwacji czy jest on utrzymany na poziomie nieprzekraczajq_cym dopuszczalnej
miary adekwatnosci kapitatu wewn~trznego, wyznaczonej na poziomie 80% kapitat6w nadzorowanych. Ponadto
katalog ryzyk oraz proces oceny adekwatnosci kapitatowej podlegajq_ corocznemu przeglq_dowi.
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6. Wysokosc kapitatu wewn~trznego
Na 31.12.2014 roku oraz na 31.12.2013 roku struktura kapitatu wewn~trznego przedstawiata si~ nast~pujq_co:

Lp.

Wyszczegolnienie

Stan na

Stan na

31.12.2014

31.12.2013

1.

Ryzyko operacyjne (niefinansowe)

6 034 746,93

8 191 663,47

2.

Ryzyko biznesowe

7 663 896,00

16 960 943,49

3.

Ryzyko powiq_zan kapitatowych

2 243 386,22

3 816 289,95

4.

Ryzyko kredytowe

3 452 193,42

1 782 062,75

19 394 222,58

30 750 959,66

24,9%

38,5%

·.

lctany kapitaf wewm~trzny
Relacja kapitalu wewn~trznego do funduszy
wlasnvch

'

Stosowane zasady rachunkowosci zahezpieczen
Dom Maklerski nie stosowat rachunkowosci zabezpieczen w 2014 oraz 2013 roku.

Zahezpieczenie planowanej transakcji /uh uprawdopodohnionego przyszlego zohowiqzania
Dom Maklerski nie stosowat rachunkowosci zabezpieczen w 2014 oraz 2013 roku.

Odnoszenie zysk6w /uh strat z wyceny instrument6w zahezpieczajqcych na kapital (fundusz) z aktua/izacji
wyceny
Dom Maklerski nie stosowat rachunkowosci zabezpieczen w 2014 oraz 2013 roku.
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D

h oraz r"czne1 eKspozvc11 na rvZVKO

· fund
'I . .
Wyszczego meme

31.12.2014

31.12.2013

Warto5ci sredniomiesi~czne w okresie sprawozdawczym

sierpien

wrzesien

I. FUNDUSZE Wt.ASNE

78 035 646,68

79 891 576,78

79 896 674,56

79 888 509,93

79 909 281,51

79 860 975,95

79 678 600,21

79 533 850,64

79 542 799,45

78 822 031,52

77 947 685,09

77 217 917,01

75 706391,19

75 099 472,85

1. Kapital podstawowy TIER I, w tym:

7B 035 646,6B

79 B91576,7B

79 B96 674,56

79 BBB 509,93

79 909 2B1,51

79 B60 975,95

79 67B 600,21

79 533 B50,64

79 542 799,45

7B B22 031,52

77 947 6B5,09

77 217 917,01

75 706 391,19

75099 472.B5

30 22B 640 00
·

30 228 640 00
·

30 22B 640 00
'

30 22B 640 00
'

30 22B 640 00
·

30 22B 640 oo
'

30 22B 640 00
·

30 22B 640 00
·

30 22B 640 00
·

30 22B 640 00
·

30 22B 640 00
·

30 22B 640 00
·

30 22B 640 00
·

30 22B 640 00
·
-2 915 779,99

1.1. Instrumenty kapitalowe kwalifikujq_ce
podstawowyner 1

si~ jako kapltal

styczen

luty

marzec

kwiecien

maj

czerwiec

lipiec

pazdziernik

listopad

grudzien

o,oo

o.oo

o,oo

o.oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

-4 642,37

-153 467,55

-1 05B 346.34

-1460076,34

-2 165 432,2B

530 016,04

466 994,35

465 564,66

440 42B,60

437 141,7B

441 256,77

424 407,99

416 401,05

436149,74

402 333,65

423 515,40

427 9B5,13

497737,36

540 243,27

1.4. Kapital rezerwowy

53 499 093,40

53 495 035,60

53 495 035,60

53 495 035,60

53 495 035,60

53 495 035.60

53 496 967,B9

53 499 093,40

53 499 093,40

53 499 093,40

53 499 093,40

53 499 093,40

53 499 093,40

53 499 093,40

1.S.Innewarto5ciniematerialneiprawne

1.2. Zyski zatrzymane

1.3. Skumulowane inne calkowite dochody

-6222102,76

-4299093.17

-4292565,70

-4275594,27

-4251535,B6

-4303956,43

-4471415,67

-46102B3,B1

-4616441,32

-5154567,9B

-5145217,36

-5477725,1B

-6353647,2B

-6252723,B3

2. Kapital dodatkowy TIER I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Kapital TIER II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201 835 233,79

232 053 586,62

252 169267,10

237 035 558,80

239 006 253,34

234 512 592,31

240 533 889,58

244 411 646,98

254 060 073,21

231 689 825,54

228 943 900,31

221 729 114,59

219 345 625,87

223 922 349,40

73 564 B94,B5

BO 499 611,71

103 625 7B6,73

BB 492 078.43

96 9B4003,11

95 01B115,65

92 904 56B,34

96 636 114,23

9B 266121, 11

91 327 940,55

94 397 447,26

B6 930 7B2,66

B2 72B 903,22

BB 952 960,79

1.1. Instytucje

37 431 216.41

45 936 290,1B

69 939 841,94

50 267 OBB,90

52 5B6 B05,53

51176 746,71

47 B05 2B5,46

51186 020,13

47 925 2B3,26

43 007513,15

441B5 7B9,95

414B4 203,06

40029 212,56

43 700 543,6B

1.2. Przedsi~iorstwa

26 2541B7,62

22 513 975,27

20 632 646,25

24 343 743,46

29 544 541,13

30 378 591,B2

31B9902B,92

31 940 B31,55

30 B33 070,60

27 B25 924,30

3165901B,22

26 502 B52,74

26 9B9 976,70

2B B5B 367,0B

3 345 261,9B

3 610 844,B1

7 045 B97,32

7 943 728,36

B466 342,05

6 B27 279,BB

5 751 159, 19

5 22B 039,42

5 069 353,B2

5 734 11 B,64

7 113 62B, 76

5 724 7B7,01

5 OB7 354,60

5 010 292,56

1.4. Ekspozycje zwiq_zane ze szczeg61nie wysokim ryzykiem

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

150 007,50

1.5. Ekspozycje kapitalowe

639 905,6B

5B1 026,42

579 494,34

54B 606,52

544 226,42

549 177,74

52B 690,20

51B 705,42

542 946,42

501 19B,42

527349, 15

532 B66,42

61 B9B0,74

670 461,00

5 744 315,66

7707 467,53

5 277 B99,37

5 23B 903,6B

5 692 OB0,47

5 936 312,01

6 770 397,07

7 612 510,22

13 745 459,51

1410917B,54

10 761 653,69

12 536 065,92

9 B53 371,11

10 563 2BB,96

3 236 B2319
'

3 01049453
'

000
'

000
'

131542473
'

14460 960 91
'

22595 B0549
'

22 742017

oo

30 76043634
·

15 32B 369 24
·

9512 937 31
'

9 764B16,1B

11583 206,90

9 935 B72,B7

3 236B23,19

3 010 494,53

0,00

0,00

1 315 424, 73

14 460 960,91

22 595 805.49

22 742 017,00

30 760 436,34

15 32B 369,24

9 512 937,31

9 764 B16, 1B

11 5B3 206,90

9 935 B72,B7

II. U\CZNA KWOTA EKSPOZVCJI NA RYZVKO
1. Kwoty ekspozycji wazonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka
kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia
oraz dostaw z p6Zniejszym terminem rozliczenia, w tym:

1.3. Ekspozycje detaliczne

1.6. Inne pozycje
2 · tqczna kwota ekspozycji na ryzyko~ tytulu ryzyka pozycji,
ryzyka walutowego 1 ryzyka cen towarow, w tym:
2. 1. Ryzyko walutowe
3. lq_czna kwota ekspozycji na ryzyko z tytulu ryzyka operacyjnego

'

125 033 515,75

14B 543 4B0,3B

14B 543 480,3B

148 543 4B0,3B

140 706 B25,50

125 033 515,75

125 033 515,75

125 033 515,75

125 033 515,75

125 033 515,75

125 033 515,75

125 033 515,75

125 033 515,75

125 033 515,75

4. tqczna kwota ekspozycji na ryzyko rozliczen·1a/dostawy

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko z tytulu stalych koszt6w
posredrnch

0 00
'

0 00
'

0 00
'

0 00
'

0 00
·

0 00
·

0 00
·

0 00
'

0 00
'

0 00
'

0 00
'

o,oo

o,oo

0,00

~;~~etota ekspozycji na ryzyko z tytulu korekty wyceny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 · lq_czna kwota ekspozycji na ryzyko z tytulu duiych ekspozycji w
portfelu handlowym

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

o00

o00

O00
'

O00
'

O00
·

O00
·

O00
·

O00
·

8. Kwoty innych ekspozycji na ryzyko

III. U\CZNY WSPOl:.CZVNNIK KAPITAl:.OWY

'

'

'

·

'

'

'

'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,66%

34,44%

32,25%

33,71%

33,53%

34,23%

33,36%

32,72%

31,49%

34,23%

34,07%

34,87%

34,52%

33,61%

8. Dane o ilosci przypadk6w niespelnienia wymog6w w zakresie adekwatnosci kapitatowej
W 2014 roku w ING Securities S.A. nie wyst<;powalo niespelnienie wymogow w zakresie adekwatnosci kapitalowej. W 2013 roku w ING Securities S.A. nie wyst{ipowaly przekroczenia poziomu nadzorowanych kapitalow.
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DANE UZUPEtNIAJACE 0 AKTYWACH I PASYWACH
Nota 1
Srodki pieni~zne

31.12.2014

Tytuf
1. Srodki pieni~zne klient6w na rachunkach bankowych i w kasie
2. Srodki pieni~zne klient6w ulokowane w dluzne papiery wartosciowe wyemitowane przez
Skarb Panstwa
3. Pozostale srodki pieni~zne klient6w - lokata typu O/N

31.12.2013

9 331 672,35

6 660 227,09

0,00

0,00

129 273 628,83

167 791 479,89

4. Srodki pieni~zne klient6w zdeponowane na rachunkach pieni~znych w domu maklerskim
oraz wplacone na poczet nabycia papier6w wartosciowych w pierwszej ofercie publicznej
lub publicznym obrocie pierwotnym

0,00

0,00

5. Srodki pieni~zne przekazane z funduszu rozliczeniowego

0,00

0,00

55 415 294,35

73 519 655,84

194 020 595,53

247 971 362,82

31.12.2014

31.12.2013

62 901 400,20

52 193 501,13

Odpisy aktualizujqce naleznosci

1 272 879,25

1 279 249,24

Rezerwa na Fundusz Rekompensat

4 149 603,17

3 830 693,83

57 478 917,78

47 083 558,06

31.12.2014

31.12.2013

6. Srodki pieni~zne wlasne domu maklerskiego

Razem srodki pieni~zne

Nota 2

Naleznosci krotkoterminowe

Tytuf
Naleznosci brutto - razem

Naleznosci netto - razem

Nota 3

Naleznosci dfugoterminowe

Tytuf
Naleznosci brutto - razem

0,00

0,00

Odpisy aktualizujqce naleznosci

0,00

0,00

0,00

0,00

Naleznosci netto - razem
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Nota 4

Naleznosci brutto krotko i dfugoterminowe w podziale wedfug pozostafego od dnia bilansowego okresu spfaty

31.12.2014

31.12.2013

62 901 400,20

52 193 501,13

61 628 520,95

50 914 251,89

4 149 603,17

3 830 693,83

0,00

0,00

- naleznosci przeterminowane brutto - razem

1 272 879,25

1 279 249,24

- odpisy aktualizujq_ce wartosc naleznosci przeterminowanych

1 272 879,25

1 279 249,24

Tytuf
Naleznosci
- do 1 roku brutto - razem
- odpisy aktualizujq_ce wartosc naleznosci
- powyzej 1 roku

Nota 5
Naleznosci od klientow
Tytuf

31.12.2014

- naleznosci z tytulu odroczonego terminu zaplaty

4 460 349,31

- naleznosci od brokerow zagranicznych
- naleznosci od depozytariuszy z tytulu zawartych nierozliczonych transakcji oraz prowizji
- naleznosci z tyt. swiadczenia us/ug maklerskich

- pozostale naleznosci

Naleznosci od klientow brutto
- odpisy aktualizujq_ce naleznosci od klientow

Naleznosci od klientow netto

4 814 459,74

158 478,78

69 011,49

15 563 546,98

7 269 615,01

294 309,48

285 409,28

0,00

2 724 196,61

63 141,12

669 680,45

0,00

0,00

781418,83

787 568,82

21 321 244,50

16 619 941,40

- naleznosci od klientow z tyt. transakcji na rynkach zagranicznych
- naleznosci przeterminowane i roszczenia sporne nieobj~te odpisami aktualizujq_cymi
naleznosci
- naleznosci przeterminowane i roszczenia sporne obj~te odpisami aktualizujq_cymi
naleznosci

31.12.2013

781 418,83

787 568,82

20 539 825,67

15 832 372,58

Nota 5.1.

Odpisy aktualizujctce naleznosci od klientow

Tytut

2014

Stan na poczcttek okresu

Zwit:kszenia
- utworzenie odpisu aktualizujq_cego wartosc naleznosci

Zmniejszenia
- rozwiq_zanie odpisu aktualizujq_cego wartosc naleznosci w przychody

- umorzenie naleznosci w ci~zar odpisu aktualizujq_cego wartosc naleznosci

Stan na koniec okresu

31

2013

787 568,82

1008 078,48

34598,92

140914,87

34 598,92

140 914,87

40748,91

361424,53

40 748,91

2 787,60

0,00

358 636,93

781418,83

787 568,82
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Nota 6
Naleznosci od jednostek powi<1.zanych

31.12.2014

Tytuf

31.12.2013

9 051,38

20 069,95

- naleznosci od znaczq_cego inwestora

0,00

0,00

- naleznosci od wsp61nika jednostki wsp61zaleznej

0,00

0,00

- naleznosci od jednostek podporzq_dkowanych

0,00

0,00

9 051,38

20 069,95

- naleznosci od jednostki dominujq_cej (ING Bank Slq_ski S.A.)

Naleznosci od jednostek powi<1.zanych kapitafowo razem

Nota 7
Naleznosci od bank6w prowadz<1.cych dziafalnosc maklerskct, innych dom6w maklerskich i towarowych dom6w
maklerskich

31.12.2014

Tytuf

31.12.2013

10 578 649,71

8 741 631,64

- naleznosci z tytulu zawartych transakcji na rynku pozagieldowym

0,00

0,00

- naleznosci z tytulu reprezentacji innych dom6w i bank6w prowadzq_cych dzia/alnosc
maklerskq_ na rynkach regulowanych

0,00

0,00

- naleznosci z tytulu afiliacji

0,00

0,00

- naleznosci z tytulu pozyczek automatycznych realizowanych za posrednictwem
Krajowego Depozytu

0,00

0,00

- pozostale

0,00

517,39

10 578 649,71

8 742149,03

0,00

0,00

10 578 649,71

8 742149,03

- naleznosci z tytulu zawartych transakcji gieldowych (zawartych na GPW w Warszawie )

Naleznosci bank6w prowadzacych dziafalnosc maklerskct, innych dom6w
maklerskich i towarowych dom6w maklerskich brutto
- utworzenie odpisu aktualizujq_cego naleznosci od bank6w prowadzacych dzialalnosc
maklerskq, innych dom6w maklerskich i towarowych dom6w maklerskich

Naleznosci bankow prowadzacych dziafalnosc maklerskct, innych domow
maklerskich i towarowych domow maklerskich netto

Nota 8

Naleznosci od Krajowego Depozytu i giefdowych izb rozrachunkowych
Tytuf

31.12.2014
8 625 813,68

- naleznosci z tytulu wplat do funduszu rozliczeniowego

31.12.2013
8 122 750,06

- naleznosci z tytulu wplat do funduszu rekompensat

5 688 995,03

5 254 184,24

- zlozony depozyt wlasny pod transakcje terminowe

11 000 000,00

5 000 000,00

- zlozony depozyt zabezpieczajq_cy transakcje terminowe klient6w

2 455 676,81

3 422 735,50

- nadplata do funduszu rozliczeniowego

2 166 631,21

1 320 270,87

151 373,89

123 846,57

- pozostale

Naleznosci od Krajowego Depozytu i giefdowych izb rozrachunkowych brutto

30 088 490,62 23 243 787,24
4 149 603,17

- rezerwa na fundusz rekompensat

Naleznosci od Krajowego Depozytu i giefdowych izb rozrachunkowych netto
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Nota 8.1.

Odpisy aktualizuj<1.ce naleznosci handlowe od Krajowego Depozytu Papierow Wartosciowych
Pozycja ta nie wystqpila w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. wedlug stanu na dzien 31.12.2014 oraz na dzien
31.12.2013

Rezerwa na Fundusz Rekompensat
2014

Tytuf
Stan na poczqtek okresu

2013

3 830 693,83

3 512 983,87

318909,34

317 709,96

318 909,34

317 709,96

Zmniejszenia

0,00

0,00

- rozwiqzanie rezerwy na Fundusz Rekompensat

0,00

0,00

4149 603,17

3 830 693,83

Zwit:kszenia
- utworzenie rezerwy na Fundusz Rekompensat

Stan na koniec okresu

Nota9
Naleznosci od podmiotow prowadz<1.cych rynki regulowane i giefdy towarowe
Pozycja ta nie wystqpila w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. wed/ug stanu na dzien 31.12.2014 oraz na dzien
31.12.2013

Nota 10

Naleznosci od
i emerytalnych

towarzystw

funduszy

inwestycyjnych

emerytalnych

Tytuf

oraz

funduszy

31.12.2014

inwestycyjnych

31.12.2013

Naleznosci od towarzystw funduszy inwestycyjnych:
- Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1841,10

0,00

- SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Sp6/ek Niepublicznych S.A.

2 544,26

2 550,43

- ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

656,61

0,00

- INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

134,71

0,00

5 176,68

2 550,43

Naleznosci od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
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Nota 11

Naleznosci - pozostafe

31.12.2014

Tytuf

31.12.2013

18 539,98

92 848,14

7 720,89

32 219,50

668,99

86 024,16

491460,42

491680,42

50,03

2 832 809,97

518 440,31

3 535 582,19

- odpisy aktualizujqce naleznosci

491460,42

491 680,42

Naleznosci netto

26 979,89

3 043 901,77

- naleznosci od kontrahent6w
- naleznosci od pracownik6w
- naleznosci z tyt. zlecer\ bl~dnie zrealizowanych
- naleznosci sporne
- pozostale naleznosci

Naleznosci brutto

Nota 11.1.

Odpisy aktualizuj<i.ce pozostafe naleznosci

2014

2013

491680,42

499 479,29

Zwit:kszenia

0,00

3009,13

- utworzenie odpisu aktualizujqcego na naleznosci stracone

0,00

3 009,13

220,00

10808,00

220,00

10 808,00

491460,42

491680,42

Tytuf
Stan na pocz<i.tek okresu

Zmniejszenia
- rozwiqzanie odpisu aktualizujqcego naleznosci w przychody

Stan na koniec okresu
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Nota 12
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu
ING Securities S.A. posredniczy na zasadzie back-to-back w realizacji transakcji na rynku OTC. Na rynku tym zawierane sq
transakcje dotyczqce kupna bqdz sprzedazy par walutowych.
Instrumenty OTC w ING Securities S.A. sq wykazywane na kontach pozabilansowych.

Rok 2014
Waluta sprzedana

Waluta kupiona

Wyszczegolnienie

RAZ EM
1. FX Spot
- FX Spot Zloty (PLN)

97 314 645,28

96 873 787,92

63 142 051,87

62 780 061,65

11 100 578,33

19 192 364,41

- FX Spot Forint (HUF)

85 253,39

140 930,68

- FX Spot Lira turecka (TRY)

32 722,89

138 724,98

- FX Spot Rand (ZAR)
- FX Spot Dolar australijski (AUD)

24 631,22

79 325,17

2 067 956,75

2 778 384,41

4 763 746,96

4 470 447,42

22 311 341,64

14 661 549,80

489 684,37
3 730 658,98

425 974,57
1450 487,14

- FX Spot Korona norweska (NOK)

7 812,96

105 068,55

- FX Spot Frank szwajcarski (CHF)
- FX Spot Korona szwedzka (SEK)

336 851,19

196 537,03

43 755,40

1 834 526,90

- FX Spot Jen (JPY)
- FX Spot Dolar amerykanski (USD)
- FX Spot Dolar kanadyjski (CAD)
- FX Spot Funt szterling (GBP)

- FX Spot Euro (EUR)

2. FXSwap
- FX Swap Zloty (PLN)
- FX Swap Forint (HUF)
- FX Swap Lira turecka (TRY)
- FX Swap Rand (ZAR)
- FX Swap Dolar australijski (AUD)
- FX Swap Jen (JPY)
- FX Swap Dolar amerykanski (USD)
- FX Swap Dolar kanadyjski (CAD)
- FX Swap Funt szterling (GBP)

18 147 057,79

17 305 740,59

34 160 953,67

34 082 028,48

17 707 313,17

9 277 649,91

55 461,69

0,00

162 653,56

55 423,01

108 896,58

52 526,45

1 249 235,57

531 474,00

30 113,62

323 902,46

6 103 075,62

13 680 903,88

117 016,71

177 863,80

2 427 739,04

4 693 270,25

- FX Swap Korona norweska (NOK)

204 625,93

102 074,75

- FX Swap Frank szwajcarski (CHF)

27 204,33

166 209,64

- FX Swap Korona szwedzka (SEK)

1 807 613,05

25 314,73

- FX Swap Euro (EUR)

4 160 004,80

4 995 415,60

11639,74

11697,79

3. FX Forward
- FX Forward Zloty (PLN)

2 195,19

9 510,42

- FX Forward Lira turecka (TRY)

0,00

- FX Forward Rand (ZAR)

0,00

0,72
304,95

- FX Forward Dolar australijski (AUD)

0,00
0,00

627,26

0,00

7,32

- FX Forward Dolar amerykanski (USD)
- FX Forward Dolar kanadyjski (CAD)
- FX Forward Funt szterling (GBP)
- FX Forward Korona norweska (NOK)
- FX Forward Korona szwedzka (SEK)

W roku 2013 pozycja ta nie

wyst~powala

w ING Securities S.A.
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Nota 13
Akcje (udziaty) zaliczone do aktywow finansowych dost~pnych do sprzeda:Zy
Rok 2014

Nazwa podmiotu ze wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Przedmiot dziafalnosci
przedsi~biorstwa

wartosc
bilansowa akcji
(udziat6w)

Procent
posiadanego
kapitatu
akcyjnego/Udziat
w ogolnej liczbie
gtos6w w walnym
zgromadzeniu

639 800,00

0,03

105,68

0,00

Gielda Papierow Wartosciowych S.A.

Warszawa

prowadzenie gieldy
papierow wartosciowych

Regnon S.A.

Katowice

produkcja, naprawa i
dystrybucja sprz~tu
elektroniki uzytkowej

Siemianowice
Slqskie

produkcja i sprzedaz rur

1,00

0,00

Chorzow

produkcja i odlew stali

1,00

10,19

Siemianowice
Slqskie

produkcja i odlew stali

1,00

6,10

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A.

Legnica

rozbudowa i modernizacja
infrastruktury w regionie

100 000,00

0,32

Huta "laziska" S.A.

taziska

produkcja i odlew stali

1,00

0,78

Huta "Gliwice" S.A. w upadlosci

Gliwice

produkcja i odlew stali

1,00

0,06

Stocznia "Gdynia" S.A.

Gdynia

budowa i remont statkow

0,00

0,06

Walcownia Rur "JednosC" Sp. z o.o.
Huta "Batory" S.A.
Huta "Jednosc" S.A.

Razem wartosc bilansowa aktji
(udziafow)

739 910,68

Rok 2013

Nazwa podmiotu ze wskazaniem
formy prawnej

Siedziba

Przedmiot dziafalnosci
przedsi~biorstwa

wartosc
bilansowa aktji
(udziat6w)

Procent
posiadanego
kapitatu
akcyjnego/Udziat
w og61nej liczbie
gtos6w w walnym
zgromadzeniu

581 000,00

0,03

26,42

0,00

Gielda Papierow Wartosciowych S.A.

