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Sprawozdanie Zarzàdu
z dzia∏alnoÊci Banku

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
OD DNIA 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2003 ROKU

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny Spó∏ka Akcyjna dzia∏a na podstawie Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz

Uchwa∏y Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 roku Nr 244/KNB/99. 

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA nale˝y do Grupy Kapita∏owej Banku

Przemys∏owo-Handlowego PBK SA w Krakowie.

Dzia∏alnoÊç Banku w okresie sprawozdawczym, jej dynamika oraz obszary akty-

wnoÊci wynika∏y z roli i pozycji Banku w Grupie BPH PBK, okreÊlanych przez jego

akcjonariusza - Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK SA.

W pierwszym pó∏roczu okresu sprawozdawczego HypoVereinsbank Bank Hipoteczny

SA realizowa∏ podstawowe za∏o˝enia przyj´te w zatwierdzonym Planie finansowym

oraz Strategii Banku na lata 2003-2005 zatwierdzonej w lutym 2003 r.

Strategia zak∏ada∏a zbudowanie efektywnie funkcjonujàcego procesu obs∏ugi kredy-

tów hipotecznych dla Grupy BPH. Ustalono, ˝e korzystne dla obu banków b´dzie

wykorzystanie efektu synergii, w tym przede wszystkim: wdro˝enie wspólnej oferty 

i sprzeda˝y wiàzanej, podzia∏ kana∏ów dystrybucji oraz konsolidacja procesów. 

Bank Hipoteczny w obszarze detalicznym mia∏ przejàç obs∏ug´ procesu udzielania

kredytów hipotecznych dla ca∏ej Grupy BPH. Obszar korporacyjny mia∏ byç obs∏ugi-

I  STRATEGIA BANKU
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wany przez BPH. Cz´Êç kredytów kwalifikujàcych si´ na zabezpieczenie listów

zastawnych mia∏a byç sukcesywnie przekazywana do Banku Hipotecznego. 

Rozwój rynku i znaczne zaanga˝owanie Grupy BPH w kredytowanie nieruchomoÊci

mieszkaniowych i komercyjnych spowodowa∏y koniecznoÊç przyÊpieszenia emisji

listów zastawnych. AktywnoÊç obu banków i znaczàcy wzrost zaanga˝owania 

w rynku nieruchomoÊci wymaga refinansowania d∏ugoterminowych aktywów na

rynku kapita∏owym. W zwiàzku z tym, w sierpniu 2003 r. strategia Banku

Hipotecznego w porozumieniu z BPH PBK zosta∏a zmodyfikowana. G∏ównym celem

Banku Hipotecznego jest doprowadzenie do du˝ej emisji listów zastawnych. 

Nowa strategia zak∏ada znaczny wzrost aktywów Banku Hipotecznego w wyniku

samodzielnej sprzeda˝y kredytów na ma∏e i Êrednie nieruchomoÊci komercyjne przy

wsparciu sprzeda˝y tych kredytów przez BPH oraz transfer kredytów udzielonych

przez BPH, jeÊli spe∏niajà one kryteria Banku Hipotecznego. 

W wyniku realizacji strategii Bank zak∏ada dwukrotny w stosunku do koƒca roku

2003 wzrost wolumenu kredytowego oraz osiàgni´cie wyniku finansowego na

poziomie oko∏o 5,5 mln z∏.

W latach poprzednich Bank mia∏ rozbudowanà, zhierarchizowanà struktur´ organi-

zacyjnà, w której kompetencje i zakres odpowiedzialnoÊci pracowników by∏y bardzo

ograniczone. Takie rozwiàzania organizacyjne oraz brak motywacyjnego systemu

wynagradzania skutkowa∏y niskimi wynikami sprzeda˝y, d∏ugotrwa∏ym procesem

udzielania kredytów i w konsekwencji niezadowalajàcym wynikiem finansowym

Banku. Przeorientowanie Banku w kierunku wynikajàcym ze strategii wymaga∏o

restrukturyzacji. 

W 2003 r. zmieniono struktur´ organizacyjnà Banku; zmieniono struktur´ zatrud-

nienia - zwi´kszono liczb´ analityków ryzyka, zmniejszajàc zatrudnienie w obszarze

wspomagajàcym; rozdzielono funkcje sprzeda˝y od procesu decyzji kredytowych;

zmodyfikowano procesy; wprowadzono pierwszy etap motywacyjnego systemu

wynagradzania. Sprzeda˝ kredytów zaktywizowano poprzez budow´ sieci przedsta-

wicieli handlowych Banku oraz nawiàzanie wspó∏pracy z zewn´trznymi partnerami.

Suma bilansowa Banku wzros∏a z 375 788,5 tys. z∏ do 666 298,6 tys. z∏. Wolumen

kredytowy w roku 2003 wyniós∏ 200% poziomu ubieg∏ego roku osiàgajàc wartoÊç

644 234,9 tys. z∏. Wynik z tytu∏u odsetek wyniós∏ 14 588,7 tys. z∏ i uleg∏ obni˝eniu 

w porównaniu z osiàgni´tym w roku 2002. Zmniejszenie wyniku odsetkowego

I I  RESTRUKTURYZACJA BANKU W 2003 R.
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zosta∏o zrekompensowane zwi´kszeniem przychodów z pozycji wymiany - zawiera-

jàc transakcje SWAP, Bank wykorzystywa∏ kapita∏ w∏asny do finansowania kredytów

walutowych. 

W poprzednich latach, kapita∏ w∏asny generowa∏ przychody odsetkowe. 

Wynik z prowizji wyniós∏ 4 940,5 tys. z∏, co stanowi 109% wyniku z roku ubieg∏ego.

Niski przyrost dochodu z prowizji zwiàzany jest ze zmianà organizacji sprzeda˝y -

Bank pozyskuje kredyty przede wszystkim przez zewn´trznà sieç sprzeda˝y, co

wià˝e si´ z wysokim poziomem kosztów prowizyjnych.

W roku 2003 ponad dwukrotnie wzros∏y obcià˝enia wyniku z tytu∏u rezerw. Po∏owa

stanu rezerw wynika z koniecznoÊci przekwalifikowania 3 kredytów, z których 

2 zosta∏y zakwalifikowane do kategorii straconych. 

Ostatecznie wynik finansowy netto na koniec roku 2003 wyniós∏ 1 992,6 tys. z∏

wobec 869,8 tys. z∏. w roku ubieg∏ym, a podstawowe wskaêniki wynios∏y:

ROE brutto - 2,13% wobec 0,94% w roku ubieg∏ym,

wskaênik koszty/przychody - 72,6% i uleg∏ obni˝eniu w stosunku do roku ubieg∏ego,

w którym wynosi∏ 95%.

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA przeprowadzi∏ w roku 2003 emisj´ listów

zastawnych na ogólnà kwot´ 40 mln z∏. 

Perspektywy dalszego rozwoju Banku rysujà si´ bardzo dobrze. Bank zakoƒczy∏ pro-

ces reorganizacji wewn´trznych struktur, posiada atrakcyjnà ofert´ produktowà oraz

efektywne procesy. Z drugiej strony widoczne oznaki o˝ywienia gospodarczego oraz

zbli˝ajàcy si´ termin wejÊcia Polski do Unii Europejskiej pozwalajà przypuszczaç, 

˝e zapotrzebowanie na d∏ugoterminowe kredyty na nieruchomoÊci komercyjne

b´dzie gwa∏townie rosnàç. Dodatkowo, du˝y potencja∏ dla dzia∏alnoÊci Banku

stanowià rosnàce potrzeby jednostek samorzàdu terytorialnego w zakresie d∏ugoter-

minowego finansowania. Utrzymuje si´ popyt na rynku kredytów mieszkaniowych,

które sà istotnym instrumentem dywersyfikacji portfela kredytowego. Szybko roÊnie

zainteresowanie listami zastawnymi wÊród inwestorów instytucjonalnych. Nie bez

znaczenia sà równie˝ sygna∏y, Êwiadczàce o zainteresowaniu banków uniwersalnych

wspó∏pracà z Bankiem w celu pozyskania Êrodków d∏ugoterminowych poprzez

sprzeda˝ wierzytelnoÊci d∏ugoterminowych zabezpieczonych hipotekà lub refinan-

sowanie w∏asnych nieruchomoÊci. 

Irena Stocka Wojciech Kwiatkowski Jerzy Tofil 

Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Warszawa, 30 marca 2004 roku
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Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta 

DLA AKCJONARIUSZY HYPOVEREINSBANK
BANKU HIPOTECZNEGO SA

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego HypoVereins-
banku Banku Hipotecznego SA z siedzibà w Warszawie, ul. Chmielna 132/134, 
na które sk∏ada si´: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans
sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sum´ 666.299 tys. z∏otych, wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci, zestawienie
pozycji pozabilansowych udzielonych wykazujàce na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. 
kwot´ 62.338 tys. z∏otych, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. 
do 31 grudnia 2003 r. wykazujàcy zysk netto w kwocie 1.993 tys. z∏otych,
zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r. 
do 31 grudnia 2003 r. wykazujàce zwi´kszenie kapita∏u w∏asnego o kwot´ 1.993 tys.
z∏otych, rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za okres od 1 stycznia 2003 r. 
do 31 grudnia 2003 r. wykazujàcy zmniejszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto 
o kwot´ 28.271 tys. z∏otych oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.

Za sporzàdzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd Banku.
Naszym zadaniem by∏o zbadanie i wyra˝enie opinii o rzetelnoÊci, prawid∏owoÊci 
i jasnoÊci tego sprawozdania finansowego oraz prawid∏owoÊci ksiàg rachunkowych
stanowiàcych podstaw´ jego sporzàdzenia. 
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Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ
Mi´dzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdaƒ Finansowych wydanych przez
Mi´dzynarodowà Federacj´ Ksi´gowych, rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z póêniejszymi zmianami)
oraz norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´
Bieg∏ych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagajà, aby badanie zosta∏o
zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskaç racjonalnà pewnoÊç,
pozwalajàcà na wyra˝enie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje
sprawdzenie w oparciu o metod´ wyrywkowà dowodów i zapisów ksi´gowych, 
z których wynikajà kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. 
Badanie obejmuje równie˝ ocen´ poprawnoÊci stosowanych zasad rachunkowoÊci,
znaczàcych szacunków dokonanych przez Zarzàd Banku oraz ocen´ ogólnej
prezentacji sprawozdania finansowego. Wyra˝amy przekonanie, ˝e przeprowadzone
przez nas badanie stanowi wystarczajàcà podstaw´ dla naszej opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe HypoVereinsbank Banku
Hipotecznego SA zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg
rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach
sytuacj´ majàtkowà i finansowà Banku na dzieƒ 31 grudnia 2003 r., wynik
finansowy oraz przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych za okres od 1 stycznia 2003 r. 
do 31 grudnia 2003 r., zgodnie z zasadami rachunkowoÊci stosowanymi w Polsce,
okreÊlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci,
rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci banków (DzU z 2001 r. nr 149, poz. 1673 
z póêniejszymi zmianami) oraz jest zgodne z wp∏ywajàcymi na treÊç sprawozdania
finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku. 
Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunko-
woÊci, stwierdzamy, ˝e sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Banku uwzgl´dnia informacje, 
o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoÊci i sà one zgodne z informa-
cjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Bieg∏y rewident nr 9794/7301 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Mariola Szczesiak Bieg∏y rewident nr 9941/7390

Bo˝ena Graczyk, Cz∏onek Zarzàdu

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Robert J. Widdowson, Partner

Warszawa, 30 marca 2004 r.
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1.1. Dane identyfikujàce Bank
1.1.1. Nazwa Banku
HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA

1.1.2. Siedziba Banku
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

1.1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sàdowym
Siedziba sàdu:
Sàd Rejonowy dla Miasta Sto∏ecznego Warszawy, 
XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sàdowego
Data rejestracji: 12 lipca 2001 
Numer KRS:      0000027441 

1.1.4. Rejestracja w Urz´dzie Skarbowym i Urz´dzie
Statystycznym
NIP: 527-10-28-697
REGON: 011183360

1.2. Dane identyfikujàce bieg∏ego rewidenta
KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Ul. Ch∏odna 51, XVI p.
00-867 Warszawa
KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem
uprawnionym do badania sprawozdaƒ finansowych
wpisanym na list´ pod numerem 458.
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1.3. Podstawy prawne
1.3.1. Kapita∏ podstawowy
Kapita∏ akcyjny HypoVereinsbank Banku Hipotecznego
SA na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku wynosi∏ 149.200
tys. z∏ i dzieli∏ si´ na 1.492 akcji imiennych 
o wartoÊci nominalnej 100,0 tys. z∏ ka˝da.
Na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku akcjonariuszami Banku
byli: Bank Przemys∏owo-Handlowy SA z siedzibà 
w Krakowie dysponujàcy 1.491 akcjami (tj. 99,93%) 
i PBK Inwestycje SA dysponujàcy 1 akcjà (tj. 0,07%).
Sprzeda˝ jednej akcji na rzecz PBK Inwestycje SA
odby∏a si´ na podstawie umowy sprzeda˝y z dnia 
6 sierpnia 2003 r.

1.3.2. Przedmiot dzia∏alnoÊci
Po zarejestrowaniu zmian w statucie Banku w dniu 
24 stycznia 2000 roku przez Sàd Rejonowy 
w Warszawie, HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA
uzyska∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
hipotecznej i od tego momentu wykonuje jedynie czyn-
noÊci dozwolone na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 
o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU Nr
140, poz. 940 z póêniejszymi zmianami).

Do podstawowych czynnoÊci banku nale˝à:
- udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotekà,
- udzielanie kredytów niezabezpieczonych hipotekà,
je˝eli kredytobiorcà, gwarantem lub por´czycielem

1.  CZ¢Âå OGÓLNA RAPORTU
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sp∏aty kredytu w pe∏nej wysokoÊci wraz z nale˝nymi
odsetkami sà Skarb Paƒstwa, NBP, jednostki samorzà-
du terytorialnego, Europejski Bank Centralny, rzàdy lub
paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej, Organizacja
Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju, z wy∏àczeniem
paƒstw, które restrukturyzujà lub restrukturyzowa∏y
swoje zad∏u˝enie w ciàgu ostatnich 5 lat, 
- nabywanie wierzytelnoÊci innych banków z tytu∏u
udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych
hipotekà oraz wierzytelnoÊci z tytu∏u kredytów 
niezabezpieczonych hipotekà, je˝eli kredytobiorcà,
gwarantem lub por´czycielem sp∏aty kredytu do pe∏nej
wysokoÊci wraz z nale˝nymi odsetkami jest którykol-
wiek z ww. podmiotów,
- emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których
podstaw´ stanowià wierzytelnoÊci Banku z tytu∏u
udzielonych kredytów zabezpieczonych hipotekà oraz
nabyte od innych banków wierzytelnoÊci przys∏ugujàce
pierwotnie tym bankom z tytu∏u udzielonych przez nie
kredytów zabezpieczonych hipotekà,
- emitowanie publicznych listów zastawnych, których
podstaw´ stanowià wierzytelnoÊci Banku z tytu∏u
kredytów niezabezpieczonych hipotekà, je˝eli kredyto-
biorcà, gwarantem lub por´czycielem sp∏aty kredytu do
pe∏nej wysokoÊci wraz z nale˝nymi odsetkami jest
którykolwiek z ww. podmiotów.

Poza wymienionymi czynnoÊciami HypoVereinsbank
Bank Hipoteczny SA mo˝e zgodnie z Ustawà o listach
zastawnych i bankach hipotecznych wykonywaç
wy∏àcznie nast´pujàce czynnoÊci:
- przyjmowanie lokat terminowych,
- zaciàganie kredytów i po˝yczek,
- emitowanie obligacji,
- przechowywanie papierów wartoÊciowych, 
- nabywanie akcji lub udzia∏ów innych podmiotów,
których forma prawna zapewnia ograniczenie
odpowiedzialnoÊci Banku do wysokoÊci zainwesto-
wanych Êrodków, o ile s∏u˝y to wykonywaniu czynnoÊci
Banku, z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wynikajàcych 
z przepisów prawa,
- prowadzenie rachunków bankowych s∏u˝àcych
obs∏udze projektów inwestycyjnych realizowanych 
z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez Bank,
- Êwiadczenie us∏ug konsultingowo-doradczych
zwiàzanych z rynkiem nieruchomoÊci, 
- zarzàdzanie wierzytelnoÊciami Banku oraz innych
banków, z tytu∏u kredytów, o których mowa w podsta-
wowym zakresie dzia∏alnoÊci Banku, jak równie˝
udzielanie tych kredytów w imieniu innych banków na
podstawie zawartych z nimi umów. 

