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Szanowni Paƒstwo
Najwa˝niejszym dla naszego Banku wydarzeniem w 2000 roku by∏a radykalna
zmiana struktury akcjonariatu. 9 grudnia 1999 roku Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy uchwali∏o po∏àczenie z BRE Bankiem SA. Jednak wobec
perspektywy d∏ugotrwa∏ego sporu sàdowego, zwiàzanego z zaskar˝eniem uchwa∏
po∏àczeniowych przez cz´Êç ówczesnych akcjonariuszy Banku, oraz ujawnienia
si´ Citibanku jako potencjalnego inwestora strategicznego Zarzàd podjà∏ w stycz-
niu 2000 roku decyzj´ o zawieszeniu porozumienia o po∏àczeniu z BRE Bankiem,
a w kwietniu – o jego ostatecznym uniewa˝nieniu.

W ten sposób zakoƒczy∏ si´ 3-letni okres wypracowanej w procesie prywatyzacji
Banku koncepcji akcjonariatu rozproszonego, opartego na inwestorach pasyw-
nych. W roku swojego 130-lecia Bank otworzy∏ nowy rozdzia∏ swojej historii, sta-
jàc si´ cz´Êcià globalnej sieci Citigroup. Zakup w dwóch wezwaniach znaczàcej
wi´kszoÊci akcji Banku przez najwi´kszà instytucj´ finansowà Êwiata oraz zgoda
Komisji Nadzoru Bankowego na przekroczenie przez podmioty wchodzàce w sk∏ad
Citigroup 75% kapita∏u akcyjnego Banku otworzy∏y drog´ do podj´cia decyzji
o po∏àczeniu Banku Handlowego w Warszawie SA z Citibank (Poland) S.A. 

27 wrzeÊnia 2000 roku Zarzàd Banku podjà∏ uchwa∏´ o zamiarze po∏àczenia
z Citibank (Poland) S.A. Na jej podstawie oba banki zawar∏y Porozumienie o po-
∏àczeniu, pozytywnie zaopiniowane przez Rad´ Nadzorczà Banku. 3 listopada
2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku podj´∏o
uchwa∏´ o po∏àczeniu z Citibank (Poland) S.A. poprzez przeniesienie jego ca∏ego
majàtku na Bank Handlowy w zamian za akcje nowej emisji, przeznaczonej
dla akcjonariuszy CPSA.

Bank Handlowy w Warszawie SA zachowuje swojà historycznà nazw´. Pozostaje
tak˝e spó∏kà notowanà na warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. Celem
Citigroup jest stopniowe zwi´kszanie liczby akcji w obrocie gie∏dowym, tak aby
zachowaç atrakcyjnoÊç inwestowania w spó∏k´ przez mniejszoÊciowych akcjona-
riuszy. Intencjà Zarzàdu jest osiàganie przez Bank wyników satysfakcjonujàcych
wszystkich akcjonariuszy. 

Na wyniki osiàgni´te przez Bank rzutowa∏ jednak zestaw czynników, zwiàzanych
z sytuacjà gospodarczà kraju, która z kolei odbija si´ na sytuacji naszych klien-
tów. W 2000 roku dynamika wzrostu gospodarczego utrzymywa∏a si´ na poziomie
osiàgni´tym w roku 1999, tj. 4,1% w uj´ciu realnym. Znaczne spowolnienie tem-
pa wzrostu popytu krajowego, b´dàce nast´pstwem restrykcyjnej polityki mone-
tarnej, spowodowa∏o, ˝e g∏ównym êród∏em ekspansji gospodarczej by∏ dynamicz-
nie rosnàcy eksport, stymulowany silnym popytem zagranicznym.

W ubieg∏ym roku Rada Polityki Pieni´˝nej kontynuowa∏a zapoczàtkowanà
w koƒcu 1999 roku restrykcyjnà polityk´ pieni´˝nà, wyra˝ajàcà si´ w utrzymywa-
niu relatywnie wysokich stóp procentowych. Mia∏o to istotny wp∏yw na wynik od-
setkowy Banku. Wysoki poziom stóp procentowych i spowolnione tempo wzrostu
gospodarczego by∏y g∏ównymi czynnikami, determinujàcymi wielkoÊç i struktur´
wyników finansowych sektora bankowego w 2000 roku. Dynamika wyniku 

z dzia∏alnoÊci bankowej by∏a wy˝sza ni˝ w 1999 roku, do czego przyczyni∏ si´
zw∏aszcza wzrost wyniku odsetkowego w nast´pstwie wysokich rynkowych stóp
procentowych oraz dynamiczny wzrost dochodów z pozycji wymiany, zwiàzany
z ca∏kowitym up∏ynnieniem kursu z∏otego. Ponadto na sytuacj´ banków pozytyw-
nie wp∏ywa∏o obni˝enie jesienià 1999 roku stóp rezerwy obowiàzkowej. Dzi´ki te-
mu zmniejszy∏ si´ koszt powi´kszania bazy depozytowej, a przychody banków
wzros∏y o odsetki od obligacji, otrzymanych z banku centralnego.