Warszawa

prowadzenie gieldy
papierow wartosciowych

Regnon S.A.

Katowice

produkcja, naprawa i
dystrybucja sprz~tu
elektroniki uzytkowej

Siemianowice
Slciskie

produkcja i sprzedaz rur

1,00

0,00

Walcownia Rur "Jednosc" Sp. z o.o.
Huta "Batory" S.A.

Chorzow

produkcja i odlew stali

1,00

10,19

Siemianowice
Slqskie

produkcja i odlew stali

1,00

6,10

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A.

Legnica

rozbudowa i modernizacja
infrastruktury w regionie

100 000,00

0,32

Huta "laziska" S.A.

laziska

produkcja i odlew stali

1,00

0,78

Huta "Gliwice" S.A. w upadlosci

Gliwice

produkcja i odlew stali

1,00

0,06

Stocznia "Gdynia" S.A.

Gdynia

budowa i remont statkow

0,00

0,06

Huta "JednosC" S.A.

Razem wartosc bilansowa akcji
(udziafow)

681031,42
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Nota 13.1.
Akcje (udzialy) zaliczone do aktyw6w finansowych

dost~pnych

do sprzeda:Zy

Rok 2014

Wyszczegolnienie

GPWS.A.

Stan na
pocz<l_tek okresu
01.01.14

Zwi~kszenia

aktualizacja
wartosci

Razem
zwi~kszenia

Razem
zmniejszenia

Stan na
koniec okresu
31.12.14

581 000,00

58 800,00

58 800,00

0,00

639 800,00

26,42

79,26

79,26

0,00

105,68

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Huta "Batory" S.A.

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Huta "Jednosc" S.A.

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

Huta "taziska" S.A.

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Stocznia "Gdynia" S.A.**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681031,42

58 879,26

58 879,26

0,00

739 910,68

Regnon S.A.*
Walcownia Rur "Jednosc"
Sp. z o.o.
Huta "Gliwice" S.A. w
upadtosci

Legnicka Specjalna Strefa
Ekonom. S.A.

Ogcllem

* akcje sp61ki Regnon S.A. zostaly przej~te za dlug sp61ki
** Stocznia Gdynia S.A. - wartosc nabycia
odpis aktualizujqcy wartosc -

Stan na koniec okresu 0,00.
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Rok 2013

Wyszczeg61nienie

Stan na
pocz<l_tek okresu
01.01.13

Zwi~kszenia

aktualizacja
wartosci

Zmniejszenia
Razem

pozostale

zwi~kszenia

aktualizacja
wartosci

Razem
zmniejszenia

Stan na
koniec okresu
31.12.13

544180,00

36 820,00

0,00

36 820,00

0,00

0,00

581 000,00

0,00

0,00

10 568,00

10 568,00

10 541,58

10 541,58

26,42

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Huta "Batory" S.A.

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Huta "Jednosc" S.A.

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

Huta "taziska" S.A.

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Stocznia "Gdynia" S.A.**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644185,00

36 820,00

10 568,00

47 388,00

10 541,58

10 541,58

681031,42

GPWS.A.
Regnon S.A.*
Walcownia Rur "Jednosc"
Sp. z o.o.
Huta "Gliwice" S.A. w
upadJosci

Legnicka Specjalna Strefa
Ekonom. S.A.

Og6tem

* akcje sp61ki Regnon S.A. zostaly przej~te za dlug sp61ki
** Stocznia Gdynia S.A. - wartosc nabycia ,.,..1'-'""11 odpis aktualizujq_cy wartosc -

Stan na koniec okresu 0,00.

Nota 14
Szczeg6Jowy zakres zmian wartosci aktyw6w flnansowych utrzymywanych do terminu zapadalnosci
Pozycja ta nie wystqpila w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. na 31.12.2014 roku oraz na 31.12.2013 roku.
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Nota 15
Szczeg6Jowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwafych
Rok 2014
WYSZCZEGOLNIENIE
Lp.

WARTOSC BRUTIO

Og6rem

1. Wartosc brutto na pocz<l_tek okresu - 01.01.2014
2. Zwi~kszenia
- zakup
- przekazanie inwestycji na majqtek
3. Zmniejszenia
- sprzedai:
- likwidacja
- przeksi~gowanie ze srodk6w w budowie na majqtek
- przeksi~gowanie ze srodk6w w budowie do pozostalych
koszt6w
4. Wartosc brutto na koniec okresu - 31.12.2014

5. Wartosc umorzenia na pocz<l_tek okresu - 01.01.2014
6. Zwi~kszenia
- odpisy amortyzacyjne
7. Zmniejszenia
- sprzedai:
- likwidacja
- darowizna
8. Wartosc umorzenia na koniec okresu - 31.12.2014
9. Wartosc netto na pocz<l_tek okresu - 01.01.2014
10. Wartosc netto na koniec okresu - 31.12.2014
lJ W grupie 1 srodk6w trwalych znajdujq si~
J W grupie 9 znajdujq si~ srodki trwale o

2

Zespofy
komputerowe

grupa 1 1l

grupa 4

7 356 965,84
442 189,18
161 392,46
280 796,72
979 326,02
0,00
693 871,75
280 796,72

667 330,17
297 595,67
16 798,95
280 796,72
0,00
0,00
0,00
0,00

4 657,55

0,00

6 819 829,00

964 925,84

o9 6rem

UMORZENIE

Lp.

Budynki i
lokale

6 563 330,77
242 251,19
242 251,19
692 457,65
0,00
692 457,65
0,00
6113124,31
793 635,07
706 704,69

grupa 1
646 987,07
29 822,48
29 822,48
0,00
0,00
0,00
0,00
676 809,55
20 343,10
288 116,29

Pozostate srodki trware
grupa 6

4 793 020,37 398 479,47
0,00
99 720,13
99 720,13
0,00
0,00
0,00
648 769,67
1547,49
0,00
0,00
1 547,49
648 769,67
0,00
0,00
0,00

0,00

4 243 970,83 396 931,98
grupa 4

grupa 6

4 617 293,60 324 014,51
109 671,44
15 427,68
109 671,44
15 427,68
647 355,57
1547,49
0,00
0,00
1 547,49
647 355,57
0,00
0,00
4 079 609,47 337 894,70
175 726,77 74464,96
164 361,36 59 037,28

791392,58
37 792,27
37 792,27
0,00
36 495,71
0,00
36 495,71
0,00

Srodki
trwale w
budowie
285 454,27
0,00
0,00
0,00
285 454,27
0,00
0,00
280 796,72

0,00

0,00

4 657,55

0,00 421311,21

792 689,14

0,00
Srodki
trwalew
budowie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285 454,27
0,00

grupa 7

grupa 8

grupa 9

0,00 421288,98
0,00
7 081,11
0,00
7 081,11
0,00
0,00
0,00
7 058,88
0,00
0,00
0,00
7 058,88
0,00
0,00
0,00

grupa 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

grupa 8
183 643,01
49 537,32
49 537,32
7 058,88
0,00
7 058,88
0,00
226121,45
237 645,97
195 189,76

2

J

grupa 9
791392,58
37 792,27
37 792,27
36 495,71
0,00
36 495,71
0,00
792 689,14
0,00
0,00

inwestycje w obcych srodkach trwalych. ING Securities S.A. nie posiada wlasnych budynk6w i budowli.
wartosci ponii:ej 3.500,-, kt6re sq jednorazowo odnoszone w koszty amortyzacji w momencie przyj~cia do ewidencji, bqdz rozliczane w czasie

w okresie 1 roku.
3
J Pozycja odpis6w aktualizujqcych wartosc srodk6w trwalych nie wystqpila w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. za rok zakonczony dnia 31.12.2014 roku.
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Szczegofowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwafych
Rok 2013
Budynki i
lokale

WYSZCZEGOLNIENIE
Lp.

WARTOSC BRUTIO

1. Wartosc brutto na pocz<l_tek okresu - 01.01.2013
2. Zwi~kszenia

Og6lem
8 433 083,62
781341,57

grupa 1

1

i

1948 347,23
0,00

Zespoly
komputerowe
grupa 4
4 997 578,20
122 373,30

Pozostafe srodki trwafe
grupa 6

grupa 7

grupa 8

385 659,99
44422,55

60 000,00
0,00

201839,05
238 735,48

822 907,12
107 108,00

Srodki
trwafe w
budowie
16 752,03
268 702,24

grupa 9

2

i

781 341,57

0,00

122 373,30

44 422,55

0,00

238 735,48

107 108,00

268 702,24

1857 459,35

1281 017,06

326 931,13

31603,07

60 000,00

19 285,55

138 622,54

0,00

0,00

19 101,91

0,00

0,00

- darowizna

8 942,46

0,00

300 328,77
7 500,45

1 442,01

0,00

19 285,55
0,00

9 187,44
129 435,10

0,00

1 281 017,06

5 910,90
24 250,16

60 000,00

- likwidacja

94 200,25
1 754 316,64

7 356 965,84

667 330,17

4 793 020,37

398 479,47

0,00

421288,98

791392,58

grupa 8

grupa 9

- zakup

3. Zmniejszenia
- sprzedaz

4. Wartosc brutto na koniec okresu - 31.12.2013
Lp.

UMORZENIE

5. Wartosc umorzenia na pocz<l_tek okresu - 01.01.2013
6. Zwi~kszenia
- odpisy amortyzacyjne

7. Zmniejszenia
- sprzedaz
- likwidacja
- darowizna

8. Wartosc umorzenia na koniec okresu - 31.12.2013
9. Wartosc netto na pocz<l_tek okresu - 01.01.2013
10. Wartosc netto na koniec okresu - 31.12.2013

Og6Jem
8 121329,47
297 913,17

grupa 1
1925 461,21
2 542,92

grupa 4
4 771175,07
171502,18

grupa 6

grupa 7

343 891,80
11725,78

60 000,00
0,00

197 894,27
5 034,29

0,00

822 907,12
107 108,00

0,00
0,00

285 454,27
Srodki
trwafew
budowie
0,00
0,00

297 913,17

2 542,92

171 502,18

11 725,78

0,00

5 034,29

107 108,00

0,00

1855 911,87

1 281 017,06

325 383,65

31603,07

60 000,00

19 285,55

138 622,54

0,00

92 652,77
1 754 316,64
8 942,46

0,00
1 281 017,06
0,00

17 554,43
300 328,77
7 500,45

5 910,90
24 250,16
1 442,01

60 000,00
0,00
0,00

19 285,55
0,00

9 187,44
129 435,10
0,00

0,00
0,00
0,00

6 563 330,77
311754,15
793 635,07

646 987,07
22 886,02
20 343,10

4 617 293,60
226 403,13
175 726,77

324 014,51
41768,19
74464,96

0,00
0,00
0,00

183 643,01
3 944,78
237 645,97

791392,58
0,00
0,00

0,00
16 752,03
285 454,27

lJ W grupie 1 srodk6w trwalych znajdujq_ si~ inwestycje w obcych srodkach trwalych. ING Securities S.A. nie posiada wlasnych budynk6w i budowli.
2
J W grupie 9 znajdujq_ si~ srodki trwale o wartosci ponizej 3.500,-, kt6re sq_ jednorazowo odnoszone w koszty amortyzacji w momencie przyj~cia do ewidencji, bq_dz rozliczane w czasie

w okresie 1 roku.
3

J Pozycja

odpis6w aktualizujq_cych wartosc srodk6w trwalych nie wystqpila w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. za rok zakonczony dnia 31.12.2013 roku.
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Nota 15.1
Dane dotyczqce rzeczowych aktywow trwafych
31.12.2014

Tytuf

31.12.2013

- rzeczowe aktywa trwale wartosc brutto

6 819 829,00

7 356 965,84

- umorzenie

6 113 124,31

6 563 330,77

706 704,69

793 635,07

702 193,48

672 523,64

Rzeczowe aktywa trwafe wartosc netto
- wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski
srodkow trwalych, ui:ywanych na podstawie umowy najmu, dzieri:awy i
innych.

Spolka nie posiadala gruntow w ui:ytkowaniu wieczystym na dzien 31 grudnia 2014 roku oraz na dzien 31 grudnia 2013 roku.
Na dzien 31 grudnia 2014 roku oraz na dzien 31 grudnia 2013 roku Spolka nie posiadala srodkow trwalych ui:ytkowanych
na podstawie umow leasingu finansowego.
Spolka nie posiadala zobowiqzan zaciqgni~tych w celu finansowania srodkow trwalych w budowie na dzien 31.12.2014 roku
oraz na dzien 31.12.2013 roku.
Na dzien 31 grudnia 2014 roku na podstawie um6w leasingu operacyjnego, najmu, dzieri:awy i innych (z wylqczeniem um6w
leasingu finansowego) Spolka ui:ytkowala srodki trwale o wartoSci okolo 702 tysi~cy zlotych (na dzien 31 grudnia 2013 roku
odpowiednio 673 tysi~cy zlotych).
Naklady inwestycyjne dokonane w biei:qcym roku obrotowym wyniosly 161 tysi~cy zlotych (w 2013 roku odpowiednio
781 tysi~cy zlotych) i nie obejmowaly nakladow dokonanych w zwiqzku z ochronq srodowiska (w 2013 roku odpowiednio
rowniei: nie obejmowaly nakladow dokonanych w zwiqzku z ochronq srodowiska).
Sp61ka nie planuje nakladow inwestycyjnych w 2015 roku*.
* dane nie

b~dqce

przedmiotem badania bieglego rewidenta.

Nota 16
Leasing operacyjny
ING Securities S.A. jako leasingobiorca

ING Securities S.A. wsp61pracuje z firmq leasingowq w zakresie leasingu samochodow osobowych. Leasing ten jest traktowany
jako leasing operacyjny. Umowy leasingowe nie przewidujq ponoszenia przez leasingobiorc~ oplat warunkowych, z
postanowien umow nie wynikajq rowniei: ograniczenia.

Platnosci leasingowe wedlug termin6w zapadalnosci prezentuje ponii:sza tabela:

Pfatnosci leasingowe wedfug termin6w zapadalnosci

2014

2013

ponii:ej roku

185 370,15

144 246,98

od 1 roku do 5 lat

221 041,75

126 857,53

0,00

0,00

powyi:ej 5 lat
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Nota 17
Wartosci niematerialne i prawne
Rok 2014
Ogofem w tym:

WARTOSC BRUTTO

wartosci
niematerialne
i prawne

Zaliczka na
Wartosci
niematerialne
i prawne

7 710 780,44

3 984 858,76

3 725 921,68

7 828 338,53

5 669 934,53

2158404,00

2 526 540,85
5 301 797,68

368 136,85
5 301 797,68

2 158 404,00
0,00

5 301 797,68

0,00

5 301 797,68

5 301 797,68

0,00

5 301 797,68

10 237 321,29

9 654 793,29

582 528,00*

Og6fem w tym:

Wartosci
niematerialne
i prawne

3 411687,27

3 411687,27

0,00

603 531,26

603 531,26

o,oo

603 531,26

603 531,26

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Wartosc umorzenia na koniec okresu - 31.12.2014

4 015 218,53

4 015 218,53

0,00

9. Wartosc netto na poczqtek okresu

- 01.01.2014

4 299 093,17

573 171,49

3 725 921,68

10. Wartosc netto na koniec okresu

- 31.12.2014

6 222102,76

5 639 574,76

582 528,00

1. Wartosc brutto na poczqtek okresu - 01.01.2014
2.

Zwi~kszenia

- zakup
- przeksi~gowanie z zaliczki do WNiP

3. Zmniejszenia
- przeksi~gowanie z zaliczki do WNiP

4. Wartosc brutto na koniec okresu - 31.12.2014

UMORZENIE

5. Wartosc umorzenia na poczqtek okresu -01.01.2014
6.

Zwi~kszenia

- odpisy amortyzacyjne

7. Zmniejszenia

Zaliczka na
Wartosci
niematerialne
i prawne

Rok 2013

WARTOSC BRUTTO

1. Wartosc brutto na poczqtek okresu - 01.01.2013
2.

Zwi~kszenia

- zakup
-

przeksi~gowanie

z zaliczki do WNiP

3. Zmniejszenia
- przeksi~gowanie z zaliczki do WNiP

4. Wartosc brutto na koniec okresu - 31.12.2013

UMORZENIE

Ogofem w tym:

7 290 999,59

3 811077,91

3 479 921,68

579 680,85

173 780,85

405 900,00

419 780,85

13 880,85

405 900,00

159 900,00

159 900,00

0,00

159 900,00

o,oo

159 900,00

159 900,00

0,00

159 900,00

7 710 780,44

3 984858,76

3 725 921,68**

Og6fem w tym:

Wartosci
niematerialne
i prawne

Zaliczka na
wartosci
niematerialne
i prawne

2 999 600,07

2 999 600,07

o,oo

Zwi~kszenia

412 087,20

412 087,20

0,00

- odpisy amortyzacyjne

412 087,20

412 087,20

0,00

5. Wartosc umorzenia na poczqtek okresu -01.01.2013
6.

Zaliczka na
Wartosci
niematerialne
i prawne

Wartosci
niematerialne
i prawne

0,00

0,00

0,00

8. Wartosc umorzenia na koniec okresu - 31.12.2013

3 411687,27

3 411687,27

o,oo

9. Wartosc netto na poczqtek okresu

- 01.01.2013

4 291399,52

811477,84

3 479 921,68

10. Wartosc netto na koniec okresu

- 31.12.2013

4 299 093,17

573 171,49

3 725 921,68

7. Zmniejszenia

* zaliczka na zakup oprogramowania ARGOS MBO 527 tysi~cy zlotych oraz ARGOS OMS 55 tysi~cy zlotych
** zaliczka na zakup oprogramowania CXT 3.404 tysiqce zlotych, QBS 76 tysi~cy zlotych oraz ARGOS 246 tysi~cy zlotych
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Nota 18
Rozliczenia

mi~dzyokresowe

31.12.2014

31.12.2013

6 373 943,70

6 690 538,50

4 676 018,59

5 146 752,69

2 417 033,62

1 797 340,21

- uslugi niefakturowane

964 744,69

2 207 340,00

- koszty prowizji KDPW

490 691,77

552 932,85

- rezerwa na niewykorzystane urlopy

690 218,53

589 139,63

- rezerwa na koszty (wakacje czynszowe)

113 329,98

0,00

1697 925,11

1543 785,81

1 697 925,11

1 543 785,81

Tytuf
mi~dzyokresowe

Bierne krotkoterminowe rozliczenia

w tym:

Bierne krotkoterminowe rozliczenia koszt6w:
- naliczone koszty nagr6d i premii

Bierne dfugoterminowe rozliczenia przychodow:
- przychody z tytulu uczestnictwa w funduszu rekompensat

31.12.2014

Tytuf
Czynne krotkoterminowe rozliczenia mi~dzyokresowe w tym:
Koszty zapfacone z gory
- z tytulu prenumeraty
- pozostale dotyczqce gospodarki wlasnej (w tym poniesione oplaty)

Dochody do otrzymania
Czynne dfugoterminowe rozliczenia

mi~dzyokresowe:

- z tytulu odroczonego podatku dochodowego

31.12.2013

702 724,35

500 155,38

507 624,35

314 605,38

13 710,71

18 997,28

493 913,64

295 608,10

195 100,00

185 550,00

872 761,00

923 624,00

872 761,00

923 624,00

Nota 18.1

Zmiana stanu aktywow z tytufu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu aktywow z tytufu odroczonego podatku
dochodowego

2014

2013

1. Stan aktyw6w na poczqtek okresu, w tym:

923 624,00

1152 929,00

2. Zwi~kszenia

744 723,00

953 167,00

744 723,00

953 167,00

795 586,00

1182 472,00

795 586,00

1 182 472,00

872 761,00

923 624,00

a) utworzenie aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
3. Zmniejszenia
a) zmniejszenie aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
4. Stan aktyw6w z tytulu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem
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Nota 19

Zobowiqzania krotkoterminowe

Tytuf
do 1 roku
dla kt6rych termin wymagalnosci uplynql

Zobowiqzania krotkoterminowe razem

31.12.2014

31.12.2013

169 644 602,98

205 420 343,71

0,00

0,00

169 644 602,98

205 420 343,71

31.12.2014

31.12.2013

139 885 368,69

180 951 797,40

23 080 787,66

13 375 302,28

2 719 579,16

982 573,68

102 126,01

91 739,01

6 074,16

6 461,33

1 931 159,32

1 935 799,32

0,00

2 828 045,14

1 821,85

3 072,44

251 591,31

0,00

167 978 508,16

200 174 790,60

31.12.2014

31.12.2013

Nota 20
Zobowiqzania wobec klientow
Tytuf
Zobowiqzania z tyt. srodk6w na rachunkach klient6w z uwzgl~dnieniem zobowiqzan z tyt.
zawartych nierozliczonych transakcji
Zobowiqzania wobec depozytariuszy z tytulu zawartych transakcji gieldowych
Zobowiqzania z tytulu dywidend
Salda zamkni~tych rachunk6w inwestycyjnych
Zobowiqzania z tyt. wykupu odsetek od obligacji, wplat na nabycie obligacji oraz
umorzenia jednostek uczestnictwa
Zobowiqzania z tyt. wykupu akcji
Zobowiqzania wobec klient6w z tyt. transakcji na rynkach zagranicznych
Odsetki naliczone od srodk6w na rachunkach klient6w
Pozostale zobowiqzania

Zobowiqzania wobec klientow

Nota 21
Zobowiqzania wobec jednostek powiqzanych

Tytuf
Zobowiqzania wobec jednostek powiqzanych kapitafowo, w tym :
- zobowiqzania wobec jednostki dominujqcej (ING Bank Slqski S.A.)

8 425,00

1346166,81

8 425,00

1346166,81

- zobowiqzania wobec znaczqcego inwestora

0,00

0,00

- zobowiqzania wobec wsp61nika jednostki wsp61zalei:nej

0,00

0,00

- zobowiqzania wobec jednostki podporzqdkowanej

0,00

0,00
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Nota 22
Zobowiqzania wobec bankow prowadzqcych
i towarowych domow maklerskich

dziafalnosc

maklerskct,

innych

domow

31.12.2014

Tytuf
- zobowiqzania z tytulu zawartych transakcji gieldowych (zawartych na GPW w
Warszawie)

maklerskich

31.12.2013

10 148,64

168 468,08

- zobowiqzania z tytulu zawartych transakcji na rynku pozagieldowym

0,00

0,00

- zobowiqzania z tytulu reprezentacji innych dom6w maklerskich na rynkach
regulowanych

0,00

0,00

- zobowiqzania z tytulu afiliacji

0,00

0,00

- zobowiqzania z tytulu pozyczek automatycznych realizowanych za posrednictwem
Krajowego Depozytu

0,00

0,00

- pozostale

0,00

0,00

10 148,64

168 468,08

3. Wobec bankow prowadzqcych dziafalnosc maklerskct, innych domow
maklerskich i towarowych dom6w maklerskich
Nota 23
Zobowiqzania wobec Krajowego Depozytu i giefdowych izb rozrachunkowych

Tytuf

31.12.2014

- zobowiqzania z tyt. doplat do funduszu rozliczeniowego
- pozostale

Zobowiqzania wobec Krajowego Depozytu i giefdowych izb
rozrachunkowych

31.12.2013

0,00

0,00

49 414,87

10 763,80

49 414,87

10 763,80

Nota 24

Zobowiqzania wobec podmiotow prowadzqcych rynki regulowane i giefdy towarowe

Tytuf

31.12.2014

- zobowiqzania wobec GPW S.A.
- zobowiqzania wobec BondSpot S.A.

