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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Müller Michal 

Członek Zarządu

Olkiewicz Radosław

Członek Zarządu

Warszawa, dnia 28 maja 2020 roku

Zgodnie z wymogami art. 45 i 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz.351
z późn.zm.) Zarząd Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej: Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych)
przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 16 542 133,19 złotych;

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący
zysk netto w kwocie 217 530,29 złotych;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 217 530,29 złotych;

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 198 633,65 złotych;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej: Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
(wszystkie dane liczbowe wprowadzono w złotych) 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
1. Dane identyfikujące Spółkę 
 
1.1  Nazwa Spółki 
 

Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej: Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) 
[Spółka] 

 
1.2  Siedziba i adres Spółki 
 

Siedziba: Warszawa 
 
Adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa 

 
1.3  Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 

 
Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
Data: 7 września 2017 roku 
 
Numer rejestru: 0000693553 
 
 

1.4  Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki 
 
Przedmiotem działalności Spółki pierwotnie było zarządzanie funduszami inwestycyjnymi po 
uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie przez Spółkę działalności 
określonej w art. 45 ust. 1 - 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 roku, na skutek wniosku Spółki z dnia 10 stycznia 2020 
roku, Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie administracyjne w sprawie 
udzielenia zezwolenia na wykonywanie przez Spółkę działalności określonej w art. 45 ust. 1 - 2 
Ustawy. 
W związku ze zmianą strategii  w 2020 roku celem Spółki jest podjęcie działań w zakresie zmiany 
przedmiotu działalności Spółki i wdrożenia nowych usług. Spółka będzie świadczyć usługi 
szerokiego pośrednictwa finansowego, na rzecz różnych towarzystw, banków i agregatorów 
rynku finansowego.   
 
Spółka został utworzona na czas nieokreślony. 
 

1.5  Okres objęty sprawozdaniem finansowym 
 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2019 r., dane  porównawcze ze względu na pierwszy okres działalności Spółki od 
1 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r.  
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1.6  Założenie kontynuacji działalności gospodarczej 
 
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 
31 grudnia 2019 roku.  

 
 

2. Znaczące zasady rachunkowości 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości. 
 

2.1  Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki 
działające w Polsce w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395 z późn.zm.). 
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne 
z zasadami rachunkowości mającymi zastosowanie w poprzednim roku obrotowym. 
 

2.2  Przychody i koszty 
 
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których 
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza 
porównawczy wariant rachunku zysków i strat. 
 
 

2.3  Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w okresie ekonomicznej użyteczności 
lub w oparciu o specyficzny model umorzeniowy: 
- koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe       5 lat 
- prawa autorskie         2 lata 
- inne (oprogramowanie)        2 lata 
 
Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie według wartości netto, tzn. według 
cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
 

2.4  Środki trwałe 
 
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu 
trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy 
amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych 
przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych  do dnia 
bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z  nimi różnice 
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 
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Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego 
powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub 
rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia 
przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. 
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie ekonomicznej użyteczności. 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. 
 
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: 
- inwestycje w obce środki trwałe     okres umowy 
- sprzęt komputerowy       30% 
- środki transportu       20% 
- pozostałe środki trwałe          14%-20% 

 
 

2.5  Kapitały własne 
 
Kapitały własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. 
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej 
w  rejestrze sądowym. 
Oprócz kapitału zakładowego Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz fundusze przewidziane 
przepisami prawa. Na pokrycie szczególnych strat wydatków mogą być tworzone kapitały 
rezerwowe. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku. Na kapitał zapasowy 
przelewane są również kwoty wpływów przewidzianych przepisami prawa, w szczególności 
nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu 
kosztów emisji akcji. 
Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał 
zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, 
a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 
 

2.6  Należności, roszczenia i zobowiązania 
 
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis 
aktualizujący. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy 
czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania 
aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, 
według wartości godziwej. 
 
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się 
po kursie średnim ogłoszonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 

2.7  Rozliczenia międzyokresowe 
 
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych w następujący sposób: 
- czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych, 
- biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń 
wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów Spółki, których kwotę zobowiązania można 
oszacować w sposób wiarygodny. 
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Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do 
upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony 
charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności oraz zasady istotności. 
 
Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów akwizycji poniesionych w poprzednich 
okresach. 
 
 

2.8  Rezerwy na zobowiązania 
 
Na rezerwy składają się zobowiązania wynikające z przeszłych zdarzeń, których termin 
wymagalności lub kwota nie są pewne. 
 

2.9  Aktywa finansowe 
 
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według 
kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są 
ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych.  
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane 
w następujący sposób: 
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności:  według skorygowanej ceny 

nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej; 

2. Pożyczki udzielone i należności własne:  według skorygowanej ceny nabycia 
(zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, 
wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty; 

3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu 
aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat; 

4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu 
aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat lub w kapitale z aktualizacji 
wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie 
łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat. 

 
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku 
ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, 
gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej 
ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego 
dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem 
innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. W odniesieniu do obligacji 
skarbowych wycena bazuje na ostatnim dostępnym kursie z rynku międzybankowego 
ogłaszanym w systemie Bloomberg (Last, BGN). 
 
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 
utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka 
ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do 
odzyskania i wartością bilansową. 
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2.10  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
 
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki. 
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten 
dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
 

2.11  Podatek dochodowy 
 
Podatek  dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część 
odroczoną. 
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami 
podatkowymi. 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu 
sprawozdawczego. 
 
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych 
z kapitałem własnym odnosi się na kapitał własny. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku występowaniem ujemnych 
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. 
 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 
podatkowego. 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie 
oddzielnie.  
 

2.12  Różnice kursowe 
 
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów (z wyjątkiem 
inwestycji długoterminowych) wyrażonych w walutach obcych powstałe w związku z zapłatą 
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się 
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do 
kosztu wytworzenia produktów/ceny nabycia towarów, lub ceny nabycia/kosztu wytworzenia 
środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji 
długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco: 
- jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych następuje w cenie nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – to trwałe ujemne różnice kursowe 
(wywołane trwałą zmianą kursu) odnoszone są w koszty finansowe, 

-  jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych następuje według wyższych od cen 
nabycia (zakupu) cen rynkowych – różnice kursowe odnoszone są na kapitał z aktualizacji 
wyceny. 
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3. Zarządzanie ryzykiem 
 
Najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego związanego z inwestycjami własnych środków 
finansowych Spółki są: 
- ryzyko kredytowe – rozumiane jako ryzyko utraty wartości własnych środków finansowych 

Spółki na skutek częściowej lub całkowitej niewypłacalność instytucji, w której deponowane 
są środki pieniężne, 

- ryzyko stopy procentowej – rozumiane jako ryzyko utraty własnych środków finansowych 
Spółki na skutek zmian rynkowych stóp procentowych, które jest szczególnie istotne 
w przypadku instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu i długim okresie do wykupu, 

- ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko utraty własnych środków własnych Spółki w wyniku 
zmiany kursów walut obcych w stosunku do złotego. 

 
Celem procesu zarządzania ryzykiem finansowym w spółce jest minimalizacja ww. ryzyk 
na które narażona jest Spółka. W 2019 r. Spółka dokonywała inwestycji własnych środków 
finansowych w depozyty bankowe. 
Dywersyfikacja inwestycji jest podstawowym elementem minimalizacji ryzyka kredytowego. 
Dodatkowo, utrzymywanie depozytów wyłącznie w największych i uznanych bankach krajowych 
wskazuje, iż inwestycje własne Spółki były obarczone bardzo niskim ryzykiem kredytowym. 
W 2019 roku z uwagi na okres zapadalności lokat, inwestycje własne Spółki były obarczone 
niskim ryzykiem stopy procentowej. Na koniec 2019 roku, duration całego portfela długo 
i krótkoterminowych aktywów finansowych było na poziomie poniżej 1 roku. 
Wszystkie inwestycje własne były denominowane w walucie krajowej i stąd nie były narażone 
na ryzyko walutowe. 

 

5. Ważniejsze wydarzenia 

W roku obrotowym 2019 Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.  