1.3.3. Zarzàd Banku

Na dzieƒ 31 grudnia 2003 roku w sk∏ad Zarzàdu Banku

wchodzi∏y nast´pujàce osoby:

Prezes Zarzàdu -  Irena Stocka                         
Wiceprezes Zarzàdu -  Wojciech Kwiatkowski   
Cz∏onek Zarzàdu -  Jerzy Tofil     

Ze sk∏adu Zarzàdu z dniem 2 stycznia 2003 roku
zostali odwo∏ani Pan Jacek Furga i Pan Helmut Fischer
a powo∏ani w charakterze Cz∏onków Zarzàdu Banku
zostali: Pani Irena Stocka i Pan Wojciech Kwiatkowski. 

Z dniem 5 lutego 2003 roku Pani Irena Stocka obj´∏a
funkcj´ Prezesa Zarzàdu Banku, po uzyskaniu zgody
Komisji Nadzoru Bankowego.

W dniu 28 lutego 2003 roku Rada Nadzorcza odwo∏a∏a
Pana Bogdana Nawrockiego ze sk∏adu Zarzàdu Banku 
a powo∏a∏a Pana Jerzego Tofila. 

1.4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za
poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2002
roku do 31 grudnia 2002 roku zosta∏o zbadane przez
KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. i uzyska∏o opini´
bieg∏ego rewidenta bez zastrze˝eƒ. 
Sprawozdanie finansowe Banku za 2002 r. zosta∏o
zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
w dniu 18 czerwca 2003 r. Decyzjà Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy zysk netto za ubieg∏y rok
obrotowy w kwocie 869.780,85 z∏ zosta∏ podzielony
nast´pujàco:

• kapita∏ zapasowy –  69.780,85 z∏, 
• fundusz ryzyka ogólnego – 800.000,00 z∏. 

Bilans zamkni´cia na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. zosta∏
prawid∏owo wprowadzony do ksiàg jako bilans otwar-
cia roku badanego. 
Sprawozdanie finansowe zosta∏o z∏o˝one w Sàdzie
Rejestrowym 8 lipca 2003 r. oraz og∏oszone 
w “Monitorze Polskim” B nr 997 z dnia 31 grudnia 
2003 r.

1.5. Zakres prac i odpowiedzialnoÊci bieg∏ego 
rewidenta 
Zgodnie z umowà z dnia 20 paêdziernika 2003 r.
przeprowadziliÊmy badanie sprawozdania finansowego
Banku, na które sk∏ada si´:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´
666.299 tys. z∏,
3) wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci,
4) zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych na
dzieƒ 31 grudnia 2003 r. w kwocie 62.338 tys. z∏,
5) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 
2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujàcy zysk netto 
1.993 tys. z∏,
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6) zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za okres 
od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., 
wykazujàce zwi´kszenie stanu kapita∏u w∏asnego 
o kwot´ 1.993 tys. z∏,
7) sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za
okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,
wykazujàce zmniejszenie stanu Êrodków pieni´˝nych
na sum´ 28.271 tys. z∏,
8) dodatkowe informacje i objaÊnienia.

Badanie sprawozdania finansowego zosta∏o
przeprowadzone stosownie do postanowieƒ Mi´dzy-
narodowych Standardów Rewizji Sprawozdaƒ
Finansowych wydanych przez Mi´dzynarodowà
Federacj´ Ksi´gowych, rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (DzU nr 121,
poz. 591 z póêniejszymi zmianami) oraz norm wykony-
wania zawodu bieg∏ego rewidenta wydanych przez
Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów.
Stosownie do art. 52 powy˝ej powo∏anej ustawy,
Zarzàd Banku odpowiada za sporzàdzenie rocznego
sprawozdania finansowego. Celem niezale˝nego bada-
nia sprawozdania finansowego jest przedstawienie
Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom pisemnej opinii
bieg∏ego rewidenta wraz z jego raportem na temat

zbadanego sprawozdania finansowego.
Zarzàd Banku z∏o˝y∏ w dniu 30 marca 2004 r. oÊwiad-
czenie o kompletnoÊci, rzetelnoÊci i prawid∏owoÊci
sprawozdania finansowego przedstawionego do bada-
nia oraz nie zaistnieniu do dnia zakoƒczenia badania
zdarzeƒ wp∏ywajàcych w sposób znaczàcy na wielkoÊç
danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym 
za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania finansowego Bank
udost´pni∏ nam wszelkie dokumenty i informacje
niezb´dne do wydania opinii i przygotowania raportu.
KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. jest niezale˝na od Banku
i zakres planowanej i wykonanej przez nià pracy nie
zosta∏ w ˝aden sposób ograniczony. Zakres i sposób
przeprowadzonego badania wynika ze sporzàdzonej
przez nas dokumentacji roboczej, znajdujàcej si´ 
w siedzibie KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

2.1. Ogólna analiza sprawozdania finansowego 
(dane w tys. z∏)
Szczegó∏owe informacje dotyczàce poszczególnych
pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozycji
pozabilansowych przedstawione zosta∏y w sprawozda-
niu finansowym Banku.

2.1.1. Bilans

2.  ANALIZA FINANSOWA BANKU

AKTYWA 31.12.2003 31.12.2002

Kasa i Êrodki w Banku Centralnym 91 77

Nale˝noÊci od sektora finansowego 1 665 29 950

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 641 800 319 089

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe 15 555 20 304

Pozosta∏e papiery wartoÊciowe i inne aktywa finansowe 1 632 421

WartoÊci niematerialne i prawne 157 1 075

Rzeczowy majàtek trwa∏y 1 955 2 276

Inne aktywa 1 006 775

Rozliczenia mi´dzyokresowe 2 438 1 822

Razem aktywa 666 299 375 789

PASYWA

Zobowiàzania

Zobowiàzania wobec instytucji finansowych 423 225 180 053

Zobowiàzania wobec klientów 4 072 2 102

Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych 58 098 15 105

Inne zobowiàzania z tytu∏u instrumentów finansowych 1 700 1 706

Fundusze specjalne i inne pasywa 1 918 2 035

Rozliczenia mi´dzyokresowe i przychody przysz∏ych okresów 3 054 4 007

Rezerwy 4 854 3 395

496 921 208 403

Kapita∏ w∏asny

Kapita∏ podstawowy 149 200 149 200

Kapita∏ zapasowy 13 585 13 516

Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe 4 600 3 800

Wynik finansowy netto roku obrotowego 1 993 870

169 378 167 386

Razem pasywa 666 299 375 789

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 31,50% 60,90%
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2.1.2. Rachunek zysków i strat (dane w tys. z∏)

POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.2003 31.12.2002

Zobowiàzane udzielone 62 338 46 493

Zobowiàzania otrzymane 959 4 310

Operacje walutowe 306 940 140 405

Inne zobowiàzania 835 784 314 501

1.01.2003-31.12.2003 1.01.2002-31.12.2002

w tys. z∏ w tys. z∏

Przychody z tytu∏u odsetek 23 542 30 119 

Koszty z tytu∏u odsetek (8 953) (7 413)

Wynik z tytu∏u odsetek 14 589 22 706 

Przychody z tytu∏u prowizji 8 213 5 435 

Koszty z tytu∏u prowizji (3 273) (882)

Wynik z tytu∏u prowizji 4 941 4 553 

Wynik operacji finansowych (487) 110 

Wynik z pozycji wymiany 10 703 2 531 

Wynik na dzia∏alnoÊci bankowej 29 746 29 900 

Pozosta∏e przychody operacyjne 1 064 1 390 

Pozosta∏e koszty operacyjne (4) (49)

Koszty dzia∏ania banku (20 608) (24 094)

Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych (1 744) (3 157)

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci (12 563) (3 088)

Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia dotyczàce aktualizacji wartoÊci 7 670 662 

Ró˝nica wartoÊci rezerw i aktualizacji (4 893) (2 426)

Zysk (strata) brutto 3 561 1 564 

Podatek dochodowy (1 568) (694)

Zysk (strata) netto 1 993 870 



12

Ra
po

rt
 b

ie
g∏

eg
o 

re
w

id
en

ta

2.2. Wybrane wskaêniki finansowe (dane w tys. z∏)

2.3. Interpretacja wskaêników 
Suma bilansowa Banku na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.
wynios∏a 666.299 tys. z∏ i wzros∏a w porównaniu 
ze stanem na 31 grudnia 2002 r. o 77,3%, 
co spowodowane by∏o zwi´kszonà akcjà kredytowà
(101,1% wzrost w porównaniu z 2002 r.). 

W 2003 r. Bank wykaza∏ zysk netto w wysokoÊci 
1.993 tys. z∏ (wzrost o 129% w porównaniu z 2002 r.),
co znajduje swoje odzwierciedlenie we wskaêniku ren-
townoÊci kapita∏ów w∏asnych. Zwi´kszenie zysku netto
jest efektem znacznego spadku kosztów dzia∏ania
Banku przy jednoczesnym porównywalnym poziomie
wyniku na dzia∏alnoÊci bankowej. Zmianie w porówna-
niu z 2002 r. uleg∏a struktura wyniku na dzia∏alnoÊci
bankowej. W 2003 r. Bank wykorzystywa∏ fundusze
w∏asne do finansowania kredytów walutowych zawie-
rajàc transakcje typu SWAP w celu zabezpieczenia
ryzyka walutowego. Spowodowa∏o to wzrost wyniku 
z pozycji wymiany i spadek wyniku z tytu∏u odsetek.

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci Banku wynosi 31,5% i po-
mimo spadku z poziomu 60,9% w porównaniu 
z 2002 r. pozostaje na wysokim poziomie (przy mini-
malnym poziomie 8% okreÊlonym przez art. 128 Usta-
wy Prawo Bankowe). Spadek wspó∏czynnika wyp∏acal-
noÊci w stosunku do lat ubieg∏ych spowodowany jest
rozwojem portfela kredytowego Banku. 

Zobowiàzania oprocentowane stanowià 73,4% pasy-
wów Banku. Wzrost w porównaniu z 2002 r. wynika 
ze wzrostu wartoÊci przyj´tych przez Bank depozytów
oraz zobowiàzaƒ z tytu∏u emisji hipotecznych listów
zastawnych, w zwiàzku z uruchomieniem intensywnej
akcji kredytowej.

Udzia∏ ogólnej wartoÊci hipotecznych listów zastawnych
w funduszach w∏asnych Banku wyniós∏ 34,2% 
w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2002 r. – 8,8%.
Wzrost wskaênika jest efektem wzrostu wartoÊci
hipotecznych listów zastawnych w drodze przeprowa-
dzonej w 2003 r. nowej emisji hipotecznych listów
zastawnych o wartoÊci 40.000 tys. z∏.

3.1. Ksi´gi rachunkowe
Plan kont oraz stosowane przez Bank zasady
rachunkowoÊci zosta∏y zatwierdzone przez Zarzàd
Banku. Sprawozdanie finansowe Banku przygotowane
zosta∏o w oparciu o ksi´gi rachunkowe obejmujàce
konta ksi´gi g∏ównej i ksiàg pomocniczych oraz doku-
mentacj´ pomocniczà, które sà przechowywane 
w siedzibie Banku. Ksi´gi rachunkowe prowadzone 
sà za pomocà systemu komputerowego CHEOPS
autorstwa firmy COMP SA z siedzibà w Rzeszowie. 

3.2. Kontrola wewn´trzna
System kontroli obejmuje kontrol´ funkcjonalnà
prowadzonà w poszczególnych pionach odpowiedzial-
nych za dany obszar dzia∏alnoÊci Banku oraz kontrol´
instytucjonalnà podporzàdkowanà Zarzàdowi Banku. 
W Banku funkcjonuje jednoosobowy Departament
Kontroli Wewn´trznej podleg∏y bezpoÊrednio Prezesowi
Zarzàdu Banku. Dzia∏ania Departamentu Kontroli
Wewn´trznej w 2003 r. koncentrowa∏y si´ przede
wszystkim na weryfikacji procedur administrowania,
tworzenia rezerw i kontroli funkcjonalnej w obszarze
kredytów detalicznych. 

2003 2002

Suma bilansowa (w tys. z∏) 666 299 375 789

Zysk brutto (w tys. z∏) 3 561 1 564

Zysk netto (w tys. z∏) 1 993 870

Kapita∏y w∏asne (w tys. z∏)* 167 385 166 515

Stopa zysku netto do kapita∏ów w∏asnych* 1,2% 0,5%

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 31,5% 60,9%

Udzia∏ nale˝noÊci od sektora niefinansowego w sumie aktywów 96,3% 84,9%

Udzia∏ aktywów dochodowych w sumie aktywów 99,2% 98,4%

Udzia∏ zobowiàzaƒ oprocentowanych w sumie pasywów 73,1% 53,0%

Udzia∏ ogólnej wartoÊci hipotecznych listów zastawnych w kapita∏ach w∏asnych 34,2% 8,8%

Udzia∏ nominalnej wartoÊci hipotecznych listów zastawnych w nominalnej 

wartoÊci wierzytelnoÊci wpisanych do rejestru zabezpieczeƒ hipotecznych 

listów zastawnych 34,0% 21,6%

* kapita∏y w∏asne bez zysku netto roku bie˝àcego

3.  CZ¢Âå SZCZEGÓ¸OWA RAPORTU
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Podczas przeprowadzania badania sprawozdania
finansowego dokonaliÊmy przeglàdu istniejàcego syste-
mu kontroli wewn´trznej w celu okreÊlenia zakresu
naszego badania. Badanie to nie mia∏o na celu
ujawnienia wszystkich nieprawid∏owoÊci lub istotnych
s∏aboÊci tego systemu.

3.3. Normy ostro˝noÊciowe stosowane przez Bank 
i wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci.
W zakresie obj´tym badaniem sprawozdania finan-
sowego nie stwierdzono istotnych nieprawid∏owoÊci 
w zakresie stosowania si´ przez Bank do obowiàzujà-
cych norm ostro˝noÊciowych. Wspó∏czynnik wyp∏acal-
noÊci zosta∏ wyliczony prawid∏owo. 

3.4. Wskaêniki istotnoÊci przyj´te przez bieg∏ego
rewidenta do badania sprawozdania finansowego.
W celu wyra˝enia opinii o sprawozdaniu finansowym
traktowanym jako ca∏oÊç, wskaêniki istotnoÊci przyj´te
przez bieg∏ego rewidenta do badania, by∏y adekwatne
do istotnoÊci i oceny ryzyka danej pozycji sprawozda-
nia finansowego.

3.5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania
finansowego zosta∏y przedstawione przez Bank kom-
pletnie i prawid∏owo. Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego stanowi integralnà cz´Êç sprawozdania
finansowego.

3.6. Dodatkowe informacje i objaÊnienia
Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaÊnie-
niach do sprawozdania finansowego zosta∏y przedsta-
wione przez Bank kompletnie i prawid∏owo. Dodatkowe
informacje i objaÊnienia stanowià integralnà cz´Êç
sprawozdania finansowego. 

3.7. Sprawozdanie Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Banku
Sprawozdanie Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Banku
uwzgl´dnia informacje, o których mowa w art. 49 
ust. 2 ustawy o rachunkowoÊci i sà one zgodne z infor-
macjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

3.8. Informacja o opinii bieg∏ego rewidenta
W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania
finansowego HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA
sporzàdzonego na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. wydaliÊmy
opini´ bieg∏ego rewidenta bez zastrze˝eƒ. 

Warszawa, 30 marca 2004 roku

Bieg∏y rewident nr 9794/7301
Mariola Szczesiak 

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Bieg∏y rewident nr 9941/7390
Bo˝ena Graczyk, Cz∏onek Zarzàdu

Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Robert J. Widdowson, Pe∏nomocnik
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OÊwiadczenie zarzàdu

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (DzU z 2002 r.
nr 76, poz. 694, z póêniejszymi zmianami) Zarzàd
HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA przedstawia
sprawozdanie finansowe, na które sk∏ada si´:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´
666 298 586,31 z∏otych,

3) wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 31,5%,

4) zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych
wykazujàce na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. kwot´ 
62 338 177,24 z∏otych,

5) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 
2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujàcy zysk netto  
1 992 607,64 z∏otych,

6) zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za okres od 
1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujàce
zwi´kszenie stanu kapita∏u w∏asnego o kwot´  
1 992 644,44 z∏otych,

7) rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za okres od 
1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujàcy
zmniejszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto na sum´  

28 271 167,06 z∏otych,

8) dodatkowe informacje i objaÊnienia.

