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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

1. Firma, forma prawna, rejestr Spółki i posiadane oddziały. 

Spółka została założona pod firmą „Deutsche Asset Management” w formie spółki akcyjnej aktem założycielskim 

z dnia 28 sierpnia 2000 roku. Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy pod numerem RHB 61995 w dniu 1 września 2000 roku. 

W dniu 23 listopada 2001 roku dokonano rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000065126. 

W dniu 28 grudnia 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany firmy Spółki na „Dom 

Maklerski Capital Partners S.A.”. Zmiana ta została zarejestrowana w KRS w dniu 10 lutego 2006 roku. 

Kolejna zmiana firmy Spółki - na „Prosper Capital Dom Maklerski S.A.” została dokonana 22 sierpnia 2018 roku 

(data rejestracji w KRS) - na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku. 

Spółka nie posiada oddziałów, a swoją działalność prowadzi w miejscu rejestracji siedziby spółki, czyli 

w Warszawie. Działalność prowadzona jest od 1 września 2018 r. pod adresem ul. Waryńskiego 3A. Do 31 sierpnia  

2018 r. adresem Spółki była ul. Królewska 16. 

 

2. Zezwolenia i przedmiot przedsiębiorstwa. 

Decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku Spółka 

uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: 

1. oferowania papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,  

2. nabywania lub zbywania papierów wartościowych na cudzy rachunek, (usługi brokerskie),  

3. nabywania lub zbywania papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych 

z organizacją rynku regulowanego,  

4. zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,  

5. doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,  

6. prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi,  

7. pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych 

rynkach regulowanych, 

8. podejmowania czynności faktycznych i prawnych związanych z obsługą towarzystw funduszy inwestycyjnych, 

funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy emerytalnych i funduszy emerytalnych, 

9. dokonywania czynności związanych z obrotem prawami majątkowymi, 

10. dokonywania czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi. 

We wrześniu 2001 roku Spółka podjęła działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów 

wartościowych na zlecenie oraz doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Działalność ta była 

kontynuowana do połowy roku 2005, kiedy to w związku z uzyskaniem przez DWS Polska TFI S.A., podmiot 

należący do tej samej grupy kapitałowej, zezwolenia KPWiG na prowadzenie działalności w tym samym zakresie, 

podjęto decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 

Działalność operacyjna Domu Maklerskiego została wznowiona z dniem 31 stycznia 2006 r. 

Zakres wykonywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. czynności stanowiących działalność maklerską 

w rozumieniu art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Uoif”) 

jest obecnie następujący: 
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1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zgodnie z art. 69 ust. 2 

pkt 1 Uoif, 

2. wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 Uoif,  

3. oferowanie maklerskich instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 6 Uoif,  

4. przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 Uoif,  

5. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych 

zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Uoif,  

6. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, zgodnie z art. 69 

ust. 4 pkt 4 Uoif. 

Spoza katalogu czynności maklerskich Dom Maklerski wykonuje następujące usługi doradcze: 

1. przygotowywanie analiz celowości i sposobu pozyskiwania kapitału oraz analiz czynników wpływających na 

wybór sposobu pozyskiwania kapitału przez zleceniodawcę, 

2. przygotowywanie analiz celowości oraz skutków i kosztów oferty publicznej lub wprowadzenia do obrotu na 

rynku regulowanym określonych instrumentów finansowych, 

3. sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych, 

4. organizacja webinarów edukacyjnych. 

 

3. Kapitał zakładowy 

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania kapitał zakładowy wynosi 8 306 691,00 złotych i dzieli się na  

8 306 691 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

Na koniec roku obrotowego 2021 kapitał zakładowy był równy 8 306 691,00 złotych i dzielił się na  8 306 691 akcji 

zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

W trakcie roku obrotowego 2021 kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 6 306 691,00 zł do kwoty 

8 306 691,00 zł to  jest o kwotę 2 000 000,00 zł, w drodze emisji akcji: serii I – 2 000 000 szt. akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł, objętych po cenie emisyjnej 2,00 zł każda. W wyniku objęcia akcji I Spółka pozyskała 4 000 

000,00 zł. Dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego był 15 marca 2021 r.   

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 26 z dnia 16 czerwca 2021 r. kapitał zakładowy Spółki 

zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 415.334,00 (czterysta piętnaście tysięcy trzysta 

trzydzieści cztery) złote poprzez emisję nie więcej niż 415.334 (czterysta piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) 

akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie 

większej niż 415.334,00 (czterysta piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) złote. 

W okresie sprawozdawczym Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie nabywał akcji własnych. 

