
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO
VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

Dane jednostki:

Nazwa:
Siedziba:
Adres:

Zakres dzialalnosci:

Ventus Asset Management Spólka Akcyjna
kraj Polska, woj. Mazowieckie, powiat M.ST. Warszawa, miejsc. Warszawa
ul. Wlodarzewska 69,02-384 Warszawa

Prowadzenie dzialalnosci maklerskiej w zakresie:
I) przyjmowania lub przekazywania zlecen nabycia lub zbycia:

a) zbywalnych papierów wartosciowych,
b) niebedacych papierami wartosciowymi instrumentów rynku

pienieznego,
c) niebedacych papierami wartosciowymi tytulów uczestnictwa w

instytucjach zbiorowego inwestowania,
d) niebedacych papierami wartosciowymi finansowych kontraktów

terminowych, umów forward dotyczacych stóp procentowych, swapów
akcyjnych, swapów na stopy procentowe, swapów walutowych,

e) niebedacych papierami wartosciowymi opcji na którykolwiek z
instrumentów finansowych wymienionych w lit. a-d lub stopy
procentowe albo kursy walut, lub opcji na takie opcje,

2) wykonywania zlecen, o których mowa w pkt 1, na rachunek dajacego zlecenie,
3) nabywania lub zbywania na wlasny rachunek instrumentów finansowych, o

których mowa w pkt 1,
4) zarzadzania portfelami, w sklad których wchodzi jeden lub wieksza liczba

instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1,
5) oferowania instrumentów finansowych, o których mowa w pkt I,
6) swiadczenia uslug w wykonywaniu zawartych umów o submisje inwestycyjne i

uslugowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze,
jezeli ich przedmiotem sa instrumenty finansowe, o których mowa w pkt 1,

7) prowadzenia rachunków papierów wartosciowych oraz rachunków pienieznych
sluzacych do ich obslugi,

8) doradztwa inwestycyjnego w zakresie papierów wartosciowych dopuszczonych
do publicznego obrotu,

9) przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania instrumentów
finansowych, o których mowa w pkt 1,

10) ewidencjonowania oraz prowadzenia rachunków, na których sa zapisane
instrumenty finansowe, o których mowa w pkt 1, z wylaczeniem rachunków
papierów wartosciowych, oraz prowadzenia rachunków pienieznych sluzacych do
obslugi rachunków, na których sa zapisane te instrumenty, z wylaczeniem obslugi
rachunków papierów wartosciowych, jak równiez rozliczania transakcji, których
przedmiotem sa te instrumenty, z wylaczeniem papierów wartosciowych
dopuszczonych do publicznego obrotu,

11) udostepniania skrytek sejmowych,
12) udzielania pozyczek pienieznych na dokonanie transakcji, której przedmiotem

jest jeden lub wieksza liczba instrumentów finansowych, o których mowa w pkt
I, w przypadku gdy transakcja jest dokon~ana za posrednictwem domu
maklerskiego,

13) doradztwa dla przedsiebiorców w zakresie struktury kapitalowej, strategii
przedsiebiorstwa lub innych zagadnien zwiazanych z taka struktura lub strategia,

14) doradztwa i uslug w zakresie laczenia, podzialu oraz przejmowania
przedsiebiorców,

15) doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych, o których
mowa w pkt I, z wylaczeniem papierów wartosciowych dopuszczonych do
publicznego obrotu,

16) swiadczenia uslug dodatkowych zwiazanych z submisja uslugowa lub
inwestycyjna,

17) wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to zwiazane ze swiadczeniem uslug z
zakresu dzialalnosci maklerskiej w zakresie wskazanym w pkt 1-6.
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Sad Rejestrowy: KRS 0000209936, Sadu Rejonowego dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Okres objety sprawozdaniem:

01.01.2012 - 31.12.2012

Zalozenie kontynuacji dzialalnosci:

Sprawozdanie zostalo sporzadzone przy zalozeniu kontynuacji dzialalnosci gospodarczej w dajacej Sie
przewidziec przyszlosci - nie istnieja okolicznosci wskazujace na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

Zasady i metody rachunkowosci, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego.

Rachunkowosc spólki jest prowadzona w oparciu o zakladowy plan kont sporzadzony zgodnie z ustawa o
rachunkowosci z dnia 29.09.1994 r. z pózniejszymi zmianami.
Aktywa i pasywa wycenianie sa w sposób nastepujacy:
- srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne amortyzuje sie wedlug obowiazujacych zasad, metod i
stawek amortyzacyjnych metoda liniowa, z tym ze skladniki o wartosci jednostkowej do 3.500 zl odpisuje sie w
koszty jednorazowo w miesiacu ich nabycia,
- zapasy sa wyceniane wedlug cen zakupu,
- naleznosci i zobowiazania w kwocie wymagajacej zaplaty,
- srodki pieniezne, kapitaly oraz pozostale aktywa i pasywa wedlug wartosci nominalnej.
Przychody ze sprzedazy obejmuja nalezne kwoty ze sprzedazy, pomniejszone o nalezny podatek od towarów i
uslug.
Firma prowadzi ewidencje kosztów w ukladzie rodzajowym oraz sporzadza rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym.

Plan kont stanowi zalacznik do niniejszego wprowadzenia.
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