Po podjęciu decyzji o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie 
uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie przez Spółkę 
działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi (październik 2018 r.), 
w badanym okresie były tylko działania mające na celu funkcjonowanie Spółki, do 
momentu podjęcia odpowiednich decyzji strategicznych co do dalszego istnienia lub 
zmiany profilu działalności.  
W ramach w/w działań Spółka ponosiła koszty wynikające z wcześniej podpisanych 
umów, m.in. umowy podnajmu powierzchni, umowy zbycia udziału we współwłasności 
serwerów informatycznych oraz związanych z nimi wartości niematerialnych 
i prawnych, opłat za wsparcie systemu księgowego oraz odpowiednich serwerów, 
a także zatrudniała pracowników do obsługi finansowej, kadrowej, administracyjnej, 
prawnej oraz IT na podstawie umów zleceń. 
 
Decyzją akcjonariusza podjętą w dniu 13 lutego 2020 roku na Walnym Zgromadzeniu 
zmieniona została nazwa spółki oraz przedmiot działalności. 

Spółka zakłada uzyskiwanie przychodów z dystrybucji szerokiej gamy produktów 
finansowych takich jak ubezpieczenia, kredyty i Pracownicze Programy Kapitałowe. 
Kluczowym partnerem Spółki będzie Aegon TUnŻ, a głównym źródłem przychodów 
będzie  pośrednictwo w sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie. Spółka będzie 
prowadziła dystrybucję poprzez swoich Przedstawicieli oraz pracowników. Klientami 
firmy będą osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.  
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Spółka zamierza generować wartość dla swoich Klientów poprzez szeroki wybór 
rozwiązań różnych banków i TU u jednego dystrybutora, możliwość ich porównania, 
profesjonalne doradztwo w oparciu o potrzeby Klienta oraz rekomendację najbardziej 
korzystnego rozwiązania dla Klienta. 
 
 

Dyrektor Finansowy 

Jolanta Łotoszyńska 
 

 
 

Główna Księgowa 
 

Barbara Okseniuk  
 

 

 



Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

AKTYWA Nota 31.12.2019 31.12.2018

Aktywa trwałe 80 718,67 147 059,06

Wartości niematerialne i prawne 1
Inne wartości niematerialne i prawne 13 495,97 66 409,75

13 495,97 66 409,75

Rzeczowe aktywa trwałe 2
Środki trwałe 24 189,70 80 649,31

urządzenia techniczne i maszyny 24 189,70 80 649,31

inne środki trwałe 0,00 0,00
24 189,70 80 649,31

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.3 43 033,00 0,00

43 033,00 0,00

Aktywa obrotowe 16 461 414,52 16 659 154,49

Należności krótkoterminowe 4

3 133,00 111,50
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 133,00 0,00

z tytułu wynagrodzeń 0,00 111,50

3 133,00 111,50

Inwestycje krótkoterminowe 5
Krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.1 16 447 737,44 16 646 371,09
Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

16 447 737,44 16 646 371,09

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 10 544,08 12 671,90

AKTYWA RAZEM 16 542 133,19 16 806 213,55

Należności od pozostałych jednostek:

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część 
sprawozdania finansowego.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Bilans
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

PASYWA  Nota 31.12.2019 31.12.2018

Kapitał własny

Kapitał podstawowy 7.1 15 000 000,00 15 000 000,00
Kapitał zapasowy 3 000 000,00 3 000 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 727 220,13 -25 044,89
Zysk (strata) netto 217 530,29 -1 702 175,24

16 490 310,16 16 272 779,87

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.1 463,00 0,00

463,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 8.3
Wobec jednostek powiązanych 338,58 789,43

z tytułu dostaw i usług 338,58 789,43
Wobec pozostałych jednostek 6 325,93 113 408,89

z tytułu dostaw i usług 4 506,00 56 209,20
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 819,93 57 199,69

6 664,51 114 198,32

Rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe 44 695,52 419 235,36
- krótkoterminowe 9 44 695,52 419 235,36

44 695,52 419 235,36

PASYWA RAZEM 16 542 133,19 16 806 213,55

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara Okseniuk

DYREKTOR FINANSOWY

Jolanta Łotoszyńska 

Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które  stanowią integralną część 
sprawozdania finansowego.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Rachunek zysków i strat
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 0,00 0,00
0,00 0,00

Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja 1 i 2 74 353,74 105 744,04
Zużycie materiałów i energii 4 352,94 8 002,54
Usługi obce 178 895,36 340 231,00
Podatki i opłaty 3 525,18 6 193,18
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
Wynagrodzenia 27 369,68 1 253 944,78
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne: 0,00 171 350,67
 - emerytalne 0,00 40 088,97
Pozostałe koszty rodzajowe 90,00 8 986,07

288 586,90 1 894 452,28

Zysk (Strata) ze sprzedaży -288 586,90 -1 894 452,28

Pozostałe przychody operacyjne 11

Inne przychody operacyjne 337 791,32 4 971,50
337 791,32 4 971,50

Pozostałe koszty operacyjne 12

Inne koszty operacyjne 35 019,65 45 000,01
35 019,65 45 000,01

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 14 184,77 -1 934 480,79

Przychody finansowe 13

Odsetki 161 971,31 238 187,04
Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00

161 971,31 238 187,04

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią 
integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Rachunek zysków i strat
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Koszty finansowe
Inne 1 195,79 7,49

1 195,79 7,49

Zysk (Strata) z działalności gospodarczej 174 960,29 -1 696 301,24

Zysk (Strata)  brutto 174 960,29 -1 696 301,24

Podatek dochodowy 14 -42 570,00 5 874,00

Zysk (Strata) netto 217 530,29 -1 702 175,24

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara  Okseniuk

DYREKTOR FINANSOWY 

Jolanta Łotoszyńska 

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią 
integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Zestawienie zmian w kapitale własnym 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

Kapitał własny na początek okresu 16 272 779,87 17 974 955,11

-korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

-korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

Kapitał własny na początek okresu po korektach 16 272 779,87 17 974 955,11

Kapitał podstawowy na początek okresu 7.1 15 000 000,00 15 000 000,00

Kapitał podstawowy na koniec okresu 15 000 000,00 15 000 000,00

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 000 000,00 3 000 000,00

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 000 000,00 3 000 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 727 220,13 -25 044,89

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 727 220,13 -25 044,89

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach -1 727 220,13 -25 044,89

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 727 220,13 -25 044,89

Wynik netto

Zysk Strata  netto 217 530,29 -1 702 175,24

wynik finansowy po korektach 217 530,29 -1 702 175,24

Kapitał własny na koniec okresu 16 490 310,16 16 272 779,87

16 490 310,16 16 272 779,87

Kapitał  własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 7.2

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara  Okseniuk

DYREKTOR FINANSOWY 

Jolanta Łotoszyńska 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i 
objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Rachunek przepływów pieniężnych  (metoda pośrednia)
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto 217 530,29 -1 702 175,24
Korekty razem:

Amortyzacja 74 353,74 105 744,04
Niezrealizowany zysk/strata z działalności inwestycyjnej 15.1 -2 439,32 -16 729,86
Zmiana stanu rezerw 463,00 -7 837,50
Zmiana stanu należności 15.2 -3 021,50 4 012,50

15.3 -107 533,81 69 069,42
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -415 445,02 403 277,38
Inne korekty 15.4 -105 343,16 -204 727,32

-558 966,07 352 808,66

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -341 435,78 -1 349 366,58

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 51 855,48 0,00

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych 51 855,48 0,00

Wydatki -51 855,48 -83 250,50

15.5 -51 855,48 -83 250,50

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 -83 250,50

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów

   Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które  
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Rachunek przepływów pieniężnych  (metoda pośrednia)
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nota
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 142 802,13 221 457,18

Inne wpływy finansowe 142 802,13 221 457,18
Wydatki 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 142 802,13 221 457,18

Przepływy pieniężne netto razem -198 633,65 -1 211 159,90

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: -198 633,65 -1 211 159,90

Środki pieniężne na początek okresu 16 646 371,09 17 857 530,99

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 16 447 737,44 16 646 371,09

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara  Okseniuk

DYREKTOR FINANSOWY 

Jolanta Łotoszyńska 

   Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które  
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