 

4. Struktura organów Spółki 

Osoby zarządzające:  

Imię i nazwisko Funkcja 
Data powołania 

do Zarządu Spółki 

Data odwołania lub rezygnacji  

 pełnionej funkcji 

Piotr Teleon Prezes Zarządu 1 czerwca 2020 - 

Adam Narczewski Wiceprezes Zarządu 1 października 2020 

 

- 

 

Grzegorz Droszcz Wiceprezes Zarządu 1 stycznia 2022 - 
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Osoby nadzorujące: 

Imię i nazwisko Funkcja 

Data powołania do 

Rady Nadzorczej 

Spółki 

Data odwołania lub rezygnacji 

z pełnionej funkcji 

Marek Szuszkiewicz Przewodniczący RN 17 lutego 2022 - 

Konrad Zacharzewski Wiceprzewodniczący  17 lutego 2022 - 

David Odrakiewicz 
Członek RN/ 

Przewodniczący RN 
14 stycznia 2020 17 lutego 2022, rezygnacja 

Ewa Jerzyk Członek RN 12 lutego 2020 - 

Cezary Jasiński Członek RN 6 maja 2020 17 lutego 2022, odwołanie 

Marian Noga Członek RN 4 grudnia 2020 - 

Krzysztof Dobrowolski Członek RN 4 grudnia 2020 - 

Zgodnie za Statutem Spółki Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu 

w głosowaniu tajnym oraz określa ich liczbę. 

Uprawnienia Zarządu Emitenta reguluje Statut oraz Kodeks spółek handlowych. 

 

5. Zatrudnienie 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka zatrudniała 25 osoby na podstawie umowy o pracę. 

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na mocy powołania. 

 

II. CEL I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ  ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ  
 

Zarządzanie ryzykiem w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jest procesem zintegrowanym i wykonywanym 

zgodnie z następującymi przepisami prawa: 

a. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.); 

b. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. Dz.U.2018. poz. 1111). 

c. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego 

i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń 

w domu maklerskim oraz małym domu maklerskim (Dz.U.2021. poz. 2267); 

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

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 648/2012; 

e. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, 

(UE0 nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 

Celem wdrożonego przez PCDM systemu zarządzania ryzykiem jest zapewnienie skutecznego i ostrożnego 

zarządzania ryzykiem, przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą akceptowalnego ogólnego 

poziomu ryzyka określonego w Apetycie na ryzyko oraz obowiązujących przepisów prawa. Funkcjonujące procesy 

zarządzania ryzykiem powinny zapewniać osiąganie maksymalnych, oczekiwanych i trwałych korzyści we 

wszelkich dziedzinach działalności Spółki, w tym zrozumienie potencjalnych pozytywnych i negatywnych skutków 

oddziaływania wszelkich czynników, które mogą mieć wpływ na działalność PCDM,  
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oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu, a także zmniejszenia 

prawdopodobieństwa porażki i niepewności co do osiągnięcia przez Spółkę zakładanych celów.   

1. Zasady zarządzania ryzykiem mają na celu propagowanie jednolitego rozumienia celów zarządzania 

ryzykiem oraz podejścia do ich realizacji: 

a) System zarządzania ryzykiem wdraża się z zachowaniem proporcjonalności w stosunku  

do charakteru, skali i złożoności rodzajów ryzyka związanych z modelem biznesowym i działalnością 

prowadzoną przez PCDM;  

b) PCDM zabezpiecza się przed ryzykiem poprzez identyfikowanie ryzyk, pomiar, monitorowanie  

oraz zarządzanie ryzykami;  

c) Zarząd oraz wszyscy pracownicy PCDM są zaangażowani w proces zarządzania ryzykiem poprzez 

uwzględnianie i przestrzeganie zasad niniejszej Strategii w codziennym podejmowaniu decyzji;  

d) PCDM koncentruje się na produktach, w zakresie których posiada doświadczenie umożliwiające rzetelną 

ocenę ryzyka, a wprowadzenie nowych produktów oraz uruchomienie lub zmiana prowadzonej 

działalności są zawsze poprzedzone kompleksową oceną ryzyka z nimi związanego. Kompleksowa 

analiza ryzyka przeprowadzana jest przez Risk Managera na wniosek Zarządu. Zarząd zapewnia 

odpowiednie zasoby oraz dostarcza niezbędne informacje do przeprowadzenia analiz;  

e) PCDM określa akceptowalny poziom ryzyka w szczególności w dokumencie Apetyt na 

ryzyko, m.in. poprzez system limitów wewnętrznych;  

f) zarządzanie ryzykiem w PCDM jest zorganizowane w sposób zapewniający właściwe zarządzanie 

konfliktami interesów;  

g) System sprawozdawczości wewnętrznej dostarcza osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji 

informacji na temat istotnych elementów ryzyk;  

h) zarządzanie ryzykiem w PCDM odbywa się w oparciu o pisemne procedury wewnętrzne;  

i) w przypadku, gdy PCDM nie ma pełnej informacji na temat podejmowanego ryzyka, decyzje 

podejmowane są w sposób ostrożnościowy;  

j) System zarządzania ryzykiem podlega regularnym przeglądom i niezbędnym aktualizacjom w celu 

zachowania jego adekwatności w stosunku do skali i złożoności prowadzonej przez PCDM działalności.  