Irena Stocka                    Wojciech Kwiatkowski   
Prezes Zarzàdu                    Wiceprezes Zarzàdu  

Jerzy Tofil
Cz∏onek Zarzàdu

Agata KwaÊniak
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiàg

Warszawa, 30 marca 2004 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2003
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1.1. Nazwa Banku
HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA

1.2. Siedziba Banku
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sàdowym
Siedziba sàdu:

Sàd Rejonowy dla Miasta Sto∏ecznego Warszawy
XIX Wydzia∏ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sàdowego

Data:                    12 lipca 2001
Numer rejestru:    0000027441

1.4. Sk∏ad Zarzàdu i Rady Nadzorczej Banku na dzieƒ
31.12.2003 r.
Na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. w sk∏ad Zarzàdu Banku
wchodzi∏y nast´pujàce osoby:

Prezes Zarzàdu -       Irena Stocka                    
Wiceprezes Zarzàdu -       Wojciech Kwiatkowski   
Cz∏onek Zarzàdu -       Jerzy Tofil

Sk∏ad Rady Nadzorczej Banku na dzieƒ 31 grudnia
2003 r.:
Przewodniczàcy - Wojciech Sobieraj

Wprowadzenie

Wiceprzewodniczàcy - Mariusz Grendowicz
Cz∏onkowieRady Nadzorczej:

- Ewa Piwowar
- El˝bieta Ratajczak
- Carl Norman Voekt

Sprawozdanie finansowe zosta∏o przygotowane za
okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Dane porównawcze obejmujà okres od 01 stycznia
2002 r. do 31 grudnia 2002 r.

W sk∏ad Banku nie wchodzà wewn´trzne jednostki
organizacyjne, samodzielnie sporzadzajàce
sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone przy
za∏o˝eniu kontynuowania dzia∏alnoÊci gospodarczej 
w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci.
Nie istniejà ˝adne okolicznoÊci wskazujàce na
zagro˝enie kontynuowania przez Bank dzia∏alnoÊci.

1.  DANE IDENTYFIKUJÑCE BANK

2.  OKRES OBJ¢TY SPRAWOZDANIEM

3.  WEWN¢TRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
BANKU

4. ZA¸O˚ENIE KONTYNUACJI  DZIA¸ALNOÂCI
GOSPODARCZEJ
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W badanym okresie nie nastàpi∏o po∏àczenie Banku 
z innym podmiotem.

Podstawa sporzàdzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie  finansowe sporzàdzone zosta∏o 
w zgodzie z praktykà stosowanà przez banki dzia∏ajàce
w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowoÊci
wynikajàce z: 

- ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(DzU 2002 Nr 76 poz. 694, tekst jednolity wraz 
z póêniejszymi zmianami), 

- rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 10
grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoÊci banków (DzU nr 149, poz. 1673 
wraz z póêniejszymi zmianami), 

- rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 
10 grudnia 2001 w sprawie zasad tworzenia rezerw 
na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (DzU 149 
z 2001, poz. 1672 z póêniejszymi zmianami)

- rozporzàdzenia Ministra Finansów z 12 grudnia
2001 w sprawie szczegó∏owych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
prezentacji instrumentów finansowych (DzU 149 
z 2001 r. poz. 1674)

6.1. Zasady ujmowania w kapitale w∏asnym skutków
wyceny pozycji bilansowych

W kapitale w∏asnym, w pozycji fundusz z aktualizacji,
ujmuje si´ skutki zmian wartoÊci godziwej papierów
wartoÊciowych sklasyfikowanych jako aktywa dost´pne
do sprzeda˝y. Niezrealizowane zyski lub straty
wynikajàce ze zmian wartoÊci godziwej tych papierów
ustala si´ jako ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià godziwà
tych aktywów na dzieƒ bilansowy, pomniejszonà 
o odsetki naliczone do tego dnia i ich wartoÊcià wed∏ug
skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowany koszt).

6.2. Zasady ustalania wartoÊci godziwej aktywów
finansowych i zobowiàzaƒ finansowych z podzia∏em na
poszczególne rodzaje tych aktywów i zobowiazaƒ

WartoÊç godziwà poni˝ej wymienionych sk∏adników
aktywów ustala si´ w nast´pujàcy sposób:
a) papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y - 

- wg wartoÊci ustalonej na podstawie kursów
otrzymanych w godzinach popo∏udniowych w dniu
ksi´gowania wyceny z systemu Bloomberg. 
b) kontrakty FX SWAP i IRS niespe∏niajàce wymogów

rachunkowoÊci zabezpieczeƒ - wg wartoÊci ustalanej 
na podstawie kursów otrzymanych w godzinach
popo∏udniowych w dniu ksi´gowania wyceny z systemu
Bloomberg.
c) kontrakty CIRS zabezpieczajàce wartoÊç godziwà

sk∏adnika aktywów i spe∏niajàce wymogi rachunko-
woÊci zabezpieczeƒ - wg wartoÊci ustalanej 
na podstawie parametrów rynkowych otrzymanych 
w godzinach popo∏udniowych w dniu ksi´gowania
wyceny, z systemu Bloomberg.

6.3. Nale˝noÊci od sektora finansowego,
niefinansowego i bud˝etowego

Nale˝noÊci od sektora finansowego, niefinansowego 
i bud˝etowego prezentowane sà w wartoÊci,
nominalnej powi´kszonej o nale˝ne i/lub
skapitalizowane odsetki oraz pomniejszonej o odpisy 
z tytu∏u rezerw celowych. 
Ze wzgl´du na zastosowanà rachunkowoÊç
zabezpieczeƒ nale˝noÊci od sektora niefinansowego sà
korygowane o wartoÊç godziwà pozycji zabezpieczanej.
Rezerwy celowe tworzone sà wed∏ug zasad okreÊlonych
w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 
10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw
na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków. 
Dla poszczególnych grup ryzyka zastosowano
nast´pujàce wskaêniki procentowe: 
1) zaanga˝owania normalne 0%
2) zaanga˝owania pod obserwacjà 1,5%
3) zaanga˝owania poni˝ej standardu 20%
4) zaanga˝owania wàtpliwe 50%
5) zaanga˝owania stracone 100%

Rezerwa na ryzyko ogólne mo˝e byç tworzona w ci´˝ar
kosztów bie˝àcego roku na pokrycie ryzyk zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci bankowej, na podstawie
art. 130 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia
1997 r. (DzU 2002 Nr 72 poz. 665, tekst jednolity 
wraz z póêniejszymi zmianami).

6.4. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

Bank klasyfikuje d∏u˝ne papiery wartoÊciowe w dniu
ich nabycia do nast´pujàcych kategorii: 

Utrzymywane do terminu zapadalnoÊci 
Papiery wartoÊciowe utrzymywane do terminu
zapadalnoÊci sà to papiery wartoÊciowe, które zosta∏y
nabyte z zamiarem utrzymywania do terminu wykupu.
Papiery te wyceniane sà wed∏ug zamortyzowanego
kosztu z uwzgl´dnieniem odpisów z tytu∏u trwa∏ej
utraty wartoÊci. 
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5. ¸ÑCZENIE SI¢ JEDNOSTEK

6. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOÂCI , W TYM
METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ
USTALANIA PRZYCHODU I KOSZTÓW W ZAKRESIE
W JAKIM OBOWIÑZUJÑCE PRZEPISY POZOSTAWIAJÑ
PRAWO WYBORU,  W SZCZEGÓLNOÂCI :



17

Dost´pne do sprzeda˝y 
Papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y sà to
papiery wartoÊciowe, które nie zosta∏y zaliczone do
kategorii "przeznaczone do obrotu" lub "utrzymywane
do terminu zapadalnoÊci". Na dzieƒ bilansowy papiery
te wycenia si´ do wartoÊci godziwej, opisanej 
w punkcie 6.2

6.5. Rzeczowe aktywa trwa∏e oraz wartoÊci
niematerialne i prawne

WartoÊç poczàtkowà rzeczowych aktywów trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych ujmuje si´ 
w ksi´gach wed∏ug cen nabycia lub kosztów wytworze-
nia lub wartoÊci przeszacowanej (po aktualizacji
wyceny rzeczowych aktywów trwa∏ych), pomniejszo-
nych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a tak˝e 
o odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty ich wartoÊci. WartoÊç
poczàtkowa rzeczowych aktywów trwa∏ych i dotychczas
dokonane odpisy amortyzacyjne podlegajà
aktualizacjom na podstawie odr´bnych przepisów. 
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si´ metodà
liniowà, przy zastosowaniu stawek uwzgl´dniajàcych
okres ekonomicznej u˝ytecznoÊci Êrodków trwa∏ych.
Rozpocz´cie amortyzacji nast´puje nie wczeÊniej ni˝ 
w nast´pnym miesiàcu po przyj´ciu Êrodka trwa∏ego 
do u˝ywania.
Stawki amortyzacji stosowane przez Bank dla
wybranych grup rzeczowych aktywów trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych sà nast´pujàce:

- rzeczowe aktywa trwa∏e 
Êrodki transportu - do 20%
komputery - do 30%
wyposa˝enie - do 20%
sprz´t telekomunikacyjny - do 20%
inwestycje w obcym Êrodku trwa∏ym - 20%

- wartoÊci niematerialne i prawne 
oprogramowanie - do 50%

Ârodki trwa∏e oraz wartoÊci niematerialne i prawne 
o wartoÊci poczàtkowej nieprzekraczajàcej 3,5 tys. z∏
umarzane sà jednorazowo pod datà wydania do
u˝ytkowania. 
Ârodki trwa∏e w budowie wykazywane w wysokoÊci
ogó∏u kosztów pozostajàcych w bezpoÊrednim zwiàzku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych 
o odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty ich wartoÊci. Ârodki
trwa∏e w budowie nie podlegajà amortyzacji. 
Inwesytycje w obcym Êrodku trwa∏ym - 20% 
ze  wzgl´du na przewidywany okres u˝ytkowania.

6.6. Instrumenty pochodne

W ksi´gach Banku prezentowane sà nast´pujàce
instrumenty pochodne: 
a) Swap walutowy (FX SWAP)

Swap walutowy polega na zakupie/sprzeda˝y waluty 
z dostawà na okreÊlonà bli˝szà dat´ waluty 
i sprzeda˝y/zakupie tej samej kwoty tej˝e waluty 
z dostawà na dalszà dat´ waluty.
Ka˝da transakcja swap sk∏ada si´ z dwóch operacji:
- zamiany jednej waluty na drugà na rynku SPOT
- jednoczeÊnie nast´puje odwrotna zamiana tych

walut na rynku terminowym po ustalonym kursie.
Swap walutowy jest instrumentem rynku pieni´˝nego
opartym na oprocentowaniu dwóch walut. KorzyÊcià 
z posiadania tego instrumentu jest zabezpieczenie
przed ryzykiem kursowym.
Transakcja FX SWAP obejmuje ró˝nic´ wynikajàcà 
z wyceny transakcji SPOT wg Êredniego kursu NBP 
na dzieƒ zawarcia transakcji oraz wycen´ transakcji
FORWARD wg kursu forward na okreÊlony dzieƒ.
Kursy forward ustalane sà na rynku mi´dzybankowym
i otrzymywane z systemu Bloomberg w godzinach
popo∏udniowych w dniu ksi´gowania wyceny. 

b) Swap na stopy procentowe (IRS)
Jest to umowa finansowa zawierana z kontrahentem,
przedmiotem której jest wymiana p∏atnoÊci
odsetkowych. Umowa mo˝e dotyczyç wymiany
p∏atnoÊci naliczanych wg sta∏ej stopy procentowej na
p∏atnoÊci naliczane wg zmiennej stopy. Mo˝liwa jest
tak˝e wymiana p∏atnoÊci wg ró˝nych zmiennych stóp
procentowych oraz p∏atnoÊci wg ró˝nych sta∏ych stóp
procentowych. Sta∏à lub zmiennà stop´ procentowà
ustala si´ z chwilà podpisania umowy.
Transakcje IRS wycenia si´ poprzez 
- wyznaczenie stóp forward-forward dla przysz∏ych,

zmiennych strumieni odsetkowych na podstawie stóp
rynkowych i zdyskontowanie odsetek przy wykorzy-
staniu czynników dyskontujàcych otrzymanych 
z zerokuponowych krzywych dochodowoÊci swapów,
- obliczenia sta∏ych strumieni odsetkowych

zdyskontowanych przy wykorzystaniu czynników
dyskontujàcych otrzymanych z zerokuponowych
krzywych dochodowoÊci swapów.
Te dwa strumienie odsetkowe sà porównywane, 
a ró˝nica pomi´dzy strumieniami stanowi wartoÊç
wyceny przep∏ywów odsetkowych na dany dzieƒ.
Wycena ustalana jest na podstawie parametrów 
z systemu Bloomberg.

c) Swap walutowy i swap na stop´ procentowà CIRS
Transkacja CIRS polega na zakupie/sprzeda˝y waluty 
z dostawà na okreÊlonà bli˝szà dat´ waluty i sprzeda-
˝y/zakupie tej samej kwoty tej˝e waluty z dostawà 
na dalszà dat´ waluty z jednoczesnà wymianà p∏atnoÊci
odsetkowych od zakupionej/sprzedanej waluty i jej
równowartoÊci w z∏otych. Zasady wymiany przep∏ywów
sà ustalane z chwilà zawarcia umowy.
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Transakcje CIRS wycenia si´ poprzez :
- wyznaczenie stóp forward-forward dla przysz∏ych,

zmiennych strumieni odsetkowych na podstawie stóp
rynkowych i zdyskontowanie odsetek przy
wykorzystaniu czynników dyskontujàcych otrzymanych
z zerokuponowych krzywych dochodowoÊci swapów,
- obliczenia sta∏ych strumieni odsetkowych

zdyskontowanych przy wykorzystaniu czynników
dyskontujàcych otrzymanych z zerokuponowych
krzywych dochodowoÊci swapów,
- zdyskontowanie, przy wykorzystaniu czynników

dyskontujàcych otrzymanych z zerokuponowych
krzywych dochodowoÊci swapów, przysz∏ych
przep∏ywów kapita∏owych.
Ró˝nica pomi´dzy przep∏ywami przeliczonymi na z∏ote
wed∏ug kursu Êredniego NBP z dnia stanowi wartoÊç
wyceny CIRS na na dany dzieƒ.
Wycena ustalana jest na podstawie parametrów 
z systemu Bloomberg.

Instrumenty pochodne SWAP i IRS ujmowane 
w ksi´gach Banku sà zakwalifikowane do kategorii
"zobowiàzania przeznaczone do obrotu". Na dzieƒ
bilansowy wyceniane sà wg wartoÊci godziwej. 
Skutki wyceny tych pozycji odnosi si´ odpowiednio do
przychodów lub kosztów z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne CIRS ujmowane sà w ksi´gach
Banku wg stanu na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania,
jako instrumenty zabezpieczajàce. Instrumenty te
stanowià zabezpieczenie wartoÊci godziwej sk∏adnika
aktywów.

6.7. Rezerwy na przewidywane zobowiàzania i straty

Bank tworzy rezerw´ na pokrycie ryzyk zwiàzanych 
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci bankowej na podstawie
art. 130 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 
1997 r.

Ponadto Bank tworzy rezerwy na pewne lub wysoce
prawdopodobne przysz∏e zobowiàzania, których kwoty
mo˝na w sposób wiarygodny oszacowaç, w tym
rezerw´ na odprawy emerytalne oraz rezerw´ 
na niewykorzystane urlopy. 
W przypadku zobowiàzaƒ przypadajàcych na bie˝àcy
okres sprawozdawczy, Bank dokonuje biernych
rozliczeƒ mi´dzyokresowych kosztów. 

Odprawy emerytalne
Poziom rezerw ustalany jest w oparciu o aktualne
przepisy Regulaminu wynagradzania i aktualizowany
jest na koniec ka˝dego roku obrotowego. Tworzona
rezerwa ujmowana jest w pasywach w pozycji
„Pozosta∏e rezerwy”. Kwota rezerwy dotyczàca roku
bie˝àcego ujmowana jest w rachunku zysków i strat

bie˝àcego okresu.

Niewykorzystane urlopy pracownicze 
Bank tworzy rezerw´ z tytu∏u niewykorzystanych dni
urlopowych przez pracowników Banku na koniec roku
obrotowego na podstawie stanu niewykorzystanych
urlopów. 