1. Wartości niematerialne i prawne

1. 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w roku 2019

Wartość brutto

B.O. 01.01.2019 112 820,27 0,00 112 820,27

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00

w tym zakup 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00

B.Z. 31.12.2019 112 820,27 0,00 112 820,27

Umorzenie

B.O. 01.01.2019 -46 410,52 0,00 -46 410,52

Zwiększenia -52 913,78 0,00 -52 913,78

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00

B.Z. 31.12.2019 -99 324,30 0,00 -99 324,30

Wartość netto

B.O. 01.01.2019 66 409,75 0,00 66 409,75

B.Z. 31.12.2019 13 495,97 0,00 13 495,97

1. 2

Wartość brutto

B.O. 01.01.2018 61 519,68 46 193,88 107 713,56
Zwiększenia 51 300,59 0,00 51 300,59
w tym zakup 51 300,59 0,00 51 300,59
Zmniejszenia 0,00 -46 193,88 -46 193,88
B.Z. 31.12.2018 112 820,27 0,00 112 820,27

Umorzenie

B.O. 01.01.2018 -3 280,00 0,00 -3 280,00
Zwiększenia -43 130,52 0,00 -43 130,52
Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00
B.Z. 31.12.2018 -46 410,52 0,00 -46 410,52

Wartość netto

B.O. 01.01.2018 58 239,68 46 193,88 104 433,56
B.Z. 31.12.2018 66 409,75 0,00 66 409,75

Razem
Licencje                       
i oprogramowania

Zaliczki na wartości 
niematerialne                
i prawne

Zmiana stany wartości niematerialnych i prawnych w roku 2018

Licencje                       
i oprogramowania

Zaliczki na wartości 
niematerialne                
i prawne

Razem
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2. 1 Zmiana stanu środków trwałych w roku 2019

Urządzenia 
techniczne  i maszyny

Inne środki trwałe Razem

Wartość brutto

B.O. 01.01.2019 123 508,33 0,00 123 508,33

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00

   w tym zakup 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia -51 855,48 0,00 -51 855,48

   w tym sprzedaż -51 855,48 0,00 -51 855,48

B.Z. 31.12.2019 71 652,85 0,00 71 652,85

Umorzenie

B.O. 01.01.2019 -42 859,02 0,00 -42 859,02

Zwiększenia -21 439,96 0,00 -21 439,96

Zmniejszenia 16 835,83 0,00 16 835,83

B.Z. 31.12.2019 -47 463,15 0,00 -47 463,15

Wartość netto

B.O. 01.01.2019 80 649,31 0,00 80 649,31

B.Z. 31.12.2019 24 189,70 0,00 24 189,70

2. 2 Zmiana stanu środków trwałych w roku 2018

Urządzenia 
techniczne  i maszyny

Inne środki trwałe Razem

Wartość brutto

B.O. 01.01.2018 68 215,48 0,00 68 215,48
Zwiększenia 55 292,85 22 850,94 78 143,79
   w tym zakup 55 292,85 22 850,94 78 143,79

B.Z. 31.12.2018 123 508,33 22 850,94 146 359,27

Umorzenie

B.O. 01.01.2018 -3 096,44 0,00 -3 096,44
Zwiększenia -39 762,58 -22 850,94 -62 613,52
B.Z. 31.12.2018 -42 859,02 -22 850,94 -65 709,96

Wartość netto

B.O. 01.01.2018 65 119,04 0,00 65 119,04
B.Z. 31.12.2018 80 649,31 0,00 80 649,31

2. 3 Grunty użytkowane wieczyście

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

3. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

4. Należności krótkoterminowe

5. Inwestycje krótkoterminowe

5. 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

31.12.2019 31.12.2018

844,86 316,18
Lokaty terminowe 15 900 000,00 15 731 500,00
Odsetki od lokat 2 439,32 16 729,86

544 453,26 897 825,05
16 447 737,44 16 646 371,09

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

31.12.2019 31.12.2018

10 150,91 9 560,43
0,00 496,11

393,17 2 615,36
10 544,08 12 671,90

Inne środki pieniężne - depozyty bankowe o/n

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Ubezpieczenia 
Usługi asysty technicznej 
Roczne utrzymanie system ERP Symfonia

Spółka posiadała na koniec 2019 roku środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych wyłącznie
w walucie krajowej.