Z kolei wysokie oprocentowanie kredytów przyczyni∏o si´ do ograniczenia
dynamiki akcji kredytowej, a pogorszenie si´ kondycji finansowej przedsi´biorstw
spowodowa∏o obni˝enie jakoÊci portfela kredytowego banków i wzrost kosztów,
zwiàzanych z tworzeniem rezerw celowych.

Zysk netto Banku w 2000 roku wyniós∏ 204,7 mln z∏otych i by∏ ni˝szy w stosunku
do roku poprzedniego o 268 mln z∏, czyli o 56,7%. Wp∏yw na niskà dynamik´ zy-
sku mia∏ przede wszystkim wysoki poziom kosztów oraz koszty rezerw, jakich do-
konano w zwiàzku z pogorszeniem jakoÊci portfela kredytowego. Podstawowà
przyczynà wzrostu kosztów o 37,9% w stosunku do 1999 roku by∏o utworzenie re-
zerwy restrukturyzacyjnej, zwiàzanej z centralizacjà operacji oraz po∏àczeniem
z CPSA, zwi´kszenie kosztów rzeczowych o 21% i wzrost op∏at na rzecz Bankowe-
go Funduszu Gwarancyjnego o 100,2%. 
Stopa zwrotu z kapita∏u wynios∏a w ubieg∏ym roku 6,3%. 

W ubieg∏ym roku Bank uzyska∏ wy˝szà w porównaniu z 1999 r. dynamik´
operacji, co wyrazi∏o si´ we wzroÊcie sumy bilansowej o 9,6%. Bank pozy-
ska∏ w tym okresie o 16,4% depozytów wi´cej ni˝ przed rokiem. Uzyskano
popraw´ relacji mi´dzy kredytami a depozytami Banku, co sprzyja struktu-
ralnej stabilnoÊci bilansu.

W roku 2000 nastàpi∏a dalsza rozbudowa ogólnopolskiej sieci oddzia∏ów Handlo-
banku, powo∏anego do obs∏ugi klientów indywidualnych. Do koƒca roku otwarto
92 oddzia∏y, a liczba klientów wzros∏a z 60 tys. w 1999 roku do 211 tys. 
na koniec ub.r. W zwiàzku z po∏àczeniem Banku Handlowego w Warszawie SA 
z Citibank (Poland) S.A. bankowoÊç detaliczna, jako wyodr´bniony sektor, b´dzie
funkcjonowa∏a pod markà Citibanku. 

Zdaniem Zarzàdu Banku po∏àczenie doprowadzi do utworzenia jednego z wiodà-
cych banków w Polsce i Europie Ârodkowej, o silnym bilansie, trwa∏ej zdolnoÊci
do generowania przychodów i wysokim potencjale wzrostu dochodów. Naszym
celem jest osiàganie najlepszych wyników finansowych, a podstawowym mierni-
kiem oceny naszych dzia∏aƒ – kreowanie wartoÊci dla Akcjonariuszy. 

Cezary Stypu∏kowski
Prezes Zarzàdu
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Gospodarka polska
w 2000 r.



W 2000 r. dynamika wzrostu gospodarczego nie odbiega∏a od osiàgni´tej w 1999 r.

Produkt Krajowy Brutto wzrós∏ w uj´ciu realnym o 4,1%, czyli w takim samym tem-

pie, jak rok wczeÊniej (dane wst´pne GUS). Ubieg∏oroczny przebieg procesów

gospodarczych zosta∏ zdeterminowany znacznym spowolnieniem tempa wzrostu

popytu krajowego, zarówno konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego, b´dàcym na-

st´pstwem restrykcyjnej polityki monetarnej. W rezultacie dynamika popytu krajo-

wego – 2,8% – okaza∏a si´ wyraênie ni˝sza od dynamiki PKB. G∏ównym êród∏em

ekspansji gospodarczej by∏ w 2000 r. dynamicznie rosnàcy eksport, stymulowany

silnym popytem zagranicznym. 