Zarządzanie ryzykiem w Prosper Capital Domu Maklerskim S.A. jest sformalizowane i przeprowadzane zgodnie 

z przyjętymi przez Zarząd i zaakceptowanymi przez Radę Nadzorczą (wg właściwości) regulacjami. Procedury 

Ryzyka mają się przyczynić do poprawy wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych 

negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu. Komponenty systemu zarządzania ryzykiem 

w PCDM S.A. są następujące: 

1. Dokumenty strategiczne: 

a) Apetyt na ryzyko - zatwierdzany przez Radę Nadzorczą dokument określający w sposób jakościowo-

ilościowy akceptowalny poziom ryzyka PCDM. Dokument ten kształtuje ramy podejmowanych przez 

Zarząd decyzji i ma na celu utrzymanie poziomu ryzyka na racjonalnym poziomie, ograniczając 

zagrożenie wynikające z podejmowanego przez Spółkę ryzyka;  

b) Strategia zarządzania ryzykiem – niniejszy dokument określający podstawowe założenia, zadania, 

obowiązki oraz regulacje tworzące system zarządzania ryzykiem;  

c) Strategia biznesowa – dokument określający założenia biznesowe Spółki;  

d) Plan ciągłości działania Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – dokument określający zasady i czynności 

w zakresie zapewnienia koordynacji odtworzenia krytycznych funkcji biznesowych w przypadku 

utrudnienia lub niemożliwości działania w zwykłych warunkach prowadzenia działalności PCDM; 

e) Strategia zarządzania kapitałem w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – dokument określający zasady 

zarządzania kapitałem, preferowaną strukturę Funduszy własnych, zasady planowania kapitałowego 

oraz awaryjne plany kapitałowe;  
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f) Polityka planowania finansowego w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – dokument określający zasady 

procesu planowania finansowego w PCDM;  

g) Polityka kadrowa – dokument zawierający wytyczne dla procesów kadrowych PCDM, w tym  

m.in. zatrudnianie, zasady sukcesji, planowanie i rezerwy kadrowe;  

h) Polityka wynagrodzeń – dokument dotyczący zasad wynagradzania, w szczególności osób mających 

istotny wpływ na profil ryzyka PCDM;  

i) Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  

– dokument określający zasady i zakres upowszechniania informacji na temat adekwatności kapitałowej 

PCDM; 

2. Dokumenty operacyjne: 

a) Procedura wyznaczania i monitorowania apetytu na ryzyko w Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  

– dokument określający zasady wyznaczania i monitorowania Apetytu na ryzyko oraz limity 

wewnętrzne;  

b) Procedura wyliczania wymogów funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych – 

dokument określający zasady wyznaczania Funduszy własnych zgodnie z Rozporządzeniem IFR; 

c) Procedura szacowania kapitału wewnętrznego w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – dokument 

zawierający: zasady określania istotności ryzyka, metodykę szacowania Kapitału wewnętrznego 

 w oparciu o przepisy Rozporządzenia 2267, w tym szczegółowe zasady kalkulacji ekspozycji na 

poszczególne rodzaje ryzyka;  

d) Procedura oceny adekwatności aktywów płynnych – dokument zawierający w szczególności: 

identyfikację czynników istotnych dla ryzyka płynności i finansowania, pomiar ryzyka, podział 

odpowiedzialności w procesie oceny adekwatności aktywów płynnych; 

e) Procedura zarządzania ryzykiem w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – dokument określający zasady 

zarządzania poszczególnymi ryzykami zidentyfikowanymi w działalności PCDM; 

f) Procedura przeprowadzania testów warunków skrajnych – dokument opisujący zasady 

przeprowadzania testów warunków skrajnych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym  

założenia poszczególnych scenariuszy testowych, częstotliwość́ przeprowadzania, jednostki 

odpowiedzialne za ich przeprowadzanie oraz sposób ich raportowania i wykorzystywania w procesie 

zarzadzania ryzykiem;  

g) Procedura zarządzania produktami w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – dokument określający 

zasady ustalania grupy docelowej i strategii dystrybucji dla instrumentów finansowych w PCDM;  

h) System Sprawozdawczości Wewnętrznej w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – dokument określający 

zasady przekazywania informacji Zarządowi i Radzie Nadzorczej m.in. w zakresie: kwestii istotnych 

dotyczących zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie istotnych rodzajów ryzyka,  

ich poziomu i wpływu na stabilną sytuację finansową PCDM oraz realizacji polityk, strategii  

i procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz ich zmian;  

i) Procedura na wypadek zaprzestania działalności lub likwidacji. 

System zarządzania ryzykiem poddawany jest corocznej weryfikacji przez Zarząd, w celu dostosowania przyjętych 

zasad do zmian profilu ryzyka prowadzonej działalności i do zmian otoczenia zewnętrznego. Weryfikacja  

przeprowadzana jest także w sytuacji pojawienia się nowych rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii 

biznesowej i planach działania oraz zmian w otoczeniu zewnętrznym, w którym działa PCDM.  

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2033 z dnia 27 

listopada 2019r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia 

(UE) nr 1093/2010, (UE0 nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 8 grudnia 2021 r w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania 

ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu 
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maklerskim (Dz.U.2021. poz. 2267), czyli tzw. „pakietu IFR/IFD”,  wymienione powyżej dokumenty strategiczne oraz 

dokumenty operacyjne zostały dostosowane do nowych regulacji uchwałami: 

1. Uchwałami Zarządu nr 01/06/2021 oraz 02/06/2021 z dnia 23 czerwca 2021 zatwierdzonymi uchwałami 

Rady Nadzorczej nr 01/06/2021 oraz 02/06/2021 z dnia 25 czerwca 2021. 

2. Uchwałami Zarządu nr 06/12/2021 z dnia 22 grudnia 2021 oraz 11/12/2021 z 23 grudnia 2021, 

zatwierdzonymi uchwałą Rady Nadzorczej  nr 15/12/2021 z dnia 24 grudnia 2021 roku. 