Zobowiqzania wobec podmiotow prowadz<l_cych rynki regulowane
i giefdy towarowe

31.12.2013

95 655,58

0,00

0,00

0,00

95 655,58

0,00

Nota 25
Zobowiqzania wobec emitentow papier6w wartosciowych lub wprowadzajqcych
Tytuf

31.12.2014

- Zobowiqzania wobec emitent6w papier6w wartosciowych lub wprowadzajqcych

Zobowiqzania wobec emitentow papier6w wartosciowych lub
\Nprowadzajqcych
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31.12.2013

0,00

0,00

o,oo

o,oo
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Nota 26
ZobowiCl,zania z tyt. podatk6w, cef, ubezpieczen spofecznych
31.12.2014

Tytuf

31.12.2013

- zobowiq_zania z tyt. podatku dochodowego od os6b prawnych - nierezydenci

0,00

0,00

- zobowiq_zania z tyt. podatku dochodowego od os6b fizycznych - pracownicy

204 420,00

190 869,00

- zobowiq_zania z tyt. podatku dochodowego od os6b fizycznych - klienci

138 408,73

87 366,28

- zobowiq_zania z tyt. skladki ZUS

303 929,42

290 144,17

- zobowiq_zania z tyt. wplat na PFRON

11 004,01

10 607,00

- zobowiq_zania z tyt. podatku VAT

13 333,36

0,00

671095,52

578 986,45

ZobowiCl,zania z tyt. podatk6w, cef, ubezpieczen spofecznych
Nota 27
Kredyty i pozyczki od jednostek powiCl,zanych

Na koniec obydwu okres6w sprawozdawczych Sp6/ka nie posiadala kredyt6w czy pozyczek od podmiot6w powiq_zanych.

Nota 28
ZobowiCl,Zania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych
i emerytalnych
Pozycja ta nie wystqpila w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. na dzien 31.12.2014 oraz na dzien 31.12.2013.

Nota 29
ZobowiCl,zania wobec budzetu panstwa lub jednostki samorZCl,du terytorialnego z tytufu uzyskania prawa
wfasnosci budynk6w i budowli
Pozycja ta nie wystqpila w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. na dzien 31.12.2014 oraz na dzien 31.12.2013.

Nota 30

ZobowiCl,Zania dfugoterminowe wedfug pozostafego od dnia bilansowego przewidywanego okresu spfaty

Pozycja ta nie wystqpila w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. na dzien 31.12.2014 oraz na dzien 31.12.2013.

Nota 31
Zobowi'l.zania - pozostafe
Tytuf

31.12.2014

31.12.2013

- zobowiq_zania wobec dostawc6w

708 597,95

597 888,50

- pozostale zobowiq_zania

122 300,16

2 542 880,42

830 898,11

3 140 768,92

ZobowiCl,Zania - pozostafe
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Nota 32
Dane o stanie rezeiw
2014

Tytuf

2013

Rezetwa na swiadczenia emerytalne i podobne
Stan na pocz<1.tek okresu

Zwit:kszenia
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne

Zmniejszenia

573 139,53

548115,95

61986,14

73201,51

61 986,14

73 201,51

18924,43

48177,93

0,00

0,00

18 924,43

48 177,93

616 201,24

573139,53

- rozwiqzanie rezerwy za odprawy emerytalne
- zyski aktuarialne z tytulu zmian za/ozen demograficznych odnoszone na kapital
z aktualizacji wyceny

Stan na koniec okresu

Tytuf

2014

2013

Rezeiwa na przyszfe zobowi<1.zania
Stan na pocz<1.tek okresu

113 927,07

113 927,07

Zwit:kszenia

0,00

0,00

- utworzenie rezerwy

0,00

0,00

Zmniejszenia

0,00

0,00

- rozwiqzanie rezerwy

0,00

0,00

113 927,07

113 927,07

Stan na koniec okresu

Nota 33
Kapitaf zakfadowy
Kapital zakladowy (akcyjny) wynosi: 30.228.640,00 PLN i dzieli si~ na:

140.000 akcji imiennych serii Ao wartosci nominalnej 20,00 PLN kazda
- 1.160.000 akcji imiennych serii Bo wartosci nominalnej 20,00 PLN kazda
211.432 akcji imiennych serii Co wartosci nominalnej 20,00 PLN kazda
Wszystkie akcje sq wlasnosciq ING Banku Slqskiego Sp61ka Akcyjna.
Akcje nie Sq uprzywilejowane.

Nota 34
Podziaf zysku

Wyszczegolnienie

2014 (propozycja)*

Kapital zapasowy
Kapital rezerwowy
Dywidenda na rzecz wlasciciela

Razem:

* dane nie b~dqce przedmiotem

badania bieglego rewidenta
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2013 (faktyczny)

0,00

0,00

178 732,04

4 057,80

0,00

5 259 783,36

178 732,04

5 263 841,16
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Nota 35
Wykaz grup zobowiCl,zan zabezpieczonych na majil,tku domu maklerskiego

Na dzien 31.12.2014 roku oraz na dzien 31.12.2013 roku Sp61ka nie posiadala zobowiq_zan zabezpieczonych na jej majq_tku.

Nota 36
ZobowiCl,Zania warunkowe

Na dzien 31.12.2014 roku oraz na dzien 31.12.2013 roku Sp61ka nie posiadala zobowiq_zan warunkowych.

Nota 37
Dane o wysokosci udzielonych zabezpieczen
Patrz nota 35.

Nota 38
Dane o wartosciach instrument6w finansowych klient6w, zapisanych na rachunkach papier6w
wartosciowych, wycenionych wedtug zasad okreslonych w rozporZCl,dzeniu na ostatni dzien bilansowy oraz
poprzedni dzien bilansowy.

31.12.2014

31.12.2013

4 442 235 849,46

5 168 783 127,57

1) zdematerializowane instrumenty finansowe, w tym:

4 309 813 678,85

4 892 655 706,96

- dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

4 149 728 851,68

4 363 829 258,32

132 422 170,61

276 127 420,61

Wartosc instrument6w finansowych klient6w w podziale na:

2) inne niz zdematerializowane instrumenty finansowe

Nota 39
Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego
Na dzien 31.12.2014 roku oraz na 31.12.2013 roku Sp61ka nie posiadala kontrakt6w terminowych nabytych
/ub wystawionych w imieniu i na rachunek domu maklerskiego.
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DANE UZUPEt.NIAJACE
I STRAT

DOTYCZACE

POSZCZEGOLNYCH

POZYCJI

RACHUNKU ZYSKOW

Nota 40
Pozostafe przychody/koszty z dziafalnosci maklerskiej
Za rok
zakonczony dnia
31.12.2014

Tytuf

Za rok
zakonczony dnia
31.12.2013

5 513 090,48

2 823 244,11

165 372,20

165 221,85

3 409 459,09

1 527 076,42

- prowadzenia depozytu papier6w wartosciowych

475 356,04

420 215,78

- pozostale prowizje i oplaty od os6b prawnych i fizycznych

352 360,25

552 242,26

- prowizji zwiq_zanej z udzialem w promocji instrument6w ING TURBO

699 989,15

0,00

- op/at za uslugi specjalistyczne analityczne

396 746,00

0,00

- swiadczenia pozostalych uslug maklerskich

13 807,75

158 487,80

Pozostafe przychody z dziafalnosci maklerskiej z tytufu:
- pelnienia funkcji Sponsora Emisji
- obslugi sp61ek na rynku pozagie/dowym (m.in. obsluga duzych transakcji sprzedazy
poza sesjami gieldowymi lub wezwan do sprzedazy)

Za rok
zakonczony dnia
31.12.2014

Tytuf
Pozostafe koszty z dziafalnosci maklerskiej z tytufu:

780 313,82

- korekty pobranej prowizji

Za rok
zakonczony dnia
31.12.2013
1521444,61

49 653,37

3 712,45

- koszty rzeczowe - podr6Ze sluzbowe

224 668,31

309 647,12

- koszty utrzymania pomieszczen biurowych

230 722,30

210 757,01

- wynagrodzenie za us/ugi doradztwa i konsultingu

203 833,91

925 893,95

- koszty administracyjne i ubezpieczen majq_tku

46 075,36

61 770,57

- pozostale

25 360,57

9 663,51

Nota 41
Pozostafe przychody /koszty operacyjne
Za rok
zakonczony dnia
31.12.2014

Tytuf
Pozostafe przychody operacyjne z tytufu:

Za rok
zakonczony dnia
31.12.2013

2 069 672,37

1371919,91

795,90

6 230,00

- przychody z tytu/u udzialu w czesci rezerwowej funduszu rozliczeniowego

584 667,14

562 467,87

- przychody z tytulu rozliczenia zlecen bl~dnie zrealizowanych

204 107,70

486 782,56

65 508,86

153 584,93

1 027 200,00

0,00

187 392,77

162 854,55

- zysk ze sprzedazy rzeczowych skladnik6w aktyw6w trwalych

- przychody zwiq_zane z r6znicami z tytulu rozliczen z klientem transakcji
kupna/sprzedazy instrument6w finansowych po cenie sredniej
- przychody z tytu/u rozwiq_zania rezerw na koszty uslug z lat ubieglych
- pozostale
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Za rok
zakonczony dnia
31.12.2014

Tytuf
Pozostafe koszty operacyjne z tytufu:

991267,51

1449 227,14

60 000,00

60 000,00

220,00

11 496,21

549 080,41

839 646,35

213 458,52

476 842,83

168 508,58

61 241,75

- darowizny
- odpisane naleznosci
- koszty z tytulu rozliczenia zlecen bl~dnie zrealizowanych
- koszty zwiq_zane z roznicami z tytu/u rozliczen z klientem transakcji kupna/sprzedazy
instrumentow finansowych po cenie sredniej
- pozostale

Za rok
zakonczony dnia
31.12.2013

Nota 42
Odsetki od lokat i depozyt6w
Za rok
zakonczony dnia
31.12.2014

Tytuf
Odsetki od lokat i depozyt6w og6fem:

Za rok
zakonczony dnia
31.12.2013

4 356 071,98

5433 542,04

- odsetki od wlasnych /okat i depozytow

1 241 980,17

1 858 191,28

- odsetki od srodkow pieni~znych klientow

3 114 091,81

3 575 350,76

Nota 43

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dziafalnosci
lub przewidywanej do zaniechania w nast~pnym okresie

zaniechanej

w

okresie

sprawozdawczym

W latach sprawozdawczych zakonczonych dnia 31.12.2014 roku oraz 31.12.2013 roku nie wyst~powaly w ING Securities S.A.
przychody, koszty i wyniki dziala/nosci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidywanej do zaprzestania w roku nast~pnym.

Nota 44

Dane o koszcie wytworzenia inwestycji rozpocz~tych, srodk6w trwafych i rozwoju na wfasne potrzeby

W latach sprawozdawczych zakonczonych dnia 31.12.2014 roku oraz 31.12.2013 roku nie wyst~powaly w ING Securities S.A. koszty
wytworzenia inwestycji rozpocz~tych, srodkow trwalych i rozwoju na wlasne potrzeby.

Nota 45
Informacje o stratach
nadzwyczajnych

zyskach nadzwyczajnych oraz o podatku dochodowym od wyniku na operacjach

W latach sprawozdawczych zakonczonych dnia 31.12.2014 roku oraz 31.12.2013 roku w ING Securities S.A. nie wystqpily operacje
nadzwyczajne. W zwiq_zku z tym nie wystqpil podatek dochodowy od operacji nadzwyczajnych.
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Nota 46
Rozliczenie gtownych pozycji r6zniil_cych podstaw~ opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto
PLN

Rok zakoriczony
dnia 31.12.2014
I.
II.

Zysk brutto
Koszty i straty nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty
uzyskania przychodu

1.

Odpisy aktualizujq_ce wartosc naleznosci

2.

Rezerwy na przysz/e zobowiq_zania z tyt. koszt6w osobowych
i rzeczowych

3.

Koszty do zaplacenia z tyt. odsetek od srodk6w klient6w

4.

Amortyzacja

5.

Kary

6.

Odpis na PFRON

7.

Skladka do Izby Dom6w Maklerskich

8.

Niezrea/izowane ujemne r6znice kursowe

9.

PLN

Rok zakoriczony
dnia 31.12,2013

436 890,04

6 687 283,16

6 062 264,45

5 093 225,85

34 598,92

143 924,00

4 132 188,26

4 216 661,65

1 821,85

3 072,44

0,00

131 026,70

so 319,02

0,00

136 459,01

128 609,00

91 200,00

91 200,00

0,00

67 623,44

Koszty reprezentacji

113 032,15

207 572,35

10.

Odpisane naleznosci

122 939,27

11496,21

11.

Darowizny na dzialalnosc pozytku publicznego

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

12.

Pozostale darowizny

13.

Niesplacone oplaty za prowadzenie rachunku

14.

Pozostale

III.

Przychody, ktore zgodnie z przepisami podatkowymi nie Sil.
zaliczane do podstawy opodatkowania

1.

Dochody do otrzymania z tytulu odsetek

1161 640,52

0,00

158 065,45

32 040,06

2 659 560,19

2 349 723,57

82 880,77

295 209,94

2.

Dywidendy

16 800,00

10 920,00

3.

Zmniejszenie odpis6w aktualizujq_cych wartosc naleznosci

40 968,91

13 595,60

4.

Rozwiq_zanie niewykorzystanej rezerwy na koszty osobowe i rzeczowe

1 914 324,35

2 029 998,03

6.

Niezrealizowane dodatnie r6znice kursowe

0,00

0,00

5.

Niezrealizowane dodatnie r6znice kursowe

163 146,48

0,00

6.

Niezrealizowane przychody z tytu/u wyceny instrument6w na rynku OTC

441 439,68

0,00

2 657 569,27

3 052 317,38

1 001 677,48

1 903 045,76

1 883 257,30

1569957,55

-227 365,51

-420 685,93

1182 025,03

6 378468,06

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane
przepisami podatkowymi
- koszty wynagrodzen i narzut6w za rok poprzedni wyplacone w roku
nast~pnym

- pozostale koszty b~dq_ce kosztami uzyskania przychodu
- pozostale przychody stanowiq_ce przych6d podatkowy

IV.

Podstawa opodatkowania

v.

Odliczenia od dochodu
Darowizny na cele okreslone w art. 18 ust. 1

VI.

Podstawa opodatkowania po odliczeniach

1152 025,03

6348468,06

VII.

Podstawa opodatkowania w PLN

1152 025,00

6348469,00

218 885,00

1206 209,00

0,00

0,00

218 885,00

1206 209,00

VIII. Podatek dochodowy
19% podstawy
IX.

Podatek potrCl_cony od otrzymanych dywidend

x.

Podatek dochodowy - zobowiil_zanie wobec budzetu
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Nota 47
Informacja o gfownych roznicach mi~dzy podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zyskow i strat
a podatkiem dochodowym ustalonym od podstawy opodatkowania
PLN

Wyszczegolnienie

Lp.

I.

Rok zakoriczony
dnia 31.12.2014

Podatek dochodowy - zobowiCl,zanie wobec budzetu

1.

Podatek od dywidend

2.

Zmiana podatku odroczonego w okresie

3.

Korekta podatku lat ubieglych

II.

Razem obciCl,:Zenia zysku brutto

218 885,00

PLN

Rok zakoriczony
dnia 31,12.2013

1206 209,00

3 192,00

2 075,00

36 081,00

215 158,00

0,00

0,00

258158,00

1423442,00

Nota 48
Rezerwa i aktywa z tytufu odroczonego podatku dochodowego
Rok zakoriczony
dnia 31.12.2014
I.

1.

Dodatnie roznice przejsciowe wedfug tytufow
Odsetki od lokat oraz na/eznosci - naliczone memorialowo

2.

R6znica pomi~dzy amortyzacjq_ bilansowq_ a podatkowq_

3.

Niezrealizowane dodatnie r6znice kursowe

4.
5.

Niezrealizowane przychody z tytulu wyceny instrument6w na rynku OTC

II.
III.

IV.
1.

Koszty do rozliczenia (wakacje czynszowe)

Podstawa do naliczenia rezerwy na odroczony podatek
Rezerwa z tytufu odroczonego podatku dochodowego
odnoszona na wynik finansowy
Ujemne roznice przejsciowe wedfug tytufow
Rezerwa na zobowiq_zania z tyt. wynagrodzen

Rok zakoriczony
dnia 31.12,2013

1665 167,04
383 142,25
416 770,78
163 146,48
260 667,85
441 439,68

437947,41
437 947,41
0,00
0,00
0,00
0,00

1665167,00

437947,00

316 382,00

83 210,00

-6 912 984,58
-2 698 268,63
-1 530 335,53

-5 875 665,10
-1 797 340,21
-2 797 171,92

2.

Rezerwa na zobowiq_zania z tyt. koszt6w gospodarki wlasnej

3.

Odsetki naliczone do zaplacenia od depozyt6w

-1 821,85

-3 072,44

4.

Rezerwa na odprawy emerytalne

-683 303,60

-621 317,46

5.

Rezerwa na niewykorzystane urlopy

-690 218,53

-589 139,63

6.

Niezrealizowane ujemne r6znice kursowe

0,00

-67 623,44

7.

Niesplacone oplaty za prowadzenie rachunku

-1 161 640,52

0,00

8.

Pozostale

-147 395,92

0,00

v.

Podstawa do naliczenia aktywow z tytufu odroczonego
podatku

-6 912 985,00

-5 875 665,00

VI.

Aktywa z tytufu odroczonego podatku dochodowego
odnoszone na wynik finansowy

-1 313 467,00

-1116 376,00

664 802,36
597 700,00
67 102,36

587 077,93
538 900,00
48 177,93

VIII. Rezerwa z tytufu odroczonego podatku dochodowego
odnoszona na kapitaf z aktualizacji wyceny

126 312,00

111545,00

IX.

Ujemne roznice przejsciowe wedfug tytufow

-10 462,32

-10 541,58

1.

Aktualizacja wyceny aktyw6w dost~pnych do sprzedazy

-10 462,32

-10 541,58

x.

Aktywa z tytufu odroczonego podatku dochodowego odnoszone
na kapitaf z aktualizacji wyceny

-1988,00

-2 003,00

XI.

Podatek odroczony - stan bilansowy (aktywa)

-872 761,00

-923 624,00

VII.

Dodatnie roznice przejsciowe wedfug tytufow

1.

Aktualizacja wyceny aktyw6w dost~pnych do sprzedazy

2.

Nieuj~te

zyski/straty aktuarialne
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DANE UZUPEt.NIAJACE DO RACHUNKU PRZEPt.YWOW PIENIEZNYCH
Nota 49 A
Specyfikacja srodkow pieni~znych na poczil_tek okresu
Srodki pieni~zne na poczCl_tek okresu

01.01.2014

01.01.2013

- got6wka i inne srodki pieni~zne

1 000 000,00

0,00

- rachunki biezci.ce w innych bankach

9 157 935,18

8 171 350,71

237 804 226,00

216 328 231,61

9 201,64

10 345,14

247 971 362,82

224 509 927,46

174 451 706,98

148178 427,84

73 519 655,84

76 331 499,62

- rachunki biezci.ce i lokaty w ING Banku S/qskim S.A.
- srodki pieni~zne na rachunkach u broker6w krajowych

Srodki pieni~zne razem, w tym:
- srodki pieni~zne klient6w
- wlasne srodki pieni~zne

Nota 49 B
Specyfikacja srodkow pieni~znych na koniec okresu
Srodki pieni~zne na koniec okresu

31.12.2014

- got6wka i inne srodki pieni~zne
- rachunki biezci.ce i lokaty w innych bankach
- rachunki biezci.ce i lokaty w ING Banku S/qskim S.A.
- srodki pieni~zne na rachunkach u broker6w krajowych

Srodki pieni~zne razem, w tym:
- srodki pieni~zne klient6w
- wlasne srodki pieni~zne

31.12.2013

1 000 000,00

1 000 000,00

10 820 341,08

9 157 935,18

182 191195,09

237 804 226,00

9 059,36

9 201,64

194 020 595,53

247 971 362,82

138 605 301,18

174 451 706,98

55 415 294,35

73 519 655,84

Nota 50
Objasnienie podziafu dziafalnosci ING Securities S.A. na dziafalnosc operacyjnct, inwestycyjnil_
i finansowil.
Dzialalnosc operacyjna dotyczy podstawowego obszaru dzialalnosci ING Securities S.A., nie zaliczanej do dzialalnosci
inwestycyjnej i finansowej.
Dzialalnosc inwestycyjna polega na nabywaniu i zbywaniu rzeczowego majqtku trwalego oraz wartosci
niematerialnych i prawnych, jak r6wniez dost~pnych do sprzedazy akcji i udzia16w, a takze d/uznych papier6w
wartosciowych utrzymywanych do terminu zapada/nosci oraz dost~pnych do sprzedazy.
Dzialalnosc finansowa dotyczy wydatk6w zwiqzanych z rea/izacjq zobowiqzan wobec akcjonariuszy z tytulu
dywidendy, oraz wydatk6w zwiqzanych z platnosciami zobowiqzan z tytu/u um6w /easingu finansowego.
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Nota 51
Informacja o r6:Znicach pomi~dzy zmianami stanu niektorych pozycji w bilansie w stosunku do zmian tych
pozycji wykazanych w rachunku przeptyw6w pieni~:Znych

2014 rok

Tytuf

Zmiana stanu
w bilansie

Zmiana stanu
w rachunku
przeptyw6w

Roznica

Wyjasnienie

pieni~:Znych

1. Naleznosci

2. Rezerwy i odpisy
aktualizujq_ce wartosc':
naleznosci

3. Roz/iczenia
mi~dzyokresowe

-10 395 359,72

43 061,71

-468 300,77

-10 707 899,07

r6znica to wartosc': zmiany
stanow odpisow
-312 539,35 aktualizujq_cych wartosc':
naleznosci i rezerwy na
fundusz rekompensat

374 525,49

r6znica to wartosc': zmiany
stanow odpisow
aktualizujq_cych wartosc':
331 463,78 naleznosci i rezerwy na
fundusz rekompensat oraz
zmiana stanu rezerwy na
zyskijstraty aktuarialne

-483 082,77

roznica to kwota zmiany
wartosci aktywow i rezerwy z
-14 782,00 tytulu od roczonego podatku
dochodowego odniesione na
kapital z aktualizacji wyceny

2013 rok

Tytuf

Zmiana stanu
w bilansie

Zmiana stanu
w rachunku
przeptyw6w

Roznica

Wyjasnienie

pieni~znych

1. Naleznosci

2. Rezerwy i odpisy
aktualizujq_ce wartosc':
naleznosci

3. Rozliczenia
mi~dzyokresowe

67 838 352,41

roznica to wartosc': zmiany
stanow odpisow
-89 401,43 aktualizujq_cych wartosc':
naleznosci i rezerwy na
fundusz rekompensat

25 023,58

162 602,94

roznica to wartosc': zmiany
stan6w odpis6w
aktualizujq_cych wartosc':
137 579,36 naleznosci i rezerwy na
fundusz rekompensat oraz
zmiana stanu rezerwy na
zyski/straty aktuaria/ne

-924 614,37

-938 761,37

67 927 753,84
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-14 147,00

roznica to kwota rezerwy na
odroczony podatek
dochodowy odniesiona na
kapital z aktualizacji wyceny

Sprawozdanie finansowe ING SECURITIES Spblka Akc)!_jna w Warszawie za rok zakonczony dnia 31. I 2. 2014 roku
(w zlotvch)
Nota 52
Informacja o umowach zawartych przez ING Securities S.A., kt6re nie byfy uwzgl~dnione w Bilansie
i Rachunku Zyskow i Strat

W 2014 i 2013 roku ING Securities S.A. nie zawarl um6w, kt6re nie bylyby uwzg/~dnione w Bilansie i Rachunku Zysk6w i Strat.
Na dzien 31.12.2014 roku Sp6/ka posiadala zastaw na obligacjach skarbowych udzielony przez ING Bank Slq_ski S.A. o wartosci
42.019.600,00 PLN oraz /ini~ gwarancyjnq_ o limicie 5.000.000,00 PLN. Na dzien 31.12.2013 roku Sp6/ka posiadala zastaw na
ob/igacjach skarbowych o wartosci 42.993.600,00 PLN oraz lini~ gwarancyjnq_ przyznanq_ przez ING Bank Slq_ski S.A. o /imicie
5.000.000,00 PLN.