Wydatki na konsumpcj´ wzros∏y o 2,1% wobec 4,5% w 1999 r. Wolniejsze tempo

spo˝ycia by∏o efektem ni˝szej dynamiki p∏ac realnych i spadku realnych Êwiadczeƒ

spo∏ecznych, wysokiego bezrobocia, a tak˝e spadku tempa wzrostu kredytów kon-

sumpcyjnych. Nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e zwi´kszy∏y si´ o 3,1%, czyli w tempie

ponad 2-krotnie ni˝szym ni˝ przed rokiem. Os∏abienie dynamiki inwestycji by∏o

zwiàzane przede wszystkim z wysokim kosztem pozyskania Êrodków na sfinansowa-

nie wydatków inwestycyjnych, a tak˝e z bardzo powolnà poprawà kondycji finanso-

wej przedsi´biorstw oraz zmniejszeniem si´ udzia∏u samorzàdów terytorialnych

w finansowaniu inwestycji. Post´pujàcy od trzech lat spadek tempa inwestycji jest

niepokojàcym zjawiskiem ze wzgl´du na negatywny wp∏yw na dynamik´ wzrostu

gospodarczego w d∏ugim okresie.

Produkcja sprzedana przemys∏u wzros∏a w 2000 r. o 7,1% wobec 3,6% w roku po-

przednim. Na wzrost dynamiki przemys∏u decydujàcy wp∏yw mia∏ szybko rosnàcy

w ubieg∏ym roku eksport, który skompensowa∏ spowolnienie tempa popytu

wewn´trznego. Natomiast s∏absza dynamika inwestycji prze∏o˝y∏a si´ na spadek pro-

dukcji budowlano-monta˝owej – o 2,1% w porównaniu z 1999 r. 

Ubieg∏y rok przyniós∏ zdecydowane pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Ni˝sza ak-

tywnoÊç gospodarcza w po∏àczeniu z procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze

publicznym (a tak˝e prywatnym), nieelastyczny rynek pracy oraz niekorzystne tren-

dy demograficzne spowodowa∏y skokowy wzrost stopy bezrobocia z 13% w koƒcu

1999 r. do 15% w grudniu 2000 r. Liczba bezrobotnych zwi´kszy∏a si´ do 2,7 mln. 

W 2000 r. wyraênie zmniejszy∏ si´ stopieƒ nierównowagi zewn´trznej. Deficyt bilansu

obrotów bie˝àcych wyniós∏ 10,0 mld USD, o 1,6 mld USD mniej ni˝ w 1999 r., 

a w relacji do PKB obni˝y∏ si´ do 6,2% z 7,5% w grudniu 1999 r. i 8,2% w marcu

2000 r. By∏ to przede wszystkim efekt zwi´kszonego popytu zagranicznego, wywo∏a-

nego szybkim wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej, który sprzyja∏

ekspansji polskiego eksportu mimo znacznej deprecjacji euro. Jednoczesny spadek

popytu krajowego w po∏àczeniu z szokiem naftowym zahamowa∏ dynamik´ importu.

W rezultacie eksport w uj´ciu p∏atniczym zwi´kszy∏ si´ o 7,2%, import natomiast 

– tylko o 1,7%, co umo˝liwi∏o redukcj´ ujemnego salda bilansu obrotów towarowych

o 1,2 mld USD, do 13,2 mld USD. Do poprawy na rachunku bie˝àcym przyczyni∏ si´

tak˝e wzrost nadwy˝ki w niesklasyfikowanych obrotach bie˝àcych do prawie 4 mld USD

z 3,6 mld USD w 1999 r. 