W związku z powyższym, system zarządzania ryzykiem został dostosowany do wdrożonego pakietu IFR/IFD. 

W 2021 roku pomiary ryzyka dokonane został w marcu i w grudniu. Początek światowej pandemii COVID-19 

spowodował zmiany nie tylko w sferze społecznej ale również gospodarczej. Firmy musiały dostosować swoje 

modele biznesowe do nowej rzeczywistości. Jednocześnie, zmieniło się postrzeganie wielu ryzyk, związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Na podstawie Roz. IV Regulaminu Zarządzania Ryzykiem w Prosper Capital Dom Maklerski S.A., w marcu 2021 

odbył się pomiar ryzyk obowiązujących w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej „PCDM”).  Pomiaru ryzyk 

dokonał Risk Manager dla wszystkich ryzyk wskazanych na Liście Ryzyk, która stanowi Załącznik nr 1 do Strategii 

Zarządzania Ryzykiem w Prosper Capital Domu Maklerskim S.A., zaakceptowanej przez Zarząd. W ocenie ryzyk 

występujących w działalności PCDM, wzięto pod uwagę następujące okoliczności: 

1. Obecna sytuacja makroekonomiczna związana z pandemią koronawirusa. 

2. Aktualne i historyczne wyniki finansowe spółki. 

3. Wdrożenie nowej, zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą, strategii biznesowej PCDM na kolejne 2 lata. 

4. Wdrożenie systemu online do zawierania umów z klientami oraz składania zapisów na emisje będące 

w ofercie PCDM. 

5. Zdarzenia operacyjne z ostatnich 24 miesięcy. 

6. Zmiany w akcjonariacie i we władzach spółki w ostatnich 12 miesiącach 

W grudniu, po pełnym wdrożeniu pakietu IFR/IFD, dokonano kolejnego pomiaru ryzyk, uwzględniając nowe 

regulacje. Przede wszystkim, dodatkowo wzięto pod uwagę wpływ danego ryzyka dla klienta, dla rynku i dla firmy.  

Nowa metodologia pomiaru ryzyk uwzględnia te kluczowe elementy. Ze względu na swój model biznesowy i skalę 

działalności, w większości przypadków, PCDM nie identyfikuje ryzyk dla rynku. Nowe regulacje (wdrożone 

w grudniu 2021) oraz zmieniające się otoczenie makroekonomiczne powodują, że kolejny proces identyfikacji oraz 

pomiaru ryzyk zostanie wykonany maksymalnie w II kwartale 2022. 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU 2021 

W roku 2021 roku Spółka kontynuowała działalność w zakresie oferowania instrumentów finansowych, 

przyjmowania i przekazywania zleceń, zawierania transakcji w obrocie instrumentami rynku niepublicznego, 

świadczenia usług doradczych, przechowywania i ewidencjonowania instrumentów finansowych oraz 

świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.  

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM) prowadziła aktywne działania mające na celu pozyskanie nowych 

Emitentów obligacji oraz akcji. Efektem tych działań był znaczny wzrost liczby oraz wolumenu emisji 

przeprowadzonych przez PCDM w 2021 roku oraz większa dywersyfikacja Emitentów. PCDM pełniła rolę firmy 

inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej sześciu emisji akcji, z czego trzy emisje akcji zostały 

przeprowadzone z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. W ramach zrealizowanych 

emisji akcji przy współpracy PCDM, Emitenci pozyskali łącznie ponad 36 mln zł. W 2021 roku przeprowadzono we 

współpracy z PCDM 12 emisji obligacji, w których pozyskano ponad 51 mln zł (w 2020 roku odpowiednio 7 emisji 

i niespełna 19 mln zł), co oznacza wzrost o blisko 170 % r/r. w wartości pozyskanych środków.  
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Działania mające na celu pozyskanie nowych Emitentów przełożyły się również na znacznie lepsze wyniki 

finansowe Spółki, w tym ze sprzedaży usług ewidencyjnych oraz pełnienia funkcji Agenta Emisji. W 2021 roku 

wzrost przychodów łącznie wynikających z pełnionych funkcji Agenta Emisji, Sponsora Emisji, Pośrednika 

Rejestracyjnego, Agenta Płatniczego i prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy wyniósł ponad 107 % r/r.  

W zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych, Spółka pośredniczyła w sprzedaży 

certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości 11,5 mln zł oferowanych przez sześć towarzystw funduszy 

inwestycyjnych w ramach zawartych umów oferowania. W 2021 roku prowadzono również prace mające na celu 

rozszerzenie dostępnej oferty produktowej o jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. W tym 

zakresie, w 2021 roku, wprowadzono do oferty PCDM produkty: Investors TFI, Generali Investments TFI oraz 

Skarbiec TFI.  

 

Dodatkowo Spółka pośredniczyła w 2021 roku w transakcjach papierów wartościowych na rynku niepublicznym 

o łącznej wartości ponad 19 mln zł. 