Nota 53
Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i po:Zyczkach dla os6b zarZCl_dzajil_cych ING Securities S.A. przedstawiafy
si~ nast~pujil_co:

01.01.2014 31.12.2014

01.01.2013 31.12.2013

zatrudnienie w etatach

123

121

2) Wynagrodzenia Czlonk6w Zarzq_du

3 001 933,20

3 005 652,51

Wyszczegolnienie
1)

Przeci~tne

3) Wynagrodzenia Cz/onk6w Rady Nadzorczej

nie otrzymywa/i

nie otrzymywali

nie posiadajq_ zad/uzenia

nie posiadajq_ zadluzenia

nie wystqpily

nie wystqpily

- cz/onkami zarzq_du, osobami zarzq_dzajq_cymi i czlonkami organ6w
nadzorczych domu maklerskiego lub jednostek powiq_zanych,

nie wystqpily

nie wystqpily

- malzonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego
stopnia czlonk6w zarzq_du, os6b zarzq_dzajq_cych i czlonk6w organ6w
zarzq_dzajq_cych domu maklerskiego lub jednostek powiq_zanych,

nie wystqpily

nie wystqpi/y

- osobami zwiq_zanymi z tytulu opieki, przysposobienia /ub kurateli z
czlonkami zarzq_du, osobami zarzq_dzajq_cymi i czlonkami organ6w
zarzq_dzajq_cych domu mak/erskiego /ub jednostek powiq_zanych

nie wystqpily

nie wystqpily

nie dotyczy

nie dotyczy

4) Zadluzenie Czlonk6w Zarzq_du z tyt. pozyczek w ZFSS
5) Dane o pozyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych
czlonkom zarzq_du, osobom zarzq_dzajq_cym i czlonkom organ6w
nadzorczych
domu
maklerskiego
podaniem
warunk6w
z
oprocentowania i splaty tych kwot oraz oddzielnie o pozyczkach,
kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych tym osobom w
jednostkach powiq_zanych
6) Dane o transakcjach zawartych przez dam maklerski z:

7) Dane o transakcjach z jednostkami powiq_zanymi kapitalowo
nieobj~tymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

W latach 2014 i 2013 roku czlonkowie Zarzq_du Sp61ki uczestniczyli w d/ugoterminowym programie motywacyjnym Grupy ING LEO, kt6ry by/ zarzq_dzany przez ING Bank Slq_ski S.A. Sp61ka nie poniosla koszt6w z tego tytu/u w 2014 roku. W poprzednim
roku Sp61ka poniosla koszty zwiq_zane z zarzq_dzaniem tym programem w wysokosci 12.360,00 PLN.

Nota 54
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych
Za rok zakonczony dnia Za rok zakonczony dnia
31.12.2014 roku
31.12.2013 roku

Tytuf
Wynagrodzenie z tytu/u badania sprawozdania finansowego (brutto)

63 040,00

63 040,00

Wynagrodzenie za inne us/ugi poswiadczajq_ce

30 750,00

30 750,00

0,00

0,00

66 420,00

0,00

Wynagrodzenie za uslugi doradztwa podatkowego
Wynagrodzenie za pozostale us/ugi

SS
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Nota 55
Informacje dotyczci.ce stanu zobowici.zari

naleznosci wobec podmiot6w powici.zanych kapitafowo

PLN

Nazwa podmiotu

Rodzaj
powici.zania
kapitafowego

ING Bank Slqski S.A.

podmiot
dominuiacv

Procentowy
udziaf w kapitale
sp6fki

Naleznosci

Zobowici.zania

31.12.2014
100

8.425,00

1

182.200.246,47

2

31.12.2013
ING Bank Slqski S.A.

podmiot
dominuiacv

100

237.824.295,95

1.346.166,81

1

Kwota zobowiqzan wobec ING Banku Slqskiego to przede wszystkim zobowiqzania wobec Banku z tytulu kosztow
eksploatacyj nych.

Kwota naleznosci to glownie srodki pieni~zne ING Securities S.A. (z naleznymi odsetkami) zdeponowane na rachunkach
biezqcych
i lokatach terminowych w ING Banku Slqskim, ktore w bilansie ING Securities SA Sq wykazywane jako ,,Srodki
pieni~zne'' i wynoszq na dzien sporzqdzenia sprawozdania finansowego: 182.191.195,09 PLN oraz jako ,, naleznosci
krotkoterminowe od jednostek powiqzanych'' w kwocie 9.051,38 PLN .
2

Informacje o znaczci.cych transakcjach przeprowadzonych z podmiotami powici.zanymi kapitafowo
ING Securities SA jest spolkq akcyjnq, ktorej jedynym udzialowcem (podmiotem dominujqcym) jest ING Bank Slqski S.A.
posiadajqcy na dzien 31.12.2014 roku 100% kapitalu tj. 1 511 432 akcje.
ING Securities SA deponuje swoje srodki pieni~zne ulokowane na rachunkach biezqcych w ING Banku Slqskim na lokatach
krotkoterminowych (overnight, kilkudniowych). Liczba transakcji tego typu jest duza, a rozklad kwot lokowanych wynosil w
2014 roku od 4.162,03 PLN do 165.422.413,40 PLN.
W 2014 roku ING Securities SA posredniczy/ w zawarciu transakcji kupna/sprzedazy papierow wartosciowych o /qcznej
2.716.184.605,22 PLN na rachunki klientow prowadzone w ING Banku Slqskim SA (wyst~pujqcym w funkcji
wartosci:
depozytariusza)
podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wartosc tych transakcji wynosila

2.044.937.253,71 PLN.

Dodatkowe informacje o transakcjach przeprowadzanych ze sp6fkami nalezci.cymi do grupy kapitafowej ING
z wyjci.tkiem ING Banku Slci.skiego

2014 rok

2013 rok

Nazwa podmiotu
Naleznosci
ING TFI S.A.

Zobowici.zania

Naleznosci

Zobowici.zania

656,61

0,00

0,00

0,00

ING Bank N.V. London Branch

158 173,68

60 398,70

38 012,48

5 350 996,77

ING Services Polska Sp. z o.o.

0,00

424 850,00

0,00

248 460,00

ING Towarzystwo Ubezpieczen na
Zycie S.A.

0,00

1 543,48

0,00

1 462,36

441439,68

100 299,69

0,00

0,00

ING Bank N.V., Amsterdam

Wartosc bilansowa naleznosci i zobowiqzan nie odbiega znaczqco od wartosci godziwej.
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2013 rok

2014 rok
Nazwa podmiotu
Koszty

Przychody

Przychody

Koszty

ING Investment Management
(Polska) S.A.

0,00

0,00

3 627,16

0,00

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

0,00

3 296,05

0,00

1259248,20

ING Services Polska Sp. z o.o.

0,00

2 792 271,21

0,00

1200802,64

ING TFI S.A.

1 293 922,66

656,61

1 328 048,60

0,00

ING Bank N.V. London Branch

2 804 453,78

16 843,57

802 231,02

763 005,30

18 118,89

0,00

0,00

0,00

1 704 661,98

227 203,38

1 314 560,65

281 335,68

ING Wholes Banking
Car.Amsterdam
ING Bank N.V., Amsterdam*

* W tabeli powyzej zaprezentowano przychody i koszty z tytutu transakcji przeprowadzonych z ING Bank N.V. Amsterdam
z wytq_czeniem operacji back-to-back na rynku OTC, poniewaz generalnie sq_ one rownowazone przez odwrotne przychody i
koszty z tytutu transakcji z klientami detalicznymi. W roku 2014 przychody od ING Bank N.V. Amsterdam z tego tytutu
wyniosty 53.768.687,56 PLN, a koszty - 55.428.294,95 PLN, natomiast w roku poprzednim nie prowadzono tego typu
dziatalnosci.

Nota 56

Informacje o wspolnych przedsi~wzi~ciach, kt6re nie podlegajct konsolidacji
Pozycja ta nie wystqpita w sprawozdaniu finansowym ING Securities S.A. na dzien 31.12.2014 oraz na 31.12.2013

Nota 57
Nazwa i siedziba jednostki dominujctcej sporzctdzajctcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

ING Bank Slq_ski Spotka Akcyjna w Katowicach

40-086 Katowice

ul. Sokolska 34
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Sprawozdanie zawiera 58 kolejno ponumerowanych stron
Podpisy Czlonk6w Zarzctdu ING Securities S.A.

Marek
Prezes Zarzq_du

2................................................................. .
Kah1i1 Kalemba
Wicepfezes Zarzq_du

Mariola Skrzypczak
Cz+onek Zarzq_du

Konrad Zawisza
Cz+onek Zarzq_du

5 .................... .

Podpis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie ksictg rachunkowych

Krystyna Zajq_c
Gh5wny Ksi~gowy

Warszawa, dnia 23.03.2015 roku
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

ING Securities Spolka Akcyjna
wWarszawie

Raport uzupelniaj q.cy
z badania
sprawozdania finansowego
Rok obrotowy konczqcy siy
31 grudnia 2014 r.

Raport uzupelniajqcy zawiera 9 stron
Raport uzupelniajqcy
z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy konczqcy siy
31grudnia2014 r.

O 2015 KPMG Audyt sp6tka z ograniczon;i odpowiedzialnoSci<J. sp_k. jest polsk<i spotk;i komandytow<J_ i czlonkiem sieci KPMG
skladajcicej si~ z niezaleznych sp61ek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International'"), podmiolem prawa szwajcarsk'1ego. Wszelkie prawa zastrzeZone.

ING Securities Spolka Akcyjna w Warszawie
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy konczqcy si? 31 grudnia 2014 r.
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ING Securities Spolka Akcyjna w Warszawie
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniafinansowego
::a rok obrotowy konc::qcy si? 31 grudnia 2014 r.

1.

Cz~sc

1.1.

Dane identyfikuj~ce

ogolna raportu
Spolk~

1.1.1. Nazwa Spolki
ING Securities Sp6lka Akcyjna w Warszawie

1.1.2. Siedziba Spolki
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

1.1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze
S~d

rejestrowy:

S~dowym

S~d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego
19 grudnia 200 l r.
KRS 0000074974

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy
na dzien bilansowy: 30 228 640,00 zl

1.1.4. Kierownik jednostki
Funkcje kierownika jednostki sprawuje
W sklad

Zarz~d

Sp6lki.

Zarz~du

Sp6lki na dzien 31 grudnia 2014 r. wchodzili:
Prezes Zar~du,
• Marek Slomski
• Kami! Kalemba

Wiceprezes Zarz~du,

• Mariola Skrzypczak

Czlonek Zarz~du,

• Konrad Zawisza

Czlonek Zarz~du.

Na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 12 stycznia 2015 r. Pan Marcin Gifycki zostal
powolany na stanowisko Czlonka Zarz~du z dniem 12 stycznia 2015 r.

1.2.

Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

1.2.1. Dane identyfikuj~ce kluczowego bieglego rewidenta
Imitt i nazwisko:
Numer w rejestrze:

EwaJ6zwik
11154

1.2.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S~d rejestrowy:
NumerNIP:

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S~d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k. jest wpisana na list<r podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon~ przez Krajow~ Radtt Bieglych
Rewident6w, pod numerem 3546.
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1.3.

Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe sporli!dzone na dzien 31 grudnia 2013 r. i za rok obrotowy koncz~cy
sitt tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~
sp.k. i uzyskalo niezmodyfikowan~ opinitt bieglego rewidenta.
Sprawozdanie finansowe zostalo zatwierdzone w dniu 15 maja 2014 r. przez Walne
Zgromadzenie, kt6re postanowilo, ze zysk za ubiegly rok obrotowy w kwocie
5 263 841, 16 zlotych bttdzie podzielony w nastypuj~cy spos6b:
•
•

4 057,80 zlotych na kapital rezerwowy,
5 259 783,36 zlotych na dywidendtt.

Sprawozdanie finansowe zostalo zlo:Z:one w

1.4.

S~dzie

Rejestrowym w dniu 20 maja 2014 r.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia ING Securities Sp6lka
Akcyjna w Warszawie z siedzib~ w Warszawie przy ul. Pulawskiej 2 i dotyczy sprawozdania
finansowego, na kt6re sklada sitt wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans
sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2014 r., pozycje pozabilansowe na dzien 31 grudnia 2014 r.
obejmuj~ce maj~tek obey w utytkowaniu, rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian
w kapitale wlasnym oraz rachunek przeplyw6w pienittznych za rok obrotowy koncli!CY sitt tego
dnia oraz dodatkowe informacje i objasnienia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z um ow~ z dnia 16 Ii pea 2013 r.,
na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2013 r. odnosnie wyboru
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

zawart~

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu
7 ustawy z dnia 29 wrzefoia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6foiejszymi
zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci''), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Mittdzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie
sprawozdania
finansowego
zostalo
przeprowadzone
w
okresie
17 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. oraz od 2 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r.

od

Zarz~d

Sp6lki jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, sporz~dzenie
i rzeteln~ prezentacjy sprawozdania finansowego oraz sporz~dzenie sprawozdania z dzialalnosci
zgodnie z ustaw~ o rachunkowosci, wydanymi najej podstawie przepisami wykonawczymi oraz
z innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyraienie opinii i sporli!dzenie
raportu uzupelniaj~cego, odnosnie tego sprawozdania finansowego oraz prawidlowosci ksi~g
rachunkowych stanowi~cych podstawtt jego sporz~dzenia.
Zarz~d

Sp6lki zlozyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci ijasnosci
sprawozdania finansowego oraz niezaistnieniu zdarzen nieujawnionych
w sprawozdaniu finansowym, wplywaj~cych w spos6b znacz~cy na <lane wykazane
w sprawozdaniu finansowym za rok badany.
zal~czonego
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W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarz~d Sp6lki zlofyl wszystkie z~dane przez nas
oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty i informacje
niezbttdne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w :laden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz~dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj~cej sitt w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony spelniaj~ wym6g niezaleznosci od badanej
Sp6lki w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich
samorz~dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649 z p6iniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Spolki

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania finansowego

2.1.1. Bilans
0
%sumy 31.12.2013
/o sumy
31.12.2014
zl '000 bilansowej
zl '000 bilansowej

AKTYWA

194 020,6
57 478,9
441,5
702,7
739,9
6 222,1
706,7
872,8

74,3
22,0
0,1
0,3
0,3
2,4
0,3
0,3

247 971,4
47 083,6

82,0
15,6

500,2
681,0
4 299,1
793,6
923,6

0,2
0,2
1,4
0,3
0,3

SUMA AKTYWOW

261 185,2

100,0

302 252,5

100,0

PASYWA

% sumy 31.12.2013
31.12.2014
% sumy
zl '000 bilansowej
zl '000 bilansowej

Srodki pieni9i:ne i inne aktywa pieni9zne
Nalei:nosci kr6tkoterminowe
lnstrumenty finansowe przeznaczone do obrotu
Kr6tkoterminowe rozliczenia mi9dzyokresowe
Instrumenty finansowe dost9pne do sprzedai:y
Wartosci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwale
Dlugoterminowe rozliczenia m9dzyokresowe

169 644,6
6 374.0
730,1
84 436,5
30 228,7
JO 084,6
530,0
43 414,5
178,7

65,0
2,4
0,3
32,3
JJ,6
3,8
0,2
16,6
0,1

205 420,4
6 690,5
687,1
89 454,5
30 228,6
IO 084,6
467,0
43 410,5
5 263,8

68,0
2,2
0,2
29,6
IO,O
3,3
0,2
14,4
1,7

SUMA PASYWOW

261 185,2

100,0

302 252,5

100,0

POZYCJE POZABILANSOWE

31.12.2014
zl '000

Zobowiµania kr6tkoterminowe
Rozliczenia mit;dzyokresowe
Rezerwy na zobowiµania
Kapital wlasny
Kapital podstawowy
Kapital zapasowy
Kapital z aktualizacji wyceny
Pozostale kapitaiy rezerwowe
Zvsk (strata) netto

Maj'ltek obey w ui:ytkowaniu
lnstrumenty finansowe OTC
RAZEM POZYCJE POZABILANSOWE
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440,9
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2.1.2. Rachunek zyskow i strat

Przychody z dzialanosci maklerskiej
Prowizje
Inne przychody

1.01.2014 31.12.2014
zl '000

1.01.201331.12.2013
zl '000

32 703, I
7 281,9
39 985,0

38 500,9
4 604.4
43 105,3

(7 491,5)

(8746,1)

(91,2)
(19 932,5)
(2 078,0)
(364,7)
(500.8)
(I 854,0)
(8 993,2)
(845,8)
(136,4)
(2 145,0)
(780,3)
(45 213,4)

(91,2)
(16 409,8)
(I 656,5)
(359,8)
(435,6)
(2 488,9)
(7 385,5)
(710,0)
(128,6)
(I 713,3)
(I 521,4)
(41 646,7)

(5 228,4)

1458,6

Koszty dzialanosci maklerskiej

Oplaty na rzecz rynk6»' regulowanych, gield towarowych oraz na rzecz
Krajowego Depozytu i gieldowych izb rozrachunkowych
Oplaty na rzecz izby gospodarczej
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
Swiadczenia na rzecz pracownik6w
Zuzycie material6w i energii
Koszty utrzymania i wynajmu budynk6w
Pozostale koszty rzeczowe
Amortyzacja
Podatki i inne oplaty o charakterze publicznoprawnym
Prowizje i inne oplaty
Pozostale

Zyskl(Strata) z dzialnosci maklerskiej
Przychody z instrumentow finansowych przeznaczonych do obrotu
Korekty aktualizuj'!ce wartosc
Koszty z tytulu instrumentow finansowych przeznaczonych do obrotu
Strata ze sprzedazy/umorzenia

Zysk/(Strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu
Przychody z instrumentow finansowych dosti;pnych do sprzedazy
Dywidendy i inne udzialy w zyskach

Zyskl(Strata) z operacji isntrumentamifinansowymi dost{!pnymi do sprzedaty
Pozostale przychody operacyjne
Zysk ze sprzedazy rzeczowych skladnik6w
aktyw6w trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych
Pozostale
Pozostale koszty operacyjne
Pozo stale

441,4
441,4
(338,3)
(338,3)

(3,9)
(3,9)

103,l

(3,9)

16,8
16,8

10.9
10,9

16,8

10,9

0,8

6,2

2 068,9
2 069,7

I 365 7
l 371,9

(991,3)
(991,3)

Roznica wartosci rezerw i odpis6w aktualizuj:icych nale:Znosci
Zmniejszenie odpis6w aktualizuj'!cych naleznosci
Utworzenie odpis6w aktualizuj<)cych naleznosci

Zysk (strata) z dzialnosci operacyjnej

40.9
(353,5)
(312,6)
(4 342,7)

7

~I

449.3)

(l 449,3)

13,6
{461,6)
(448,0)
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Przychody finansowe
Odsetki od lokat i depozyt6w
Pozostale odsetki
Dodatnie r6znice kursowe

4 356,I
460,6
163,I
4 979,8

Koszty finansowe
Pozostale odsetki
Ujemne r6znice kursowe

2.2.

(97,7)
(102,5)
(200,2)

5 433,5
564,5
5 998,0
(101,0)
(149,9)
(250,9)

Zysk (strata) z dzialnosci gospodarczej

436,9

6 687,3

Zysk/(Strata) brutto

436,9

6 687,3

Podatek dochodowy
Pozostale obowiqzkowe zmniejszenia zysku/zwii;kszenia straty

(258,2)

(I 423,5)

Zysk/(Strata) netto

178,7

5 263,8

Wybrane wskainiki finansowe
2014

2013

2012

0,4%

12,2%

18,9%

0.2%

6,3%

13.1%

1,4

1,4

1,3

1. Rentownosc dzialanosci maklerskiej netto
zysk netto za rok obrotowy x 100%
przychody z dzialanosci maklerskiej

2. Rentownosc kapitalu wlasnego
zysk netto za rok obrotowy x I 00%
kapital wfasny - zysk netto za rok obrotowy

3. W ska:lnik plynnosci
aktywa obrotowe
zobowi;µ:ania kr6tkoterminowe*

*Zobowiqzania kr6tkotenninowe obejmujq kr6tkotenninowe rezerwy na zobowiqzania, zobowiqzania
kr6tkoterminowe (z wylqczeniem zobowiqzan z tytutu dostaw i ustug o okresie wymagalnosci powyzej
12 miesiycy) oraz inne kr6tkotenninowe rozliczenia miydzyokresowe.
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Sp6lka posiada aktualnq dokumentacjy opisujqcq zasady rachunkowosci, przyjyte przez Zarzqd
Sp6lki, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowosci.
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonalismy wyrywkowego
sprawdzenia prawidfowosci dzialania systemu rachunkowosci.
W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidfowosci
dotyczqcych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny wplyw
na badane sprawozdanie finansowe. Celem naszego badania nie byfo wyrazenie kompleksowej
opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Sp6lka przeprowadzila inwentaryzacjy skladnik6w majqtkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy o rachunkowosci oraz w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia
2009 r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci dom6w maklerskich (Dz. U. z 2013 r.
poz. 483) oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygach jej wynik6w.

3.2.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania
finansowego
Dane zawarte we wprowadzeniu oraz dodatkowych informacjach i objasnieniach do
sprawozdania finansowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach,
kompletnie i prawidfowo. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia stanowiq
integralnq czysc sprawozdania finansowego.

3.3.

Sprawozdanie z dzialalnosci Spolki
Sprawozdanie z dzialalnosci Sp6lki uwzglydnia, we wszystkich istotnych aspektach,
informacje, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci dom6w maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483)
i Sq one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chfodna 5 1
00-867 Warszawa
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1. ING Securities S.A. w roku 2014
1.1.

Otoczenie rynkowe

Wed+ug wst~pnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2014r. by+ realnie wyzszy
o oko+o 3,3% w pon5wnaniu z 2013r. (w cenach sta+ych roku poprzedniego ). Do wzrostu PKB
przyczyni+a si~ gh5wnie konsumpcja wewn~trzna, w przeciwienstwie do poprzedniego roku eksport nie
nap~dza+ gospodarki za sprawq_ spadku sprzedazy do Rosji. Wartosc dodana brutto w gospodarce
narodowej w 2014r. wzros+a o 3,0% w por6wnaniu z 2013r., wobec wzrostu o 1,8% w 2013r. Wartosc
dodana brutto w przemysle w 2014r. wzros+a o 3,6% w por6wnaniu z 2013r., wobec wzrostu o 4,9%
w 2013r. Wartosc dodana brutto w budownictwie w 2014r. wzros+a o 4, 7%, wobec wzrostu o 1,0%
w 2013r. Wartosc dodana brutto w handlu i naprawach w 2014r. w por6wnaniu z rokiem poprzednim
wzros+a o 3,4%, wobec spadku o 0,2% w 2013r. Wartosc dodana brutto w transporcie i gospodarce
magazynowej w 2014r. w por6wnani u z rokiem poprzednim wzros+a o 3,6%, wobec spadku o 0, 1%
w 2013r. W 2014r. popyt krajowy wzr6s+ realnie o 4,6% przy wzroScie PKB o 3,3%. W 2013r. popyt
krajowy wzr6s+ o 0,2% przy wzroscie PKB o 1,7%. Spozycie og6+em w 2014r. przekroczy+o poziom
z 2013r. o 3,0%, w tym spozycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0% (w 2013r. odpowiednio
wzrost o 1,3% oraz o 1, 1% ). Akumulacja brutto w 2014r. w por6wnaniu z rokiem poprzednim
zwi~kszy+a si~ realnie o 11,6%, w tym nak+ady brutto na srodki trwa+e - wzrost o 9,4% (w 2013r.
zanotowano odpowiednio spadek o 3,7%, oraz wzrost o 0,9%). Stopa inwestycji w gospodarce
narodowej (relacja naktad6w brutto na srodki trwa+e do produktu krajowego brutto w cenach
biezq_cych) w 2014r. wynios+a 19,6%, wobec 18,8% w 2013r.