Na koniec 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 43 033,00 zł ( nota 14.3 przedstawia
kalkulację).

Na koniec 31 grudnia 2019 Spółka nie posiadała należnosci krótkoterminowych z tytułu dostaw 
i usług. Spółka posiadała  tylko należność wynikającą z nadpłaconego podatku dochodowego.
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Aegon Dystrybucja S.A. (dawniej Aegon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

7. Kapitał podstawowy

7. 1 Struktura własności kapitału podstawowego

Lista akcjonariuszy w 2019 roku

Akcjonariusz Wartość akcji % udział

15 000 000,00
15 000 000,00

7. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

8. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

8. 1 Rezerwy na zobowiązania

31.12.2019 31.12.2018

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 463,00 0,00
463,00 0,00

8. 2 Zobowiązania długoterminowe

8. 3 Zobowiązania krótkoterminowe

31.12.2019 31.12.2018

z tytułu dostaw i usług 338,58 789,43
do 12 m-cy 338,58 789,43

Wobec pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, w tym 4 506,00 56 209,20
do 12 m-cy 4 506,00 56 209,20

z tytułu podatku i ZUS, w tym: 1 819,93 57 199,69
do 12 m-cy 1 819,93 57 199,69

Razem zobowiązania krótkoterminowe 6 664,51 114 198,32

Wobec jednostek powiązanych

Aegon Towarzystwo Ubiezpieczeń na Życie S.A. 
100%Razem
100%

Ilość akcji

                          15 000 
                          15 000 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed podjęciem przez WZA decyzji o
sposobie podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. Zarząd Spółki
postanowił przyjąć wniosek o propozycji przeniesienia zysku na kapitał zapasowy Spółki.
Ostateczna decyzja dotycząca pokrycia straty za rok 2019 zostanie podjęta na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i
usług są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W Spółce na dzień bilansowy nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań długoterminowych.
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9. Rozliczenia międzyokresowe

31.12.2019 31.12.2018

0,00 351 235,36
0,00 44 000,00

28 000,00 24 000,00
16 695,52 0,00

44 695,52 419 235,36

10. Struktura przychodów ze sprzedaży

11. Pozostałe przychody operacyjne
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

286 622,63 0,00

0,00 3 671,72
0,00 860,78

51 134,00 0,00
34,69 439,00

337 791,32 4 971,50

12. Pozostałe koszty operacyjne
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

35 019,65 0,00

0,00 45 000,00

0,00 0,01
35 019,65 45 000,01

13. Przychody finansowe
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

159 531,99 221 457,18
2 439,32 16 729,86

161 971,31 238 187,04

Rozwiązanie rezerw na odprawy urlopowe
Rozwiązanie rezerw na odprawy emerytalne
Zysk z tyt rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Inne koszty operacyjne

Odsetki od lokat terminowych niezrealizowane

Odsetki

Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 

Pozostałe koszty 

Odsetki od lokat terminowych i środków pieniężnych zrealizowane

wynagrodzenia

audyt
pozostałe

 usługi międzygrupowe

Pozostałe przychody

Inne przychody operacyjne

Odszkodowanie (rekompensata)

Rozwiązanie rezerw 

Rozliczenia krótkoterminowe

W 2019 r. Spółka nie osiągnęła żadnych przychodów ze sprzedaży.
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14. Podatek dochodowy od osób prawnych

14. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

0,00 0,00
-42 570,00 5 874,00

-42 570,00 5 874,00

14. 2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

174 960,29 -1 696 301,24

I.
0,00 1 313,00
0,00 351 235,36
0,00 44 000,00
0,00 45 000,00

16 695,52 0,00
3 162,48 -768,56

28 000,00 24 000,00
47 858,00 464 779,80

II.

132 282,73 23 478,24

132 282,73 23 478,24

III.

16 729,86 17 393,95
16 729,86 17 393,95

IV.