PCDM w 2021 roku prowadziła aktywne działania mające na celu rozbudowę sieci sprzedaży produktów 

inwestycyjnych dystrybuowanych przez PCDM, wykorzystując do tego celu AFI (Agentów Firmy Inwestycyjnej), 

z którymi współpracuje. W efekcie tych działań w 2021 roku otwarte zostały Punkty Obsługi Klienta AFI 

współpracujących z PCDM w Szczecinie, Sopocie, Warszawie, Krakowie, Olsztynie i Lubinie. PCDM otworzył 

również Punkt Obsługi Klienta w Toruniu, który został zamknięty w grudniu 2021 roku ze względu na nieosiągnięcie 

założonych planów w zakładanym okresie. 

W 2021 roku czynności agencyjne wykonywało 5 agentów (w tym 4 osoby prawne i 1 osoba fizyczna). Na koniec 

2021 roku PCDM procedowała w Komisji Nadzoru Finansowego jeden wniosek o wpis do rejestru agentów firm 

inwestycyjnych. 

W roku 2021 PCDM pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez GPW dla pięciu podmiotów, w tym zarówno planujących debiut jak i tych już notowanych na rynku 

NewConnect. 

W 2021 roku PCDM rozpoczęła również projekty mające na celu podwyższenie jakości świadczonych usług 

i optymalizację obsługi Klientów. Jednym z efektów tych działań było wdrożenie w I połowie 2021 roku całkowicie 

zdalnego procesu zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich.  

W dniu 16 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie PCDM podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz Pracowników PCDM. Celem programu motywacyjnego jest stworzenie 

dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących osoby uczestniczące w programie w zakresie 

zapewnienia optymalnych warunków dla osiągniecia satysfakcjonujących wyników finansowych 

i długoterminowego wzrostu wartości Spółki. W ramach programu motywacyjnego Członkowie Zarządu oraz 

Pracownicy PCDM mają możliwość nabycia łącznie do 415.334 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do 

nabycia 415.334 akcji Spółki po cenie nominalnej równej 1 zł za jedną akcję pod warunkiem realizacji założonych 

planów finansowych. 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. w roku 2021 nie zajmowała się dziedziną badań i rozwoju. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

IV. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

1.   Wynik finansowy za rok 2021 oraz okres porównywalny 

Przychody i koszty operacyjne 
2021 

[ tys. zł ] 

2020 

[ tys. zł ] 

Przychody z podstawowej działalności 9 648,81 7 765,19 

Koszty działalności podstawowej 12 175,00 10 833,48 

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu – – 

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu – – 

Przychody z instrumentów fin. utrzymywanych do terminu zapadalności – – 

Koszty z tytułu instrumentów fin. utrzymywanych do terminu zapadalności – – 

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży – – 

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży – – 

Pozostałe przychody operacyjne 483,98 140,32 

Pozostałe koszty operacyjne 734,71 260,11 

ZYSK / STRATA z działalności operacyjnej  -2 776,92 -3 188,08 

Przychody finansowe 1,30 12,99 

Koszty finansowe 46,20 23,38 

ZYSK / STRATA brutto -2 821,82 -3 198,47 

Podatek dochodowy -19,29 84,24 

ZYSK / STRATA netto  -2 802,53 -3 282,71 

 

2. Główne czynniki wpływające na wynik finansowy 

W roku 2021 istotne przychody i koszty wystąpiły w obszarze podstawowej działalności. Przychody z podstawowej 

działalności stanowiły 95,21% wszystkich osiągniętych w roku 2021 przychodów, natomiast koszty działalności 

podstawowej poniesione w 2021 roku to 93,97%  kosztów. 
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Przychody z podstawowej działalności wyniosły łącznie 9.648,81 tys. zł i w podziale na rodzaje przychodów 

kształtowały się następująco: 

Przychody z działalności maklerskiej 8 .776,06 tys. zł 

Przychody z pozostałej działalności podstawowej 872,75 tys. zł 

 

Przychody w rozbiciu na rodzaj sprzedaży w poszczególnych rodzajach działalności: 

Lp. Wyszczególnienie przychodów 
Rok obrotowy 2021 Rok poprzedni 

2020 

Zmiana 

(3-5)/5 % tys. zł Strukt %  

1 2 3 4 5 6 

2 Przychody z działalności maklerskiej z tytułu:         

3 
- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych 
                -   zł  -                   -   zł  - 

4 
- wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, na rachunek dającego zlecenie 
        200,87 zł  1,98%           399,60 zł  -49,73% 

5 
- zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 
                -   zł  -                   -   zł  - 

6 - doradztwa inwestycyjnego                 -   zł  -                   -   zł  - 

7 - oferowania instrumentów finansowych     7 438,23 zł  73,40%       6 259,23 zł  18,84% 

8 

- świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o 

subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i 

wykonywania innych umów o podobnym charakterze, 

jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe 

                -   zł  -                   -   zł  - 

9 

- prowadzenia rachunków pieniężnych, 

przechowywania lub rejestrowania instrumentów 

finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o 

których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

    1 136,96 zł  11,22%           548,34 zł  107,34% 

10 - pozostałe                  -   zł  -                   -   zł  - 

11 Przychody z pozostałej działalności podstawowej         872,75 zł  8,61%           558,02 zł  56,40% 

12 Przychody z podstawowej działalności łącznie     9 648,81 zł  95,21%       7 765,19 zł  24,26% 

13 
Przychody z instrumentów finansowych 

przeznaczonych do obrotu 
                -   zł  -                   -   zł  - 

14 
Przychody z instrumentów finansowych 

utrzymywanych do terminu zapadalności 
                -   zł  -                   -   zł  - 