Dynamika PKB w latach 1993-2014
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Inflacja CPI (obrazujq_ca poziom cen towar6w i us+ug) w 2014r. wynios+a 0,0% (w 2013r.
wynosi+a 0,9%) i by+a nizsza niz zak+adana w ustawie budzetowej o 2,4 p. proc. Ostatnio tak niski
poziom wskafoika notowany by+ w 1972r. Podwyzki op+at zwiq_zanych z mieszkaniem (o 1,1 %) oraz
wyzsze ceny napoj6w alkoholowych i wyrob6w tytoniowych (o 3,7%) wp+yn~+y podwyzszajq_co na
wskafoik odpowiednio o 0,30 p. proc. i 0,24 p. proc. Nizsze ceny odziezy i obuwia (o 4,7%), zywnosci
i napoj6w bezalkoholowych (o 0,9%), a taki.e w zakresie transportu (o 2,3%) obnizy+y wskafoik
w tym okresie odpowiednio o 0,24 p. proc., 0,22 p. proc. i 0,21 p. proc.
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W grudniu 2014r. przeci~tne m1es1~czne wynagrodzenie brutto w sektorze
wynios+o 4379,26 z+ i by+o wyzsze o 3,7% w por6wnaniu do 2013r.

przedsi~biorstw

Produkcja sprzedana przemys+u og6+em, wed+ug wst~pnych szacunk6w, w 2014r. wzros+a
o 3,2% (wobec 1,8% przed rokiem). W przedsi~biorstwach o liczbie pracujq_cych powyzej 9 os6b
produkcja zwi~kszy+a si~ o 3,3%. Wzrost zanotowano w przetw6rstwie przemys+owym oraz
w dostawie wody; gospodarowaniu sciekami i odpadami; rekultywacji, przy spadku w pozosta+ych
dw6ch sekcjach przemys+u. Wsr6d g+6wnych grupowan przemys+owych najszybciej ros+a produkcja
d6br inwestycyjnych, a najwolniej - konsumpcyjnych nietrwa+ych. Zmniejszy+a si~ sprzedaz d6br
zwiq_zanych z energiq_. Po nieznacznym wzroscie w listopadzie, w grudniu 2014r. produkcja sprzedana
przemys+u ukszta+towa+a si~ wyrafoie powyzej poziomu ubieg+orocznego (wzrost o 8,4%, a po
wyeliminowaniu czynnik6w sezonowych - o 5,3%).
Produkcja budowlano-montazowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsi~biorstwa
budowlane o liczbie pracujq_cych powyzej 9 os6b w 2014r. wzros+a w skali roku o 3,6% (po spadku
w 2013r. o 12,0%), na co wp+ynq_+ g+6wnie wysoki jej wzrost w dw6ch pierwszych kwarta+ach.
Na koniec 2014r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urz~dach pracy ukszta+towa+a si~ na
poziomie 1825,2 tys. i by+a mniejsza o 15,4% (tj. o 332,7 tys.) niz przed rokiem. Stopa bezrobocia
rejestrowanego wynios+a 11,5%, by+a nizsza o 1,9 p.proc. w por6wnaniu z analogicznym miesiq_cem
2013r.
Eksport wyrazony w cenach biezq_cych (w z+otych) zwi~kszy+ si~ o 4,9% do 629,0 mid z+,
a import wzr6s+ o 5,1 % i wyni6s+ 636,2 mid z+. Wymiana handlowa zamkn~+a si~ ujemnym saldem
w wysokosci 7,2 mid z+. Obroty liczone w euro zwi~kszy+y si~ po stronie eksportu o 4,8% do
150,5 mid EUR, a po stronie importu o 5,0% do 152,2 mid EUR. Ujemne saldo wynios+o 1,7 mid EUR
(w 2014r. poprzedniego minus 1,4 mid EUR). Eksport wyrazony w dolarach wyni6s+ 203,0 mid USD
i by+ o 6,5% wyzszy niz w roku 2013, a import - 205,3 mid USD, tj. odpowiednio o 6,7% wi~kszy.
Ujemne saldo ukszta+towa+o si~ na poziomie 2,3 mid USD.

1.2.

Rynek papierow wartosciowych w roku 2014

Rok 2014 by+ okresem zastoju na warszawskiej gie+dzie. Akcje najwi~kszych sp6+ek
zachowywa+y si~ stabilnie. Najlepszq_ koniunktur~ obserwowalismy wsr6d sp6tek sredniej kapitalizacji,
a indeks mWIG40 pr6bowa+ podq_zac sladem bardzo dobrej koniunktury na rynkach akcji Europy
Zachodniej. Najs+abiej zaprezentowa+ si~ segment ma+ych sp6+ek.
Roczna zmiana indeksu WIG wynios+a 0,26%, co oznacza aprecjacj~ do poziomu 51.416,08
pkt. (w 2013r. - 51.284,25 pkt.), natomiast WIG20 straci+ 3,54% i spad+ do poziomu 2.315,94 pkt.
z 2.400,98 pkt na koniec 2013r. Najlepiej zaprezentowa+ si~ indeks mWIG40, kt6rego wartosc na
zakonczenie roku podliczono na 3.483,45 pkt., co oznacza wzrost o 4,13% (w 201 r. - 3.345,28 pkt.).
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Najs+abszy by+ natomiast indeks sWIG80, ktory straci+ w uj~ciu rocznym az 15,55%, schodzq_c do
poziomu 12.108,06 pkt. (w 2013 r. by+o 14.336,82 pkt.).

w 2014r. odnotowano spadek obrotow akcjami. Wartosc obrotow akcjami w 2014r. wynios+a
465.728 min z+, w porownaniu do 512.294 min z+ w 2013r. (-9,09%). Spadek aktywnosci zanotowa+
rowniez rynek terminowy. Wolumen obrotow kontraktow terminowych ogo+em w 2014r. wynios+
9.001.819 szt., w porownaniu do 11.806.976 szt. w 2013r., co oznacza spadek o 23,76%.
Rok 2014 przynios+ wzrost liczby notowanych sp6+ek na G+ownym Rynku GPW. Liczba spo+ek
wzros+a z 450 na koniec 2013r. do 471 na koniec 2014r. W ciq_gu minionego roku mia+o miejsce
28 debiutow w porownaniu do 23 w 2013r. tq_czna wartosc ofert pierwotnych i wtornych na rynku
g+6wnym GPW w 2014r. wyniosfa 4,6 mid zt (7,8 mid z+ w 2013r., z czego wartosc ofert tylko PKP
Cargo i Energi stanowi+a blisko 4 mid z+). Kapitalizacja spo+ek krajowych na G+ownym Rynku si~gn~+a
591,2 mid z+ na koniec 2014r., a +q_czna kapitalizacja spo+ek krajowych i zagranicznych wynios+a
1 253,0 mid z+ (wzrost o 48,0% w stosunku do 2013r. za sprawq_ debiutu banku Santander).
Na NewConnect w roku 2014 zadebiutowa+y 22 spotki, a 10 - najwi~cej od poczq_tku istnienia
tego rynku - przenios+o notowania na G+owny Rynek GPW. Mia+o to m.in. wp+yw na liczb~ sp6+ek na
rynku alternatywnym - na koniec 2014r. by+y notowane 431 spotki w porownaniu do 445 na koniec
2013r. tq_czna kapitalizacja spo+ek krajowych i zagranicznych wynios+a 9,1 mid z+ na koniec ubieg+ego
roku (spadek o 17,3% w stosunku do 2013r.). tq_czna wartosc ofert na rynku NewConnect w 2014r.
wynios+a 422,6 min z+ (623,8 min z+ w 2013 r.).
W 2014r. kolejne spotki zagraniczne zdecydowa+y si~ na debiut na warszawskim parkiecie. Na
G+ownym Rynku GPW zadebiutowa+y akcje pi~ciu sp6+ek zagranicznych: Talanx, Buwog, JJ Auto CG,
Fenghua SoleTech i Banco Santander. Na koniec grudnia 2014r. na obu rynkach akcji GPW
notowanych by+o 61 zagranicznych spo+ek, w tym 51 na G+6wnym Rynku i 10 na NewConnect.
Na rynku Catalyst w 2014r. zadebiutowa+y obligacje 52 emitentow. Liczba emitentow wzros+a ze
176 w 2013r. do 193 w 2014r. tq_czna wartosc notowanych emisji si~gn~+a 544,6 mid z+ (619,1 mid z+
w 2013r.). W 2014r. liczba emitentow obligacji korporacyjnych wzros+a do 147 wobec 132 w 2013r.,
obligacji komunalnych zwi~kszy+a si~ do 20 w 2014r. z 18 w 2013r., a obligacji spo+dzielczych i listow
zastawnych nie zmieni+a si~ i wynios+a odpowiednio: 22 oraz 2. Liczba notowanych serii obligacji
wzros+a o 17,0%, do 517 w 2014r. z 442 w 2013r. Liczba serii obligacji korporacyjnych wzros+a rok do
roku z 291 do 357, obligacji spo+dzielczych z 34 do 37, komunalnych z 57 do 60, a listow zastawnych
z 26 do 33. Srednia wartosc serii obligacji korporacyjnych (bez BGK) wzros+a do 94,8 min z+ w 2014r.
wobec 83,7 w 2013r.

1.3.

Pozycja ING Securities S.A. na rynku

W 2014r. obserwowalismy niewielki wzrost udzia+u zdalnych broker6w w obrotach GPW na
ryku akcji. Dynamika wzrostu udzia+u tych brokerow na rynku akcji tylko nieznacznie przyspieszy+a.
W 2014r. zdalni brokerzy osiq_gn~li udzia+ w obrotach akcji na GPW w wysokosci 27,8 %,
w porownaniu do 27,1 % w 2013r. i 24,9% w 2012r.
W 2014r. rowniez tylko nieznacznie wzr6s+ udzia+ zdalnych brokerow na rynku kontraktow
terminowych. Udzia+ w obrotach kontraktami tych operatorow w 2014r. wyni6s+ 6,20%, w porownaniu
do 6,13% w 2013r. i 6,6% udzia+u w 2012r.
Pozycja rynkowa ING Securities S.A. oraz udzia+ w +q_cznych obrotach Gie+dy na
poszczegolnych rynkach w roku 2014 przedstawiajq_ si~ nast~pujq_co:
•
12 miejsce w obrotach GPW na rynku akcji - 3,1 % udzia+ w rynku,
•
10 miejsce w obrotach GPW na rynku kontrakt6w terminowych - 2, 7 % udzia+ w rynku,
• 16 miejsce w obrotach GPW na rynku opcji - 0,6 % udzia+ w rynku.
Na dzien 31 grudnia 2014r. ING Securities prowadzi+ 51.737 rachunkow inwestycyjnych.
Oznacza to spadek o 3,86% do stanu z 31 grudnia 2013r. (53.817).
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W 2014r. zatrzymana zosta+a tendencja wzrostowa w zakresie liczby rachunk6w internetowych
prowadzonych przez ING Securities. Na dzien 31 grudnia 2014r. ING Securities prowadzi+ 37.053
rachunk6w internetowych. Oznacza to spadek o 4, 14% w por6wnaniu do stanu z 2013r. (38.654).
Rachunki Klient6w prowadzone w ING Securities S.A. na koniec 2014r. stanowi+y 3,62%
og61nej liczby rachunk6w klient6w wszystkich biur maklerskich w Polsce.

1.4.

Ranking domow maklerskich

W 2014r. Stowarzyszenie Inwestor6w Indywidualnych po raz kolejny przeprowadzifo
Og61nopolskie Badanie Inwestor6w majq_ce na celu identyfikacj~ potrzeb i preferencji inwestor6w
indywidualnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wynikiem tego badania jest coroczny
ranking dom6w maklerskich publikowany w magazynie Forbes.
W ostatnim rankingu ING Securities S.A. zaj~fo 9 miejsce, podobnie jak w roku 2013.
Utrzymanie niskiej pozycji w rankingu by+o g+6wnie pochodnq_ awaryjnosci systemu transakcyjnego po
wprowadzeniu systemu UTP przez Gie+d~ Papier6w Wartosciowych.
Jakosc platformy zosta+a wskazana przez inwestor6w jako najistotniejszy element oferty
w branzy, drugim czynnikiem by+ poziom op+at i prowizji pobieranych za swiadczone us+ugi, na trzecim
jakosc obs+ugi klienta. W dalszej kolejnosci odpowiednio analizy i rekomendacje oraz dodatkowe
us+ugi (edukacja, kredyty, rynki zagraniczne). Jeszcze dalej wsr6d potrzeb znalaz+y si~ potq_czenie
rachunku z ROR oraz dost~p do aplikacji mobilnej.
Z kolei w rankingu ofert biur maklerskich przeprowadzonego przez tygodnik ,,Gazeta
Finansowa" w 4 kwartale 2014r., oferta ING Securities S.A. zaj~+a 2 miejsce. Wysoka pozycja
w rankingu podyktowana by+a znaczq_cq_ modyfikacjq_ oferty dokonanej w trakcie roku. Szczeg6+y zmian
zosta+y szerzej opisane w dalszej cz~sci niniejszego Sprawozdania.
Wysokq_ 4 pozycj~ wsr6d biur maklerskich za rok 2014 ING Securities S.A. osiq_gnq_+ w rankingu
gazety Puls Biznesu, og+oszonym na poczq_tku lutego br. Powyzsza klasyfikacja ocenia biura maklerskie
g+6wnie pod kq_tem polityki cenowej broker6w i jej przyjaznosci dla przeci~tnego inwestora.

1.5.

Kierunki rozwoju

Organizacja ING Securities S.A. i oferowane produkty sq_ podzielone na trzy obszary
odpowiednio do segmentacji klient6w:
• Inwestorzy instytucjonalni, w tym g+6wnie instytucje finansowe krajowe i zagraniczne,
• Inwestorzy indywidualni,
• Sp6tki, emitenci papier6w wartosciowych i Skarb Panstwa.
Post~pujq_ca specjalizacja polegajq_ca na dostosowywaniu produkt6w maklerskich do
oczekiwan r6znych grup klient6w wymaga kszta+towania r6znych sciezek rozwoju poszczeg61nych linii
biznesowych ING Securities S.A. w zakresie oferowanych us+ug, kana+6w dystrybucji oraz,
co szczeg61nie istotne, w zakresie wykorzystywanych system6w informatycznych.

W obs+udze inwestor6w instytucjonalnych ING Securities S.A. b~dzie koncentrowac si~ na
dostarczaniu
wyspecjalizowanych
us+ug
maklerskich
lokalnym
funduszom
emerytalnym
i inwestycyjnym oraz wybranym zagranicznym funduszom inwestycyjnym. Bardzo waznym elementem
oferty b~dq_ nadal produkty analityczne, przygotowywane przez doswiadczony zesp6+ analityk6w.
ING Securities S.A. nadal b~dzie oferowac skutecznq_ egzekucj~ zlecen na GPW brokerom
mi~dzynarodowym, a na rynkach mi~dzynarodowych lokalnym funduszom.
Oferta dla klient6w instytucjonalnych zostanie poszerzona o mozliwosc sk+adania zlecen
z wykorzystaniem kana+u DMA (Direct Market Access), a w przysz+osci r6wniez handlu
algorytmicznego.
W obszarze dotyczq_cym oferowania us+ug dla klient6w detalicznych b~dzie kontynuowana
strategia, kt6ra opiera si~ na wieloprzekrojowej segmentacji klient6w.
Waznym
elementem strategii jest zintegrowane oferowanie us+ug finansowych
w porozumieniu z ING Bankiem Slq_skim S.A., wyst~pujq_cym w roli agenta ING Securities S.A.
Najwazniejszy krok na drodze do integracji us+ug zosta+ dokonany jesieniq_ 2014r. w chwili
udost~pnienia wsp61nym klientom nowoczesnej aplikacji maklerskiej w kanale bankowosci
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internetowej ING BankOnline oraz umozliwienia korzystania serwisu telefonicznego ING Securities
S.A. za posrednictwem serwisu bankowego Halo Slq_ski.
W roku 2015 model zintegrowanego oferowania usfug finansowych b~dzie rozwijany, gfownie
poprzez intensyfikacj~ sprzedazy usfug maklerskich poprzez ING Bank Slq_ski S.A. Jednoczesnie ING
Securities S.A. b~dzie koncentrowa+ swoje dzia+ania na gfownym kierunku strategicznym, ktorym jest
dostarczanie klientom Banku usfug maklerskich o najwyzszej jakosci, w tym przede wszystkim,
sprawnej realizacji zlecen na GPW. Nowym elementem oferty b~dzie doradztwo inwestycyjne
obejmujq_ce zarowno doradztwo portfelowe, jak i indywidualne.
Integracji usfug b~dzie towarzyszyf dalszy rozwoj systemow informatycznych. Wdrozona
zostanie aplikacja mobilna umozliwiajq_ca dost~p do rachunku inwestycyjnego, notowan giefdowych
oraz skfadanie zlecen. Dotychczasowi klienci ING Securities S.A. b~dq_ migrowani do bankowych
kanafow dystrybucji usfug.
W obszarze doradztwa dla spofek w zakresie pozyskiwania finansowania w formie akcji oraz
w zakresie fuzji i przej~c ING Securities S.A. planuje wzmocnienie wspofpracy z ING Bankiem Slq_skim
S.A., w szczegolnosci wobec jego klientow strategicznych. Usfugi b~dq_ nadal swiadczone w scisfej
wspofpracy z zagranicznymi oddziafami ING Bank N.V., co pozwoli na wspolne wykorzystanie
doswiadczen oraz bazy klientow. Jednoczesnie, planowane jest wzmocnienie procesu pozyskiwania
klientow poprzez w+asne kanafy marketingowe.
W odniesieniu do organizacji ofert publicznych akcji, zarowno pierwotnych jak i wtornych,
nacisk kfadziony b~dzie na pozyskiwanie klientow wsrod podmiotow 0 akcjonariacie prywatnym.
Jednoczesnie, kontynuowana b~dzie wspofpraca z Ministerstwem Skarbu Panstwa.

1.6.

Wynik finansowy
Przychody

Przychody ING Securities S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosfy 47.533,7 tys. z+,
a ich struktura przedstawia+a si~ nast~pujq_co:

Przychody ING Securities S.A. w 2014 roku
Pozostate
Przychody
finansowe

10,48%

przychody

(,44%

Przychody z --------:~
instrument6w
finansowych

0,96%

Przychody z tytutu
swiadczenia ustug
maklerskich i
doradczych

84,12%

Najwi~kszq_ pozycjq_ przychodow byfy przychody z tytufu swiadczenia usfug maklerskich
i doradczych, ktore wynios+y 39.985,0 tys. z+ i stanowify 84,1% przychodow ogofem. Na ich wielkosc
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najwi~kszy wplyw miafy przychody z tytu+u prowizji od operacji papierami wartosciowymi we w+asnym
imieniu na rachunek dajq_cego zlecenie, ktore stanowify 77,5% przychodow z tego tytu+u.

Drugim co do wielkosci przychodem w tej grupie byfy pozosta+e przychody, ktore wynios+y
5.513,1 tys. z+ i stanowi+y 13,8% przychodow z dziafalnosci maklerskiej.
Przychody z tytu+u prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych i rachunkow pieni~znych
klientow wyniosfy 1.747,0 tys. z+, co stanowifo 4,4% przychodow z dziafalnosci maklerskiej.
Przychody z tytu+u posredniczenia w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych wyniosly 1.318,8 tys. z+ i stanowify 3,3% przychodow z dziafalnosci maklerskiej.
Przychody finansowe, ktore stanowify 10,5% przychodow ogofem i wynios+y w 2014 r. 4.979,8
tys. z+, to gfownie odsetki od lokat i depozytow (w tym odsetki z tytu+u lokowania srodkow klientow
stanowify 62,5%).

Koszty
Koszty ING Securities S.A. za okres od Ol.Ol.2014r. do 31.12.2014r. wyniosfy 47.096,8 tys. z+,
a ich struktura przedstawiafa si~ nast~pujq_co:

Koszty ING Securities S.A. w 2014 roku

Koszty finansowe

Pozostate koszty

2,86%

Koszty z tytutu
instrument6w _ _ _ _ __
finansowych

Koszty z tytytu
~----swiadczenia ustug

maklerskich i
doradczych
96,00%

Koszty swiadczenia usfug maklerskich i doradczych wyniosfy w 2014r. 45.213,4 tys. z+
i stanowily 96,0% kosztow ogo+em.
Najwi~kszq_ pozycjq_ w kosztach swiadczenia usfug maklerskich i doradczych byfy koszty
osobowe, ktore wyniosfy na koniec 2014r. 22.375,2 tys. z+ i stanowify 49,5% kosztow swiadczenia
usfug maklerskich i doradczych, z czego wynagrodzenia 19.932,5 tys. z+ (89,1%), a narzuty 2.078,0
tys. z+ (9,3%).
Drugq_ co do wielkosci pozycjq_ w kosztach swiadczenia usfug maklerskich i doradczych byfy
koszty opfat na rzecz GPW i KDPW, ktore wyniosly 7.491,5 tys. z+ (16,6%).
Koszty rzeczowe wynios+y 11.348,0 tys. z+, czyli 25,1%. Wsrod tych kosztow najwi~kszymi
pozycjami byfy pozosta+e koszty rzeczowe (8.824,2 tys. z+ - 77,8%) oraz koszty utrzymania
i wynajmu budynkow (1.854,0 tys. z+ - 16,3%). W pozostalych kosztach rzeczowych najwi~ksze
pozycje stanowify koszty usfug informatycznych w wysokosci 5.782,2 tys. z+ - (65,5%) oraz koszty
fq_cznosci w kwocie 862,4 tys. z+ (9,8%).
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Wynik finansowy
Zysk brutto ING Securities S.A. za okres od Ol.Ol.2014r. do 31.12.2014r. wynios+ 436,9 tys.
z+. Obciq_zenie zysku z tytu+u podatku dochodowego wynios+o 258,2 tys. z+. Efektywna stawka
podatku dochodowego od osob prawnych w roku 2014 wynios+a 59,09%.
Wypracowany zysk netto za okres od Ol.Ol.2014r. do 31.12.2014r. wynios+ 178,7 tys. z+.
Wyniki netto ING Securities S.A. w poszczegolnych miesiq_cach kszta+towafy si~ w sposob
nast~pujq_cy:

WYNIK NETTO ING SECURITIES S.A. W 2014 ROKU
- MIESl~CZNIE (W TVS. PLN)
4 000

3 256
3 000

2 000

1 675
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1 000
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-385
-731

-1000

-651
-1082

-934

-963

-2 000

Na tie cafej branzy maklerskiej aktualna sytuacja finansowa Spofki jest zdaniem Zarzq_du
zadawalajq_ca. Przewiduje si~, ze w najblizszej przysz+osci sytuacja finansowa Spofki nie powinna ulec
pogorszeniu. Wedfug szacunkow Zarzq_du Spofka nie b~dzie wymagafa dokapitalizowania.

2. Dzialalnosc na rynku wtornym
2.1.

Rynek Klientow Instytucjonalnych
2.1.1. Rodzaje Rynkow

ING Securities S.A. posredniczy w zawieraniu transakcji zarowno na Gie+dzie Papierow
Wartosciowych w Warszawie jak i na rynkach zagranicznych. W roku 2014 zdecydowana wi~kszosc
transakcji zawartych za posrednictwem Departamentu Klientow Instytucjonalnych realizowana byfa
wciq_z na GPW. tq_czna wartosc zawartych transakcji na sesjach giefdowych na akcjach przez klientow
instytucjonalnych, wynios+a prawie 9 mid z+. Jednoczesnie rok 2014 przynios+ rowniez znaczq_cy wzrost
aktywnosci polskich klientow instytucjonalnych na rynkach zagranicznych, ktorzy zrealizowali na nich
transakcje o fq_cznej wartosci 2,4 mid z+ (wzrost o ponad 50%).