6.8. Kapita∏y

Kapita∏y w∏asne stanowià kapita∏y i fundusze tworzone
zgodnie z obowiàzujàcym prawem, w∏aÊciwymi
ustawami oraz ze statutem. Do kapita∏ów w∏asnych
zaliczane sà tak˝e niepodzielone zyski i niepokryte
straty z lat ubieg∏ych.
Kapita∏ akcyjny stanowi wysokoÊç obj´tych i op∏a-
conych akcji.
Kapita∏ zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku oraz
z nadwy˝ki ceny emisyjnej nad cenà nominalnà
wyemitowanych akcji.
Fundusz z aktualizacji wyceny obejmuje wycen´ wg
wartoÊci godziwej papierów wartoÊciowych dost´pnych
do sprzeda˝y z uwzgl´dnieniem aktywów lub rezerwy 
z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego.
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony jest 
z zysku po opodatkowaniu na niezidentyfikowane
ryzyka dzia∏alnoÊci bankowej.
Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk
wynikajàcy z rachunku zysków i strat. Zysk netto
uwzgl´dnia obcià˝enie z tytu∏u podatku dochodowego
bie˝àcego i odroczonego od osób prawnych.

6.9. Wynik z tytu∏u odsetek

Przychody i koszty z tytu∏u odsetek ujmuje si´ 
w rachunku zysków i strat na zasadzie memoria∏owej.
Wynik z tytu∏u odsetek obejmuje m.in.: 
- nale˝ne Bankowi odsetki, w tym dyskonto oraz

odsetki skapitalizowane, od nale˝noÊci zakwalifiko-
wanych jako normalne,
- otrzymane w poprzednich okresach przychody 

z tytu∏u odsetek, w tym dyskonta, przypadajàce na
bie˝àcy okres sprawozdawczy,
- otrzymane w bie˝àcym okresie przychody z tytu∏u

odsetek przypadajàce za okres sprawozdawczy. 
- odsetki od instrumentów spe∏niajàcych wymogi

rachunkowoÊci zabezpieczeƒ i zabezpieczajàcych
ryzyko stopy procentowej.

6.10. Wynik z tytu∏u prowizji

Przychody i koszty z tytu∏u prowizji i op∏at bankowych
zalicza si´ do rachunku wyników w momencie ich
otrzymania/zap∏aty.
Zasad´ memoria∏u do rozliczania przychodów 
i kosztów z tytu∏u prowizji stosuje si´ w przypadku, 
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gdy kwota prowizji jest znaczàca, a przychód dotyczy
czynnoÊci niedajàcych si´ podporzàdkowaç do danego
okresu. 

6.11. Wynik z pozycji wymiany i na operacjach
finansowych

Transakcje w walutach obcych ujmowane sà w ksi´-
gach Banku na koniec ka˝dego dnia wg kursu
Êredniego og∏aszanego przez NBP. Aktywa i pasywa 
w walutach obcych na dzieƒ bilansowy wykazuje si´  
w z∏otych po przeliczeniu wg Êredniego kursu
og∏oszonego przez NBP na dzieƒ bilansowy. Ró˝nice
kursowe powsta∏e w zwiàzku z wycenà pozycji
bilansowych wyra˝onych w walutach obcych zalicza si´
do wyniku z pozycji wymiany. Do wyniku finansowego
z pozycji wymiany zalicza si´ tak˝e przychody i koszty
z transakcji SWAP. Do wyniku na operacjach finanso-
wych zalicza si´ równie˝ zmiany wartoÊci godziwej
instrumentów finansowych.

6.12. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków 
i strat obejmuje cz´Êç bie˝àcà i cz´Êç odroczonà.
Bie˝àce zobowiàzanie z tytu∏u podatku dochodowego
jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Wykazywana w rachunku zysków i strat cz´Êç
odroczona stanowi ró˝nic´ pomi´dzy stanem rezerw 
i aktywów z tytu∏u podatku odroczonego na koniec 
i poczàtek roku obrotowego. 
Rezerwy i aktywa z tytu∏u odroczonego podatku
dochodowego, dotyczàce operacji rozliczanych 
z kapita∏em (funduszem) w∏asnym, odnosi si´ na
kapita∏ z aktualizacji wyceny.
Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego
ustala si´ w wysokoÊci kwoty przewidzianej w przy-
sz∏oÊci do odliczenia od podatku dochodowego, 
w zwiàzku z ujemnymi ró˝nicami przejÊciowymi, które
spowodujà w przysz∏oÊci zmniejszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego oraz straty
podatkowej mo˝liwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzgl´dnieniu zasady ostro˝noÊci.
Rezerw´ z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego
tworzy si´ w wysokoÊci kwoty podatku dochodowego,
wymagajàcej w przysz∏oÊci zap∏aty, w zwiàzku 
z wyst´powaniem dodatnich ró˝nic przejÊciowych, 
to jest ró˝nic, które spowodujà zwi´kszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego w przysz∏oÊci.
WysokoÊç rezerwy i aktywów z tytu∏u odroczonego
podatku dochodowego ustala si´ przy uwzgl´dnieniu
stawek podatku dochodowego obowiàzujàcych w roku
powstania obowiàzku podatkowego.

6.13. Zobowiàzania pozabilansowe - zabezpieczenia
sp∏aty kredytów

W informacji pozabilansowej w pozycji "Pozosta∏e"
prezentowana jest wartoÊç otrzymanych zobowiàzaƒ
zabezpieczajàcych sp∏at´ udzielonych kredytów. 
Zabezpieczenia te ujmuje si´ w wartoÊciach
nominalnych w z∏otych i w walutach obcych.
Zobowiàzania w walucie obcej przelicza si´ wg
Êredniego kursu og∏oszonego przez NBP na dzieƒ
bilansowy.

W 2003 roku Bank nie dokonywa∏ zmian zasad
rachunkowoÊci i wyceny, które mia∏yby istotny wp∏yw
na prezentowane sprawozdanie finansowe oraz
porównywalnoÊç danych ze sprawozdaniem
finansowym za rok ubieg∏y.

W 2003 roku aktywa odroczone oraz rezerwa na
podatek odroczony sà prezentowane odpowiednio 
w aktywach i pasywach bilansu. W roku 2002 pozycje
te by∏y ujmowane w aktywach saldem netto co obni˝y∏o
w roku 2002 sum´ bilansowà o 375,8 tys. z∏.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono b∏´dów
podstawowych.

Nie wystàpi∏y istotne zdarzenia nieuj´te 
w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zdarzeƒ
dotyczàcych lat ubieg∏ych.

W bie˝àcym okresie sprawozdawczym zmieni∏a si´
struktura finansowania kredytów. Bank wykorzystywa∏
Êrodki pochodzàce z kapita∏ów w∏asnych do
finansowania kredytów walutowych zawierajàc
transakcje typu SWAP. Zmiana sposobu finansowania
spowodowa∏a znaczny przyrost wyniku z pozycji
wymiany.
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Bilans Banku

Lp. Aktywa Stan na 31.12.2003 Stan na 31.12.2002

I Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 90 936,13 77 297,89 

1. W rachunku bie˝àcym 90 936,13 77 297,89 

II Nale˝noÊci od sektora finansowego 1 664 901,14 29 949 706,46 

1. W rachunku bie˝àcym 1 664 901,14 2 175 119,91 

2. Terminowe 0,00 27 774 586,55 

III Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 641 799 832,00 319 089 267,77 

1. W rachunku bie˝àcym 0,00 0,00 

2. Terminowe 641 799 832,00 319 089 267,77 

IV D∏u˝ne papiery wartoÊciowe 15 555 414,01 20 303 576,69 

1. Banków 0,00 0,00 

2. Bud˝etu Paƒstwa i bud˝etów terenowych 15 555 414,01 20 303 576,69 

3. Pozosta∏e 0,00 0,00 

V Udzia∏y lub akcje w jednostkach zale˝nych 0,00 125,16 

1. W instytucjach finansowych 0,00 0,00 

2. W pozosta∏ych jednostkach 0,00 125,16

VI Pozosta∏e papiery wartoÊciowe i inne aktywa finansowe 1 632 317,41 420 660,41 

VII WartoÊci niematerialne i prawne, w tym: 156 761,28 1 075 052,06 

- wartoÊç firmy 0,00 0,00 

VIII Rzeczowe aktywa trwa∏e 1 954 551,41 2 275 921,68 

IX Inne aktywa 1 006 475,75 774 939,43 

1. Przej´te aktywa - do zbycia 0,00 0,00 

2. Pozosta∏e 1 006 475,75 774 939,43 

X Rozliczenia mi´dzyokresowe 2 437 397,18 1 821 960,85 

1. Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego 2 087 550,00 1 512 773,00 

2. Pozosta∏e rozliczenia mi´dzyokresowe 349 847,18 309 187,85 

AKTYWA RAZEM 666 298 586,31 375 788 508,40 

SPORZÑDZONY NA DZIE¡
31.12.2003 r.  W 0,00 Z¸

BILANS BANKU
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Lp. Pasywa Stan na 31.12.2003 Stan na 31.12.2002

I Zobowiàzania wobec sektora finansowego 423 224 464,15 180 052 841,75 

1. W rachunku bie˝àcym 0,00 0,00 

2. Terminowe 423 224 464,15 180 052 841,75 

II Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego 4 071 111,69 2 101 899,54 

1. Rachunki oszcz´dnoÊciowe 0,00 0,00 

a) bie˝àce 0,00 0,00 

b) terminowe 0,00 0,00 

2. Pozosta∏e, w tym: 4 071 111,69 2 101 899,54 

a) bie˝àce 0,00 0,00 

b) terminowe 4 071 111,69 2 101 899,54 

III Zobowiàzania z tytu∏u emisji d∏u˝nych papierów wartoÊciowych 58 098 167,68 15 104 661,55 

IV Inne zobowiàzania z tytu∏u instrumentów finansowych 1 699 918,06 1 706 401,37 

V Fundusze specjalne i inne zobowiàzania 1 918 106,43 2 034 810,76 

VI Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze˝one 3 054 488,64 4 007 724,30 

1. Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów 1 088 912,99 3 109 178,39 

2. Pozosta∏e przychody przysz∏ych okresów oraz zastrze˝one 1 965 575,65 898 545,91 

VII Rezerwy 4 854 179,60 3 394 663,51 

1. Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego 955 034,00 0,00 

2. Pozosta∏e rezerwy 3 899 145,60 3 394 663,51 

VIII Kapita∏ (fundusz) podstawowy 149 200 000,00 149 200 000,00 

IX Kapita∏ (fundusz) zapasowy 13 585 466,47 13 515 685,62 

X Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny 75,95 39,15 

XI Pozosta∏e kapita∏y (fundusze) rezerwowe 4 600 000,00 3 800 000,00 

1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 4 600 000,00 3 800 000,00 

XII Zysk (strata) netto 1 992 607,64 869 780,85 

PASYWA RAZEM 666 298 586,31 375 788 508,40 

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 31,5% 60,9%

Bilans Banku
SPORZÑDZONY NA DZIE¡
31.12.2003 r.  W 0,00 Z¸

BILANS BANKU
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Pozycje pozabilansowe

Lp. TreÊç informacji Stan na 31.12.2003 Stan na 31.12.2002

I Zobowiàzania warunkowe udzielone i otrzymane 63 296 709,38 50 802 455,49 

1. Zobowiàzania udzielone: 62 338 177,24 46 492 608,69 

a) finansowe 62 338 177,24 46 492 608,69 

2. Zobowiàzania otrzymane: 958 532,14 4 309 846,80 

a) finansowe 0,00  3 492 910,00 

b) gwarancyjne 958 532,14 816 936,80 

II Zobowiàzania zwiàzane z realizacjà operacji kupna/sprzeda˝y 306 940 287,32 140 405 480,00 

III Pozosta∏e (zabezpieczenia sp∏aty kredytów) 835 783 908,03 314 500 612,18 

WYKAZ SPORZÑDZONY NA DZIE¡
31.12.2003 r.  W 0,00 Z¸

POZYCJE POZABILANSOWE
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Lp. Wyszczególnienie pozycji rachunku Stan za okres Stan za okres

01.01.03 - 31.12.03 01.01.02 - 31.12.02

I Przychody z tytu∏u odsetek 23 542 336,15 30 118 781,97

1. Od sektora finansowego 1 611 446,63 7 169 445,53

2. Od sektora niefinansowego 20 465 679,11 11 971 103,99

3. Z papierów wartoÊciowych o sta∏ej kwocie dochodu 1 465 210,41 10 978 232,45

II Koszty odsetek -8 953 587,20 -7 413 060,96

1. Od sektora finansowego -8 824 482,54 -7 311 799,99

2. Od sektora niefinansowego -129 104,66 -101 260,97

III Wynik z tytu∏u odsetek (I-II) 14 588 748,95 22 705 721,01

IV Przychody z tytu∏u prowizji 8 213 142,49 5 435 041,03

V Koszty prowizji -3 272 635,97 -882 173,52

VI Wynik z tytu∏u prowizji (IV-V) 4 940 506,52 4 552 867,51

VII Wynik operacji finansowych -487 014,41 109 879,82

1. Papierami wartoÊciowymi i innymi instrumentami finansowymi -482 680,67 109 879,82

2. Pozosta∏ych -4 333,74 0,00

VIII Wynik z pozycji wymiany 10 703 374,02 2 531 467,96

IX Wynik dzia∏alnoÊci bankowej 29 745 615,08 29 899 936,30

X Pozosta∏e przychody operacyjne 1 064 531,91 1 390 236,48

XI Pozosta∏e koszty operacyjne -3 856,45 -49 391,82

XII Koszty dzia∏ania banku -20 608 378,67 -24 093 425,80

1. Wynagrodzenia -9 257 179,62 -11 159 433,00

2. Ubezpieczenia i inne Êwiadczenia -1 216 726,52 -1 320 970,73

3. Inne -10 134 472,53 -11 613 022,07

XIII Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych 

i prawnych -1 744 175,06 -3 156 952,36

XIV Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci -12 563 252,53 -3 088 314,85

1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe -12 563 252,53 -3 088 314,85

XV Rozwiàzanie rezerw i aktualizacja wartoÊci 7 669 961,36 661 871,90

1. Rozwiàzanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 7 669 961,36 661 871,90

XVI Ró˝nica wartoÊci rezerw i aktualizacji (XV - XVI) -4 893 291,17 -2 426 442,95

XVII Wynik dzia∏alnoÊci operacyjnej 3 560 445,64 1 563 959,85

XVIII Zysk (strata) brutto 3 560 445,64 1 563 959,85

XIX Podatek dochodowy -1 567 838,00 -694 179,00

XX Zysk (strata) netto 1 992 607,64 869 780,85

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat
SPORZÑDZONY ZA OKRES OD 01.01.2003
DO 31.12.2003 W 0,00 Z¸



Lp. Wyszczególnienie pozycji rachunku Stan za okres Stan za okres

01.01.03 - 31.12.03 01.01.02 - 31.12.02

I Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO) 167 385 505,62 167 385 505,62

- korekty bilansu otwarcia, zmiana zasad rachunkowoÊci 0,00 925 759,49

Ia. Kapita∏ w∏asny na poczàtek okresu (BO) po korektach 167 385 505,62 168 311 265,11

1. Kapita∏ (fundusz) podstawowy na poczàtek okresu 149 200 000,00 149 200 000,00

1.1. Zmiany kapita∏u (fundusz) podstawowego 0,00 0,00

1.2. Kapita∏ (fundusz) podstawowy na koniec okresu 149 200 000,00 149 200 000,00

2. Kapita∏ (fundusz) zapasowy na poczàtek okresu 13 515 685,62 8 518 074,19

2.1. Zmiany kapita∏u (funduszu) zapasowego

a) zwi´kszenia (z tytu∏u) 69 780,85 4 997 611,43

- podzia∏u zysku (ustawowo) 69 582,46 559 808,91

- podzia∏u zysku (ponad wymaganà ustawowo

minimalnà wartoÊç) 198,39 4 437 802,52

2.2. Kapita∏ (fundusz) zapasowy na koniec okresu 13 585 466,47 13 515 685,62

3. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu 39,15 925 759,49

- korekty bilansu otwarcia, zmiana zasad rachunkowoÊci 0,00 925 759,49

3.1. Zmiany kapita∏u (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) 75,95 39,15

- wyceny aktywów dost´pnych do sprzeda˝y 75,95 39,15

b) zmniejszenie (z tytu∏u) -39,15 925 759,49

- sprzeda˝y aktywów dost´pnych do sprzeda˝y -39,15 925 759,49

3.2. Kapita∏ (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 75,95 39,15

4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na poczàtek okresu 3 800 000,00 1 800 000,00