Nap∏yw netto kapita∏u zagranicznego przekroczy∏ w 2000 r. 7,7 mld USD wobec

8,3 mld USD w 1999 r. W jego strukturze dominowa∏y – podobnie jak w poprzed-

nich latach – inwestycje bezpoÊrednie, które osiàgn´∏y rekordowà wysokoÊç

9,3 mld USD netto, g∏ównie dzi´ki wp∏ywom z prywatyzacji du˝ych przedsi´-

biorstw, takich jak TPSA, PKN Orlen S.A. czy Bank Pekao SA. Prawie 2-krotnie wy˝-

szy ni˝ w 1999 r. by∏ nap∏yw netto inwestycji portfelowych w wysokoÊci 2,8 mld USD,

zwiàzany z bardzo atrakcyjnymi stopami zwrotu, szczególnie z inwestycji

w instrumenty d∏u˝ne, w wyniku utrzymywania si´ wysokiego poziomu stóp pro-

centowych w 2000 r. Na wysokie ujemne saldo pozosta∏ych inwestycji finansowych

(4,4 mld USD wobec 409 mln USD nadwy˝ki w roku poprzednim) z∏o˝y∏y si´:

wzrost polskich nale˝noÊci za granicà (g∏ównie z tytu∏u rachunków bie˝àcych

i lokat w zagranicznych bankach) w wysokoÊci 2,9 mld USD netto i spadek zobo-

wiàzaƒ wobec zagranicy, wynoszàcy 1,5 mld USD netto.

Oficjalne aktywa rezerwowe wzros∏y w 2000 r. o 150 mln USD, do 27,5 mld USD. Stano-

wi∏y one równowartoÊç 8-miesi´cznej Êredniej wartoÊci wyp∏at importowych w 2000 r. 

W 2000 r. nie uda∏o si´ osiàgnàç celu inflacyjnego, ustalonego przez Rad´ Polity-

ki Pieni´˝nej. Przyj´ty w za∏o˝eniach polityki monetarnej roczny wskaênik wzro-

stu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych (CPI) mia∏ w grudniu obni˝yç si´ do

5,4–6,8% z 9,8% w 1999 r. Szoki poda˝owe na rynku ˝ywnoÊci i paliw oraz depre-

cjacja z∏otego do dolara spowodowa∏y jednak nieoczekiwanie silny wzrost stopy

inflacji w I pó∏roczu (do 11,6% w lipcu), a wyraêne os∏abienie presji inflacyjnej

nastàpi∏o dopiero w ostatnich miesiàcach roku pod wp∏ywem zdecydowanej po-
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PODSTAWOWE WSKAèNIKI MAKROEKONOMICZNE

Zmiana
2000 1999 1998 2000 / 1999

zmiana w % w stosunku do roku poprzedniego
Produkt krajowy brutto (wzrost realny) 4,1 4,1 4,8 0,0

Spo˝ycie indywidualne 2,4 5,4 4,8 (3,0)
Nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e 3,1 6,5 14,2 (3,4)

Produkcja sprzedana przemys∏u (wzrost realny) 7,1 3,6 3,5 3,5

Inflacja Grudzieƒ/grudzieƒ
CPI 108,5 109,8 108,6 (1,3)
PPI 105,6 108,1 104,8 (2,4)

Stopa bezrobocia (w %, grudzieƒ) 15,0 13,1 10,4 1,9

w % PKB
Deficyt bud˝etowy 2,2 2,0 2,4 0,2
Deficyt obrotów bie˝àcych 6,2 7,5 4,3 (1,3)

w mln USD
Eksport towarów 28 255 26 347 30 122 7,2
Import towarów 41 420 40 727 43 842 1,7
Saldo bilansu handlowego (13 165) (14 380) (13 720) (8,4)
Saldo bilansu obrotów bie˝àcych (9 978) (11 569) (6 858) (13,8)
Oficjalne aktywa rezerwowe 27 464 27 314 28 275 0,5

lityki antyinflacyjnej NBP i wprowadzenia przez rzàd bezc∏owych kontyngentów

na import zbó˝. W rezultacie ceny towarów i us∏ug konsumpcyjnych wzros∏y

w 2000 r. o 8,5% w uj´ciu grudzieƒ do grudnia i o 10,1% Êredniorocznie. Ceny

produkcji sprzedanej by∏y wy˝sze odpowiednio o 5,6% i 7,8%.

Zjawiska monetarne by∏y w 2000 r. utrzymane pod kontrolà. Poda˝ pieniàdza

wzros∏a o 31,0 mld z∏, tj. o 11,8%, i by∏a du˝o ni˝sza od zak∏adanej przez NBP

(38,8–47,9 mld z∏). Roczne tempo poda˝y pieniàdza utrzyma∏o si´ zatem na

poziomie zbli˝onym do tempa wzrostu nominalnego PKB, nie stanowi∏o wi´c

êród∏a presji inflacyjnej (dane wst´pne NBP).

