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DANE
FINANSOWE



w tys. PLN 2018 2017 Zmiana

Wynik z operacji na instrumentach finansowych 281 473 269 188 12 285

Pozostałe przychody 6 828 4 579 2 249

Przychody z działalności operacyjnej razem 288 301 273 767 14 534

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (78 478) (73 150) (5 328)

Marketing (33 322) (24 841) (8 481)

Amortyzacja (3 931) (6 054) 2 123

Pozostałe koszty operacyjne (56 761) (41 452) (15 309)

Koszty operacyjne razem (172 492) (145 497) (26 995)

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 115 809 128 270 (12 461)

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne - (5 612) 5 612

Przychody finansowe 9 083 6 318 2 765

Koszty finansowe (221) (14 291) 14 070

Zysk przed opodatkowaniem 124 671 114 685 9 986

Podatek dochodowy (23 200) (21 712) (1 488)

Zysk netto 101 471 92 973 8 498

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

DANE FINANSOWE
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w tys. PLN 31.12.2018 31.12.2017 Zmiana

Środki pieniężne własne 467 987 367 096 100 891

Kapitał własny 455 156 400 342 54 814

Łączny współczynnik kapitałowy Spółki z uwzględnieniem buforów (%) 20,0 10,9 9,1

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy z uwzględnieniem buforów (%) 19,1 10,7 8,4



Przychody

DANE FINANSOWE cd.   

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Przychody z działalności operacyjnej razem 
(w tys. PLN) 288 301 273 767 250 576 282 542 204 434 215 559

Obrót instrumentami pochodnymi CFD 
w lotach1 2 095 412 2 196 558 2 015 655 2 443 302 1 986 639 1 947 679

Rentowność na lota (w PLN)2 138 125 124 116 103 111

IV kw. 2018 III kw. 2018 II kw. 2018 I kw. 2018 IV kw. 2017 III kw. 2017 II kw. 2017 I kw. 2017

Przychody z działalności 
operacyjnej razem (w tys. PLN) 42 786 47 578 84 200 113 737 75 460 73 063 66 526 58 718

Obrót instrumentami 
pochodnymi w lotach 458 869 345 118 616 082 675 344 618 893 523 769 513 814 540 082

Rentowność na lota (w PLN) 93 138 137 168 122 139 129 109

 Mimo, że w ujęciu kwartalnym przychody Grupy XTB potrafią podlegać istotnym wahaniom, co jest zjawiskiem typowym dla modelu
biznesowego XTB, to w dłuższym horyzoncie czasowym, jakim jest rok, przybierają one co do zasady wartości bardziej stabilne
i porównywalne do tych z lat historycznych.
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1) Lot stanowi jednostkę obrotu instrumentami finansowymi; w przypadku transakcji walutowych lot odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej; w przypadku instrumentów innych niż instrumenty pochodne CFD 
oparte na walutach kwota jest określona w tabeli instrumentów i jest różna dla różnych instrumentów.

2) Przychody z działalności operacyjnej razem podzielone przez obrót instrumentami pochodnymi CFD w lotach.



Wynik z operacji na instrumentach finansowych wg klas

DANE FINANSOWE cd. 
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w tys. PLN 2018 2017 Zmiana

CFD na indeksy 141 924 168 852 (26 928)

CFD na waluty 67 192 67 659 (467)

CFD na towary 69 499 33 098 36 401

CFD na akcje 2 878 1 899 979

CFD na obligacje 589 (83) 672

Instrumenty pochodne CFD razem 282 082 271 425 10 657

Instrumenty pochodne opcyjne 3 947 6 884 (2 937)

Akcje i pochodne instrumenty giełdowe 99 - 99

Wynik z operacji na instrumentach finansowych brutto 286 128 278 309 7 819

Bonusy i rabaty wypłacone klientom (3 363) (3 421) 58

Prowizje wypłacone brokerom współpracującym (1 292) (5 700) 4 408

Wynik z operacji na instrumentach finansowych netto 281 473 269 188 12 285



Wynik z operacji na instrumentach finansowych wg klas

DANE FINANSOWE cd. 
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Przychody wg klas instrumentów 
2017 rok