4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

a) zwi´kszenie (z tytu∏u) 800 000,00 2 000 000,00

- odpis na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 800 000,00 2 000 000,00

4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 4 600 000,00 3 800 000,00

5. Zysk (strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu 869 780,85 6 997 611,43

5.1. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu 869 780,85 6 997 611,43

- korekty bilansu otwarcia, zmiana zasad rachunkowoÊci 0,00 155 321,17

5.2. Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu po korektach 869 780,85 7 152 932,60

5.3. Zmiana zysku z lat ubieg∏ych 

a) zmniejszenie -869 780,85 -7 152 932,60

- podzia∏ zysku z lat ubieg∏ych -869 780,85 -6 997 611,43

- przekwalifikowanie nale˝noÊci - odsetki skapitalizowane

w przychody zastrze˝one 0,00 -155 321,17

5.4. Zysk z lat ubieg∏ych na koniec okresu 0,00 0,00

6. Wynik netto 1 992 607,64 869 780,85

a) zysk netto 1 992 607,64 869 780,85

II Kapita∏ w∏asny na koniec okresu (BZ) 169 378 150,06 167 385 505,62

III Kapita∏ w∏asny po uwzgl´dnieniu proponowanego podzia∏u 

zysku (pokrycia straty) 169 378 150,06 167 385 505,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W¸ASNYM
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Zestawienie zmian w kapitale w∏asnym 
SPORZÑDZONE ZA OKRES OD 01.01.2003
DO 31.12.2003 W 0,00 Z¸



Lp. Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2002

A Przep∏yw Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej
I Zysk (strata) netto 1 992 607,64 869 780,85
II Korekty razem: -71 231 943,93 -73 252 152,96

1. Amortyzacja 1 744 175,06 3 156 952,36
2. (Zyski) straty z tytu∏u ró˝nic kursowych 2 109 324,49 1 013 260,77
3. (Zysk) strata z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej -1 094 366,18 -10 905 638,37
4. Zmiany stanu rezerw 4 893 290,71 262 139,38
5. Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora finansowego 0,00 51 609 895,89
6. Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora niefinansowego 

i sektora bud˝etowego -326 803 854,94 -195 726 527,35
7. Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego 243 667 534,87 75 167 247,00
8. Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora niefinansowego 

i sektora bud˝etowego 1 969 212,15 189 706,59
9. Zmiana stanu innych zobowiàzaƒ -1 531 318,18 1 371 090,51
10. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych -2 356 442,64 -483 559,53
11. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów i zastrze˝onych 1 067 029,74 727 944,59
12. Inne korekty 5 103 470,99 365 335,20

III Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I+/-II) -69 239 336,29 -72 382 372,11
B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
I Wp∏ywy 6 405 975,66 123 188 454,02

1. Zbycie udzia∏ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta∏ych papie-
rów wartoÊciowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) 5 000 125,16 114 822 095,00

2. Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwa∏ych 2 350,50 1 000 798,88

3. Inne wp∏ywy inwestycyjne 1 403 500,00 7 365 560,14
II Wydatki -732 263,31 -31 357 310,88

1. Nabycie udzia∏ów lub akcji w jednostkach zale˝nych 0,00 -125,16
2. Nabycie udzia∏ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta∏ych pa-

pierów wartoÊciowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) -190 336,00 -29 962 370,00
3. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwa∏ych -506 864,51 -698 813,18
4. Inne wydatki inwestycyjne -35 062,80 -696 002,54

III Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I-II) 5 673 712,35 91 831 143,14
C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej
I Wp∏ywy 40 000 000,00 0,00

1. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów od innych banków 0,00 0,00
2. Inne wp∏ywy finansowe w tym emisja papierów d∏u˝nych 40 000 000,00 0,00

II Wydatki -4 705 543,14 -5 033 735,18
1. Sp∏aty d∏ugoterminowych kredytów na rzecz innych banków 0,00 -4 725 265,00
2. Inne wydatki finansowe -4 705 543,14 -308 470,18

III Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II) 35 294 456,86 -5 033 735,18
D. Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -28 271 167,08 14 415 035,85
E. Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych, w tym: -28 271 167,08 14 415 035,85

- zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych z tytu∏u ró˝nic kursowych -127 923,22 -125 951,11
F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu 30 027 004,35 15 611 968,50
G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 1 755 837,27 30 027 004,35

- o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania 33 048,70 45 947,08
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Rachunek przep∏ywów Êrodków 
pieni´˝nych (metoda poÊrednia)

ZA OKRES OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH
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Dodatkowe informacje
i objaÊnienia

1. DANE O WALUTOWEJ STRUKTURZE
AKTYWÓW I PASYWÓW

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiàcach z∏otych)

31.12.2003                  31.12.2002

Symbol waluty Aktywa Pasywa Aktywa Pasywa

PLN 72 970,8 225 276,0 57 622,3 177 443,4

EUR 161 942,2 140 781,2 111 611,7 50 267,3

USD 122 850,8 81 796,3 103 179,3 97 291,0

CHF 308 534,8 218 445,1 103 375,2 50 786,8 

Razem 666 298,6 666 298,6 375 788,5 375 788,5

2.  DANE O èRÓD¸ACH POZYSKANIA DEPOZYTÓW,
Z UWZGL¢DNIENIEM PODZIA¸U NA BRAN˚E 
I  GEOGRAFICZNE SEGMENTY RYNKU

Bran˝a gospodarki wed∏ug EKD %

PoÊrednictwo finansowe, z wyjàtkiem ubezpieczeƒ 

i funduszy emerytalno-rentowych 99,05%

Pozosta∏e bran˝e 0,95%

Razem 100%

2.a. èród∏a pozyskania depozytów z uwzgl´dnieniem
podzia∏u na bran˝e

2.b. èród∏a pozyskania depozytów z uwzgl´dnieniem
podzia∏u na geograficzne segmenty rynku

Geograficzne segmenty rynku %

Mazowieckie 99,05%

Ma∏opolskie 0,95%

Razem 100%

3. INFORMACJE Z ZAKRESU STRUKTURY
KONCENTRACJI  ZAANGA˚OWANIA BANKU 
W POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI GRUPY 
KAPITA¸OWE,  SEGMENTY RYNKU BRAN˚OWE 
I  GEOGRAFICZNE,  WRAZ Z OCENÑ RYZYKA 
ZWIÑZANEGO Z TYM ZAANGA˚OWANIEM

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego
- suma wierzytelnoÊci Banku oraz udzielonych przez
Bank zobowiàzaƒ pozabilansowych obcià˝onych
ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów po-
wiàzanych kapita∏owo lub organizacyjnie (w przypadku
gdy którykolwiek z tych podmiotów jest w stosunku 
do Banku podmiotem dominujàcym lub zale˝nym albo
jest podmiotem zale˝nym od podmiotu dominujàcego
wobec Banku) nie przekracza 20% aktualnej wartoÊci
funduszy w∏asnych Banku,
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- suma wierzytelnoÊci Banku oraz udzielonych przez
Bank zobowiàzaƒ pozabilansowych obcià˝onych
ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powià-
zanych kapita∏owo lub organizacyjnie (w przypadku
gdy którykolwiek z tych podmiotów nie jest w stosunku
do Banku podmiotem powiàzanym kapita∏owo i organi-
zacyjnie) nie przekracza 25% funduszy w∏asnych banku.

Suma wierzytelnoÊci Banku oraz udzielonych przez
bank zobowiàzaƒ pozabilansowych przekraczajàcych
10% funduszy w∏asnych banku w stosunku do pod-
miotów dominujàcych lub zale˝nych albo podmiotów
zale˝nych od podmiotu dominujàcego wobec Banku 
nie przekracza 800% tych funduszy.

Klient / grupa Grupa ryzyka ¸àczna kwota Kredyt wykorzystany Otwarta

zaanga˝owania zaanga˝owanie linia

(bez odsetek) bilansowe kredytowa

1. spó∏ki powiàzane kapita∏owo- 

-finansowanie nieruchomoÊci normalna 33 840,5 33 840,5 0,0

2. spó∏ka celowa - finansowanie

nieruchomoÊci normalna 33 664,5 24 903,0 8 761,5

3. spó∏ka celowa - finansowanie 

nieruchomoÊci poni˝ej standardu 33 019,0 31 600,4 1 418,6

4. spó∏ka celowa - finansowanie 

nieruchomoÊci normalna 25 730,8 25 730,8 0,0

5. spó∏ka celowa - finansowanie 

nieruchomoÊci normalna 25 082,7 25 082,7 0,0

6.spó∏ka celowa - finansowanie 

nieruchomoÊci normalna 22 174,8 22 174,8 0,0

Razem 173 512,3 163 332,2 10 180,1 

3.a. Najwi´ksze zaanga˝owania bilansowe i pozabilansowe w poszczególne jednostki i grupy kapita∏owe

Zgodnie ze stanem ksiag na dzieƒ 31.12.2003 r. Bank wykazuje w ksi´gach zaanga˝owanie powy˝ej 20 mln z∏ 
z tytu∏u udzielonych lokat i kredytów oraz nabytych papierów wartoÊciowych w stosunku do nastepujàcych grup pod-
miotów:

Spó∏ka wymieniona w punkcie 3. jest zaklasyfikowana do kategorii poni˝ej standardu, pozosta∏e spó∏ki sà w kategorii
normalnej. Odsetki od kredytów udzielonych spó∏kom wymienionym w pkt 2. oraz cz´Êciowo spó∏ce wymienionej 
w pkt 5. podlegajà kapitalizacji. Pozosta∏e odsetki sà regulowane na bie˝àco.

%

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego 

(finansowanie osób prywatnych) 59,7%

Finansowanie nieruchomoÊci komercyjnych 40,3%

- przeznaczonych na cele biurowe 37,8%

- przeznaczonych na inne cele 2,6%

Sektor bankowy - lokaty 0,0%

Razem 100%

3.b. Koncentracja zaanga˝owania Banku w podziale na
bran˝e

W ocenie Banku do podstawowych elementów ryzyka
kredytowego poza ryzykiem operacyjnym nale˝y:

1. JakoÊç kredytobiorców i ich poziom zdolnoÊci kredy-
towej. Negatywny wp∏yw na ten czynnik ryzyka mogà
mieç: wzrost kursów walut obcych, wzrost poziomu
stóp procentowych, pogorszenie sytuacji makroeko-
nomicznej kraju (szczególnie wzrost poziomu bezrobo-
cia).

2. Poziom wartoÊci udzielanych kredytów w stosunku
do wartoÊci posiadanych zabezpieczeƒ (wskaênik LTV).
Czynnikami wp∏ywajacymi na wzrost ryzyka z tego
tytu∏u sà spadki cen na rynku nieruchomoÊci, a tak˝e
wzrost kursów walut obcych.

3. WielkoÊç portfela i stopieƒ jego dywersyfikacji.

4. EfektywnoÊç procesów restrukturyzacji i windykacji.
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3.c. Koncentracja zaanga˝owania Êrodków 
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na segmenty 
geograficzne rynku

%

1. DolnoÊlàskie 6,0%

2. Kujawsko-Pomorskie 1,4%

3. Lubelskie 1,0%

4. Lubuskie 0,5%

5. ¸ódzkie 1,2%

6. Ma∏opolskie 3,3%

7. Mazowieckie 60,6%

8. Opolskie 2,6%

9. Podkarpackie 1,5%

10. Podlaskie 2,3%

11. Pomorskie 5,7%

12. Âlàskie 7,4%

13. Âwi´tokrzyskie 0,4%

14. Warmiƒsko-Mazurskie 0,3%

15. Wielkopolskie 1,9%

16. Zachodniopomorskie 4,0%

Razem 100%

Bank nie widzi zagro˝eƒ zwiàzanych z zaanga˝o-
waniem w poszczególne regiony geograficzne kraju.

4.1.a.  Struktura nale˝noÊci brutto Banku (bez odsetek)
w podziale na poszczególne kategorie ryzyka wed∏ug
stanu na dzieƒ 31 grudnia 2003 r.

4.  INFORMACJE O:

% 

Kategoria nale˝noÊci Kredyty              Lokaty           Razem

i po˝yczki           w innych                         

bankach

Normalne 556 103,0 - 556 103,0

Poni˝ej standardu 

i pod obserwacjà 81 097,9 - 81 097,9 

Wàtpliwe 2 347,0 - 2 347,0

Stracone 4 687,1 - 4 687,1

Razem brutto 644 234,9 - 644 234,9

4.1.b.  Struktura nale˝noÊci brutto Banku (bez odsetek)
w podziale na poszczególne kategorie ryzyka wed∏ug
stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 r.

% 

Kategoria nale˝noÊci Kredyty              Lokaty           Razem

i po˝yczki           w innych                         

bankach            

Normalne 301 691,8 27 769,7 329 461,5

Poni˝ej standardu 

i pod obserwacjà 2 976,9 - 2 976,9 

Wàtpliwe 502,2 - 502,2

Razem brutto 318 693,6 27 769,7 346 463,3

4.2. Kredyty i po˝yczki, od których Bank nie nalicza
odsetek

Bank nie nalicza do przychodów odsetek od nale˝noÊci
zaliczonych do kategorii pod obserwacjà i zagro˝onych.
Na dzieƒ 31.12.2003 kwota tych nale˝noÊci wynosi 
88 131,9 tys. z∏.

4.3. Aktywa finansowe z podzia∏em na:

Aktywa finansowe 31.12.2003 31.12.2002

Inwestycje utrzymywane

do terminu zapadalnosci 15 526,50 20 294,2

Aktywa finansowe 

dost´pne do sprzeda˝y 29,0 9,4 

Razem 15 555,4 20 303,6

4.4. Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y lub
utrzymywane do terminu zapadalnoÊci

W portfelu Banku znajdujà sie papiery wartosciowe
zaklasyfikowane do poni˝szych kategorii:
- aktywa finansowe dostepne do sprzeda˝y,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
zapadalnoÊci.

Do grupy papierów wartoÊciowych dostepnych do
sprzeda˝y zaliczane sà bony skarbowe stanowiàce
zabezpieczenie Êrodków Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Zgodnie z zasadami rachunkowoÊci sà
one wyceniane wg wartoÊci godziwej.

Pozosta∏e papiery wartoÊciowe znajdujàce si´ w port-
felu Banku stanowià aktywa finansowe utrzymywane
do terminu zapadalnoÊci. Zalicza si´ do nich d∏ugoter-
minowe obligacje Skarbu Paƒstwa oraz bony skarbowe
o terminie zapadalnosci do 1 roku.
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4.5. Struktura zobowiàzaƒ Banku

31.12.2003 31.12.2002

a) depozyty banków i innych 

podmiotów finansowych 423 224,5 180 052,8 

b) depozyty podmiotów 

niefinansowych 4 071,1 2 101,9

c) w∏asna emisja papierów 

wartoÊciowych 58 098,2 15 104,7 

Zobowiàzania Banku razem 485 393,7 197 259,4

4.5.a. Zobowiàzania wobec banków i innych pod-
miotów finansowych (wg terminów wymagalnoÊci)

31.12.2003 31.12.2002

- do 1 miesiàca 164 093,4 99 769,1 

- powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 219 350,6 39 716,0 

- powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku 3 126,1 - 

- powy˝ej 1 roku do 5 lat 31 794,3 36 007,9 

- powy˝ej 5 lat do 10 lat 3 113,2 2 653,3 

Odsetki 1 746,9 1 906,5  

Razem 423 224,5 180 052,8

4.5.b. Zobowiàzania wobec podmiotów niefinansowych
(wg terminów wymagalnoÊci)

31.12.2003 31.12.2002

- powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy 101,4 -

- powy˝ej 1 roku do 5 lat 1 500,0 - 

- powy˝ej 5 lat do 10 lat 2 411,8 2 055,5 

Odsetki 57,9 46,4  

Razem 4 071,1 2 101,9

4.5.c. Zobowiàzania z tytu∏u w∏asnej emisji papierów
wartoÊciowych (wg terminów wymagalnoÊci)

31.12.2003 31.12.2002

- powy˝ej 1 roku do 5 lat 40 000,0 - 

- powy˝ej 5 lat do 10 lat 17 122,7 14 593,3 

Odsetki 975,5 511,4  

Razem 58 098,2 15 104,7

5.  POSIADANE PAPIERY WARTOÂCIOWE

31.12.2003 31.12.2002

Papiery wartoÊciowe notowane 

na gie∏dzie (wartoÊç bilansowa) 15 362,9 15 558,2 

- wartoÊç godziwa - -

- wartoÊç rynkowa - - 

- wartoÊç wed∏ug skorygowanej 

ceny nabycia 15 362,9 15 558,2 

Papiery wartoÊciowe notowane 

na rynkach pozagie∏dowych 

(wartoÊç bilansowa) 192,5 4 745,4 

- wartoÊç godziwa 0,1 0,1 

- wartoÊç wed∏ug skorygowanej 

ceny nabycia 192,4 4 745,3 

WartoÊç bilansowa, razem 15 555,4 20 303,6

6.  AKCJE I UDZIA Y̧ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ZALE˚NE, 
WSPÓ¸ZALE˚NE I STOWARZYSZONE

7.  DOTACJE DLA ODDZIA¸OW ZAGRANICZNYCH

Bank nie posiada akcji i udzia∏ów w jednostkach
zale˝nych, wspó∏zale˝nych i stowarzyszonych.