15 
Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do 

sprzedaży 
                -   zł  -                   -   zł  - 

16 Pozostałe przychody operacyjne         483,98 zł  4,78%           140,32 zł  244,91% 

17 Przychody finansowe             1,30 zł  0,01%             12,99 zł  -90,01% 

18 Przychody razem   10 134,09 zł  100,00%       7 918,51 zł  27,98% 

 

W roku 2021 Spółka zanotowała 28% wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.215,58 tys. 

zł. Łączna kwota przychodów wyniosła 10.134,09 tys. zł. Wpływ na zwiększenie przychodów miały następujące 

pozycje: 

- wzrost przychodów z oferowania instrumentów finansowych o 1.179 tys. zł, 

- wzrost przychodów z tytułu prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania 

instrumentów finansowych o  588,62 tys. zł, 

- wzrost przychodów z pozostałej działalności podstawowej o 314,73 tys. zł, 

- wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 343,66 tys. zł. 
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Zmniejszenie przychodów nastąpiło w następujących obszarach: 

-  spadek przychodów z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych o  198,73 tys. zł, 

- spadek przechodów finansowych o 11,73 tys. zł. 

 

Koszty działalności podstawowej wyniosły łącznie 12.175,00 tys. zł i w podziale na rodzaje kosztów kształtowały 

się następująco : 

Wynagrodzenia 3.283,33 tys. zł  

Ubezpieczenia społeczne 549,66 tys. zł 

Świadczenia na rzecz pracowników 53,53 tys. zł 

Zużycie materiałów i energii 166,59 tys. zł 

Usługi obce 6.503,70 tys. zł 

Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości 612,26 tys. zł 

Amortyzacja 230,33 tys. zł 

Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 489,59 tys. zł 

Pozostałe 286,00 tys. zł 

Zasadnicze elementy kosztowe w realizacji opisanych przychodów stanowią koszty pracy i koszty usług obcych 

(koszty AFI) generujące marżę brutto na sprzedaży. 

Zasadnicze elementy w realizacji przychodów stanowią odpowiednio następujące koszty: 

Lp. Wyszczególnienie kosztów 
Rok obrotowy 2021 Rok poprzedni 

2020 

Zmiana 

(3-5)/5 % tys. zł Strukt % 

1 2 3 4 5 6 

2 

Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd 

towarowych, Krajowego Depozytu i izb 

rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 

-   zł - -   zł - 

3 Opłaty na rzecz CCP -   zł - -   zł - 

4 Opłaty na rzecz izby gospodarczej -   zł - -   zł - 

5 Wynagrodzenia 3 283,33 zł 25,34% 3 390,55 zł -3,16% 

6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 549,66 zł 4,24% 407,91 zł 34,75% 

7 Świadczenia na rzecz pracowników 53,53 zł 0,41% 147,26 zł -63,65% 

8 Zużycie materiałów i energii 166,59 zł 1,29% 129,05 zł 29,09% 

9 Usługi obce 6 503,70 zł 50,20% 5 435,79 zł 19,65% 

10 Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości 612,26 zł 4,73% 587,26 zł 4,26% 

11 Pozostałe koszty rzeczowe -   zł - -   zł - 

12 Amortyzacja 230,33 zł 1,78% 205,98 zł 11,82% 

13 Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 489,59 zł 3,78% 400,11 zł 22,36% 

14 Prowizje i inne opłaty -   zł - -   zł - 

15 Pozostałe 286,00 zł 2,21% 129,58 zł 120,71% 

16 Koszty działalności podstawowej 12 175,00 zł 93,97% 10 833,48 zł 12,38% 

17 
Koszty z tytułu instrumentów finansowych 

przeznaczonych do obrotu 
-   zł - -   zł - 

18 
Koszty z tytułu instrumentów finansowych 

utrzymywanych do terminu zapadalności 
-   zł - -   zł - 

19 
Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych 

do sprzedaży 
-   zł - -   zł - 

20 Pozostałe koszty operacyjne 734,71 zł 5,67% 260,11 zł 182,46% 

21 Koszty finansowe 46,20 zł 0,36% 23,38 zł 97,64% 

22 Koszty razem 12 955,91 zł 100,00% 11 116,97 zł 16,54% 
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W roku 2021 Spółka odnotowała 12,38% wzrost kosztów na działalności podstawowej w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Największe zmiany w stosunku do roku poprzedniego wystąpiły w poniższych obszarach: 

- zwiększenie kosztów usług obcych o 1.067,91 tys. zł - wzrost jest ściśle związany z przychodami z tytułu 

oferowania instrumentów finansowych. Głównym kanałem sprzedażowym są zewnętrzne sieci Agentów Firm 

Inwestycyjnych, co z powodu wzrostu wolumenów i przychodów z tytułu oferowania zwiększyło również koszty 

AFi a co za tym idzie koszt usług obcych. Na koszt usług obcych również wpłynęło zwiększenie kosztów doradztwa 

oraz doradztwa prawnego, które również w dużej mierze związane było z oferowanymi produktami. Ponadto 

spółka w związku z rozwojem systemu Argos poniosła większe koszty usług informatycznych w stosunku do roku 