Przychody wg klas instrumentów 
2018 rok

49,6%

23,5%

24,3%

2,6%

60,7%

24,3%

11,9%

3,1%

CFD na indeksy

CFD na waluty

CFD na towary

pozostałe



Przychody Grupy w ujęciu geograficznym oraz segmenty działalności

DANE FINANSOWE cd. 
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w tys. PLN 2018 2017 Zmiana

Europa Środkowo - Wschodnia 140 494 131 423 9 071

- w tym Polska 72 525 78 332 (5 807)

Europa Zachodnia 124 488 128 564 (4 076)

- w tym Hiszpania 42 360 56 550 (14 190)

Ameryka Łacińska i Turcja 23 319 13 780 9 539

- w tym Turcja - 4 943 (4 943)

Przychody z działalności operacyjne razem 288 301 273 767 14 534

 Dywersyfikacja przychodów w ujęciu geograficznym:
 Polska: 25,2% (2017 r.: 28,6%) oraz Hiszpania: 14,7% (2017 r.: 20,7%).
 Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%.
 W globalnej kontrybucji na znaczeniu zyskuje Ameryka Łacińska, która zastąpiła lukę po Turcji.

w tys. PLN 2018 2017 Zmiana

Działalność detaliczna 269 486 232 187 37 299

Działalność instytucjonalna (X Open Hub) 18 815 41 580 (22 765)

Przychody z działalności operacyjne razem 288 301 273 767 14 534



Koszty działalności operacyjnej Grupy wg rodzaju

DANE FINANSOWE cd. 

9

w tys. PLN 2018 2017 Zmiana

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 78 478 73 150 5 328

Marketing 33 322 24 841 8 481

Pozostałe usługi obce 24 909 21 943 2 966

Koszty utrzymania i wynajmu budynków 7 815 7 934 (119)

Amortyzacja 3 931 6 054 (2 123)

Podatki i opłaty 2 340 2 059 281

Koszty prowizji 7 627 5 964 1 663

Pozostałe koszty 14 070 3 552 10 518

Koszty działalności operacyjnej razem 172 492 145 497 26 995

45,5%

19,3%

14,4%

4,5%

16,3%

Wynagrodzenia i
świadczenia pracownicze
Marketing

Pozostałe usługi obce

Koszty utrzymania i
wynajmu budynków
Pozostałe koszty

Struktura kosztów działalności operacyjnej za 2018 rok
Koszty działalności operacyjnej w 2018 r. ukształtowały się na poziomie 172,5 mln PLN (2017 r.:
145,5 mln PLN) i były wyższe o 27,0 mln PLN, tj. 18,6% r/r. Na wzrost ten wpływ miało głównie
jednorazowe zdarzenie, jakim była nałożona kara administracyjna KNF w wysokości 9,9 mln PLN,
a także wyższe o:
 8,5 mln PLN koszty marketingowe wynikające głównie z wyższych nakładów na kampanie

marketingowe online;
 5,3 mln PLN koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, głównie za sprawą wzrostu

zatrudnienia oraz zmiennych składników wynagrodzeń (bonusów);
 3,0 mln PLN koszty pozostałych usług obcych w następstwie poniesienia większych nakładów

na: 1) usługi prawne i doradcze (wzrost o 1,1 mln PLN r/r); 2) usługi dostarczania danych
rynkowych (wzrost o 1,0 mln PLN r/r) oraz 3) systemy IT i licencje (wzrost o 0,6 mln PLN r/r);

 1,7 mln PLN koszty prowizji wynikające z większych kwot zapłaconych dostawcom usług
płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach
transakcyjnych.