Na dzieƒ 31 grudnia 2003 r. oraz dzieƒ 31 grudnia 
2002 r. Bank nie posiada∏ oddzia∏ów za granicà.

8.  WARTOÂCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

31.12.2003 31.12.2002

a) inne wartoÊci 15,7 925,2 

b) zaliczki na wartoÊci niematerialne

i prawne 141,1 149,9

WartoÊci niematerialne

i prawne, razem 156,8 1 075,1
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8.1. Zmiana stanu wartoÊci niematerialnych i prawnych

% 

Kategoria nale˝noÊci Oprogramo-     zaliczki na        WartoÊci

wanie           wartoÊci      niematerialne  

komputerowe  niematerialne      i prawne

i prawne           razem

a) wartoÊç brutto war-

toÊci niematerialnych 

i prawnych na poczà-

tek okresu (BO) 7 058,6 149,9 7 208,5 

b) zwi´kszenia 

(z tytu∏u) 29,4 3,5 32,9  

- zakup 17,1 3,5 20,6 

- inwestycje 12,3 - 12,3 

c) zmniejszenia

(z tytu∏u) -  (12,3) (12,3)

- sprzeda˝ i likwidacja - - -

- transfer - (12,3) (12,3)

d) wartoÊç brutto war-

toÊci niematerialnych 

i prawnych na koniec 

okresu (BZ) 7 088,0 141,1 7 229,1 

e) skumulowana amor-

tyzacja (umorzenie) na

poczàtek okresu (BO) (6 133,4) - (6 133,4)

f) amortyzacja za 

okres (z tytu∏u) (938,9) -  (938,9)

- wartoÊci niemater. (938,9) - (938,9)

- sprzeda˝ i likwidacja - - -  

g) skumulowana amor-

tyzacja (umorzenie) na

koniec okresu (BO) (7 072,3) - (7 072,3)

h) wartoÊç netto war-

toÊci niematerialnych 

i prawnych na koniec 

okresu (BZ) 15,7 141,1 156,8

8.2. WartoÊci niematerialne i prawne - struktura w∏asnoÊ-
ciowa

31.12.2003 31.12.2002

a) w∏asne 156,8 1 075,1 

WartoÊci niematerialne

i prawne razem 156,8 1 075,1

9 RZECZOWE AKTYWA TRWA¸E

31.12.2003 31.12.2002

a) Êrodki trwa∏e w tym: 1 888,1 2 209,5 

- budynki, lokale i obiekty

in˝. làdowej i wodnej 19,8 30,1 

- urzàdzenia techniczne i maszyny 280,5 348,3 

- Êrodki transportu 374,1 159,0 

- inne Êrodki trwa∏e 1 213,7 1 672,1

b) Êrodki trwa∏e w budowie 66,4 66,4

Rzeczowe aktywa trwa∏e razem 1 954,6 2 275,9
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9.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwa∏ych

budynki, urzàdzenia Êrodki inne Êrodki Êrodki trwa∏e Êrodki trwa∏e

lokale techniczne transportu trwa∏e     w budowie razem

i maszyny

a) wartoÊç brutto Êrodków trwa∏ych na 

poczàtek okresu (BO) 51,7 765,3 515,7 7 092,9 66,4 8 492,0 

b) zwi´kszenia (z tytu∏u) - 12,0 278,2 196,0 -  486,2 

- zakup - 12,0 278,2 196,0 - 486,2 

- leasing - -  - - - -

c) zmniejszenia (z tytu∏u) -  (4,5) -  (5,7) - (10,2)

- sprzeda˝ - - - - - -

- likwidacje - (4,5) - (5,7) - (10,2)

- przekwalifikowanie - - - - - -

d) wartoÊç brutto Êrodków trwa∏ych 

na koniec okresu (BZ) 51,7 772,8 793,9 7 283,2 66,4 8 968,0 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)

na poczàtek okresu (BO) (21,6) (417,0) (356,7) (5 420,8) - (6 216,1)

f) amortyzacja za okres (z tytu∏u) (10,3) (75,3) (63,1) (648,6) -  (797,3)

- amortyzacja (10,3) (77,5) (63,1) (654,3) - (805,2)

- zmniejszenie umorzenia (z tytu∏u 

likwidacji i sprzeda˝y) - 2,2 - 5,7 - 7,9 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na koniec okresu (BZ) (31,9) (492,3) (419,8) (6 069,4) -  (7 013,4)

h) wartoÊç netto Êrodków trwa∏ych na 

koniec okresu (BZ) 19,8 280,5 374,1 1 213,8 66,4 1 954,6

9.2. Rzeczowy majatek trwa∏y - struktura w∏asnoÊciowa

31.12.2003 31.12.2002

a) w∏asne 1 954,6 2 275,9 

Razem 1 954,6 2 275,9

10.  PRZEJ¢TE AKTYWA - DO ZBYCIA

Wg stanu na dzieƒ 31.12.2003 Bank nie wykazuje akty-
wów do zbycia.

11.  CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE
KOSZTÓW, PRZYCHODÓW PRZYSZ Y̧CH OKRESÓW ORAZ
PRZYCHODÓW ZASTRZE˚ONYCH

31.12.2003 31.12.2002

- koszty poniesione z góry 349,8 309,2 

Czynne rozliczenia miedzyokresowe 349,8 309,2

11.1. Czynne rozliczenia mi´dzyokresowe

31.12.2003 31.12.2002

- koszty do zap∏acenia 1 088,9 3 109,2 

w tym: 

- rezerwa na koszty rzeczowe 391,4 501,5 

- rezerwa na koszty personalne 201,8 1 877,7 

- rezerwa na prowizje do zap∏acenia 137,0 120,4 

- rezerwa na krótkoterminowe 

zobowiàzanie pracownicze 188,4 315,1 

- rezerwa na us∏ugi prawne 170,3 170,3 

- pozosta∏e rezerwy - 124,2 

Bierne rozliczenia mi´dzyokresowe 1 088,9 3 109,2

11.2. Bierne rozliczenia mi´dzyokresowe

11.3. Pozosta∏e przychody przysz∏ych okresów oraz zas-
trze˝one

31.12.2003 31.12.2002

- odsetki zastrze˝one 1 923,9 849,1

- inne 41,6 49,4

Pozosta∏e przychody przysz∏ych 

okresów oraz zastrze˝one 1 965,6 898,5
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Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj Liczba akcji WartoÊç serii / Sposób Data rejestracji

uprzywilejowania ograniczenia emisji wg war- pokrycia

akcji praw do akcji toÊci nominalnej kapita∏u 

A akcje zwyk∏e op∏acone

imienne brak brak 300 30 000,0 gotówkà 7-wrz-1995

B akcje zwyk∏e op∏acone

imienne brak brak 555 55 500,0 gotówkà 1-paê-1996

C akcje zwyk∏e op∏acone

imienne brak brak 1 100,0 gotówkà 18-sie-1997

D akcje zwyk∏e op∏acone

imienne brak brak 11 1 100,0 gotówkà 1-cze-1999

E akcje zwyk∏e op∏acone

imienne brak brak 625 62 500,0 gotówkà 25-kwi-2000

Liczba akcji, razem 1492

Kapita∏ podstawowy, razem 149 200,0

WartoÊç nominalna jednej akcji 100,0

12.  KAPITA¸ PODSTAWOWY (STRUKTURA W¸ASNOÂCI KAPITA¸U)

Akcjonariuszami Banku sà:
Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK Spó∏ka Akcyjna w Krakowie - dysponuje 1491 akcjami tj. 99,93% akcji
PBK Inwestycje SA - dysponuje 1 akcjà tj. 0,07% akcji

Zmiany w kapitale akcyjnym

Data Liczba WartoÊç Uwagi

akcji akcji

BO

01.01.2003 1 492,0 149 200,0 akcjonariusz BPH PBK SA

sprzeda˝ na rzecz

06.08.2003 -1,0 -100,0 PBK Inwestycje SA

BZ

31.12.2003 1 491,0 149 100,0 Stan akcji w BPH PBK SA

Data Liczba WartoÊç Uwagi

akcji akcji

BO akcjonariusz 

01.01.2003 0,0 0,0 PBK Inwestycje SA

zakup akcji przez

06.08.2003 1,0 100,0 PBK Inwestycje SA

BZ Stan akcji w PBK 

31.12.2003 1,0 100,0 Inwestycje SA
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WSPÓ¸CZYNNIK WYP¸ACALNOÂCI 31.12.2003 31.12.2002

Fundusze w∏asne:

a) Kapita∏ akcyjny 149 200    149 200   

b) Kapita∏ zapasowy 13 585    13 516   

c) Fundusz Ogólnego Ryzyka 4 600    3 800   

d) Kapita∏ z aktualizacji wyceny

e) Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe

f) Korekta funduszy o akcje i udzia∏y w jednostkach finansowych

g) Korekta funduszy o wartoÊci niematerialne i prawne 9    323   

h) Niepodzielny wynik lat ubieg∏ych 

I. Fundusze w∏asne razem 167 376    166 193   

Aktywa wa˝one ryzykiem: 

- aktywa o stopie ryzyka 20% 2 207    29 954   

- aktywa o stopie ryzyka 50% 294 789    159 018   

- aktywa o stopie ryzyka 100% 347 424    162 543   

II. Aktywa wa˝one ryzykiem razem 495 260    248 043   

Zobowiàzania pozabilansowe wa˝one ryzykiem:

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 0,2% 7 360    

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 0,4% 89 824    83 201   

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 0,6% 30 298    

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 0,8% 12 064    

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 1% 70 452    53 587   

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 3% 22 409    

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 8% 13 725    

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 20% -      3 493   

- zobowiàzania pozabilansowe o stopie ryzyka 50% 62 338    46 493   

III. Zobowiàzania pozabilansowe wa˝one ryzykiem razem 34 296    24 814   

IV. Aktywa i zobowiàzania pozabilansowe wa˝one ryzykiem razem (pkt II + pkt III) 529 556    272 857   

V. Ryzyko kredytowe (pkt IV*8%) 42 364    21 829   

VI. Ryzyko rynkowe 90    -   

VII. Ca∏kowity wymóg kapita∏owy (pkt V + pkt VI) 42 454    21 829   

VIII. Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (%) 31,5% 60,9%

12.1. Dane do wyliczenia wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci zosta∏ obliczony zgodnie 
z Uchwa∏à nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 
12 grudnia 2001 r. (DzU NBP Nr 22, poz. 43). Stanowi 
on wielkoÊç wyra˝onà w procentach, b´dàcà pomno˝onym
przez 100 u∏amkiem, którego licznikiem jest wartoÊç fun-
duszy w∏asnych a mianownikiem - pomno˝ony przez 
12,5 ca∏kowity wymóg kapita∏owy.

13.  DANE O UPRZYWILEJOWANIU I OGRANICZENIU PRAW
ZWIÑZANYCH Z DANÑ GRUPÑ AKCJI

Wszystkie akcje dajà ich posiadaczowi jednakowe prawa.

15.  ZOBOWIÑZANIA Z TYTU¸U ZATWIERDZONEJ DO
WYP¸ATY DYWIDENDY

Bank nie podejmowa∏ zobowiàzaƒ na wyp∏at´ dywidendy
za rok bie˝àcy lub za lata ubieg∏e.

16.  ZOBOWIÑZANIA PODPORZÑDKOWANE

Bank nie zaciàga∏ zobowiàzaƒ z tytu∏u po˝yczek pod-
porzàdkowanych.

17.  STAN REZERW CELOWYCH

14.  AKCJE W¸ASNE B¢DÑCE W POSIADANIU
JEDNOSTEK ZALE˚NYCH,  WSPÓ¸ZALE˚NYCH
I STOWARZYSZONYCH

Bank nie posiada w portfelu akcji w∏asnych. Nie posiada
równie˝ akcji i udzia∏ów w spó∏kach, w portfelu których
znajdowa∏yby si´ akcje w∏asne Banku.

stan na    zwi´kszenia rozwiàzanie stan na

Nale˝noÊci od kli-

entów wg kate-

gorii ryzyka 01.01.2003 31.12.2003

Poni˝ej standardu

i pod obserwacjà 216,2 4 276,7 2 388,5 2 104,4

Wàtpliwe 77,1 3 689,8 3 467,3 299,6

Stracone 83,8 3 796,7 1 814,2 2 066,3

Rezerwy celowe

suma 377,1 11 763,2 7 670,0 4 470,3

Wymagany poziom rezerw 4 470,3
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18.  REZERWY NA PRZYSZ¸E ZOBOWIÑZANIA

19.  ODPISY AKTUALIZUJÑCE WARTOÂå AKTYWÓW

stan na zwi´kszenia wykorzystanie rozwiàzanie stan na

Rezerwy na przysz∏e zobowiàzania wed∏ug

rodzaju zobowiàzaƒ 01.01.2003 31.12.2003

- rezerwa na zobowiàzanie

krótkoterminowe - urlopy 315,1 - 107,50 -19,2 188,4

- rezerwa na nagrody jubileuszowe 

i odprawy emerytalne 368,6 - - -295,5 73,1

- rezerwa na ryzyko ogólne 3 026,0 800,0 - - 3 826,0

Rezerwy na przysz∏e zobowiàzania - suma 3 709,7 800,0 -107,5 -314,7 4 087,5

W pasywach bilansu rezerwy o charakterze krótkotermi-
nowym dotyczàce roku obrotowego prezentowane sà jako
bierne rozliczenia mi´dzyokresowe. Rezerwy o charak-
terze d∏ugoterminowym dotyczàce przysz∏ych zobowiàzaƒ
ujmowane sà w pozycji pozosta∏e rezerwy.

Poza rezerwami celowymi dotyczàcymi portfela kredy-
towego Bank nie dokonywa∏ odpisów aktualizujàcych
wartoÊç aktywów.

20.  ZOBOWIÑZANIA WARUNKOWE
I ZABEZPIECZENIA

20.1. Udzielone gwarancje i por´czenia

Bank nie udziela∏ gwarancji i por´czeƒ oraz innych 
zobowiàzaƒ o charakterze gwarancyjnym.

20.2. Gwarancje i por´czenia emisji udzielone emitentom

Bank nie udziela∏ gwarancji i por´czeƒ emisji.

20.3. Kontrakty opcji subskrypcji lub sprzeda˝y akcji
zwyk∏ych Banku

Bank nie zawiera∏ kontraktów na sprzeda˝ swoich akcji.

20.4. Informacje o zaproponowanej wyp∏acie dywidendy

Zarzàd Banku b´dzie wnioskowa∏ o niewyp∏acanie
dywidendy za 2003 r.

20.5. Aktywa stanowiàce zabezpieczenie zobowiàzaƒ 
Bank posiada wierzytelnoÊci z tytu∏u udzielonych kredytów
stanowiàce zabezpieczenie emisji listów zastawnych.
WartoÊç wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà, stano-
wiàcych podstaw´ emisji  listów zastawnych w porówna-
niu z wartoÊcià emisji

31.12.2003 31.12.2002

WartoÊç wierzytelnoÊci wg stanu 

na koniec roku 167 799,4 67 443,3

WartoÊç odsetek od wierzytelnoÊci 

wg stanu na koniec roku 8 613,9 5 309,7

WartoÊç sprzedanej emisji

wg stanu na koniec roku 57 122,7 14 593,3

WartoÊç odsetek od wyemitowanych

listów zastawnych wg stanu

na koniec roku 2 621,8 871,7

Stan zabezpieczenia dla kapita∏u 110 676,7 52 850,0

Stan zabezpieczenia dla odsetek 5 992,1 4 438,0

20.6. Nieuj´te w bilansie transakcje z przyrzeczeniem
odkupu

Bank nie posiada nieuj´tych w bilansie transakcji 
z przyrzeczeniem odkupu.