2 439,32 16 729,86

286 622,63 0,00

0,00 4 532,50
289 061,95 21 262,36

-181 796,53 -1 258 868,09
0,00 0,00

-181 796,53 -1 258 868,09

0,00 0,00

Podstawa opodatkowania

Razem

Podatek dochodowy 

Razem

Zmiana stanu rezerw urlopowych i emerytalnych 

Przychody z tutułu rozwiązania rezerw z lat ubiegłych 
utworzenie, których nie stanowiło kosztów uzyskania 
przychodów

Przychody, niebędące przychodami podatkowymi
Przychody naliczone w okresie nie zrealizowane kasowo

Pozostałe koszty NKUP

Uprawdopodobnione koszty rezerw z poprzednich okresów

Przychody naliczone w latach ubiegłych 

Odszkodowania umowne
Rezerwy szacowane 

Rezerwa na koszty audytu

Strata z lat ubiegłych
Dochód do opodatkowania

Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania

Razem

Zysk/ (Strata) brutto

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Rezerwa na koszty operacyjne 

Reprezentacja 

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego
Podatek dochodowy bieżący

Razem

Rezerwa na wynagrodzenia 

Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania

zrealizowane kasowo w okresie bieżącym
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14. 3 Odroczony podatek dochodowy
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

 28 000,00 0,00

 16 695,52 0,00
 181 796,53 0,00

226 492,05 0,00

 2 439,32 0,00

2 439,32 0,00

0,00 0,00

43 033,00 0,00

463,00 0,00
Wykazana w bilansie rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego (w zaokrągleniu do 1 złotego)

Rezerwy na koszty pozostałe 

Dodatnie różnice przejściowe:

Rezerwa na audyt

Strata do odliczenia w przyszłych okresach

Ujemne różnice przejściowe:

Suma ujemnych różnic przejściowych

Naliczone a nieotrzymane odsetki 

podatku dochodowego (w zaokrągleniu do 1 złotego)
Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego 

Korekta wyceny 

Suma dodatnich różnic przejściowych
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15. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

15. 1  Niezrealizowany zysk/strata z działalności inwestycyjnej
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

2 439,32 16 729,86

2 439,32 16 729,86

15. 2
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

-3 021,50 4 012,50

-3 021,50 4 012,50

15. 3
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

-107 533,81 69 069,42

-107 533,81 69 069,42

15. 4
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

35 019,65 0,00

2 439,32 16 729,86

-142 802,13 -221 457,18

-105 343,16 -204 727,32

`
15. 5 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

0,00 5 106,71
-51 855,48 78 143,79

-51 855,48 83 250,50

Zmiana stanu należności krótkoterminowych 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

Inne korekty

Niezrealizowane odsetki od lokat

Zmiana stanu należności krótkoterminowych

Niezrealizowany zysk z działalności inwestycyjnej

Wartość księgowa likwidowanych środków trwałych

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 

Zwiększenia środków trwałych

Naliczone i zainkasowane w ciągu roku kalendarzowego przychody 
ze zbycia inwestycji

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych
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16. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Mężczyźni Razem

Zarząd 0 0
Pozostali pracownicy 0 0
Razem 0 0

Liczba etatów na koniec 2019 roku wyniosła 0,00. Spółka zatrudniała tylko personel 
finansowy, administracyjny i kadrowy  na podstawie umów zleceń. 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Mężczyźni Razem

Zarząd 1 2
Pozostali pracownicy 18 34
Razem 19 36

Liczba etatów na koniec 2018 roku wyniosła 9,2.

17.

18.

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

28 000,00 24 000,00

Razem 28 000,00 24 000,00

0

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób 
wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

0

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych

1

Badanie rocznego sprawozdania finansowego i badanie pakietu 
grupowego

Kobiety

16

Kobiety

17

Rodzaj usługi

0

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu wyniosły w roku obrotowym 2019 
łącznie 60 tys. zł (w 2018 roku 358 tys.zł).W 2019 roku nie wypłacono żadnych 
wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej, w 2018 roku członkom Rady wypłacono 19 
tys. zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych pożyczek dla członków Zarządu          

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z
o.o. prognozowane za przeprowadzenie badania za rok 2019.
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19. Transakcje z jednostkami powiązanymi

19. 1

AEGON TUnŻ S.A. 01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

Wydatki
 najem powierzchni biurowej 33 543,23 52 576,08

 zakup urządzeń IT 0,00 1 161,12

33 543,23 53 737,20

AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Wydatki
 zakup sprzętu IT 0,00 5 908,92