DANE
OPERACYJNE     



IV kw. 2018 III kw. 2018 II kw. 2018 I kw. 2018 IV kw. 2017 III kw. 2017 II kw. 2017 I kw. 2017

Nowi klienci 5 742 4 884 4 734 5 312 6 582 4 201 3 860 4 270

Średnia liczba aktywnych klientów1 21 279 21 515 22 135 22 317 18 667 17 920 17 748 17 959

Klienci razem 116 517 111 401 107 214 103 907 105 662 99 542 95 819 92 369

Nowe rachunki 13 930 11 758 11 321 12 731 16 530 11 278 9 635 13 280

Średnia liczba aktywnych rachunków1 23 656 24 032 24 918 25 279 21 088 20 194 20 016 20 408

Rachunki razem 238 980 225 784 215 237 205 997 204 064 188 380 178 008 169 031

Depozyty netto (w tys. PLN) 78 702 75 619 91 617 86 969 84 911 56 779 108 200 107 786

Średnie przychody operacyjne na 
aktywnego klienta (w tys. PLN)2 13,5 11,4 8,9 5,1 14,7 11,1 7,1 3,3

Średnie przychody operacyjne na 
aktywny rachunek (w tys. PLN)2 12,2 10,2 7,9 4,5 13,0 9,8 6,3 2,9

Obrót instrumentami pochodnymi 
CFD w lotach 458 869 345 118 616 082 675 344 618 893 523 769 513 814 540 082

Rentowność na lota (w PLN) 93 138 137 168 123 140 130 109

Kluczowe wskaźniki efektywności

DANE OPERACYJNE  
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1) Średnia kwartalna liczba rachunków/klientów odpowiednio za okres 12, 9, 6 i 3 miesięcy 2018 roku oraz 12, 9, 6 i 3 miesięcy 2017 roku.
2) Średnie przychody operacyjne na aktywnego klienta/rachunek odpowiednio za okres 12, 9, 6 i 3 miesięcy 2018 roku oraz 12, 9, 6 i 3 miesięcy 2017 roku.

18 913
18 667

20 672
21 279

Nowi klienci Średnia liczba aktywnych
klientów

50 723

21 088

49 740

23 656

Nowe rachunki Średnia liczba aktywnych
rachunków

2017 2018

357 677

2 196 558

332 907

2 095 412

Depozyty netto Obrót CFD w lotach



Koszty marketingu a nowi klienci

DANE OPERACYJNE cd.     
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 W samym IV kwartale 2018 r. koszty działalności operacyjnej kształtowały się na podobnym poziomie co w pozostałych kwartałach
2018 r. (po korekcie w III kwartale 2018 roku o zdarzenie jednorazowe). W 2018 roku Grupa pozyskała 20 672 nowych klientów, co daje
wzrost o 9,3% r/r. W samym IV kwartale 2018 r. liczba pozyskanych nowych klientów była rekordowa w stosunku do wcześniejszych
kwartałów 2018 r.
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IV kw. 2018 III kw. 2018 II kw. 2018 I kw. 2018 IV kw. 2017 III kw. 2017 II kw. 2017 I kw. 2017

Koszty działalności operacyjnej 
razem (w tys. PLN), w tym: 40 862 48 837 41 750 41 043 38 234 34 725 35 973 36 565

- Marketing (w tys. PLN) 7 878 8 669 8 976 7 799 5 558 5 563 6 545 7 175

Nowi klienci 5 742 4 884 4 734 5 312 6 582 4 201 3 860 4 270
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Zmienność na rynku walutowym

OTOCZENIE RYNKOWE   
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Zmienność na rynku akcji1 Zmienność na rynku towarowym1

Źródło: Bloomberg, XTB
¹ Zmienność niemieckiego indeksu DAX 30 i Bloomberg Commodity Index liczona jest jako roczna historyczna zmienność na podstawie 30-dniowego odchylenia standardowego.

10,4% 
10,0% 10,1% 9,8% 

10,9% 11,1% 
10,2% 10,3% 

10,2% 

8,1% 8,0% 7,6% 7,9% 7,7% 

8,4% 8,4% 

315
350

291 284

226 231
203

241

299 272 
246 

340 

270 252 

128 133 

100
130
160
190
220
250
280
310
340
370

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18

Światowy indeks zmienności J.P. Morgan na rynku walutowym (średnia, LHS)

Wolumen obrotów klientów detalicznych na instrumentach pochodnych CFD opartych na walutach

