
VENTUS ASSET MANAGEMENT SA

BILANS DOMU MAKLERSKIEGO

AKTYWA 31.12.201231.12.2011

I. Srodki pieniezne
1 523 348,721 876 602,06

1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych

1 523 348,721 876 602,06

3. Inne srodki pieniezne 4. Inne aktywa pieniezneII. Naleznosci krótkoterminowe
141 966,19139013,79

1. Od klientów

103 465,5598075,34

2. Od jednostek powiazanych

856,09

3. Od banków prowadzacych dzialalnosc maklerska, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskicha) z tytulu zawartych transakcjib) pozostale4.0d podmiotów prowadzacych rynki regulowane i gieldy towarowe5. Od Krajowego Depozytu i gieldowych izb rozrachunkowychi gieldowych izb rozrachunkowych6.0d towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnychoraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych7.0d emitentów papierów wartosciowych lub wprowadzajacych8.0d izby gospodarczej9.Z tytulu podatków, dotacji i ubezpieczen spolecznych

16474,5520 268,4~

10.Dochodzone na drodze sadowej,nieobjete odpisami aktualizujacymi naleznosci11.Wynikajace z zawartych umów pozyczek papierów wartosciowych12.Pozostale

21 170,0020 670,OC

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu IV. Krótkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe
60 157,7317585,41

V. Instrumenty finansowe utrzYmywane do terminu zapadalnosci VI. Instrumenty finansowe dostepne do sprzedazyVII. Naleznosci dlugoterminoweVIII. Udzielone pozyczki dlugoterminoweIX. Wartosci niematerialne i prawneX. Rzeczowe aktywa trwale
16 155,4565 733,24

1. Srodki trwale, w tym

16155,4565 733,24

a) grunty ( w tym prawo uzytkowania wieczystego) b) budynki i lokalec) zespoly komputerowe

123,501 605,5C

d) pozostale srodki trwale

16031,9564 127,74

2. Srodki trwale w budowie 3. Zaliczki na srodki trwale w budowieXI. Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego2. Pozostale rozliczenia miedzyokresoweAktywa razem
1 741 628,092 098 934,50



PASYWA 31.12.201231.12.2011
J. Zobowiazania krotkoterminowe

23872,4125 939,07
1. Wobec klientów

16636,366041,81

2. Wobec jednostek powiazanych 3. Wobec banków prowadzacych dzialalnosc maklerska, innych domów maklerskichi towarowych domów maklerskicha) z tytulu zawartych transakcjib) pozostale4.Wobec podmiotów prowadzacych rynki regulowane i gieldy towarowe5.Wobec Krajowego Depozytu i gieldowych izb rozrachunkowych6.Wobec izby gospodarczej7. Wobec emitentów papierów wartosciowych lub wprowadzajacych8. Kredyty i pozyczkia) od jednostek powiazanychb) pozostale9. Dluzne papiery wartosciowe10. Wekslowe11. Z tytulu podatków, cel,ubezpieczen spolecznych

7 236,0519897,26

12. Z tytulu wynagrodzen 13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnychoraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych14.Wynikajace z zawartych umów pozyczek papierów wartosciowych15. Fundusze specjalne16. PozostaleII. Zobowiazania dlugoterminoweIII. Rozliczenia miedzy okresoweIV. Rezerwy na zobowiazaniaV. Zobowiazania podporzadkowaneVI. Kapital wlasny
1 717 755,682 072 995,43

1. Kapital podstawowy

600 000,00600 OOO,OC

2. Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkosc ujemna) 3. Akcje wlasne (wielkosc ujemna)~. Kapital zapasowy

1 472 995,431 450 265,4C

a) ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej b) utworzony ustawowo

1 472 995,431 450 265,4C

c) utworzony zgodnie ze statutem d) z doplat akcjonariuszye) inny5. Kapital z aktualizacji wyceny6. Pozostale kapitaly rezerwowe7. Zysk ( strata) z lat ubieglycha) zysk z lat ubieglych (wartosc dodatnia)b) strata z lat ubieglych (wartosc ujemna)8. Zysk ( strata) netto

-355239,7522 730,0~

9. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkosc ujemna) Pasywa razem
1 741 628,092 098 934,50



VENTUS ASSET MANAGEMENT SA
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DOMU MAKLERSKIEGO

603,52152 000,00
5,25

113575,22,

-433 856,87

-734,25

78617,12

48011,39

78617,12

48011,3

290 235,951

545440,41

168 928,20 81 307,75

228 640,41

40 000,00

316800,0
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59 320,8

10767,2
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31.12.2011

545 440,41

134 905,68

27 543,97
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84 676,87

276 946,93

53586,79

92287,62

31.12.2011

290 235,95

-434455,14



- od jednostek powiazanych
3. Pozostale odsetki4. Dodatnie róznice kursowea) zrealizowanebLnie zrealizowane5. PozostaleXVIII. Koszty finansowe

0,11
1. Odsetki od kredytów i pozyczek, w tym - dla jednostek powiazanych2. Pozostale odsetki3.Ujemne róznice kursowea) zrealizowaneb) niezrealizowane4. Pozostale

0,11

XIX. Zysk ( strata) z dzialalnosci gospodarczej ( XVI + XVIII - XVIII )
-355239,7547277,03

XX.Zyskinadzwycz~ne XXI. Straty nadzvczajneXXII.Zysk (strata) brutto (XIX + XX - XXI )

-355 239,7547277,03
XXIII. Podatek dochodowy

24547,00
XXIV. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) XXV. Zysk ( strata) netto ( XXII - XXIII - XXIV)