W ubieg∏ym roku wystàpi∏y dwie, bardzo istotne dla t∏umienia inflacji tendencje

– zdecydowany wzrost sk∏onnoÊci do oszcz´dzania oraz spadek popytu na kredy-

ty, b´dàce efektem systematycznego podnoszenia od wrzeÊnia 1999 r. stóp procen-

towych NBP i w konsekwencji wzrostu oprocentowania depozytów i kredytów

w bankach komercyjnych. Depozyty z∏otowe ogó∏em wzros∏y o 17,1%, w tym

depozyty osób prywatnych o 24,1% (w 1999 r. – o 13,2%). Kredyty ogó∏em

zwi´kszy∏y si´ o 17,3%, w tym dla osób prywatnych o 31,7%, a dla podmiotów

gospodarczych o 13,5%. W przypadku osób prywatnych spadek tempa przyrostu

kredytów w porównaniu z 1999 r. wyniós∏ ponad 21 pkt. proc. Oprócz wysokiego

oprocentowania na spadek dynamiki kredytów wp∏yn´∏o ni˝sze tempo wzrostu

dochodów ludnoÊci; wzrost p∏ac realnych wyniós∏ tylko 2,6% wobec 4,7% w 1999 r.,

a renty i emerytury obni˝y∏y si´ realnie o 2,3%.

Deficyt bud˝etu paƒstwa w 2000 r. wyniós∏ 15,4 mld z∏, tj. 100% kwoty zaplano-

wanej w ustawie bud˝etowej. W relacji do PKB deficyt wzrós∏ do 2,2% z 2,0%

w 1999 r. Zosta∏ on z nadwy˝kà pokryty wp∏ywami z prywatyzacji, które w ubie-

g∏ym roku przekroczy∏y 27 mld z∏ i by∏y o jednà trzecià wy˝sze od zaplanowanych.
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tyzacjà TP S.A. Ministerstwo Finansów mog∏o sobie pozwoliç na bardzo ma∏à

emisj´ bonów skarbowych), struktura terminowa bonów czy publikowane wskaê-

niki makroekonomiczne. Powolne, lecz systematyczne spadki rentownoÊci bonów

skarbowych w IV kwartale to efekt m.in. wyraênie s∏abnàcej presji inflacyjnej, po-

prawy stanu bilansu obrotów bie˝àcych i zwiàzanych z tym oczekiwaƒ redukcji

podstawowych stóp procentowych w I kwartale 2001 r.

Najwa˝niejszym wydarzeniem na polskim rynku walutowym w 2000 r. by∏o

up∏ynnienie kursu z∏otego przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej w porozumieniu z rzà-

dem. Poczàwszy od 12 kwietnia zlikwidowano kurs parytetowy, pasmo dopusz-

czalnych wahaƒ kursu rynkowego oraz mechanizm pe∏zajàcej dewaluacji.

Bank centralny zachowa∏ prawo interwencji na rynku walutowym. 

Nast´pstwem wprowadzenia p∏ynnego kursu by∏ wzrost ryzyka kursowego, który

w pierwszych tygodniach funkcjonowania nowego systemu prze∏o˝y∏ si´ na gwa∏-

towne wahania kursu waluty krajowej, zwiàzane z brakiem punktu odniesienia

w postaci kursu centralnego i poszukiwaniem nowego kursu równowagi przez

uczestników rynku walutowego. Uwolnienie kursu zapoczàtkowa∏o okres depre-

cjacji z∏otego, szczególnie silnej w relacji do dolara. Na spadek kursu z∏o˝y∏y si´

zarówno negatywne uwarunkowania zewn´trzne (znaczna deprecjacja euro do

dolara, niekorzystna koniunktura na zagranicznych gie∏dach, silny wzrost cen

ropy naftowej na Êwiatowym rynku i gwa∏towne zaostrzenie konfliktu na Bliskim

Wschodzie), jak i niekorzystne czynniki wewn´trzne o charakterze ekonomicz-

nym (powi´kszajàcy si´ deficyt na rachunku bie˝àcym w relacji do PKB w I kwar-

tale, rosnàca stopa inflacji w I pó∏roczu, niepewny kszta∏t bud˝etu na 2001 r.)

i politycznym (rozpad koalicji AWS – UW i utworzenie rzàdu mniejszoÊciowego,

konflikt w AWS po przegranych wyborach prezydenckich). 