19,3% 

21,6% 

27,4% 

22,6% 

27,8% 

20,5% 21,0% 

13,5% 
10,6% 10,5% 

11,5% 
8,9% 

15,1% 14,7% 13,8% 
15,6% 

133 

174 162 176 
188 198

172
154 

139 142 

161 
178 

303 

266 

153 

230 

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325

6%

10%

14%

18%

22%

26%

30%

Zmienność indeksu DAX (średnia, LHS)

Wolumen obrotów klientów detalicznych na instrumentach pochodnych CFD opartych na
indeksach

16,4% 

14,4% 

16,8% 

13,4% 

16,8% 
15,7% 

14,6% 

12,5% 

10,7% 

9,1% 
9,8% 

8,9% 9,1% 8,3% 

11,7% 

13,3% 56 

33 32 35 

56 
50

51 
48 49 

38 41 
36 38 

43 

23 22 

0

10

20

30

40

50

60

70

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Zmienność Bloomberg Commodity Index (średnia, LHS)

Wolumen obrotów klientów detalicznych na instrumentach pochodnych CFD opartych na
towarach



OTOCZENIE  
REGULACYJNE     



Zmiany regulacyjne w branży
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Działania Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”)

Ogłoszone 27 marca 2018 r. przez ESMA środki interwencji produktowej zaczęły obowiązywać na trzymiesięczne okresy
począwszy od 1 sierpnia 2018 r. w stosunku do kontraktów CFD i 2 lipca 2018 r. dla opcji binarnych.

 Środki dotyczące kontraktów CFD mają postać:
 ograniczenia dźwigni finansowej przy otwarciu pozycji przez klienta detalicznego między 30:1 a 2:1, co podlega

zmianie zgodnie ze zmiennością instrumentu bazowego: (I) 30:1 w przypadku głównych par walut, (II) 20:1
w przypadku par walut innych niż główne, złota i głównych indeksów, (III) 10:1 w przypadku towarów innych niż złoto
i indeksów giełdowych innych niż główne, (IV) 5:1 w przypadku indywidualnych akcji i innych wartości referencyjnych,
(V) 2:1 w przypadku kryptowalut;

 ujednolicenia dla wszystkim firm inwestycyjnych poziomu stop out do 50%;
 ochrony przed ujemnym saldem dla każdego rachunku;
 ograniczenia w zakresie płatności oferowanych przy transakcjach CFD;
 wprowadzenia standardowego ostrzeżenie o ryzyku.

 Środek dotyczący opcji binarnych ma postać zakazu wprowadzania opcji binarnych do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży
inwestorom detalicznym.

W sierpniu 2018 r. ESMA dokonała przeglądu środka interwencji produktowej dotyczącego opcji binarnych, w efekcie którego
24 sierpnia 2018 r. ogłosiła decyzję o przedłużeniu jego obowiązywania od 2 października 2018 r na kolejny, trzymiesięczny
okres. We wrześniu 2018 r. przegląd dotyczył środków zastosowanych do kontraktów CFD, po którym 28 września 2018 r.
ESMA ogłosiła decyzję o ich przedłużeniu od 1 listopada 2018 r. na dalsze, trzy miesiące. Warunkowo zezwoliła także na
skrócone informacje o ryzyku w przypadku kontraktów CFD z uwagi na ograniczoną ilość znaków na wybranych platformach
marketingowych. 23 stycznia 2019 r. ESMA ogłosiła następną decyzję o przedłużeniu interwencji na kolejny trzymiesięczny
okres, tj. od 1 lutego 2019 r.

Wszystkie decyzje ESMA zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w językach urzędowych Unii.



Zmiany regulacyjne w branży
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Polska – projekt o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych 
ustaw 