2.1.2. Grupy Klientow
Departament Klientow Instytucjonalnych obsfuguje nast~pujq_ce grupy klientow:
• klienci instytucjonalni krajowi,
• klienci instytucjonalni zagraniczni,
• brokerzy mi~dzynarodowi.
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Najwi~kszq pod wzgl~dem wielkosci obrotow grup~ stanowili ponownie polscy klienci
instytucjonalni, a ich udzia+ w obrotach DKI na GPW wynios+ 77%. w zasadzie ca+osc obrotu wsrod
krajowych klientow instytucjonalnych przypadfa na instytucje zarzqdzajqce aktywami i fundusze
emerytalne generujqce odpowiednio 70% i 30% obrotow wsrod tej grupy klientow.
Udzia+ w sesyjnych obrotach DKI brokerow mi~dzynarodowych spadf do 14%. Do tej grupy
nalezq najwi~ksze zagraniczne firmy inwestycyjne, ktore najcz~sciej jednak korzystajq ze swojego
bezposredniego zdalnego dost~pu do GPW.
Powoli rosnie udziaf obrotow instytucjonalnych klientow zagranicznych, ktorzy wygenerowali
9% naszych obrotow w 2014r. Obecnie obsfuga cz~sci tych klientow odbywa si~ juz bezposrednio,
a cz~sci nadal we wspofpracy z biurem w Amsterdamie.
Jesli chodzi o udziaf wymienionych grup klientow w przychodach Departamentu Klientow
Instytucjonalnych z tytu+u prowizji brutto w 2014r. (ponad 16 min z+), to tu tez zdecydowanym
liderem pozosta+y lokalne instytucje finansowe generujqce 88% prowizji (z czego juz az 24% na
rynkach zagranicznych). Zagraniczni klienci instytucjonalni przyniesli 7% przychodow z prowizji,
a brokerzy mi~dzynarodowi 5% przychodow.

2.1.3. Zespol Analiz
W roku 2014 Zespof Analiz w Warszawie zajmowa+ si~ analizq 73 spofek notowanych na GPW.
Wydano 69 raportow, w tym 12 raportow inicjujqcych analiz~ spofek (Atrium European Real Estate,
Bytom, Colian, Energa, Forte, Grajewo, Integer, Inter Cars, Midas, PKP Cargo, Stomil Sanok, Wawel)
i 18 raportow sektorowych, a takZe 2 raporty poswi~cone polskiemu rynkowi w~gla. Zesp6+ Analiz
publikowa+ rowniez comiesi~czne raporty o strukturze aktywow w polskich funduszach inwestycyjnych
i emerytalnych Polish Fund Flows oraz cotygodniowy raport o sektorze energetycznym CEE Utilities
Weekly. Zesp6+ Analiz zajmowa+ si~ rowniez publikacjq raportow codziennych Good Morn!NG Poland.
Jesli chodzi o niestandardowe produkty tworzono comiesi~czne portfele inwestycyjne dla lokalnych
funduszy, a takZe zestawienia prognoz finansowych analizowanych spofek. Ponadto, praca Zespofu
Analiz zosta+a doceniona przez inwestorow instytucjonalnych wedfug rankingu przygotowanym przez
gazet~ Parkiet, w ktorym analitycy ING osiqgn~li najlepszy wynik w rankingu dla sektora IT oraz byli
w pierwszej trojce w rankingach dla sektorow telekomunikacji, mediow i chemii.
Poza pracq analitycznq Zespof Analiz organizowa+ spotkania z zarzqdami spofek notowanych
na GPW w siedzibie w Warszawie (Bytom, Enea, Famur, PKN Orlen) oraz spotkania wyjazdowe dla
polskich klientow instytucjonalnych, a takZe klientow zagranicznych. Dodatkowo, Zespof Analiz
zajmowa+ si~ organizacjq cyklu czterech konferencji sektorowych w Warszawie poswi~conych
sektorom: finanse, TMT, nieruchomosci, transport, gornictwo, energetyka i przemys+. Konferencje
przeznaczone byfy dla klientow instytucjonalnych reprezentujqcych polskie i zagraniczne fundusze
inwestycyjne i emerytalne. W kazdej z czterech konferencji bra+y udziaf fqcznie 62 zarzqdy spofek
giefdowych z Polski, Austrii i Turcji, a w kazdej konferencji uczestniczyfo po okofo 70 zarzqdzajqcych
reprezentujqcych 40 instytucji finansowych.

2.2.

Rynek Klientow Detalicznych
2.2.1. Nowy model swiadczenia ustug

ING Securities S.A. obsfuguje klientow gfownie przez Internet. Wsparciem dla klientow
potrzebujqcych pomocy w inwestowaniu sq maklerzy zatrudnieni w dwoch Centrach Obsfugi Klientow,
w Warszawie i Katowicach. Obsfuga w Centrach skierowana jest do najbardziej wymagajqcych
klientow, ktorzy legitymujq si~ portfelami inwestycyjnym o wartosci przekraczajqcej 100 tys. z+.
Dodatkowo w Centrach klienci mogq zafatwic najbardziej skomplikowane i niestandardowe sprawy,
ktore nie Sq przewidziane w wytypowanych Punktach Agencyjnych ING Banku Slqskiego S.A.
W Centrach prowadzona jest rowniez obsfuga klientow firmowych.
Na dzien 31 grudnia 2014r. Dom Maklerski, poza ING Bankiem Slqskim S.A., wspofpracowa+
z jednym agentem nie b~dqcym bankiem. W 2014r. zosta+y rozwiqzane umowy z Bankiem Nordea
w wyniku jego pofqczenia z Bankiem PKO BP oraz z 1 agentem na skutek jego niezadowalajqcych
wynikow finansowych. W pierwszych 10 miesiqcach 2014r., ING Banki Slqski S.A. kontynuowa+
swiadczenie usfugi posrednictwa dla Domu Maklerskiego jako agent firmy inwestycyjnej
w 40 placowkach Personal Banking. Udzia+ placowek agencyjnych zlokalizowanych w Personal Banking
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w pozyskiwaniu nowych klientow dla ING Securities S.A. stanowi+ 28% wszystkich otwartych
rachunkow (31 % w 2013r.).
W dniu 27 pazdziernika 2014r. ING Securities S.A. po blisko 3 latach pracy wdrozyf nowy
system transakcyjny, dzi~ki ktoremu nastq_pifa integracja usfug maklerskich ING Securities S.A.
z ustugami bankowymi ING Banku Slq_skiego S.A. Podstawowa aplikacja do obsfugi rachunkow
maklerskich zostata zintegrowana z ING BankOnline w postaci nowoczesnego modufu Makler. Dzi~ki
temu klienci uzyskali dost~p do wszystkich usfug finansowych w jednej aplikacji. W ING BankOnline
klient ma mozliwosc sprawdzenia stanu swojego rachunku maklerskiego, moze skfadac zlecenia
kupna/sprzedazy instrumentow finansowych, jak rowniez wykonac automatyczny przelew mi~dzy
rachunkiem bankowym a inwestycyjnym 24h/dob~ 7 dni w tygodniu.
Dodatkowo obsfuga klientow Domu Maklerskiego odbywa si~ we wszystkich oddziafach
detalicznych ING Banku Slq_skiego S.A. w zakresie otwarcia rachunku i zafatwienia formalnosci
wymagajq_cych osobistego kontaktu. Na koniec 2014r. byfo to ponad 400 oddziafow.
Znaczq_ca zmiana miafa miejsce w sposobie zawarcia umowy maklerskiej. Otwarcie rachunku
maklerskiego obecnie jest mozliwe we wszystkich placowkach detalicznych ING Banku Slq_skiego S.A.,
jak rowniez elektronicznie w ING BankOnline dla klientow, ktorzy zawarli umow~ ramowq_. Rachunek
inwestycyjny jest dost~pny elektronicznie zaraz po zawarciu umowy.
W ramach integracji usfug, ujednolicona rowniez zosta+a obsfuga telefoniczna klientow Domu
Maklerskiego oraz Banku. Obecnie klienci majq_ mozliwosc korzystania z bankowego systemu Halo
Slq_ski w zakresie identyfikacji (z uzyciem identyfikatora klienta i kodu PIN), co znaczq_co podnios+o
standardy bezpieczenstwa.
W roku 2015 planowana jest migracja wszystkich obecnych klientow Domu Maklerskiego do
korzystania z modufu Makler za posrednictwem ING BankOnline oraz do identyfikacji za
posrednictwem systemu Halo Slq_ski. Grupa najaktywniejszych klientow Domu Maklerskiego b~dzie
wykorzystywa+a moduf Makler jedynie do wykonywanie dyspozycji innych niz zlecenia kupna/
sprzedazy instrumentow finansowych, w tym przelewow z rachunku maklerskiego. Realizacja zlecen
dla tej grupy b~dzie miafa miejsce w Sidomie - front end, a docelowo w odr~bnej aplikacji
zaawansowanej. Ponadto, Dom Maklerski nawiq_za+ wspofprac~ z firmq_ Telestrada, ktora umozliwifa
efektywniejsze zarzq_dzanie infoliniq_ w zakresie komunikatow, zarzq_dzania drzewem pofq_czen i menu
klienta.
Telefoniczna obsfuga prowadzona jest w Centrum Obsfugi Telefonicznej i Internetowej.
Centrum stanowi podstawowq_ jednostk~ front office do prowadzenia kompleksowej obsfugi klientow
uwzgl~dniajq_cq_ pomoc technicznq, obsfug~ dyspozycji i zlecen oraz aktywnq_ sprzedaz produktow
maklerskich. W Centrum prowadzona jest takle obsfuga reklamacji, kontrola transakcji podejrzanych,
monitoring zlecen klientow, kontrola i monitoring CDD klientow oraz procesow biznesowych (Business
Tracking), jak rowniez obsfuga zlecen na zagraniczne rynki akcji. COTiI aktywnie uczestniczy
w testach akceptacyjnych podstawowego oprogramowania Domu Maklerskiego oraz pracach
koncepcyjnych nad jego rozwojem. Do pozostafych czynnosci realizowanych przez COTiI nalezq_
obsfuga kredytow brokerskich, monitorowanie ryzyka w zakresie odroczonych p+atnosci i derywatow tj.
zobowiq_zan i poziomu zabezpieczenia na rachunkach.
Od momentu uruchomienia nowego systemu, jednostka zajmuje si~ rowniez kluczowymi
operacjami middle-office m.in. otwarcie sesji giefdowej, monitoring sesji, kontrola i naprawa bf~dow
w zakresie komunikatow i transakcji giefdowych, zarzq_dzanie tabelami prowizyjnymi, parametryzacja
systemu w zakresie funkcjonalnym, konfiguracja i parametryzacja derywatow oraz zamkni~cie sesji
giefdowej.
W roku 2014 zosta+o obsfu2:onych 124 tys. pofq_czen przychodzq_cych wobec 127 tys. pofq_czen
w 2013r. Pomimo spadku ilosci pofq_czen, po wdrozeniu nowego systemu transakcyjnego zwi~kszy+ si~
sredni czas pofq_czenia z ok. 3 min. do 4 min. Jest to spowodowane wi~kszq_ potrzebq_ wsparcia
klientow w nowych procesach swiadczenia us+ugi maklerskiej.
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W pazdzierniku 2014r. ING Securities S.A. w ramach realizowanej integracji usfug podpisa+
z ING Bankiem Slq_skim S.A. umow~ outsourcingowq_ na powierzenie przetwarzania danych
osobowych, archiwizowanie dokumentacji i wykonywanie niekt6rych czynnosci z zakresu srodk6w
bezpieczenstwa finansowego. Dzi~ki powyzszej umowie ING Bank Slq_ski:
•
•
•
•

prowadzi wsp61ne kartoteki klient6w Domu Maklerskiego i klient6w Banku,
posredniczy w dokonywaniu aktualizacji danych osobowych klient6w,
wykonuje czynnosci zwiq_zane z identyfikacjq_ i akceptacjq_ klienta (Customer Due Dilligance),
archiwizuje podstawowq, papierowq_ dokumentacj~ klienta (kartoteka, umowa ramowa,
umowa maklerska, pefnomocnictwa) wraz z dokumentacjq_ bankowq_.

2.2.2. Przebudowa oferty cenowej
1 marca 2014r. ING Securities S.A. przedstawi+ nowq_ ofert~ dla klient6w. Oferta wyr6znia si~
nowatorskimi rozwiq_zaniami na tie konkurencji. Klienci zostali podzieleni na 3 segmenty, dla kt6rych
przygotowano nowe warunki ofertowe: ,,NA START', ,,AICTYWNI" i "PREMIUM".
W ofercie ,,Na start'' dla nowych klient6w, Dom Maklerski oferuje:
•
•
•
•

zwolnienie z opfaty za prowadzenie rachunku w pierwszym p6+roczu,
stafq_ prowizj~ 5 z+ dla zlecen o wartosci do 5.000 z+ przez 12 miesi~cy od otwarcia rachunku,
zwrot prowizji od stratnych transakcji przez 4 miesiq_ce od otwarcia rachunku,
wsparcie telefoniczne w pierwszych krokach na GPW i liczne szkolenia internetowe dla
poczq_tkujq_cych inwestor6w.

W ofercie ,,Aktywni" dla nowych i obecnych klient6w przygotowano atrakcyjne warunki
obnizania stawek prowizji, niespotykane dotq_d na rynku usfug maklerskich. ING Securities S.A. w celu
obliczenia stawki prowizji kumuluje wielkosc obrotu z ostatnich 12 miesi~cy i obniza prowizj~ do
0,34% juz przy wykonaniu obrotu w wysokosci 400 tys. z+. oraz do 0,29% lub stawki negocjowanej
przy skumulowanym obrocie w wysokosci 1,2 min z+,
W powyzszej ofercie klientom oferuje si~ produkty wspierajq_ce proces inwestowania, takie jak
doradztwo inwestycyjne, derywaty, rachunek dla aktywnych inwestor6w OTP Trader, program do
analizy wykres6w ,,Notowania 4 Max", Certyfikaty ING Turbo.
Oferta ,,Premium" przeznaczona jest dla klient6w, kt6rzy wykonujq_ w ciqgu 6 miesi~cy obr6t
w wysokosci min. 1 min z+ lub 400 szt. kontrakt6w terminowych.
Klienci Premium przez okres 3 miesi~cy majq_ zagwarantowanq_ prowizj~ 0,29% lub
negocjowanq_ przy zleceniach skfadanych przez Internet i telefon, jak r6wniez pakiet z 5 ofertami,
nawet w sytuacji zmniejszenia aktywnosci. Dia tej grupy klient6w dedykowanymi usfugami sq_ m.in.
indywidualne doradztwo inwestycyjne polegajq_ce na scisfej wsp6fpracy z maklerem, derywaty,
rachunek dla aktywnych inwestor6w OTP Trader.
Dodatkowo, wszystkim nowym i obecnym klientom umozliwiono uzyskanie zwolnienia z opfaty za
prowadzenie rachunku, w sytuacji gdy w poprzednim p6+roczu zosta+ wykonany obr6t w wysokosci
20 tys. z+ lub 20 szt. kontrakt6w terminowych.

2.2.3. Nowe produkty i uslugi
Forex - W lutym 2014r. ING Securities S.A. wzbogacH swojq_ ofert~ o usfug~ Forex, udost~pniajq_c tym
samym klientom mozliwosc inwestycji na pozagiefdowym rynku walutowym. Dzi~ki nowoczesnej
platformie transakcyjno-analitycznej ING ProTrader, inwestorzy detaliczni majq_ dost~p do
najpfynniejszego rynku finansowego swiata, kt6rego globalne dzienne obroty 100-krotnie przekraczajq
obroty akcjami ze wszystkich giefd. W 2014r. ING Securities S.A. pozyska+ dla usfugi Forex
300 klient6w, kt6rzy zrealizowali 143.500 transakcji, wykonujq_c obr6t w wysokosci 22.062 min z+.
Podstawowe cechy usfugi Forex w Domu Maklerskim ING to:

•

platforma transakcyjna ING ProTrader w wersji desktop i mobilnej na najpopularniejsze
systemy operacyjne Android i iOS, o rozbudowanych mozliwosciach obserwacji kwotowan oraz
prowadzenia zaawansowanej analizy technicznej,
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•
•
•
•
•

dost~pne bezp+atnie DEMO platformy, na ktorym w warunkach realnych mozna uczyc si~

i testowac w+asne strategie inwestycyjne,
niska prowizja, kt6ra standardowo wynosi 0,0035% wartosci transakcji bez prowizji
minimalnej,
niskie spready walutowe zblizone do poziom6w z rynku mi~dzybankowego,
dost~pne mikroloty - mozliwosc zawierania transakcji juz od 3.000 jednostek waluty, co
w praktyce przy 1% depozycie oznacza brak bariery kapita+u dla drobnych inwestor6w,
profesjonalny serwis analityczny i informacyjny, w tym wiadomosci PAP i Reuters,
rozbudowany dzia+ edukacji i szkolen, w tym atrakcyjne kursy video.

W III kwartale 2014r. Dom Maklerski wzbogaci+ ofert~ rachunku Forex. Wszyscy nowi klienci,
kt6rzy za+ozq rachunek, w zaleznosci od wysokosci pierwszej wpfaty (zgodnie z ponizszq tabelaj mogq
zawierac transakcje z zerowq stawkq prowizji przez 8 pierwszych tygodni.
Wielkosc pierwszej wpfaty uprawniajqcej do cafkowitego
zwolnienia z naliczanej prowizji
5 000 - 9 999,99 PLN
10 000 - 19 999,99 PLN
Od 20 000 PLN

Wolumen obrotu zwolniony z prowizji
8 milion6w ztotych
18 milion6w z+otych
35 milion6w zfotych

Niestety, pomimo intensywnosci dziafan ukierunkowanych na marketing nie pozyskano
zakfadanej w planie liczby klient6w do usfugi Forex, a projekt jest daleki od uzyskania progu
rentownosci. Gfownymi powodami niepowodzenia komercyjnego przedsi~wzi~cia sq:
• cz~ste braki kwotowan realnych po stronie dostawcy pfynnosci oraz znaczne pogarszanie
oferty spreadow w stosunku do rynkowych w kluczowych momentach duzej zmiennosci
rynkowej,
• zbyt p6Z:ne udost~pnienie usfugi na podzielonym i nasyconym rynku uniemozliwiajqce szybki
przyrost bazy klient6w.
Analizy na iywo - Codzienne spotkania online z analitykiem ING Securities S.A., kt6ry
dokonuje biezqcej analizy rynku walutowego. Podczas spotkan prezentowane sq przykfady podejscia
do rynku Forex, bazujqcego na analizie technicznej i fundamentalnej. Kazdy klient moze zabrac gfos
i zadawac pytania prowadzqcemu oraz prezentowac w+asne pomysfy na kolejne spotkania.
Wirtua/na Gra Jnwestycyjna - Po kilku miesiqcach wsp61nych prac z ING Bankiem N.V.
w kwietniu 2014r. wystartowalismy z wirtualnq grq inwestycyjnq, kt6rej celem jest edukacja
i promocja notowanych na giefdzie Certyfikat6w ING Turbo. Kazdy uczestnik gry otrzymuje do
dyspozycji wirtualne srodki w wysokosci 100 tys. z+ do zainwestowania w realne produkty notowane
na warszawskiej giefdzie. Gra jest dost~pna przez kazde urzqdzenie (strona wykonana w technologii
RWD dostosowuje si~ do kazdego komputera, smartfona, tableta).
W ramach promowania Certyfikat6w ING Turbo, ING Securities S.A. na bazie Wirtualnej Gry
Inwestycyjnej zorganizowa+ konkurs inwestycyjny z nagrodami dla pracownik6w Grupy ING w Polsce.
w 2014 r. produkt zyska+ sporq popularnosc wsrod krajowych inwestorow. sredni dzienny obrot
certyfikatami Turbo w 2014r. wyni6s+ 1,5 min z+ (0,2 min z+ w 2013r.), a sredni poziom zaanga2:owania
finansowego ING, generujqcego przychod dla ING Securities S.A. wynios+ 5,5 min EUR (1 min EUR
w 2013r.).
Notowania Mobilne 3 - We wrzesniu 2014r. ING Securities S.A. udost~pnH nowoczesnq
Notowania Mobilne 3 s+uzqcq do odbioru notowan, obserwacji wykres6w i przebiegu sesji
giefdowej. Aplikacja Notowania Mobilne 3 dziafa na popularnych systemach Android, iOS i Windows
Phone. Dost~p do aplikacji jest darmowy dla wszystkich klient6w.
aplikacj~

Notowania 4 Max - W okresie wakacyjnym ING Securities S.A. udost~pni+ nowq wersj~
programu do obserwacji notowan i zaawansowanej analizy wykres6w - Notowania 4 Max. Poza
nowoczesnym wyglqdem, program oferuje wi~cej mozliwosci personalizacji i bogatszq palet~
wskainik6w do analizy wykres6w. Aplikacja jest darmowa dla klient6w ING Securities S.A.
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Materialy ana/ityczne - Wszystkie materialy analityczne (rekomendacje, komentarze, analizy
wykresow, biuletyny dzienne i tygodniowe) przygotowywane przez Zespo+ Analiz i Doradztwa uzyskafy
nowq, profesjonalnq_ szat~ graficznq_. Dzi~ki powyzszej zmianie publikowane dokumenty prezentujq_
najwyzszq_ jakosc w branzy maklerskiej.

2.2.4. Serwis internetowy
Serwis internetowy www.ingsecurities.pl zosta+ przebudowany zgodnie z obowiq_zujq_cymi
trendami rynkowymi w projektowaniu stron internetowych. Witryna Domu Maklerskiego zyskafa nowq_
form~ prezentacji oferty w podziale na 3 segmenty klientow, odswiezony katalog produktow i nowq_
odsfon~ startowej strony dziafu Edukacja. Pozwolifo to na uproszczenie tresci, ujednolicenie przekazu
i +atwiejszq_ nawigacj~.
Ponadto, udost~pnilismy klientom Blog prowadzony przez analitykow wykonany w nowej
technologii oraz w nowym, atrakcyjnym wyglq_dzie, jak rowniez unowoczesnionq_ wersj~ programu
LiveChat, dzi~ki ktoremu z kazdej podstrony serwisu internetowego klienci mogq_ kontaktowac si~
z pracownikiem Domu Maklerskiego.
Opublikowalismy tzw. stron~ HOME w serwisie analitycznym, dzi~ki ktorym ok. 80% biezq_cych
informacji analitycznych (komentarze, biuletyn dzienny, rekomendacje itp.) znajduje si~ na 1 stronie
w postaci opracowan w formacie PDF.
Uruchomiony zosta+ kana+ w serwisie Twitter, ktory prowadzq_ analitycy ING Securities S.A.,
publikujq_c szybkie komentarze do biezq_cej sytuacji giefdowej.

2.2.5. Edukacja i szkolenia dla inwestorow
Cykl internetowych szkolen prowadzonych przez pracownikow ING Securities S.A. zosta+
wzbogacony o tematyk~ rynku Forex oraz o szkolenia analityczne prowadzone przez licencjonowanego
Doradc~ Inwestycyjnego.
Dzi~ki nowemu narz~dziu GoToWebinar mozemy dotrzec do kazdego klienta. Nowa aplikacja
umozliwia dofq_czenie do szkolenia z dowolnego urzq_dzenia mobilnego. W ca+ym roku 2014
przeprowadzilismy ok. 130 szkolen i spotkan, w ktorych uczestniczy+o ok. 2.000 uczestnikow.
Projekty edukacyjne, w ktorych uczestniczy+ ING Securities S.A. w 2014r.:

•

Spotkanie Inwestuj Swiadomie w Gliwicach - Cykl spotkan ,,Inwestuj swiadomie" jest
realizowany w ramach programu Akcjonariat Obywatelski pod patronatem Ministerstwa
Skarbu Panstwa i ma na celu zach~cenie klientow do aktywnego i swiadomego inwestowania
na giefdzie. W lutym odbyfo si~ spotkanie w Gliwicach, w ktorym wzi~+o udzia+ prawie 100
osob.

•

Poznaj ING Turbo - W kwietniu i pazdzierniku przedstawiciele ING Securities S.A. spotykali si~
z inwestorami zainteresowanymi certyfikatami ING Turbo. Spotkania mialy miejsce w siedzibie
Giefdy Papierow Wartosciowych. Gfownym celem spotkania byfa popularyzacja produktow ETP
(Exchange Traded Products), w szczegolnosci Certyfikatow ING Turbo oferowanych przy
wspofpracy ING Securities S.A. i ING Banku N.V. W kazdym ze spotkan uczestniczy+o ok.
70 os6b.