20.7. Udzielone zobowiàzania finansowe

31.12.2003 31.12.2002

Otwarte linie kredytowe 62 338,2 46 492,6

Udzielone zobowiàzania finansowe 62 338,2 46 492,6 
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20.8. WartoÊç nominalna instrumentów bazowych,
b´dàcych przedmiotem kontraktów na instrumenty
pochodne

Kupno Sprzeda˝

FX SWAP 145 046,0 145 403,6

CIRS 36 134,0 35 756,5

IRS 93 490,7 93 490,7

21. Stosowane zasady rachunkowoÊci zabezpieczeƒ

Bank stosuje rachunkowoÊç zabezpieczeƒ, ujmujàc wp∏yw
zmian wartoÊci godziwej instrumentu zabezpieczajàcego 
i pozycji zabezpieczanej na wynik finansowy. Wg stanu 
na 31.12.2003 Bank posiada w portfelu 2 transakcje CIRS,
których przedmiotem jest zakup waluty USD w kwocie 
9 559, 3 tys. i sprzeda˝ z∏otych na kwot´ 36 134 tys.
Transakcje zosta∏y zawarte w celu zabezpieczenia ryzyka
kursu walutowego oraz ryzyka stopy procentowej -
poprzez zabezpieczenie wartoÊci godziwej udzielonych
kredytów. Na dzieƒ 31.12.2003 wartoÊç godziwa pozycji
zabezpieczanych wynosi∏a 35 409,8 tys. PLN. Kredyty
udzielone sà na sta∏à stop´ w USD, Bank preferuje kapita∏
w z∏otych i zmienne oprocentowanie w z∏otych i oczekuje,
˝e nie b´dzie posiada∏ ryzyka sta∏ej stopy w USD oraz, 
˝e nie b´dzie posiada∏ ryzyka walutowego. Ze wzgl´du 
na dok∏adne dopasowanie dat, okresów przep∏ywów i ich
wartoÊci nominalnych, Bank uznaje zabezpieczenie 
za w pe∏ni skuteczne. Ocena skutecznoÊci dokonywana jest
przez porównanie zmian wartoÊci godziwej pozycji zabez-
pieczanej i zabezpieczajàcej na koniec ka˝dego miesiàca.

22. Znaczàce warunki umów dotyczàce instrumentów
finansowych

Wszystkie transakcje na instrumentach pochodnych
zawarte sà z Akcjonariuszem - Bankiem BPH PBK SA.
Transakcje na instrumentach pochodnych, zgodnie 
z zapisami ustawy o listach zastawnych i bankach
hipotecznych, zosta∏y zawarte wy∏àcznie w celu
ograniczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procen-
towej udzielonych kredytów lub wyemitowanych listów
zastawnych. Transakcje na instrumentach pochodnych 
i nie podlegajà mo˝liwoÊci wymiany lub zamiany na inny
sk∏adnik aktywów/pasywów. 

Rodzaj instrumentu liczba sztuk data zapadalnoÊci

FX SWAP - przeznaczony

do obrotu 7 do 1 roku

IRS - przeznaczony do obrotu 1 do 1 roku

IRS - przeznaczony do obrotu 1 od 1 roku do 2 lat

IRS - przeznaczony do obrotu 5 od 2 lat do 5 lat

CIRS - instrument zabezpieczajàcy 1 od 2 lat do 5 lat

CIRS - instrument zabezpieczajàcy 1 pw. 5 lat

23. Dane z zakresu rachunku zysków i strat

23.1. Odpisy amortyzacyjne Êrodków trwa∏ych i wartoÊci
niematerialnych i prawnych

01.01.2003 01.01.2002

-31.12.2003 -31.12.2002

a) wartoÊci niematerialne i prawne: 938,9 2 219,8

- koncesje, patenty, licencje i podobne

wartoÊci, w tym: 938,9 2 219,8

- oprogramowanie komputerowe 938,9 2 219,8

- inne wartoÊci niematerialne i prawne 0,0 0,0

b) Êrodki trwa∏e: 805,2 937,1

- budynki, lokale i obiekty in˝ynierii 

làdowej i wodnej 10,3 10,4

- urzadzenia techniczne i maszyny 77,5 80,6

- Êrodki transportu 63,1 52,0

- inne Êrodki trwa∏e 654,3 794,1

Odpisy amortyzacyjne Êrodków trwa-

∏ych i wartoÊci niematerialnych 

i prawnych 1 744,1 3 156,9

23.2. Skutki wyceny aktywów finansowych dost´pnych do
sprzeda˝y do poziomu wartoÊci godziwej

W ksi´gach banku aktywa dost´pne do sprzeda˝y 
na 31.12.2003 stanowià wartoÊç 29,0 tys. z∏. Skutki 
wyceny aktywów wynoszà 0,1 tys. z∏ i sà odnoszone 
do funduszu z aktualizacji wyceny.

23.3. Przychody i koszty na aktywach finansowych
dost´pnych do sprzeda˝y usuni´tych z bilansu

W bie˝àcym roku obrotowym nie zanotowano kosztów 
i przychodów na aktywach finansowych dost´pnych 
do sprzeda˝y, usunietych z bilansu.

23.4. Przychody i koszty z tytu∏u sprzedanych aktywów
finansowych

W bie˝àcym roku obrotowym nie dokonywano sprzeda˝y
aktywów finansowych, których wartoÊç godziwa nie mog∏a
byç wczeniej wiarygodnie wyceniona.

23.5. Zyski i straty nadzwyczajne

W bie˝àcym roku obrotowym nie wystàpi∏y zyski i straty
nadzwyczajne.

23.6. Odpisy w koszty nale˝noÊci nieÊciagalnych

W bie˝àcym roku obrotowym nie dokonano odpisów 
w koszty nale˝noÊci nieÊciàgalnych.

23.7. Przychody z tytu∏u dywidend

W bie˝àcym roku obrotowym Bank nie otrzyma∏ przy-
chodów z tytu∏u dywident.

21.  STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOÂCI
ZABEZPIECZE¡

22.  ZNACZÑCE WARUNKI UMÓW DOTYCZÑCE
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

23.  DANE Z ZAKRESU ZYSKÓW I STRAT
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23.8. Nak∏ady poniesione w zwiàzku z nabyciem lub wy-
tworzeniem Êrodków trwa∏ych i WNiP oraz o planowanych
nak∏adach w okresie najbli˝szych 12 miesi´cy

Stan na Plan na rok

31.12.2003 2004

Nak∏ady na nabycie Êrodków trwa∏ych 486,2 3 050,0

w tym

- sprz´t informatyczny 114,2 2 400,0

- Êrodki transportu 278,2 350,0

- wyposa˝enie i inne Êrodki trwa∏e 93,9 300,0

Nak∏ady na nabycie wartoÊci

niematerialnych i prawnych 29,4 1 150,0

w tym nak∏ady na oprogramowanie 29,4 1 150,0

23.9. Proponowany podzia∏ zysku lub pokrycie straty za
rok obrotowy

Zarzàd Banku przedstawi Radzie Nadzorczej propozycj´
nast´pujacego podzia∏u zysku:
- kapita∏ zapasowy 492,6 tys. z∏
- fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko 

dzia∏alnosci bankowej 1 500 tys. z∏.

23.10. Przychody, koszty i wyniki dzia∏alnoÊci zaniechanej

Bank wykonuje i b´dzie wykonywa∏ czynnoÊci na podsta-
wie Ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych.
Bank nie ponosi∏ kosztów lub przychodów wynikajàcych 
z zaniechania dzia∏alnoÊci oraz nie przewiduje kosztów 
i przychodów z tego tytu∏u w nast´pnym okresie.

24. Podatek dochodowy

24.1. Podatek dochodowy od osób prawnych wykazany 
w rachunku zysków i strat

01.01.2003 01.01.2002

-31.12.2003 -31.12.2002

Podatek dochodowy -1 567,8 -694,2

- cz´Êç bie˝àca -1 187,58 -3 129,0

- cz´Êç odroczona -380,26 2 434,8

24.2. Informacja o wartoÊci aktywów i utworzonej rezer-
wie na odroczony podatek dochodowy

24.  PODATEK DOCHODOWY

01.01.2003 01.01.2002

-31.12.2003 -31.12.2002

24.2.a. Stan aktywa z tytu∏u podatku 

odroczonego za lata poprzednie 1 888,6 2 402,7

w tym korekty wynikajàce ze zmian 

w ustawie o rachunkowoÊci 0,0 0,0

a) odniesionego na wynik finansowy 1 888,6 2 402,7

- naliczone odsetki 694,0 768,9

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 

i pochodne 60,2 518,8

- odsetki skapitalizowane 210,2 43,5

- rezerwy celowe 101,8 -

- rezerwa na koszty 822,4 1 071,6

24.2.b. Stan rezerwy z tytu∏u podatku 

odroczonego za lata poprzednie 375,8 3 684,9

w tym korekty wynikajàce ze zmian 

w ustawie o rachunkowoÊci 0,0 360,1

a) odniesionej na wynik finansowy 375,8 3 324,8

- naliczone odsetki 355,7 2 638,0

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 0,0 47,4

- dyskonto d∏u˝nych papierów 

wartoÊciowych 20,0 639,4

b) odniesionej na kapita∏ z aktualizacji 

wyceny 0,0 360,1

- d∏u˝ne papiery wartoÊciowe 0,0 360,1

24.2.c.  Rozliczenie w bie˝àcym roku 

obrotowym  aktywa z tytu∏u podatku 

odroczonego za lata poprzednie 1 441,5 2 191,6

w tym korekty wynikajàce ze zmian 

w ustawie o rachunkowoÊci 0,0 0,0

a) odniesionego na wynik finansowy 1 441,5 2 191,6

- naliczone odsetki 687,6 768,5

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 

i koszty instr. pochodnych 2,1 518,8

- odsetki skapitalizowane 0,0 0,0

- rezerwa na koszty 751,7 904,3

24.2.d. Rozliczenie w bie˝àcym roku 

obrotowym rezerwy z tytu∏u podatku 

odroczonego za lata poprzednie 372,9 3 682,4

w tym korekty wynikajàce ze zmian 

w ustawie o rachunkowoÊci 360,1 360,1

a) odniesionej na wynik finansowy 372,9 3 322,3

- naliczone odsetki 355,7 2 638,0

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 47,4

- dyskonto d∏u˝nych papierów 

wartoÊciowych 17,2 637,0

b) odniesionej na kapita∏ z aktualizacji 

wyceny 0,0 360,1

- d∏u˝ne papiery wartoÊciowe 360,1
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01.01.2003 01.01.2002

-31.12.2003 -31.12.2002

24.2.e. Utworzone w bie˝àcym roku 

obrotowym aktywa z tytu∏u podatku 

odroczonego 1 640,5 1 677,5

a) odniesionego na wynik finansowy 1 640,5 1 677,5

- naliczone odsetki 528,0 693,7

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 

oraz wycena instrumentów pochodnych 383,4 60,2

- odsetki skapitalizowane 19,3 168,2

- rezerwa na kredyty 767,2 101,8

- rezerwa na koszty 75,1 661,0

- zmiana stawki podatkowej -132,5 -7,4

b) odniesionego na kapita∏ z aktualizacji 

wyceny 0,0 0,0

24.2.f. Utworzone w bie˝àcym roku 

obrotowym rezerwy z tytu∏u podatku 

odroczonego 952,2 373,3

a) odniesionej na wynik finansowy 952,2 373,3

- naliczone odsetki 370,0 355,7

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 0,0 0,0

- dyskonto d∏u˝nych papierów warto-

Êciowych 0,7 17,7

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 

oraz wycena instrumentów pochodnych 582,4

- zmiana stawki podatkowej -0,8 -0,1

b) odniesionej na kapita∏ z aktualizacji 

wyceny 0,0 0,0

24.2.g. Stan aktywa z tytu∏u podatku 

odroczonego na koniec roku obroto-

wego 2 087,6 1 888,6

a) odniesionego na wynik finansowy 2 087,6 1 888,6

- naliczone odsetki 532,5 694,0

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 

oraz wycena instrumentów pochodnych 424,3 60,2

- odsetki skapitalizowane 167,2 210,2

- rezerwa na kredyty 838,8 101,8

- rezerwa na koszty 124,8 822,4

b) odniesionego na kapita∏ z aktualizacji 

wyceny 0,0 0,0

wp∏yw zmiany stawki podatkowej -132,5 -7,4

24.2.h. Stan rezerwy z tytu∏u podatku 

odroczonego na koniec roku obroto-

wego 955,0 375,8

a) odniesionej na wynik finansowy 955,0 375,8

- naliczone odsetki 369,9 355,8

- niezrealizowane ró˝nice kursowe 

oraz wycena instrumentów pochodnych 582,4

b) odniesionej na kapita∏ z aktualizacji 

wyceny 0,0 0,0

wp∏yw zmiany stawki podatkowej -0,8 -0,1

24.3. Bie˝àcy podatek dochodowy od osób prawnych

01.01.2003 01.01.2002

-31.12.2003 -31.12.2002

Przychody wg rachunku zysków i strat

razem 55 420,7 44 115,5

zwi´kszenia 1 482,9 12 488,7

przychody otrzymane w bie˝àcym roku, 

a naliczone w roku ubieg∏ym 1 381,3 11 865,7

odsetki i prowizje skapitalizowane 101,7 623,0

zmniejszenia -13 644,4 -2 785,6

nale˝ne odsetki dochodowe 

do otrzymania -1 580,1 -753,8

dyskonto i odsetki z obligacji i bonów -370,8 -629,2

rozwiàzanie rezerw, utworzenie których

nie stanowi∏o KUP -8 628,4 -1 402,6

ró˝nice kursowe i instrumenty pochodne -3 065,1

Przychody podatkowe 43 259,2 53 818,6

Koszty wg rachunku zysków i strat 

razem 51 860,2 42 551,5

zwi´kszenia 4 306,7 6 910,1

uprawdopodobnione rezerwy na koszty 

rzeczowe ub.r. stanowiàce KUP bie˝àce-

go roku 1 752,0 2 312,3

odsetki, ró˝nice kursowe i koszty 

instrumentów pochodnych zap∏acone

w bie˝àcym roku, naliczone w roku

ubieg∏ym 2 554,8 4 597,8

zmniejszenia -17 306,2 -6 819,0

koszty obj´te rezerwami 

niestanowiàcymi KUP -395,5 -2 448,4

odsetki naliczone do zap∏acenia,

rozliczenie premii z tytu∏u obligacji -2 778,7 -2 569,0

koszty instrumentów pochodnych, 

ró˝nice kursowe -2 017,8 -223,1

koszty reprezentacji i reklamy powy˝ej 

0,25% przychodu -56,9 -256,7

pozosta∏e koszty trwa∏e

niestanowiàce KUP -214,2 -221,8

nieobowiàzkowe sk∏adki na organizacje -135,4 -176,0

koszty tworzenia rezerw na nale˝noÊci -11 707,6 -924,0

Koszty uzyskania przychodów razem 38 860,7 42 642,6

Dochód do opodatkowania 4 398,5 11 176,0

Darowizna 0,0 -1,0

Dochód do opodatkowania po odlicze-

niu darowizny 4 398,5 11 175,0

Podatek dochodowy od osób prawnych 1 187,6 3 129,0

Wynik finansowy bruttto 3 560,4 1 564,0

Obcià˝enia wyniku finansowego 1 567,8 694,2

Wynik finansowy netto 1 992,6 869,8
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25. Zagregowane dane dotyczàce:

25.1. Kredyty, po˝yczki, gwarancje i por´czenia udzielone
pracownikom, cz∏onkom Zarzàdu oraz Rady Nadzorczej
Banku

WartoÊç kredytów, po˝yczek, gwarancji i por´czeƒ
udzielonych pracownikom, cz∏onkom Zarzadu oraz Rady
Nadzorczej Banku wynios∏a w roku 2003 ∏àcznie 1 601
tys. z∏ (w 2002 r. - 1 408 tys. z∏).