-355239,7522 730,03



VENTUS ASSET MANAGEMENT SA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM DOMU MAKLERSKIEGO
31.12.2012 31.12.2011

I. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO) 2 072 995,432 050 265,40
- korekty bledów podstawowych I.a. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO), po korektach

2 072 995,432 050 265,40
1. Kapital zakladowy na poczatek okresu

600 000,00600 000,00

1.1. Zmiany kapitalu zakladowego a) zwiekszenie (z tytulu)- emisji akcjib) zmniejszenie1.2. Kapital zakladowy na koniec okresu

600 000,00600 OOO,OC

2. Nalezne wplaty na kapital zakladowy na poczatek okresu 2.1. Zmiana naleznych wplat na kapital zakladowya) zwiekszenieb) zmniejszenie2.2. Nalezne wplaty na kapital zakladowy na koniec okresu3. Akcje wlasne na poczatek okresua) zwiekszenieb) zmniejszenie3.1. Akcje wlasne na koniec okresu. Kapital zapasowy na poczatek okresu

1 450 265,401 524 9BB,3~

.1. Zmiany kapitalu zapasowego

22 730,03-74722,9'

a) zwiekszenie

22 730,03

b) zmniejszenie

74 722,9~

.2. Kapital zapasowy na koniec okresu

1 472 995,431 450 265,4C

5. Kapital z aktualizacji wyceny na poczatek okresu 5.1. Zmiany kapitalu z aktualizacji wycenya) zwiekszenieb) zmniejszenie5.2. Kapital z aktualizacji wyceny na koniec okresu6. Pozostale kapitaly rezerwowe na poczatek okresu6.1. Zmiany pozostalych kapitalów rezerwowycha) zwiekszenieb) zmniejszenie6.2. Pozostale kapitaly rezerwowe na koniec okresu7. Zysk (strata) z lat ubieglych na poczatek okresu

22 730,03

7.1. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu - korekty bledów podstawowych7.2. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach

22 730,03

a) zwiekszenie b) zmniejszenie

22 730,03

7.3. Zysk z lat ubieglych na koniec okresu

0,00

7.4. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu

74 722,9~

- korekty bledów podstawowych 7.5. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po korektach

74644,22

a) zwiekszenie b) zmniejszenie

74644,22

7.6. Strata z lat ubieglych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu

0,000,00

B. Wynik netto

-355239,7522 730,03

a) zysk netto

22 730,03

b) strata netto

355239,75

c) odpisy z zysku II. Kapital wlasny na koniec okresu (BZ)
1 717755,682 072 995,43



VENTUS ASSET MANAGEMENT SA

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEZNYCH DOMU MAKLERSKIEGO

1 876 602,06 1 502 578,48
1 523 348,72 1 876 602,06

9 805,1

-38424,7

200 011,39
200011,3

0,00

152 000,0

48011,3

0,00
374 023,58
374 023,58

31.12.2011

174012,19
22 730,0

151 282,1

123505,121

4 009,00

4 009,00

-78617,12

-2 952,40

-2 066,66

78617,12

-42 572,32

74 608,12
78617,12

0,00
-353 253,34
-353 253,34

31.12.2011

-427 861,46
-355 239,75

-72621,71

53586,79

A Przeplywypienieznenetto z dzialalnosci operacyjnej ( I - " )
I Zysk ( strata) netto

II Korekty razem

1 Amortyzacja

2 Zyski ( strata) z tytulu róznic kursowych

3 Odsetki i udzialy w zyskach

4 Zysk ( strata) z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej

5 Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujacych naleznosci

6 Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

7 Zmiana stanu naleznosci

8 Zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych (z wyjatkiem pozyczek i kredytów),

w tym funduszy specjalnych

9 Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych

10 Pozostale korekty

B Przeplywypienieznenetto z dzialalnosci inwes
I Wplywy z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej

1 Zbycie instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy i utrzymywanych

do terminu zapadalnosci jednostki dominujacej

2 Zbycie instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy i utrzymywanych

do terminu zapadalnosci znaczacego inwestora

3 Zbycie instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy i utrzymywanych

do terminu zapadalnosci wspólnika jednostki wspólzaleznej

4 Zbycie instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy i utrzymywanych

do terminu zapadalnosci jednostek podporzadkowanych

5 Zbycie pozostalych instrumentów finnasowych dostepnych do sprzedazy

i utrzymywanych do terminu zapadalnosci

6 Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych

7 Zbycie skladników rzeczowych aktywów trwalych

8 Otrzymane udzialy w zyskach (dywidendy)

9 Otrzymane odsetki

10 Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych

11 Pozostale wplywy

II Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej

1 Nabycie instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy i utrzymywanych

do terminu zapadalnosci jednostk dominujacej

2 Nabycie instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy i utrzymywanych

do terminu zapadalnosci znaczacego inwestora

3 Nabycie instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy i utrzymywanych

do terminu zapadalnosci wspólnika jednostki wspólzaleznej

4 Nabycie instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy i utrzymywanych

do terminu zapadalnosci jednostek podporzadkowanych

5 Nabycie pozostalych instrumentów finansowych dostepnych do sprzedazy

i utrzymywanych do terminu zapadalnosci

6 Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych

7 Nabycie skladników rzeczowych aktywów trwalych

8 Udzielone pozyczki dlugoterminowe

9 Pozostale wydatki

C Przeplywypieniaznenetto z dzialalnosci finansowe
D Przeplywypienieznenetto razem( A+/-B+/-C)
E Bilansowazmianastanu srodków pienieznych, w tym:

zmiana stanu srodków pienieznych z tytulu róznic kursowych od walut obcych
F Srodki pienieznena poczatekokresu
G Srodki pienieznena koniec okresu (F+/-D)