2020, 

- zwiększenie pozostałych kosztów o 156,42 tys. zł wynika również ze wzrostu przychodów z tytułu oferowania, 

w związku z większymi wolumenami spółka została obciążona większymi kosztami opłat za wysokie salda, które 

są bezpośrednio związane z wartością środków przechowywanych na rachunku bankowym. Koszty usług 

bankowych w 2021r. wzrosły 3krotnie w stosunku do 2020r. Z mniej znaczących wzrostów kosztów w pozycji 

pozostałe koszty jest również wzrost kosztów ponoszonych na szkolenia, które wynikają z rozbudowy zewnętrznej 

sieci AFI, rozbudowa ta kontynuowana jest również w 2022r. Spółka także zwiększyła wydatki na reprezentacje, 

- zwiększenie kosztów z tytułu podatków i innych opłat o charakterze publicznoprawnym o 89,48 tys. zł wynika 

głównie ze zwiększenia kosztów związanych z VATem niepodlegającym odliczeniu, zwiększenie kosztów 

automatycznie wygenerowało wzrost na tej pozycji. Spółka rozlicza VAT według proporcji. 

- zwiększenie kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w stosunku do roku 2020 i zarazem 

zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w stosunku do roku 2020  mogłoby sugerować niepoprawność danych za rok 

2021r. Porównanie roku 2021 do roku 2020 jest zniekształcone z powodu mocnego wzrostu kosztów wynagrodzeń 

w 2020r. przy jednoczesnym nieadekwatnym do wynagrodzeń poziomie kosztów ubezpieczeń społecznych. Taka 

sytuacja w roku 2020 spowodowana była wypłatami odpraw, większymi wypłatami z tytułu powołania (ze względu 

na większy skład osobowy w Zarządzie niż w 2021), a także wypłatami prowizji sprzedawcom na umowach zlecenia 

(nie wszystkie UZ - zgodnie ze złożonymi przez pracowników oświadczeniami dot. odprowadzania składek – 

przypadki jednoczesnego zatrudnienia na więcej niż jednej umowie). Wszystkie opisane wypłaty wynagrodzeń nie 

podlegały naliczeniom składek ZUS co automatycznie podniosło znacząco koszty wynagrodzeń, nie podnosząc 

kosztów ubezpieczeń społecznych i zaburzyły porównywalność danych 2021 vs 2020 rok.  

- zmniejszenie kosztów na pozycji świadczeń na rzecz pracowników o 93,72 tys. zł w stosunku do roku 2020 

spowodowane jest przeniesieniem rezerw urlopowych w 2021 roku na pozycję wynagrodzeń, w 2020 roku rezerwy 

urlopowe znajdowały się w kosztach świadczeń na rzecz pracowników co było nie do końca poprawnym ujęciem 

na kosztach.  

Znaczący wzrost na pozostałych kosztach operacyjnych wynika z dokonanych w 2021 odpisów aktualizujących 

należności w odniesieniu do należności zagrożonych spłatą. 

Przychody z podstawowej działalności osiągnięte w roku 2021  stanowiły 124,26 % przychodów za rok poprzedni, 

natomiast koszty działalności podstawowej wynosiły 112,38 % w relacji do  roku 2020. 

Na osiągnięty w roku 2021 roku wynik finansowy nie miały wpływu przychody finansowe zaś pozostałe przychody 

operacyjne,  stanowiły 4,78 % wypracowanych przychodów. 

 

3. Aktywa i pasywa Spółki. 

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 16.689,34 tys. zł, i była 3,67-krotnie wyższa od sumy 

bilansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku. 
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Na aktywa Spółki składają się przede wszystkim: 

- środki pieniężne w kwocie  14.784,51  tys. zł, co stanowi 88,59% sumy aktywów, 

- należności krótkoterminowe w kwocie 836,09 tys. zł, co stanowi 5,01% sumy aktywów, 

- rzeczowe aktywa trwałe o wartości 408,11 tys. zł, stanowiącej 2,45% sumy aktywów. 

Na pasywa Spółki składają się przede wszystkim: 

- kapitał własny w kwocie  3.719,62 tys. zł, co stanowi 22,29% sumy bilansowej, 

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 11.477,28 tys. zł, co stanowi 68,77 % sumy bilansowej. 

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia  2021 roku wynosił 3.719,62 tys. zł i był on 1.47- krotnie wyższy od  

wartości kapitału własnego na koniec roku 2020. 

Tak duży wzrost sumy bilansowej spowodowany jest znaczącym wzrostem po stronie aktywów na pozycji „Środki 

pieniężne i inne aktywa pieniężne” oraz po stronie pasywów „Zobowiązania krótkoterminowe” na pozycji „Wobec 

klientów”, i wynika on z emisji obligacji rozliczającej się na przełomie roku 2021/2022. 

 

4. Przewidywana sytuacja finansowa i planowany rozwój 

Spółka w 2021 roku podjęła szereg działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności działalności. Pierwsze 

efekty działań związanych z pozyskaniem jak najszerszego grona Emitentów oraz rozszerzeniem sieci sprzedaży 

widoczne były w znacznie lepszym wyniku finansowym ostatniego kwartału 2021 roku.  