WartoÊç udzielonego

finansowania w roku:

Warunki Termin

2003 2002 oproc.            sp∏aty

Pracownicy 1 600,7 1 408,2

- kredyty od 1%            od 7,5

i po˝yczki 1 600,7 1 408,2 do 4,0%         do 27 lat

25.2. Wynagrodzenia cz∏onków Zarzàdu i Rady Nadzorczej
Banku

Wynagrodzenia (∏àcznie z wynagrodzeniem z zysku)
cz∏onków Zarzàdu Banku wynios∏y w roku 2003 ∏àcznie 
1 582 tys. z∏ (w 2002 r. 2 049 tys. z∏), a wynagrodzenia
cz∏onków Rady Nadzorczej 0,00 z∏ w 2003 i 2002 r.

25.3. Przeci´tne zatrudnienie w roku obrotowym 
(w etatach)

2003 2002

Przeci´tne zatrudnienie (w etatach) 86,5 79,9

25.4. Rezerwy na przysz∏e zobowiàzania wobec 
pracowników

2003 2002

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 188,3 315,1 

Rezerwa na nagrody jubileuszowe* - 282,7 

Rezerwy na odprawy emerytalne 73,1 85,9 

Razem 261,4 683,7

* zgodnie z obowiàzujàcym na 31.12.2003 regulaminem
wynagradzania, pracownikom nie przys∏ugujà nagrody
jubileuszowe

25.5. Koszty poniesione na finansowanie pracowniczych
programów emerytalnych

Bank nie ponosi∏ ˝adnych kosztów zwiazanych z finan-
sowaniem pracowniczych programów emerytalnych.

26. Transakcje z podmiotami powiàzanymi kapita∏owo lub
organizacyjnie

31.12.2003 31.12.2002

Nale˝noÊci 2 331,2 43 687,5

w tym

Nale˝noÊci od sektora finansowego 1 588,7 29 894,2

Nale˝noÊci od sektora niefinansowego 0,0 13 082,9

Pozosta∏e aktywa (∏àcznie z nale˝noÊcia-

mi z tyt. instrumentów pochodnych) 742,5 710,4

Zobowiàzania 441 444,9 180 926,6

w tym

Zobowiàzania wobec sektora finanso-

wego 440 950,0 180 052,0

Pozosta∏e pasywa (∏àcznie ze zobowiàza-

niami z tyt. instrumentów pochodnych) 494,9 874,6

Rachunek wyników -6 980,8 1 085,6

w tym

Wynik z tyt. odsetek (∏àcznie z instru-

mentem zabezpieczajàcym) -5 617,3 728,6

Wynik z tyt. prowizji -854,7 -118,9

Koszty rezerw na kredyty i po˝yczki 0,0 0,0

Pozosta∏e (∏àcznie z instrumentami 

pochodnymi) -508,8 475,9

Gwarancje otrzymane 958,5 816,9

Zobowiàzania zwiàzane z realizacjà 

kupna/sprzeda˝y

(suma transakcji kupna i sprzeda˝y) 613 895,0 280 242,7

27.1. Zarzàdzanie ryzykiem w Banku

Zgodnie z Uchwa∏à nr 5 Komisji Nadzoru Bankowego 
w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania
wymogów kapita∏owych  z tytu∏u poszczególnych rodzajów
ryzyka, w tym z tytu∏u przekroczenia limitów koncentracji
wierzytelnoÊci, sposobu i szczegó∏owych zasad obliczania
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci Banku, z uwzgl´dnieniem
powiàzaƒ banków z innymi podmiotami zale˝nymi lub
dzia∏ajàcymi w tym samym holdingu oraz okreÊlenia
dodatkowych pozycji bilansu Banku ujmowanych ∏àcznie 
z funduszami w∏asnymi w rachunku adekwatnoÊci
kapita∏owej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania,
dzia∏alnoÊç Banku obejmuje wy∏àcznie portfel bankowy.
Obszar ryzyka jest przedmiotem dzia∏alnoÊci nast´pujà-
cych jednostek organizacyjnych Banku.
a) Samodzielne Stanowisko Dyrektora Kontroli Ryzyka - 
m.in. monitoruje dzia∏alnoÊç Banku w celu oceny i kontroli
ryzyka (w szczególnoÊci ryzyka kredytowego), koordynuje
dzia∏ania zwiàzane z zarzàdzaniem ryzykiem operacyjnym
b) Departament Finansów i Emisji  - m.in. ustala zasady
zarzàdzania aktywami i pasywami, przeprowadza kontrol´
zachowania wyznaczonych przepisami prawa limitów,
c) Centrum Operacyjne (zespo∏y oceny ryzyka oraz admi-
nistrowania kredytami) - m.in. udziela i nadzoruje kredyty

25.  ZAGREGOWANE DANE DOTYCZÑCE: 26.  TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIÑZANYMI
KAPITA¸OWO LUB ORGANIZACYJNIE
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i po˝yczki w ramach wyznaczonych limitów, szczególnie 
w zakresie nadmiernych zaanga˝owaƒ, dokonuje analizy
kredytowej, monitoruje stan zabezpieczeƒ i sytuacj´ eko-
nomicznà kredytobiorcy, przedsi´wzi´cia
d) Komitet ALCO - m.in. kontroluje decyzje dotyczàce
zarzàdzania aktywami i pasywami banku ich spójnoÊç 
ze strategià i planem finansowym, rekomenduje
Zarzàdowi propozycje wysokoÊci limitów, w przypadku
przekroczenia wyznaczonych limitów przygotowuje plan
podj´cia odpowiednich kroków dostosowawczych
e) Zarzàd Banku - m.in. odpowiada za: zorganizowanie

w∏aÊciwego i skutecznego procesu zarzàdzania ryzykiem
oraz nadzór nad jego efektywnoÊcià, opracowanie zasad
polityki kredytowej, opracowanie zasad polityki zarzàdza-
nia ryzykiem rynkowym oraz zatwierdza w formie
uchwa∏y limity na ryzyko.

27.2. Zestawienie limitów ostro˝noÊciowych zgodnie 
z ustawà o listach zastawynych i bankach hipotecznych

Zgodnie z ustawà o listach zastawnych i bankach
hipotecznych Bank zobowiàzany jest do przestrzegania 
limitów okreÊlonych w ustawie.

Maksymalne wartoÊci limitów oraz ich wysokoÊç na koniec roku obrotowego przedstawia poni˝sza tabela

Ustawa Wyszczególnienie Stan na Maksymalny 

31.12.2003 limit ustawowy

art. 13 Stosunek ogólnej kwoty wierzytelnoÊci z tytu∏u kredytów zabezpieczonych hipotekà

ust. 1 i nabytych wierzytelnoÊci innych banków z tytu∏u takich kredytów, w cz´Êci przekra-

czajàcej 60% bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci do ogólnej kwoty wierzy-

telnoÊci zabezpieczonych hipotekà (w %) 14,30% 30,00%

art. 14 Stosunek wartoÊci hipotecznych listów zastawnych znajdujàcych si´ w obrocie do 60%

ogólnej kwoty bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci, stanowiàcych przedmiot 

zabezpieczenia wierzytelnoÊci wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych 

listów zastawnych (w %) 39,89% 100,00%

art. 15  Stosunek ogólnej wartoÊci nabytych akcji i udzia∏ów innych podmiotów do funduszy

ust. 1 w∏asnych Banku (w %)

pkt 5 0,00% 10,00%

art. 15  Stosunek ogólnej wartoÊci przyj´tych lokat terminowych, zaciàgni´tych kredytów

ust. 2 i po˝yczek oraz wyemitowanych obligacji do funduszy w∏asnych Banku 254,34% 1000,00%

art. 15 Stosunek ogólnej wartoÊci przyj´tych lokat terminowych, zaciàgni´tych kredytów

ust. 2 i po˝yczek oraz wyemitowanych obligacji do ogólnej kwoty wierzytelnoÊci z tytu∏u

in fine kredytów zabezpieczonych hipotekà i niezabezpieczonych hipotekà, je˝eli kredyto-

biorcà, gwarantem lub por´czycielem sp∏aty sà podmioty wymienione w art. 3 ust. 2

pkt 1 ustawy oraz nabytych wierzytelnoÊci innych banków z tytu∏u takich kredytów 66,53% 100,00%

art. 17 Stosunek ogólnej wartoÊci listów zastawnych znajdujàcych si´ w obrocie do sumy 

funduszy w∏asnych Banku i rezerwy na zabezpieczenie listów zastawnych 34,15% 4000,00%

art. 18 Stosunek nominalnej wartoÊci hipotecznych listów zastawnych znajdujàcych si´

ust. 1 w obrocie do nominalnej wartoÊci wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà oraz Êrodków

dodatkowych, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych 34,04% 100,00%

art. 18 Stosunek kosztów z tytu∏u odsetek od hipotecznych listów zastawnych znajdujàcych 

ust. 2 si´ w obrocie (narastajàco od poczàtku roku obrotowego) do przychodów z tytu∏u od-

setek od wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà oraz Êrodków dodatkowych, wpisa-

nych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (narastajàco od po-

czàtku roku obrotowego) 32,87% 100,00%

art. 18 Stosunek wartoÊci - wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zasta-

ust. 3 wnych - papierów wartoÊciowych emitowanych lub gwarantowanych przez podmioty,

o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy, lokat w NBP oraz gotówki do nominal-

nej wartoÊci wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà wpisanych do rejestru zabez-

pieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %) 0,00% 10,00%

art. 23 Stosunek wartoÊci wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi w tra-

zd. 1 kcie realizacji inwestycji budowlanych do ogólnej wartoÊci wierzytelnoÊci zabezpie-

czonych hipotecznie, wpisanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów 

zastawnych (w %) 4,51% 10,00%

art. 23 Stosunek wartoÊci wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi na nie-

zd. 2 ruchomoÊciach przeznaczonych pod zabudow´, zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego do ogólnej wartoÊci wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotecznie, wpi-

sanych do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (w %) 0,00% 1,00%
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28. Informacja na temat obcià˝enia ryzykiem aktywów 
i zobowizaƒ finansowych

Bank hipoteczny jako bank specjalistyczny posiada
wy∏àcznie portfel bankowy. Nowelizacja ustawy o listach
zastawnych i bankach hipotecznych, która wesz∏a w ˝ycie
w 2002 r. wprowadzi∏a przepis zezwalajàcy bankom
hipotecznym podejmowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do
ograniczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procen-
towej. Ryzyko wyst´pujàce w Banku i sposoby jego
ograniczenia:
a) ryzyko stopy procentowej:
Bank posiada nast´pujàce produkty nara˝one na ryzyko
stopy procentowej:
- kredyty hipoteczne na sta∏à stop´ i na zmiennà stop´ 
procentowà ze stawkà bazowà WIBOR, LIBOR, przep∏ywy
odsetkowe z kredytów na sta∏à stop´ sà zabezpieczane
instrumentami IRS CIRS, je˝eli finansowanie tych kredytów
nast´puje pasywami o zmiennej stopie procentowej,
- d∏u˝ne papiery wartoÊciowe na zmiennà i sta∏à stop´ -
∏àcznie nieprzekaczajàce 2,4 % aktywów,
- depozyty przyj´te z innych banków w celu finansowania
kredytów, na sta∏à stop´ i na zmiennà stop´ procentowà 
ze stawkà bazowà WIBOR, LIBOR,
- kaucje - ze sta∏à lub zmiennà stopà,
- emisja listów zastawnych, w celu refinansowania
kredytów, na sta∏à stop´ i na zmiennà stop´ procentowà 
ze stawkà bazowà WIBOR,
b) ryzyko walutowe:
Bank posiada nast´pujàce produkty nara˝one na ryzyko
walutowe:
- kredyty hipoteczne w EUR, CHF i USD, finansowane
zobowiàzaniami w tej samej walucie lub finansowane 
w PLN, gdzie ryzyko walutowe zabezpieczone jest poprzez
instrumenty CIRS lub SWAP,
- depozyty, wyemitowane papiery wartoÊciowe w celu
finansowania kredytów,
c) ryzyko kredytowe:
Celem zarzàdzania ryzykiem kredytowym jest zwi´kszenie
bezpieczeƒstwa prowadzonej przez Bank dzia∏alnoÊci
kredytowej poprzez zapewnienie najwy˝szej jakoÊci ocen
ryzyka kredytowego i efektywnoÊci  podejmowania decyzji
kredytowych, jak równie˝ skutecznego procesu moni-
torowania zaanga˝owania kredytowego wobec indywidual-
nego klienta i portfela kredytowego Banku. Obcià˝enie
ryzykiem kredytowym wynika z rodzaju prowadzonej
dzia∏alnoÊci polegajàcej przede wszystkim na udzielaniu
kredytów zabezpieczonych hipotekà, kredytów gwaran-
towanych przez rzàdy oraz pierwszorz´dne instytucje
finansowe lub kredytów udzielonych jednostkom samorzà-
du terytorialnego lub gwarantowanych przez te jednostki,
d) ryzyko p∏ynnoÊci
- Bank finansuje si´ depozytami wy∏àcznie przyj´tymi od
BPH PBK SA,

- Bank nie przyjmuje depozytów terminowych - za wyjà-
tkiem kaucji, które przyjmowane sà jako zabezpieczenie
sp∏aty kredytów,
- w okresie d∏ugoterminowym Bank b´dzie refinansowaç
si´ emisjà listów zastawnych,
e) ryzyko cenowe:
Ryzyko cenowe w banku hipotecznym ogranicza si´ 
do wahaƒ wartoÊci nieruchomoÊci stanowiàcych zabez-
pieczenie udzielonych kredytów. WartoÊç zabezpieczenia
jest okreÊlana poprzez bankowo-hipotecznà wycen´ nieru-
chomoÊci. Wycena nieruchomoÊci, w celu okreÊlenia jej
bankowo-hipotecznej wartoÊci, dokonywana jest 
z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci, w szczególnoÊci 
z uwzgl´dnieniem jedynie tych cech nieruchomoÊci oraz
zwiàzanych z nià dochodów, które przy za∏o˝eniu racjonal-
nej eksploatacji mogà mieç trwa∏y charakter i które mo˝e
uzyskaç ka˝dy posiadacz tej nieruchomoÊci. Zasady 
ustalania bankowo-hipotecznej wyceny  nieruchomoÊci  
sà okreÊlone w obowiàzujàcym w Banku Regulaminie
wyceny bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci.
Punktem wyjÊcia dla okreÊlenia wartoÊci bankowo-
-hipotecznej nieruchomoÊci sà aktualne dane rynkowe
wynikajàce z bie˝àcej sytuacji rynkowej w danym 
segmencie rynku nieruchomoÊci. Do okreÊlenia bankowo-
-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci mogà wchodziç tylko
te dane, które po starannej i obiektywnej ocenie spe∏niajà
warunek d∏ugotrwa∏oÊci w odniesieniu do wycenianej
nieruchomoÊci. Wymagane sà co najmniej dwa podsta-
wowe podejÊcia do wyceny:
1. PodejÊcie dochodowe, bazujàce na okreÊleniu rocznego
dochodu brutto z nieruchomoÊci i odj´ciu kosztów 
eksploatacji. Otrzymanà w ten sposób wartoÊç dochodu
kapitalizuje si´ z uwzgl´dnieniem pozosta∏ego okresu
u˝ytkowania budynku. Minimalna stopa kapitalizacji jest
okreÊlana przez Bank.
2. PodejÊcie kosztowe - wartoÊç nieruchomoÊci w podejÊciu
kosztowym stanowi sum´ wartoÊci gruntu i wartoÊci
budynków wraz z zewn´trznymi instalacjami i urzàdzenia-
mi technicznymi, o ile sà one niezb´dne dla funkcjonowa-
nia danej nieruchomoÊci. Ryzyko ewentualnego przysz∏ego
obni˝enia cen ogranicza si´ w podejÊciu kosztowym
poprzez dokonanie odpisu na zabezpieczenie. Dla okreÊle-
nia bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci miarodaj-
na jest wartoÊç nieruchomoÊci uzyskana w podejÊciu
dochodowym lub w podejÊciu kosztowym, w zale˝noÊci 
od rodzaju nieruchomoÊci. Decydujàce znaczenie dla
wyboru podejÊcia do okreÊlenia bankowo-hipotecznej
wartoÊci nieruchomoÊci ma typowe dla danego obiektu
przeznaczenie nieruchomoÊci oraz sposób jego u˝ytkowa-
nia.Bankowo-hipoteczna wartoÊç nieruchomoÊci nie mo˝e
przekraczaç aktualnej wartoÊci mo˝liwej do osiàgni´cia na
rynku.

28.  INFORMACJA NA TEMAT OBCIÑèENIA RYZYKIEM
AKTYWÓW I ZOBOWIÑZA¡ FINANSOWYCH
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