•

5th Emerging European Investment Products Forum - Forum odbyfo si~ 25 czerwca
w siedzibie warszawskiej Giefdy. W ramach konferencji zosta+y omowione tematy dotyczq_ce
m.in. trend6w rynkowych i kwestii regulacyjnych na rynkach CEE, produktow
strukturyzowanych, trend6w dotyczq_cych rynku ETF, produktow ETP notowanych na GPW
i inwestycji alternatywnych. Przedstawiciele ING Securities S.A. zaprezentowali Certyfikaty ING
Turbo szerokiemu srodowisku branfowemu.
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2.2.6. Kanaly skladania zlecen
Struktura wykorzystywania poszczegolnych kanafow dystrybucji do skfadania zlecen
ustabilizowa+a si~ na poziomie zblizonym do lat poprzednich. Obecnie zlecenia osobiste stanowiq_
marginalnq_ cz~sc wszystkich zlecen i wyst~pujq_ gfownie przy obsfudze u agentow, sporadycznie przy
zleceniach przyjmowanych przez maklerow, jako rezultat porady udzielonej klientowi. Szczegolnym
rodzajem zlecen zaliczanych do skfadanych osobiscie sq_ zlecenia zamykajq_ce niedostatecznie
zabezpieczone pozycje klientow skfadane przez pracownikow ING Securities S.A. na podstawie
pe+nomocnictwa klienta. W ca+ym 2014r. udziaf zlecen osobistych spadf z 0,9% do 0,5% (0,8%
w 2012 r.). Udziaf zlecen internetowych wzros+ nieznacznie do 95,7%, w porownaniu do 2013r., gdy
wynosif 95,2% (95,3% w 2012r.). Udzia+ zlecen telefonicznych spadf nieznacznie w 2014r.
i wynios+ 3,8% (3,9% w latach 2012 i 2013).
Szczegofowe dane dotyczq_ce struktury zlecen na poszczegolnych rynkach w 2014r. obrazuje
ponizszy wykres i tabela.

Udzial poszczeg6/nych kanal6w dystrybucji w ogdlnej liczbie zleceri klientdw deta/icznych ING
Securities S.A. w zaleinosci od rodzaju instrumentu finansowego w latach 2012-2014
WA OSOBISTE
UJ

2012

l9

2013

u
<!'.
::::;

co

0

UJ

8<!'.

INTERNETOWE

15 TELEFONICZNE

2014

2012
2013
2014
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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RAZEM

2014
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938 004
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10183

45 094

1094103

1149 380
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50 715

1234 616

1 295 911

W 2014r. udziaf prowizji netto od zlecen z+ozonych za posrednictwem Internetu minimalnie
wzros+ z 78,3% jednakowo w 2013r. i 2012r. do 78,8%. Udziaf zlecen telefonicznych nieznacznie si~
zwi~kszy+ z 18,8% w 2013r. do 19% (18% w 2012r.). Po raz kolejny zmniejszy+ si~ udziaf prowizji od
zlecen osobistych, ktore przynios+y tylko 2,2% prowizji (2,9% w 2013r. i 3,7% w 2012r.).

Struktura przychod6w z prowizji netto Departamentu Klient6w Detalicznych ING Securities S.A.
w zaleinosci od rodzaju papieru i kanalu dystrybucji w latach 2012-2014
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Rynek Klientow Zamoznych
2.3.1. Wspolpraca z Private Banking

Wspofpraca z ING Bankiem Slq_skim S.A. w zakresie obsfugi klientow zamoznych z segmentow
Premium, Private Banking i Wealth Management byfa aktywnie prowadzona w 2014r. Klienci tych
segmentow mieli bezposredni i wygodny dost~p do usfug maklerskich w 40 jednostkach Private
Banking, dziafajq_cych jako placowki agencyjne ING Securities S.A. Obsfuga klientow w tych
jednostkach byfa prowadzona do czasu uruchomienia pod koniec pazdziernika 2014r. projektu
integracji us+ug maklerskich i bankowych.
Dzi~ki aktywnej wspofpracy i cyklicznym szkoleniom, pracownicy Banku mieli mozliwosc
podniesienia swojej wiedzy o rynku kapitafowym, instrumentach finansowych, czy usfugach
i produktach oferowanych przez ING Securities S.A. Na biezq_co mieli dost~p do materiafow
analitycznych, komentarzy giefdowych, rekomendacji inwestycyjnych. Ponadto byli informowani
o aktualnie prowadzonych przez ING Securities S.A. akcjach marketingowych i wprowadzanych
promocjach dla klientow. Dzi~ki tym dziafaniom pracownicy Private Banking mogli profesjonalnie
i skutecznie oferowac klientom zamoznym zaawansowane produkty maklerskie.
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Klienci zamozni pozyskani do ustug maklerskich standardowo otrzymywali opiek~ maklera,
przez co zyskiwali profesjonalne wsparcie w zakresie inwestycji oraz wygodnci_ formci_ korzystania
z produktow i ustug maklerskich. Po uruchomieniu projektu integracji ustug maklerskich z Bankiem
wspotpraca pomi~dzy pracownikami banku a maklerami jest kontynuowana. Na uwag~ zastuguje
rowniez bardzo dobra wspotpraca w obszarze najzamozniejszych klientow pomi~dzy Centrami Wealth
Management, a maklerami ING Securities S.A. zatrudnionymi w Oddziatach w Warszawie i Katowicach.
Wspolne spotkania maklerow i doradcow z klientami staty si~ codziennci_ praktykci_ biznesowci_.

2.3.2.

Zfota linia", Prywatny makler" i Doradztwo inwestycyjne"
usfugi dla aktywnych i zamoi:nych Klient6w ING Securities S.A.
11

11

11

Najaktywniejszym inwestorom indywidualnym, realizujci_cym miesi~czny obrot powyzej 1 min zt
na rynku akcji lub 1.000 szt. kontraktow terminowych i korzystajci_cym jednoczesnie z najwyzszego
pakietu ustug internetowych Ztoty Lew od kilku lat udost~pniana jest ustuga "ztota linia". Dzi~ki niej
najaktywniejsi inwestorzy majci_ mozliwosc natychmiastowego kontaktu z maklerem gietdowym lub
analitykiem. Specjalnie dedykowany w tym celu numer telefonu sprawia, ze czas oczekiwania na
potci_czenie skrocony jest do absolutnego minimum. Prawa dost~pu do "Ztotej linii" sci_ weryfikowane co
miesici_c. Klient uprawniony jest do obstugi na warunkach ustugi ltota linia" do 3 miesi~cy po
miesici_cu, w ktorym po raz ostatni wykonat obrot uprawniajci_cy do korzystania ze ltotej linii".
w 2014r. dost~p do //ztotej linii" posiadato sredniomiesi~cznie 20 klientow.
11

11

Ustuga Prywatny makler" stanowici_ca ofert~ dla zamoznych i wymagajci_cych inwestorow
zainteresowanych indywidualnci_ opiekci_ ulegta ograniczeniu z powodu regulacji prawnych. Wytyczne
Urz~du Komisji Nadzoru Finansowego dotyczci_ce ustug o charakterze porad inwestycyjnych
i doradztwa, w sposob bardzo restrykcyjny ograniczajci_ rol~ maklera przy udzielaniu tzw. porad
o charakterze ogolnym. W ramach tej ustugi w roku 2014r. maklerzy oferowali klientom porady
w ramach produktu rekomendacje fundamentalne przygotowywane przez analitykow instytucjonalnych
oraz w ramach produktu pod nazwci_ Nasi Maklerzy Typujci_ (NMT) przygotowywanego przez maklerow
i analitykow technicznych. "NMT" opiera si~ na analitycznym wskazaniu spotek z silnym
fundamentalnym potencjatem i interesujci_cych ze wzgl~du na faz~ biezci_cego zainteresowania si~
spotkci_ przez inwestorow.
11

11

Ustuga prywatny makler zostata, z dniem 12 stycznia 2015r., zastci_piona ustugci_ doradztwo
inwestycyjne, na podstawie uzyskanej w grudniu 2014r. zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Bankowosc inwestycyjna i doradztwo finansowe
Bankowoscici_ inwestycyjnci_ zajmuje si~ Departament Doradztwa Finansowo-Inwestycyjnego.
Do obszarow prowadzonej dziatalnosci nalezci_:
• organizacja pozyskiwania kapitatu akcyjnego i innych rodzajow finansowania poprzez
emisje na rynku regulowanym i poza obrotem zorganizowanym,
•
doradztwo finansowe, w tym w zakresie fuzji i przej~c,
•
publiczne wezwania do zapisywania si~ na sprzedaz akcji,
•
doradztwo prywatyzacyjne,
•
posrednictwo w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.
Departament Doradztwa Finansowo-Inwestycyjnego scisle wspotpracuje z ING Bankiem
Slci_skim S.A., departamentem bankowosci inwestycyjnej ING Bank w Londynie oraz innymi biurami
ING w Europie i na swiecie.

3.1.

Oferowanie papier6w wartosciowych

Bardzo staba koniunktura rynkowa, z ktorci_ mielismy do czynienia w roku 2014, negatywnie
na liczb~ publicznych ofert akcji. Niemniej jednak, pomimo trudnej sytuacji rynkowej ING
Securities S.A. uczestniczyt w 2014r. w nast~pujci_cych ofertach:
wptyn~ta
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•

•
•

w styczniu, jako wspo+prowadzci_cy ksi~g~ popytu ING uczestniczy+ w sprzedazy
18,67% akcji spo+ki Enea nalezci_cych do Vattenfall o wartosci 1,03 mid zL Ofert~
przeprowadzono metodci_ przyspieszonego budowania ksi~gi popytu,
w listopadzie, jako wspo+menadzer oferty ING uczestniczy+ we wtornej emisji akcji
Grupy Latos w wysokosci 996 min z+,
w grudniu, jako wspo+prowadzci_cy ksi~g~ popytu ING uczestniczy+ w sprzedazy 1,9%
akcji BPH nalezci_cych do GE Capital o wartosci 62 min zL Ofert~ przeprowadzono
metodci_ przyspieszonego budowania ksi~gi popytu.

Wskazane powyzej transakcje pozwolHy nam uzyskac 3 m1eJsce pod wzgl~dem wartosci
zrealizowanych ofert akcji na rynku polskim w rankingu Thomson Reuters.
ING Securities S.A. bra+ aktywny udzia+ w dzia+aniach promujci_cych gie+d~ warszawskci_, jako
regionalne centrum finansowe dla emitentow regionu Europy Srodkowo-Wschodniej. Do dzia+an tych
naleza+a wspo+organizacja czwartej edycji "Warsaw Capital Market Summit" - konferencji skierowanej
do potencjalnych emitentow z krajow Europy Srodkowo-Wschodniej.

3.2.

Doradztwo finansowe w zakresie fuzji i przej~c

ING Securities S.A. oferuje swoje us+ugi w procesie przej~c spo+ek dopuszczonych jak
i niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
W zakresie doradztwa zwici_zanego z rynkiem kapita+owym w pierwszej po+owie 2014r. ING
Securities S.A. doradza+ Ministrowi Skarbu Panstwa, jako akcjonariuszowi, w procesie sprzedazy akcji
Ciechu na rzecz Kulczyk Investments Chemistry. Skarb Panstwa uzyska+ w wyniku transakcji
600 min z+ ze sprzedazy akcji oraz 20 min z+ z wyp+aty dywidendy.
W ca+ym roku 2014, na bazie umowy z 2012r., ING, jako lider konsorcjum bankow pe+nH
doradcy Grupy Tauron w opracowaniu strategii finansowania na lata 2012-2015, w tym
przeprowadzenie pozyskania finansowania poprzez emisje obligacji krajowych, euroobligacji bci_dz
podwyzszenia kapita+u. Efektem bliskiej wspo+pracy z Grupci_ Tauron by+a emisja 5-letnich obligacji
Tauronu o wartosci 1,75 mid zL ING pe+nH funkcj~ lidera konsorcjum bankow prowadzci_cych proces
emisji.
funkcj~

4. Inwestycje srodkow wfasnych
W 2014 r., uchwa+ci_ Rady Nadzorczej, zosta+a zaktualizowana ,,Polityka inwestycyjna ING
Securities S.A.". Zgodnie z przyj~tci_ Politykci_ ING Securities S.A. maze dokonywac ograniczonych
inwestycji w instrumenty finansowe na w+asny rachunek wy+ci_cznie w celu:
• dywersyfikacji ryzyka kredytowego poprzez nabywanie papierow d+uznych Skarbu Panstwa,
• odsprzedania
nabytych
d+uznych
papierow
wartosciowych
emitowanych
przez
przedsi~biorstwa,

•
•
•

odsprzedania nabytych akcji spo+ki publicznej tej spoke w ramach programu odkupu akcji
w+asnych, tzw. buy-back,
praktycznego sprawdzenia poprawnosci dzia+ania i funkcjonalnosci systemow transakcyjnych
oraz w celach marketingowych,
wykonywania transakcji walutowych back to back w wyniku zlecenia Klienta.

W roku 2014 ING Securities S.A. przechowywa+ srodki w+asne niemal wy+ci_cznie na rachunkach
bankowych i lokatach.

5. Inne usfugi dla emitentow
5.1.

Usfugi sponsora emisji

ING Securities S.A. prowadzi rejestry akcji na okaziciela i akcji imiennych dla akcjonariuszy
nieposiadajci_cych rachunkow inwestycyjnych, ktorych akcje znajdujci_ si~ na koncie sponsora emisji
w Krajowym Depozycie Papierow Wartosciowych. Przeprowadzana jest konwersja akcji imiennych na
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akcje na okaziciela oraz obstuga wyptat dywidendy dla akcjonariuszy, ktorych akcje znajdujci_ si~
w rejestrze sponsora.
W 2014 r. ING Securities S.A. petnit funkcj~ sponsora emisji dla 9 spotek tj. ING Bank Slci_ski
S.A., Mostostal Warszawa S.A., Rafamet S.A., Farmacol S.A., Net-Trade S.A., Remak S.A., Regnon
S.A., ASBISc Enterprices PLC. oraz WILBO S.A.
Prowadzona jest obstuga wyptat srodkow pochodzci_cych z przymusowego wykupu akcji spotek
SOKOtOW S.A. i FBT MILMET S.A. NKT CABLES S.A.
ING Securities S.A. prowadzit tez rejestry uczestnikow dla certyfikatow inwestycyjnych SECUS
Pierwszego Funduszu Inwestycyjnego Zamkni~tego Aktywow Niepublicznych.
tci_czne przychody z tytutu wykonywania funkcji sponsora emisji w roku 2014 wyniosty 165,37
tys. zt.

5.2.

Usfugi custodialne

W ramach ustug swiadczonych dla spotek niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym
ING Securities S.A. prowadzi rejestry akcjonariuszy i wykonuje m.in. nast~pujci_ce czynnosci: przyj~cie
odcinkow zbiorowych do depozytu, sporzci_dzenie zaswiadczen depozytowych, realizacj~ umow kupnasprzedazy akcjonariuszy, blokad~ akcji i sporzci_dzenie odpowiednich zaswiadczen dla akcjonariuszy
zgtaszajci_cych ch~c uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W 2014 r. byta prowadzona
obstuga 4 spotek: NORDIS S.A., KOPEX MACHINERY S.A., ING Ustugi dla Biznesu S.A. oraz dla ING
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
tci_czne przychody z tytutu prowadzenia depozytow spotek niedopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym w roku 2014 wyniosty 70,34 tys. zt.

6. Informatyka i telekomunikacja
W pierwszej potowie roku 2014 ING Securities S.A. uruchomit produkcyjnie system PFSoft
Protrader - system do sktadania zlecen na rynku Forex.

nowych
•
•
•
•
•

W drugiej potowie 2014r. ING Securities S.A. uruchomit produkcyjne wykorzystanie kolejnych
systemow:
QBS - system ksi~gowy do prowadzenia ksi~gi gtownej,
ARGOS MBO - system do obstugi klientow instytucjonalnych,
Comarch CXT - system do obstugi klientow detalicznych,
Comarch CII - front-end dla klientow internetowych, zintegrowany z systemem bankowosci
internetowej ING BankOnline,
Sidoma Front-end - zaawansowany system front-end dla klientow internetowych, oparty
o system Sidoma Online.

Nowe wdrozenia zastci_pity uzywane dotychczas systemy Sidoma oraz Sidoma Online. Pod
koniec roku 2014 zostat zakupiony system mobilny dla klientow detalicznych - Comarch Mobile
Investment. Produkcyjne wdrozenie systemu planowane jest na potow~ roku 2015.
W roku 2015 b~dzie kontynuowany rozwoj funkcjonalnosci i optymalizacja rozwici_zan
technologicznych systemu informatycznego domu maklerskiego. Prace b~dci_ prowadzone
z uwzgl~dnieniem wytycznych KNF dotyczci_cych zarzci_dzania obszarami technologii informacyjnej
i bezpieczenstwa srodowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych.
Jesienici_ 2014r. nowe
we wspotpracy z GPW i KDPW.

systemy

pomyslnie

uczestniczyty

w

corocznych

testach

BCP

7. Zarzq_dzanie ryzykiem
Zarzci_dzanie ryzykiem w ING Securities S.A. jest prowadzone w scistej wspotpracy
z ING Bankiem Slci_skim S.A., ktory koordynuje dziatania w tym zakresie w grupie kapitatowej.
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7.1.

Ryzyko operacyjne

Wdrozony w ING Securities S.A. proces zarzci_dzania ryzykiem operacyjnym obejmuje wszystkie
procesy i linie biznesowe. Na system zarzci_dzania ryzykiem operacyjnym w ING Securities S.A. skfada
si~: identyfikacja, klasyfikacja i ocena ryzyka w biezci_cej dziafalnosci, produktach oraz projektach
poprzez organizacj~ warsztatow samooceny ryzyka i kontroli, monitorowanie ryzyka za pomocci_
Wskainikow Kluczowego Ryzyka, monitorowanie dziafan ograniczajci_cych ryzyko oraz wykonania
zalecen audytorskich i poza audytorskich za pomocci_ dedykowanej aplikacji iRisk, testowanie
kluczowych kontroli, identyfikacja zdarzen ryzyka operacyjnego oraz raportowanie incydentow,
zarzci_dzanie cici_gfoscici_ dziafalnosci, okreslenie apetytu na ryzyko niefinansowe oraz kontrol~ jego
przekroczen, podnoszenie swiadomosci wsrod pracownikow i prowadzenie szkolen w tematyce
zwici_zanej z ryzykiem operacyjnym. W ING Securities S.A. powofano Komitet Ryzyka Niefinansowego,
ktory jest ciafem doradczym dla Zarzci_du. Posiedzenia Komitetu odbywajci_ si~ w cyklach miesi~cznych,
a szczegofowe zasady jego dziafania okresla 11 Regulamin Komitetu Ryzyka Niefinansowego w ING
Securities S.A.". W cyklach miesi~cznych i kwartalnych sporzci_dzane sci_ raporty z zakresu zarzci_dzania
ryzykiem niefina nsowym uwzgl~dniajci_ce ryzyko operacyjne, braku zgodnosci (compliance) oraz
prawne, tzw. Non Financial Risk Dashboard. Raporty sci_ przekazywane do akceptacji Komitetu Ryzyka
Niefinansowego ING Securities S.A. oraz, odr~bnym trybem, przekazywane w ramach informacji
zarzci_dczej do Departamentu Zarzci_dzania Ryzykiem Operacyjnym w ING Banku Slci_skim S.A., ktory
wspiera zarzci_dzanie ryzykiem operacyjnym w grupie kapitafowej Banku. Sposob zarzci_dzania ryzykiem
operacyjnym zostaf opisany w ,,Polityce Zarzci_dzania Ryzykiem Operacyjnym w ING Securities S.A."
oraz innych procedurach regulujci_cych dziafanie w tym obszarze. Wszystkie regulacje w zakresie
zarzci_dzania ryzykiem operacyjnym sci_ dost~pne na stronie intranetowej ING Securities S.A.
w dedykowanej zakfadce ryzyko niefinansowe.
W roku 2014 kontynuowano udziaf w projekcie AMA 2.0., w ramach ktorego zaktualizowano
regulacje zgodnie z obowici_zujci_cymi w Grupie ING standardami, zrealizowano dziafania naprawcze
b~dci_ce zaleceniami procesu Testowania Kluczowych Kontroli w ramach procesu KCT (Key Control
Testing sign off 2013), przetestowano 31 kluczowych kontroli generycznych oraz 12 kontroli
specyficznych za rok 2014 oraz okreslono dziafania naprawcze dla zidentyfikowanych niezgodnosci
(KCT sign off 2014), oceniono krytycznosc zmodyfikowanych w roku 2014 procesow biznesowych oraz
wsparcia, przeprowadzono szkolenia uswiadamiajci_ce obejmujci_ce wszystkich pracownikow ING
Securities S.A. oraz raportowano w ramach monitorowania kluczowych ryzyk w cyklach kwartalnych
ogolnobankowe wskainiki kluczowego ryzyka KRI.

•
•

•
•
•

W 2014 r. w obszarze ryzyka operacyjnego:
odnotowano 11 incydentow ryzyka operacyjnego,
przeprowadzono ocen~ ryzyka na wyzszym szczeblu zarzci_dzania z udziafem Zarzci_du ING
Securities S.A. oraz Dyrektorow jednostek organizacyjnych. W ramach tej oceny zostaf
opracowany Plan Zintegrowanej Oceny Ryzyka na rok 2014,
przeprowadzono 7 warsztatow samooceny ryzyka i kontroli,
kontynuowano program szkolen z zakresu zarzci_dzania ryzykiem niefinansowym zgodnie
z Planem szkolen na rok 2014,
monitorowano 25 lokalnych kluczowych wskainikow ryzyka KRI oraz 14 ogolnobankowych
kluczowych wskafoikow ryzyka tzw. Bank Wide KRI.

7.2.

Ryzyko rynkowe

Pomiar ryzyka rynkowego ING Securities S.A. jest dokonywany przez ING Bank Slci_ski S.A. na
podstawie danych przekazywanych w postaci miesi~cznych raportow obowici_zujci_cych w grupie
kapitafowej.
W ramach pomiarow ryzyka rynkowego sci_ ustalane poziomy roznych rodzajow ryzyk tj. ryzyka
walutowego, ryzyka stopy procentowej, oraz ryzyka pfynnosci. Wszystkie rodzaje ryzyk majci_ okreslone
przez Bank limity. Do celow pomiaru poziomu poszczegolnych kategorii ryzyk ING Bank Slci_ski S.A.
wykorzystuje metod~ VAR (wartosci narazonej na ryzyko). Wyniki analizy ryzyka rynkowego
obejmujci_cej ocen~ poziomu poszczegolnych rodzaj6w ryzyka sci_ przekazywane przez ING Bank Slci_ski
S.A. do ING Securities S.A. w cyklach miesi~cznych.
Zgodnie z procedurci_ "Zasady zarzci_dzania ryzykiem pfynnosci w ING Securities S.A."
w cyklach miesi~cznych wyliczana jest Iuka pfynnosci przez Departament Rachunkowosci, a nast~pnie
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raport z tego pomiaru przekazywany jest do Zespotu Zarzci_dzania Ryzykiem. W cyklach kwartalnych do
Komisji Nadzoru Finansowego przekazywane sci_ przez Departament Rachunkowosci raporty w/s
ptynnosci. Przynajmniej raz do roku oraz dodatkowo w sytuacji zmiany warunkc5w majci_cych wptyw na
ptynnosc ING Securities S.A. Zespc5t Zarzci_dzania Ryzykiem wykonuje testy warunkow skrajnych
polegajci_ce na realizacji dotkliwego scenariusza historycznego, na ktory sktadajci_ si~ historyczne
najwi~ksze ekspozycje zwici_zane z czynnikami ryzyka.