W dniu 22 czerwca 2018 r. opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Do najważniejszych założeń można zaliczyć m.in.:

 podniesienie wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających dla rezydentów polskich w odniesieniu do transakcji na
rynku finansowych instrumentów pochodnych z 1% do 2%, a co za tym idzie, zmniejszenie dźwigni finansowej do 1:50 dla
klientów detalicznych. Natomiast w przypadku klientów detalicznych, którzy w terminie 24 miesięcy poprzedzających
złożenie zlecenia zawarli co najmniej 40 transakcji oraz wyrazili taką chęć, możliwe jest stosowanie dźwigni finansowej do
1:100;

 nadanie uprawnień KNF do prowadzenia rejestru domen internetowych oraz blokowania domen internetowych firm
inwestycyjnych, wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych niezgodnie z wymogami regulacyjnymi;

 zaostrzenie odpowiedzialności karnej za nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi w przypadku, gdy następstwem czynu zabronionego jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez
poszkodowanego.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa
uczestników rynku finansowego korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw. platformy
internetowe. Rozwiązania te mają na celu zapobieganie nadużyciom na rynku finansowym dokonywanym przy wykorzystaniu
sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych.

Projekt ten skierowano do I czytania w komisjach sejmowych.



Zmiany regulacyjne w branży
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Polska – nowe rozporządzenia do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zakończyło się trwające od marca 2017 r. wdrożenie pakietu MiFID II. Ostatnim etapem było wejście w życie rozporządzeń
Ministra Finansów do znowelizowanej w kwietniu 2018 r. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

 w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych („Rozporządzenie RTW”);

 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 („Rozporządzenie RWTO”).

W przepisach Rozporządzenia RTW sprecyzowano m.in. zasady i tryb postępowania firm inwestycyjnych emitujących
i wystawiających instrumenty finansowe lub udzielających porad w tym zakresie, czyli tzw. producentów. Odrębny oddział
poświęcono trybowi i warunkom działalności tzw. dystrybutorów, czyli firm inwestycyjnych rekomendujących, oferujących albo
w inny sposób umożliwiających nabycie lub objęcie instrumentu finansowego. W rozporządzeniu uregulowano praktyki
związane ze sprzedażą krzyżową, akcentując konieczność rzetelnego, dokładnego i niewprowadzającego w błąd
przedstawiania informacji o tego rodzaju sprzedaży. Regulacja przewiduje modyfikację reguł sprawozdawczości względem
klientów i zasad ich kategoryzacji. Przepisy wprowadziły zasadę, iż przyjęcie lub przekazanie świadczenia pieniężnego, w tym
opłat i prowizji lub świadczenia niepieniężnego nie jest dopuszczalne, jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania firma
inwestycyjna świadczyłaby usługi maklerskie w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny, niezgodny z zasadami uczciwego obrotu
lub nieuwzględniający należycie interesów klientów lub potencjalnych klientów. Jednocześnie sformułowany został katalog
dopuszczalnych świadczeń uznawanych za drobne korzyści pieniężne.

Rozporządzenie RWTO wprowadza m.in. wymogi względem kierownictwa i pracowników firmy inwestycyjnej oraz konieczność
wskazania osoby odpowiedzialnej za wypełnianie przez firmę obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów
finansowych i środków pieniężnych klientów. Określono również sposób przechowywania aktywów klientów. Rozporządzenie
RWTO wskazuje rozwiązania organizacyjne w zakresie wynagradzania osób oferujących klientom sprzedaż krzyżową.

Rozporządzenia obowiązują od 23 czerwca 2018 r., a firmy inwestycyjne miały czas na ich wdrożenie do 21 października
2018 r.
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Polska – implementacja IV Dyrektywy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r.
przewidująca transpozycję Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE („IV Dyrektywy AML”) do polskiego porządku prawnego.

Najważniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy to m.in.:

 wprowadzenie nowych kategorii instytucji obowiązanych, w tym podmiotów świadczących usługi wymiany kryptowalut;

 rozszerzenie definicji osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP) o osoby krajowe oraz utworzenie
Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego;

 wymóg stosowania środków bezpieczeństwa finansowego po rozpoznaniu i ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu, co implikuje konieczność wprowadzenia procedury dotyczącej identyfikacji i oceny tego ryzyka;

 obniżenie limitu transakcji dokonywanych w gotówce do 10 tys. EUR w miejsce dotychczasowych 15 tys. EUR;

 podwyższenie kar za naruszenia przepisów ustawy do równowartości kwoty 5 mln EUR lub w wysokości do 10% obrotu
wykazanego w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zamiast dotychczasowych
750 tys. PLN oraz poszerzenie sankcji administracyjnych;

 skrócenie terminu na raportowanie do GIIF transakcji do 7 dni od dnia jej przeprowadzenia oraz zmiana przepisów
dotyczących wstrzymania transakcji, blokowania rachunków oraz kontroli instytucji obowiązanych.