PCDM planuje w 2021 roku konsekwentnie realizować przyjętą strategię w celu wzmocnienia swojej pozycji 

rynkowej. Ze względu na przewidywane w 2022 roku mniejsze zainteresowanie rynkiem IPO i mniejsze możliwości 

rozszerzenia usług w tym zakresie, Spółka planuje skupić się na systematycznym zwiększaniu wolumenu 

dystrybuowanych obligacji oraz świadczeniu usług ewidencyjnych i doradczych dla Emitentów. 

Spółka w 2022 roku przewiduje kontynuację działań mających na celu rozbudowę sieci sprzedaży, w tym 

pozyskanie nowych AFI zwiększając przez to bazę Klientów korzystających z usług PCDM. Jednocześnie 

zaplanowano wdrożenia kolejnych projektów IT, mających przyczynić się do podwyższenia jakości usług 

świadczonych w kanale elektronicznym, optymalizację pracy sieci sprzedaży oraz back-office. 

Przeprowadzona w 2021 roku publiczna emisja Akcji Serii I Spółki o wartości 4 mln zł. pozwoliła na ustabilizowanie 

sytuacji finansowej oraz dalsze inwestycje w rozwój Spółki. Zakończona z sukcesem emisja przyczyniła się również 
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do podejmowania kolejnych działań związanych z rozszerzeniem oferty produktowej, pozyskaniem nowych 

Emitentów oraz poszerzeniem sieci sprzedaży dążąc do osiągnięcia trwałej rentowności przez Spółkę od 2022 

roku. 

 

V. OCENA UZYSKIWANYCH EFEKTÓW 

 

W wyniku rozliczającej się emisji obligacji na przełomie roku 2021/2022 doszło do dużego wzrostu na aktywach 

i pasywach – na pozycji „Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne” oraz „Zobowiązania krótkoterminowe” co 

wygenerowało duży wzrost na sumie bilansowej. Wspomniany wzrosty na pasywach i aktywach wpłynął na 

wyliczenia a co za tym idzie wartości poniższych wskaźników: 

- wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym, 

- wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym, 

- wskaźnik struktury majątku, 

- wskaźnik zadłużenia, 

- Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego, 

- Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, 

- wskaźnik płynności bieżącej, 

- wskaźnik płynności szybkiej, 

- wskaźnik rentowności majątku (ROA), 

- Okres spłaty zobowiązań (w dniach). 

 

Ocena struktury majątku 

Wskaźnik 2021 2020 

wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym 6% 20% 

wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym 94% 80% 

wskaźnik struktury majątku 6% 26% 

Sposób obliczania wskaźników: 
- wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym - majątek trwały / majątek całkowity 
- wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym - majątek obrotowy / majątek całkowity 
- wskaźnik struktury majątku - majątek trwały / majątek obrotowy 

 

Ocena struktury kapitałów i zadłużenia 

Wskaźnik 2021 2020 

wskaźnik zadłużenia 77,7% 44,3% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - - 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 113% 165% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 349% 79% 

Sposób obliczania wskaźników: 

- wskaźnik zadłużenia -  zobowiązania ogółem / aktywa razem 

- Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - zobowiązania ogółem / zobowiązania długoterminowe 

- Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego - zobowiązania ogółem / zobowiązania krótkoterminowe 

- Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych - zobowiązania ogółem / kapitały własne 
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Analiza płynności finansowej 

Wskaźnik 2021 2020 

wskaźnik płynności bieżącej 1,37 2,97 

wskaźnik płynności szybkiej 1,37 2,97 

Sposób obliczania wskaźników: 

- wskaźnik płynności bieżącej - majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe  

- wskaźnik płynności szybkiej - majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe 

 

Analiza rentowności 

Wskaźnik 2021 2020 

wskaźnik rentowności obrotu -29% -42% 

wskaźnik rentowności majątku (ROA) -17% -72% 

wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) -75% -129% 

wskaźnik zysku na akcję  -0,34 -0,52 

ilość akcji  8 306 691 6 306 691 

Sposób obliczania wskaźników: 

- wskaźnik rentowności obrotu - zysk netto / przychody ze sprzedaży 

- wskaźnik rentowności majątku - zysk netto / majątek całkowity 

- wskaźnik rentowności kapitału własnego - zysk netto / kapitał własny 

- wskaźnik zysku na akcję - zysk netto / ilość akcji 

 

Analiza sprawności 

Wskaźnik 2021 2020 

Okres rotacji zapasów (w dniach) - - 

Okres inkasa należności (w dniach) 49 32 

Okres spłaty zobowiązań (w dniach) 41 73 

Sposoby obliczania wskaźników: 

- Okres rotacji zapasów - zapasy * 365 / koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 

- Okres inkasa należności - należności handlowe * 365 / przychody ze sprzedaży, 

- Okres spłaty zobowiązań - zobowiązania handlowe * 365 / koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE, ZGODNIE Z ART. 110w USTAWY Z DNIA 29.07.2005 R. 

O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

1. Działalność Spółki w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie.  

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stopa zwrotu z aktywów. 

Stopa zwrotu z aktywów, obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku 

wynosi  -16,79%. 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 

 

_______________________________ _______________________________ _______________________________ 
Piotr Teleon 

Prezes Zarządu 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

Adam Narczewski 

Wiceprezes Zarządu 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

Grzegorz Droszcz 

Wiceprezes Zarządu 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 
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