7 .3.
W 2014 r.
•

•

Ryzyko kredytowe

podj~to nast~pujci_ce

decyzje:

Zaktualizowano list~ instrumentow finansowych, na ktc5re ING Securities przyjmuje zlecenia
z odroczonym terminem ptatnosci, list~ instrumentow obstugiwanych w rachunku OTP Trader,
list~ instrumentow finansowych, ktore mogci_ stanowic zabezpieczenie udzielonych kredytow na
zakup papierow o zaangazowaniu ponizej i rowne 1 min zt oraz powyzej lmln zt,
W zwici_zku z uruchomieniem ustugi Forex w lutym 2014 zostata zaktualizowana Specyfikacja
instrumentow OTC wraz z wymaganymi depozytami oraz wprowadzono zmiany
w Regulaminie swiadczenia ustug na rynku OTC przez ING Securities S.A.",
Uaktualnione zostaty warunki swiadczenia ustugi OTP Trader w zakresie wysokosci i zasad
ustalania maksymalnego limitu naleznosci z tytutu nabywanych instrumentow finansowych
oraz ujednolicono zapisy dotyczci_ce akceptacji maksymalnych limitow naleznosci z tytutu
transakcji bez petnego pokrycia, zmieniono maksymalny limit naleznosci przyznawany
wszystkim klientom ING Securities S.A. z 400 do 450 min zt,
Weszty w zycie uaktualnione warunki swiadczenia ustugi OTP Trader w zakresie pobierania
prowizji od transakcji odwrotnych,
Uaktualniono
,,Instrukcj~
monitorowania
oraz
ograniczania
ryzyka
kredytowego
w Departamencie Klientow Instytucjonalnych w ING Securities S.A.",
Zmieniono wysokosc oprocentowania depozytu dla klientow ING Securities S.A. inwestujci_cych
na rynku kontraktow terminowych z poziomu 1,0% do 0,5% w skali roku,
Zmieniono wysokosc wspokzynnika korelacji dla pozycji skorelowanych w derywatach z 0,85
do wysokosci 0,5,
Ustanowiono limit koncentracji zaangazowania na rok 2014 wobec klienta b~dci_cego instytucjci_
w wysokosci 70% uznanego kapitatu ING Securities S.A.,
Dokonano aktualizacji oceny podmiotow, w ktorych ING Securities S.A. przechowuje srodki
pieni~zne oraz instrumenty finansowe klientow,
Przyj~to 11 Polityk~ Apetytu na ryzyko kredytowe w ING Securities S.A.".
11

•

•
•
•
•
•
•
•

W celu biezci_cego wykazywania poziomu ryzyka kredytowego przygotowywane sci_ przez
Zesp6t Zarzci_dzania Ryzykiem w cyklach miesi~cznych raporty z zakresu zarzci_dzania ryzykiem
kredytowym dla cz~sci detalicznej kierowane do Prezesa Zarzci_du ING Securities S.A. oraz ING Banku
Slci_skiego S.A. oraz raporty w cz~sci instytucjonalnej w cyklach miesi~cznych kierowane do Zarzci_du
ING Securities S.A. oraz do ING Banku Slci_skiego S.A. Ponadto, raport z zakresu zarzci_dzania ryzykiem
kredytowym w ING Securities S.A. kierowany jest do Rady Nadzorczej w cyklach kwartalnych. Kazde
nowe ograniczenie ryzyka kredytowego wprowadzane jest Uchwatci_ Zarzci_du ING Securities S.A. Zarzci_d
ING Securities S.A. okreslit zasady akceptacji i tolerancji ryzyka kredytowego oraz monitorowania
i raportowania tego ryzyka w przyj~tej Polityce Apetytu na ryzyko kredytowe w ING Securities S.A.".
W 2014 r. nie zaraportowano zadnych incydent6w w zakresie zarzci_dzania ryzykiem
kredytowym.
11

7 .4.

Ryzyko braku
compliance)

zgodnosci

z wymogami

prawa

Grupy ING (ryzyko

Zadania w ramach nadzoru zgodnosci dziatalnosci z prawem wykonywane sci_ przez Inspektora
Nadzoru. System nadzoru zgodnosci dziatalnosci z prawem stuzy ujawnianiu i zapobieganiu naruszania
przez ING Securities S.A. obowici_zkow wynikajci_cych z przepisow prawa regulujci_cych prowadzenie
dziatalnosci maklerskiej. Do zadan nadzoru zgodnosci dziatalnosci z prawem nalezy:
•
badanie i regularna ocena adekwatnosci i skutecznosci przyj~tego systemu nadzoru zgodnosci
dziatalnosci z prawem,

20

•

•

•
•

badanie i regularna ocena adekwatnosci i skutecznosci dziatan podejmowanych w celu
wypetniania przez ING Securities S.A. obowici_zkow wynikajci_cych z przepisow prawa regulujci_cych
prowadzenie dziatalnosci maklerskiej,
doradztwo oraz biezci_ca pomoc osobom powici_zanym wykonujci_cym czynnosci w ramach
prowadzonej przez ING Securities S.A. dziatalnosci maklerskiej w wypetnianiu przez nich
obowici_zkow zgodnie z przepisami prawa regulujci_cych prowadzenie dziatalnosci maklerskiej,
zarzci_dzanie ryzykiem compliance rozumianym jako budowanie zaufania oraz ochrona dobrej
reputacji ING Securities S.A.,
przeciwdziatanie stratom oraz innym negatywnym konsekwencjom, jakie mogci_ wystci_pic na skutek
naruszenia wyzej wskazanych wymogow.

Gtownym zadaniem Inspektoratu Nadzoru w roku 2014 byla wspotpraca z jednostkami
biznesowymi w celu:
•
wdrozenia wymogow zwici_zanych z rozszerzeniem licencji ING Securities S.A. o swiadczenie ustugi
doradztwa inwestycyjnego,
•
wdrozenia systemu raportowania kontroli w oparciu o aplikacj~ iRisk,
• wdrozenia nowych systemow operacyjnych OCT, Argos,
•
poprawy efektywnosci prowadzonych w 1-ej i 2-ej linii obrony kontroli w obszarach
przeciwdziatania przest~pstwom finansowym i gospodarczym oraz compliance.
W wyniku uwag otrzymanych od KNF w procesie zatwierdzania wniosku o swiadczenie ustugi
doradztwa inwestycyjnego, zmodyfikowano szereg regulacji wewn~trznych. Aktualizacji ulegty
"Regulamin zarzci_dzania konfliktami interesow ING Securities S.A.", "Regulamin inwestowania przez
osoby powici_zane z ING Securities S.A. lub na ich rachunek w instrumenty finansowe", Regulamin
ochrony informacji poufnych oraz tajemnicy zawodowej w ING Securities S.A.".
11

Podj~to szereg dziatan skierowanych na terminowe zamkni~cie rekomendacji wydanych przez
Komisj~ Nadzoru Finansowego, ktore pojawity si~ w wyniku przeprowadzonego audytu obszaru
przeciwdziatania przest~pstwom finansowym w ING Securities S.A. W wyniku tych dziatan

zmodyfikowano "Regulamin przeciwdziatania praniu pieni~dzy oraz finansowania terroryzmu w ING
securities S.A.",
,,Procedur~ identyfikacji i akceptacji
klientow Departamentu Klientow
Instytucjonalnych, Departamentu Klientow Doradztwa Finansowo - Inwestycyjnego i osob prawnych
Departamentu Klientow Detalicznych w ING Securities S.A.".
W ramach dostosowywania regulacji ING Securities S.A. do wymagan Grupy ING opracowano
i przyj~to ,,Polityk~ przeciwdziatania przest~pstwom finansowym i gospodarczym w ING securities
S.A." oraz "Minimalne Standardy w zakresie przeciwdziatania przest~pstwom finansowym
i gospodarczym (Minimalne Standardy FEC)".
W ramach akcji szkoleniowej z obszaru nadzorowanego przez Inspektorat Nadzoru,
przygotowano i dostarczono pracownikom szereg szkolen. Na platformie e-learning wszyscy
pracownicy ING Securities S.A. odbyli szkolenia z zakresu FATCA, Przest~pczosci komputerowej,
Odpowiedzialnosci osobistej, Zgodne z prawem, ale szkodliwe.
Zdefiniowane w Planie Szkolen grupy docelowe pracownikow braty udziat w warsztatach
i szkoleniach prowadzonych przez pracownikow Inspektoratu Nadzoru.

7.5.

Proces oceny adekwatnosci kapitafowej ICAAP

W roku 2014 ING Securities S.A. na biezci_co przeglci_dat i aktualizowat wewn~trzne procedury,
ktore dokumentujci_ przebieg procesu oceny adekwatnosci kapitatowej oraz zasady zarzci_dzania
ryzykiem. W raportowanym okresie wdrofono kilka zmian w regulacjach z zakresu procesu oceny
adekwatnosci kapitatowej ICAAP.

Kazdorazowo na koniec miesici_ca dane na temat wyliczanych kapitatow byty raportowane do
Komisji Nadzoru Finansowego w postaci raportu MRF. Dodatkowo codziennie monitorowany byt
poziom kapitatu wewn~trznego celem obserwacji czy jest on utrzymany na poziomie
nieprzekraczajci_cym dopuszczalnej miary adekwatnosci kapitatu wewn~trznego, wyznaczonej na
poziomie 80% kapitatow nadzorowanych.
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W ramach procesu ICAAP przeprowadzono przeglci_d procesu ICAAP za okres od pazdziernika
2013r. do wrzesnia 2014r., przeglci_d katalogu ryzyk ING Securities S.A. oraz badanie istotnosci ryzyk
za rok 2014. W skfad katalogu ryzyk obecnie wchodzci_: ryzyko niefinansowe, biznesowe, powici_zan
kapita+owych, cen instrument6w kapita+owych, walutowe, stopy procentowej w portfelu
niehandlowym, kredytowe, rozliczenia, dostawy, pfynnosci, koncentracji oraz ryzyko rezydualne.
Zgodnie z przyj~tym kryterium do ryzyk istotnych nalezci_: ryzyko niefinansowe, biznesowe, powici_zan
kapita+owych oraz kredytowe.
W grudniu 2014r. proces ICAAP podlega+ ocenie Komisji Nadzoru Finansowego w ramach
Badania i Oceny Nadzorczej, ktora zakonczy+a si~ otrzymaniem najwyzszej oceny (1).

8. Audyt

wewn~trzny

i zewn~trzny I kontrole

zewn~trzne

Audytor wewn~trzny, zgodnie z zatwierdzonym przez Rad~ Nadzorczci_ Planem Audytu na 2014
rok (modyfikowanym w cici_gu roku) przeprowadzH 2 audyty: Audyt zarzqdzania zasobami ludzkimi na
dzieri 26 marca 2014 oraz Audyt procesu wynagrodzeri w zakresie rea/izacji po!ityki zmiennych
skladnik6w wynagrodzeri na dzieri 11 sierpnia 2014. Trzeci zaplanowany na rok 2014 audyt w zakresie
zarzci_dzania ryzykiem braku zgodnosci (compliance) oraz funkcji prawnej zosta+ zawieszony z koncem
grudnia w zwici_zku z rozpoczynajci_cym si~ audytem wspolnym z Departamentem Audytu
Wewn~trznego ING Banku Slci_skiego S.A. w zakresie detalicznych us+ug maklerskich.
W wyniku 2 przeprowadzonych audyt6w wydano +ci_cznie 11 rekomendacji: jednci_ z wysokim poziomem
ryzyka oraz dziesi~c z ryzykiem srednim. Srodowisko kontrolne w zakresie powyzszych audyt6w
zosta+o ocenione jako 11 wystarczajci_ce".
W ramach regulacji dotyczci_cych Stanowiska Audytu Wewn~trznego w roku 2014
zaktualizowano 11 Regulamin Audytu Wewn~trznego" oraz 11 Kart~ Audytu", kt6re zosta+y przyj~te przez
Zarzci_d i Komitet Audytu oraz zatwierdzone przez Rad~ Nadzorczci_.
Zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 05 lutego 2010 roku w sprawie
zakresu/ trybu i formy oraz termin6w przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne/ banh
o kt6rych mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowym~ i banki powiemicze
audytor zewn~trzny (KPMG) ocenH wypefnianie przez ING Securities S.A. wymogow
w zakresie przechowywania aktyw6w klient6w w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013
wynikajci_cych z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz z Rozporzqdzenia Ministra Finans6w
z dnia 24 wrzesnia 2012 w sprawie trybu i warunk6w post~powania firm inwestycyjnych/ bank6~
o kt6rych mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymt~ oraz bank6w
powiemiczych. Audytor nie zg+osH zastrzezen.
W roku 2014 ING Securities S.A. by+ takZe kontrolowany przez Komisj~ Nadzoru Finansowego
(KNF) oraz Krajowy Depozyt Papier6w Wartosciowych (KDPW). Kontrola KNF dotyczy+a wykonywania
przez ING Securities S.A. obowici_zkow wynikajci_cych z Ustawy z dnia 16 listopada 2000
o przeciwdzialaniu praniu pienk;dzy oraz finansowaniu terroryzmu. W jej wyniku wydano 11 zalecen.
Zgodnie z obowici_zujci_cymi zasadami prawid+owosc wykonania zalecen zosta+a zweryfikowana przez
audytora wewn~trznego. Kontrola KDPW dotyczy+a poprawnosci ewidencji papier6w wartosciowych,
system6w informatycznych obsfugujci_cych t~ ewidencj~, odpowiednich procedur wewn~trznych,
regulacji dotyczci_cych utrzymania cici_g+osci dziafalnosci oraz procesu archiwizacji. W wyniku kontroli
nie wydano zadnych zalecen.

9. Organizacja domu maklerskiego
9.1.

tad korporacyjny

W zwici_zku z wprowadzeniem przez Komisj~ Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014r.
opinii Rady Nadzorczej
11 Zasad ladu Korporacyjnego d!a instytucji nadzorowanych'; po zasi~gni~ciu
Spofki oraz uzyskaniu stanowiska Rady w zakresie postanowien ,,Zasad ladu Korporacyjnego"
odnoszci_cych si~ do funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej cz+onkow, Zarzci_d ING Securities S.A. z+ozy+
oswiadczenie o przyj~ciu do stosowania w ING Securities S.A., poczci_wszy od dnia 1 stycznia 2015r.,
zasad okreslonych w dokumencie 11 Zasady ladu Korporacyjnego d!a instytucji nadzorowanych';
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z zastrzezeniem, ze zasada opisana w § 22 ust. 1-2, dotyczci_ca udziatu cztonkow niezale2nych
b~dzie spetniona.

w sktadzie organu nadzorujci_cego nie

ING Bank Slci_ski S.A. jest jedynym akcjonariuszem ING Securities S.A. Walne Zgromadzenie
ING Securities S.A powotuje cztonkc5w Rady Nadzorczej w taki sposob, aby zapewnione byty zarc5wno
rc5zne i wzajemnie uzupetniajci_ce si~ ich kompetencje, jak i obiektywizm i niezaleznosc ocen.
W szczegolnosci w obecnym sktadzie Rady Nadzorczej znajdujci_ si~ osoby petnici_ce wysokie funkcje
zarzci_dzajci_ce w ING Banku Slci_skim S.A. i w ING Bank N.V. (podmiotu dominujci_cego wobec ING Banku
Slci_skiego S.A.), w tym Prezes i Cztonkowie Zarzci_du ING Banku Slci_skiego S.A. odpowiedzialni za
zarzci_dzanie ryzykiem, rachunkowosc i finanse, segment detaliczny oraz Dyrektor Banku
odpowiedzialny za rynki finansowe. Ponadto w sktadzie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest osoba
zatrudniona w ING Banku Slci_skim S.A. i posiadajci_ca uprawnienia biegtego rewidenta, spetniajci_ca
kryteria niezaleznosci w rozumieniu Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegtych rewidentach i ich
samorzci_dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649, z pc5zn. zm.).
Ponadto, Zarzci_d oswiadczyt, ze na najblizszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING
Securities S.A. przedtozy informacj~ o tresci ztozonego przez Spc5tk~ oswiadczenia o stosowaniu
,,Zasad l.adu Korporacyjnego" oraz wystci_pi do akcjonariusza w sprawie stosowania zasad
dedykowanych bezposred nio do akcjonariuszy.

9.2.

Pracownicy ING Securities S.A.

ING Securities S.A. wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2014r. zatrudniat 124 pracownikow
(w tym 29 maklerc5w), co stanowito tci_cznie 123,13 etatc5w.
W komc5rkach front office (rynek wtc5rny, rynek pierwotny, bankowosc inwestycyjna, analitycy)
zatrudnionych byto tci_cznie 65 pracownikow, co stanowito 52% ogc5tu zatrudnionych.
W cici_gu roku 2014 stosunek pracy zostat rozwici_zany z 12 pracownikami natomiast
zatrudnionych zostato 16 osc5b.
Ogolnie zatrudnienie w stosunku do roku poprzedniego zwi~kszyto si~ o 3,33%.

9.3.

Skfad Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Zarzq_du
Rada Nadzorcza

Wedtug stanu na dzien 1 stycznia 2014r. sktad Rady Nadzorczej ING Securities S.A. przedstawiat si~
n ast~pujci_co:
Przewod n iczci_cy
- Oscar Swan
Wiceprzewodniczci_ca
- Matgorzata Kotakowska
Cztonkowie
- Mirostaw Boda
- Agnieszka Schwedler
- Ignacio Julia Vilar
- Bohdan St~pkowski
- Mark Pieter de Boer

Z dniem 21 pazdziernika 2014r. ze sktadu Rady Nadzorczej, w zwici_zku ze ztozonci_ rezygnacjci_,
odwotany zostat Mark Pieter de Boer.
W dniu 17 listopada 2014r. Uchwatci_ nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego
ING Securities S.A. na Cztonka Rady Nadzorczej powotany zostat Arkadiusz Szperna.

Zgromadzenia

Od 17 listopada 2014r. sktad Rady Nadzorczej ING Securities S.A. przedstawia si~ nast~pujci_co:
Przewodniczci_cy
- Oscar Swan
Wiceprzewodniczci_ca
- Matgorzata Kotakowska
Cztonkowie
- Mirostaw Boda
- Agnieszka Schwedler
- Ignacio Julia Vilar
- Bohdan St~pkowski
- Arkadiusz Szperna
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Komitet Audytu Rady Nadzorczej
Wedtug stanu na dzien 1 stycznia 2014r. sktad Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Securities S.A.
przedstawiat si~ nast~pujci_co:
- Mirostaw Boda
Przewod niczci_cy
- Oscar Swan
Cztonkowie
- Agnieszka Schwedler
- Bohdan St~pkowski
Na przestrzeni roku 2014 w sktadzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Securities S.A. nie zaszty
zmiany.

Wedtug stanu na dzien 1 stycznia 2014r. w sktad Zarzci_du ING Securities S.A. wchodzili:
Prezes Zarzci_du
- Marek Stomski
Wiceprezes Zarzci_du
- Kamil Kalemba
Cztonkowie Zarzci_du
- Mariola Skrzypczak
- Konrad Zawisza
Na przestrzeni roku 2014 w sktadzie Zarzci_du ING Securities S.A. nie zaszty zmiany.

9.4.

Struktura organizacyjna

Na przestrzeni 2014r. miaty miejsce nast~pujci_ce zmiany w strukturze organizacyjnej Domu
Maklerskiego:
•
z dniem Ol.03.2014r. w strukturze organizacyjnej ING Securities S.A. utworzono stanowiska
Doradcy Inwestycyjnego w Zespole Analiz, Menedzera produktu i Starszego specjalisty ds. rozwoju
aplikacji w Wydziale Marketingu Detalicznego, Maklera - analityka w Centrum Obstugi Klient6w
oraz zlikwidowano
stanowisko
Z-cy
Naczelnika
Wydziatu
Marketingu
Detalicznego
w Departamencie Klient6w Detalicznych; ponadto zmieniono nazw~ stanowiska "Specjalista ds.
rozwoju sidomy internetowej i mobilnej" na "Specjalista ds. rozwoju aplikacji",
•
z dniem Ol.04.2014r. w Centrum Obstugi Klient6w w Katowicach utworzono Zesp6t Makler6w oraz
przeksztakono Zesp6t Analiz w Zesp6t Doradztwa i Analiz r6wnoczesnie wfci_czajci_c go w struktur~
organizacyjnci_ Centrum Obstugi Klient6w w Katowicach,
•
z dniem Ol.06.2014r. w Zespole Zarzci_dzania Ryzykiem utworzono stanowisko Starszego
specjalisty zarzci_dzania ryzykiem oraz zlikwidowano stanowisko Specjalisty zarzci_dzania ryzykiem,
•
z dniem 27.06.2014r. w Zespole Rynk6w Zagranicznych utworzono stanowisko Mtodszego
analityka walutowego,
•
z dniem 31.10.2014r. w strukturze organizacyjnej zlikwidowano stanowisko Kierownika projektu
ING Sprinters,
•
z dniem Ol.ll.2014r. w Wydziale Marketingu Detalicznego utworzono stanowisko Specjalisty ds.
wsparcia sprzedazy,
•
z dniem 12.ll.2014r. w Departamencie Klient6w Instytucjonalnych zlikwidowano Zesp6t Realizacji
Zlecen oraz stanowisko Tradera.
W zatci_czeniu przedstawiono schemat struktury organizacyjnej wedtug stanu na dzien
31 grudnia 2014r.

10. Wai:niejsze wydarzenia po 31 grudnia 2014r.:
•

•

z dniem Ol.Ol.2015r. w strukturze organizacyjnej ING Securities S.A. zmieniono nazw~ Wydziatu
Marketingu Detalicznego na Wydziat Rozwoju Biznesu, a w jego ramach utworzono Zesp6t ds.
Rozwoju Aplikacji,
z dniem 12.0l.2015r. Zarzci_d zdecydowat o udost~pnieniu klientom ING Securities S.A. ustugi
doradztwa inwestycyjnego,
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•

•

•
•

z dniem 12.0l.2015r., decyzjci_ Rady Nadzorczej, sktad Zarzci_du ING Securities S.A. zostat
rozszerzony o nowego Cztonka odpowiedzialnego za obszar detaliczny. Stanowisko to zostak>
powierzone p. Marcinowi Gizyckiemu,
z dniem 22.0l.2015r. wprowadzono zmiany w kompetencjach Cztonkow Zarzci_du, w ramach
ktorych bezposredni nadzor nad Departamentem Klientow Detalicznych, Dyrektorem ds.
Technologii, Departamentem Informatyki i Telekomunikacji oraz Departamentem Ewidencji
i Rozliczen Papierow Wartosciowych przejci_t Cztonek Zarzci_du Marcin Gizycki,
z dniem 04.03.2015r. zakonczono dziatalnosc na regulowanym rynku pozagietdowym,
podj~to decyzj~ o zakonczeniu swiadczenia ustug na rynku OTC (Forex) z dniem 31.03.2015r.

Sprawozdanie z dziatalnosci zawiera 25 kolejno ponumerowanych stron.
Warszawa, dnia 23 marca 2015 r.

Marek Stomski

- Prezes Zarzci_du

Kamil Kalemba

- Wiceprezes Zarzci_du

Marcin Gizycki

- Cztonek Zarzci_du

Mariola Skrzypczak

- Cztonek Zarzci_du

Konrad Zawisza

- Cztonek Zarzci_du
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Schemat organizacyjny
ING Securities Sp61ki Akcyjnej w Warszawie
na dzien 31.12.2014r.

ZARZl\D

Dyrektor d•. Technob9ii
Dei;;;rtament Klien tow Detahanydi

l

Centrum Oh<>iugi Klient<lw w Ki>to»ic<Kh
Zesp61 Mak!er&w

· Ze;;p&H:::«<1dttwa i f.naliz

Centrum Obslugi Kllent6w w Warszawie
Wydzial Marketingu Deta!icln<>;io

Wydziat Rink&w Zagranicznych
.CentrumOb>lugi Telefonicznej i Internetowej

t

Departament Informatykl i Telekomunikacjl

Depart;ime~t Ewidenql I Rozllczen Papierow Wartookiowydl

Zesp61 Administracji Systerrami
Zesp6l Adm'riktracji Beip~enstwem
O..partament Rachunkowosd

Centrum Wsparda Kllentow Instytucjonalnycl•

L[

.

-

z,,,,p&l Informatyki iTelel:omunik~cjl

. Z~~p61 !0o:licwi Klient6w Irt;tyt;tjonairtycl1

Kolor zielony

- jednostki nadzorowane przez Wiceprezesa Zarz<tdu

Kolor niebieski • jednostki nadzorowane przez Czfonka Zarz<tdu 1

Kolorzotty

- jednostki nadzorowane przez Czlonka Zarz<tdu 2
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