13 października 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji
o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. Regulacja ustala tryb przekazywania dokumentów
elektronicznych z informacjami o transakcjach i formularzami identyfikującymi do Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej (GIIF).
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ZAŁĄCZNIKI 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tys. PLN 2018 2017

Środki pieniężne własne 467 987 367 096

Środki pieniężne klientów 363 908 378 471

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy (w 2017 r.: jako: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu) 114 279 127 944

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 5 005 4 009

Wartości niematerialne 716 2 915

Rzeczowe aktywa trwałe 2 517 3 034

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 545 10 497

Inne aktywa 6 117 3 738 

Aktywa razem 970 074 897 704

Zobowiązania wobec klientów 447 841 421 400

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 28 227 40 905

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 12 857 10 210

Inne zobowiązania 25 993 24 847

Zobowiązania razem 514 918 497 362

Kapitał własny właścicieli i jednostki dominującej 455 156 400 342

Kapitał własny i zobowiązania razem 970 074 897 704
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ZAŁĄCZNIKI cd. 
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tys. PLN 2018 2017

Zysk przed opodatkowaniem 124 671 114 685

Amortyzacja 3 931 6 054

(Dodatnie) ujemne różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych (3 724) 3 828

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne - 5 612
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 
i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 1 134 (14 781)

Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania 14 563 (2 829)

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 26 441 44 132

Inne zmiany i korekty (4 142) (9 063)

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 162 874 147 638

Zapłacony podatek dochodowy (23 330) (25 773)

Odsetki - 4

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 139 544 121 869

Wydatki z tytułu płatności za rzeczowe aktywa trwałe (1 231) (1 287)

Wydatki z tytułu płatności za wartości niematerialne (41) (2 905)

Inne 70 205

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 202) (3 987)

Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli (41 084) (37 563)