Przychody 
 sprzedaż sprzętu IT 51 134,00 0,00

51 134,00 5 908,92

20. Informacje o instrumentach finansowych

20. 1 Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

20. 2 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

 - inne papiery wartościowe

20. 3
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

`
15 902 439,32 15 748 229,86

844,86 316,18
544 453,26 897 825,05

16 447 737,44 16 646 371,09

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Depozyty O/N
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bieżących

Transakcje z jednostkami powiązanymi

01.01.2019 -
31.12.2019

Lokaty terminowe

01.01.2018 -
31.12.2018

W roku 2019 Spółka nie dokonywała transakcji zabezpieczających i nie posiadała
instrumentów pochodnych.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała krótkotermiowych instrumentów finansowych.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała długoterminowych  aktywów finansowych.
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21. Pozostałe informacje

21. 1

21. 2

21. 3

21. 4

21. 5

21. 6

Zobowiązania pozabilansowe 

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty i informacje o znaczących 
zdarzeniach  jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 

Informacje o jednostkach sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wydarzenia po dacie bilansu

W trakcie roku obrotowego i po jego zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania 
finansowego nie ujawniły się znaczące wydarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające 
uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym. 
W bieżącym roku obrotowym nie dokonano korekt błędów, które mogłyby mieć wpływ na 
porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania 
finansowego za bieżący rok obrotowy.

Aegon Dystrybucja S.A. jest Spółką zależną w 100% od Aegon TUNŻ i podlega konsolidacji
w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Aegon N.V., w której
podmiotem dominującym jest Aegon N.V. z siedzibą w Hadze.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie rozpoznała żadnych zobowiązań pozabilansowych.

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności. W 2020 roku Spółka 
wystapiła z wnioskiem do KNF i uzyskała zgodę o umorzeniu postępowania administracyjnego    
w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie przez Spółkę działalności związanej z 
zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

W roku 2019, odbyła się kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od dnia
1 listopada 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. Kontrola swoim zakresem obejmowała
weryfikację poprawności naliczenia list płac, umów o dzieło, wymiaru podstawy
wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zaświadczeń ZUS Rp-7, ZUS Z-3, ZUS Z-3a.
Kontrolę przeprowadzono od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Podczas
kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń ani obszarów do korekty. Spółka zaakceptowała

W 2020 roku celem Spółki jest podjęcie działań w zakresie zmiany przedmiotu działalności
Spółki i wdrożenia nowych usług. Spółka będzie świadczyć usługi szerokiego pośrednictwa
finansowego, na rzecz różnych towarzystw, banków i agregatorów rynku finansowego.

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zaistniało istotne zdarzenie mogące mieć wpływ na sytuację finansową w kolejnym roku.
W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię choroby COVID-19,
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-02, która objęła swym zakresem także obszar
działalności Spółki.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego działalność Spółki nie została zawieszona,
ani znacząco ograniczona. Spółka działa przede wszystkim wykorzystując narzędzia on-line
umożliwiające kontakt z klientem bez osobistego spotkania. Do tych narzędzi należą:
połączenia telefoniczne, wideo rozmowy oraz poczta elektroniczna.

W początkowej fazie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce zaobserwowano rezygnację
przez klientów z produktów inwestycyjnych, przy jednoczesnym wzroście zainteresowania
produktami ochrony życia i zabezpieczenia finansowego bliskich na wypadek śmierci, w czym
Spółka dostrzega szanse na utrzymanie bezpiecznego poziomu przychodów.
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Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera 29 kolejno numerowanych stron.

D Y R E K T O R  F I N A N S O W Y

Jolanta Łotoszyńska

`

Müller Michal - Członek Zarządu

Warszawa, dnia  28 maja 2020 roku

Radosław Olkiewicz - Członek Zarządu

G Ł Ó W N A   K S I Ę G O W A

Barbara Okseniuk

W dniu 29 kwietnia 2020r. Nadzywaczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło decyzję o
zmianie nazwy spółki na: profitowi.pl Spółka Akcyjna. Nowa nazwa będzie obowiązywała z
dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień podpisania sprawozdania w KRS
widnieje aktualna nazwa Aegon Dystrybucja Spółka Akcyjna.
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