Inne (91) (134)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (41 175) (37 697)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 97 167 80 185
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Niniejsza Prezentacja („Prezentacja”), a także jej wszelkie kopie oraz informacje w niej zawarte nie podlegają rozpowszechnianiu oraz dystrybucji, w sposób pośredni lub bezpośredni, do oraz na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii oraz Japonii. Poprzez udział w spotkaniu poświęconym niniejszej Prezentacji lub poprzez zapoznanie się z treścią Prezentacji,
wyrażają Państwo zgodę na poniższe ograniczenia. Ograniczenia dotyczą Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jakąkolwiek osobę występującą w imieniu
Spółki oraz wszelkich zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi podczas sesji następującej po ustnej prezentacji (łącznie zwanych „Prezentacją”).
Prezentacja została przygotowana przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wyłącznie na potrzeby wykorzystania podczas Prezentacji zorganizowanej dla
inwestorów w związku z publikacją Raportu rocznego za rok 2018 r.
Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią, i nie powinna być traktowana jako oferta, propozycja lub zaproszenie do dokonania zapisu na, gwarantowania zakupu lub dokonania nabycia
w inny sposób, jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub któregokolwiek z podmiotów wchodzących w skład jej Grupy Kapitałowej („Grupa”). Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie
powinna stanowić i być traktowana jako podstawa jakiejkolwiek umowy nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki lub któregokolwiek podmiotu Grupy, a także nie można na niniejszej
Prezentacji polegać w związku z jakąkolwiek umową nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki lub któregokolwiek podmiotu Grupy. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie może
stanowić podstawy jakiejkolwiek umowy ani zobowiązania, a także nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową lub zobowiązaniem. Niniejsza Prezentacja nie stanowi także rekomendacji
dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub jej Grupy.
Informacji zawartych w Prezentacji nie należy traktować jako kompletnych. Informacje te nie podlegały niezależnej weryfikacji. Żadne oświadczenie lub zobowiązanie, wyraźne lub dorozumiane, nie
może być składane lub zaciągane w związku z prawdziwością, dokładnością, kompletnością lub poprawnością informacji lub opinii zawartych w niniejszej Prezentacji.
Informacje, opinie i oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w Prezentacji są aktualne jedynie na datę Prezentacji i mogą podlegać istotnym zmianom bez ostrzeżenia. Spółka nie ma obowiązku
aktualizacji lub uzupełniania informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
(powstałą wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny) spowodowaną wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jej zawartości lub w jakikolwiek inny sposób związaną z niniejszą Prezentacją.
Niniejsza Prezentacja zawiera pewne informacje statystyczne i rynkowe. Wspomniane informacje rynkowe zostały pozyskane ze źródeł i/lub obliczone na podstawie danych pochodzących od osób
trzecich, wskazanych w niniejszej Prezentacji, bądź pochodzących od Spółki, jeżeli nie zostały przypisane wyłącznie źródłom uzyskanym od osób trzecich. Ponieważ informacje rynkowe zostały
w części przygotowane na podstawie danych szacunkowych, ocen, korekt i opinii, które są oparte na doświadczeniu Spółki i osób trzecich oraz na znajomości sektora, w ramach którego Spółka
prowadzi działalność, a także z uwagi na fakt, że informacje rynkowe nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Chociaż
domniemywa się, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację występującą
w sektorze i na rynku, na którym Spółka prowadzi działalność, to nie ma jednak gwarancji, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków
dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji.
Kwestie poruszone w niniejszej Prezentacji mogą stanowić oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości to takie oświadczenia, które nie obejmują faktów historycznych.
Oświadczenia, które zawierają słowa: „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „wierzyć”, „projektować, „przewidywać”, „móc”, „celować”, „mogłoby”, „powinno”, „kontynuować” i podobne wyrażenia
o skierowanej ku przyszłości naturze wskazują na oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości mogą zawierać oświadczenia dotyczące wyników finansowych, strategii
biznesowej, planów i celów Spółki odnośnie przyszłych operacji (w tym plany rozwoju działalności Spółki). Wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłości, zawarte w Prezentacji, odnoszą się do
kwestii, które obejmują znane i nieznane ryzyka, niepewności i inne czynniki, które mogą spowodować, że osiągane przez Spółkę i/lub Grupę rzeczywiste wyniki będą się różniły od tych wskazanych
w zaprezentowanych oświadczeniach dotyczących przyszłości, a także wyników osiągniętych w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości są oparte na różnych założeniach co do przyszłych
wydarzeń, w tym licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki i/lub Grupy oraz przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ
na działalność biznesową Spółki i/lub Grupy. Pomimo tego, że zdaniem Spółki szacunki i założenia odzwierciedlone w oświadczeniach dotyczących przyszłości są racjonalne, nie mogą stanowić one
zapewnienia, że takie oczekiwania okażą się prawidłowe. Spółka i jej odpowiedni przedstawiciele, pracownicy lub doradcy nie zamierzają dokonywać i w sposób wyraźny oświadczają, że nie są
zobowiązani do dokonywania ani udostępniania jakichkolwiek uzupełnień, zmian, aktualizacji lub korekty jakichkolwiek informacji, opinii lub oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej
Prezentacji w zakresie, w jakim odzwierciedlają one zmiany zdarzeń, warunków lub okoliczności.
Niniejsza Prezentacja i wszelkie materiały rozprowadzane w związku z niniejszą Prezentacją nie są skierowane do lub przeznaczone do dystrybucji albo wykorzystania przez jakąkolwiek osobę fizyczną
lub prawną, która jest obywatelem lub rezydentem, lub która znajduje się w dowolnej jurysdykcji lokalnej, państwie, kraju lub innej jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikowanie, udostępnianie lub
wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub rozporządzeniami lub wymagałoby autoryzacji, rejestracji, notyfikacji lub uzyskania licencji w ramach danej jurysdykcji. Osoby, które wejdą w posiadanie
jakichkolwiek dokumentów lub innych informacji, o których mowa w Prezentacji, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych
ograniczeń może stanowić złamanie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.
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