Obserwowana w trzech pierwszych i dwóch ostatnich miesiàcach 2000 r. znaczna

aprecjacja z∏otego mia∏a swoje êród∏o w nap∏ywie kapita∏u zagranicznego, zwiàza-

nym przede wszystkim z du˝ymi transakcjami prywatyzacyjnymi przeprowadzo-

nymi w ub. roku. Do wzmocnienia z∏otego w koƒcu roku przyczyni∏ si´ równie˝

RYNEK PIENI¢˚NY I  WALUTOWY

W 2000 r. NBP kontynuowa∏ zapoczàtkowanà pod koniec 1999 r. restrykcyjnà po-

lityk´ pieni´˝nà. Podstawowe stopy procentowe (po znacznej podwy˝ce w listopa-

dzie 1999 r.) zosta∏y jeszcze dwukrotnie podniesione: 24 lutego (o 1 pkt. proc.)

oraz 31 sierpnia (o 1,5 pkt. proc.) i w rezultacie na koniec roku wynosi∏y: stopa

kredytu lombardowego 23%, kredytu redyskontowego 21,5%, a stopa referencyj-

na 19%. Rada Polityki Pieni´˝nej da∏a tym samym wyraz du˝ej determinacji

w dà˝eniu do osiàgni´cia celu inflacyjnego na 2000 r., ustalonego przez nià na

poziomie 5,4%–6,8%. Nie uda∏o si´ go jednak zrealizowaç (na koniec roku stopa

inflacji wynosi∏a 8,5% r/r), g∏ównie z powodu szoków poda˝owych, jakie wystà-

pi∏y na rynku ˝ywnoÊci i paliw.

Wp∏yw polityki pieni´˝nej na rynek depozytów mi´dzybankowych – poza korek-

tami podstawowych stóp procentowych – wyra˝a∏ si´ w utrzymywaniu na nim

relatywnie wysokich krótkoterminowych stóp procentowych za pomocà operacji

otwartego rynku. NBP dokonywa∏ ich g∏ównie, prowadzàc – wzorem poprzed-

nich lat – warunkowà sprzeda˝ bonów pieni´˝nych i ograniczajàc w ten sposób

strukturalnà nadp∏ynnoÊç polskiego sektora bankowego. Na koniec roku zad∏u-

˝enie banku centralnego z tytu∏u emisji tych bonów wynosi∏o blisko 20,2 mld z∏.

We wrzeÊniu NBP przystàpi∏ ponadto do realizacji dzia∏aƒ, które majà doprowa-

dziç do osiàgni´cia stanu tzw. operacyjnego niedoboru p∏ynnoÊci w sektorze

bankowym, co powinno zwi´kszyç efektywnoÊç polityki stopy procentowej jako

podstawowego instrumentu polityki pieni´˝nej. W tym celu rozpoczà∏ bezwarun-

kowà sprzeda˝ na rynku mi´dzybankowym obligacji skarbowych, które w kwocie

16,4 mld z∏ otrzyma∏ w ub.r. od Ministerstwa Finansów w zamian za d∏ugi

Skarbu Paƒstwa w banku centralnym.

Pod silnym wp∏ywem polityki stóp procentowych kszta∏towa∏a si´ te˝ sytuacja na

rynku bonów skarbowych. Dodatkowo wp∏yw wywiera∏y na nià tak˝e takie czyn-

niki, jak zmieniajàce si´ w ciàgu roku potrzeby po˝yczkowe paƒstwa (wysoka po-

da˝ bonów zw∏aszcza w I kwartale i niska w IV kwartale, gdy w zwiàzku z prywa-
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gwa∏towny nap∏yw zagranicznego kapita∏u portfelowego, zwiàzany z wysokà

rentownoÊcià polskich papierów d∏u˝nych (po 3-krotnej podwy˝ce stóp procen-

towych przez RPP od listopada 1999 r. do sierpnia 2000 r.) oraz poprawà czyn-

ników fundamentalnych (stopniowy spadek relacji deficytu bilansu obrotów

bie˝àcych do PKB i stopy inflacji, du˝a dynamika eksportu).

Âredni kurs dolara wyniós∏ w 2000 r. 4,35 PLN/USD wobec 3,97 PLN/USD

w 1999 r. (nominalny wzrost o 9,6%). Âredni kurs euro wyniós∏ 4,01 PLN/EUR

wobec 4,23 PLN/EUR przed rokiem (nominalny spadek o 5,1%).

SEKTOR BANKOWY

G∏ównymi czynnikami determinujàcymi wielkoÊç i struktur´ wyników finansowych

sektora bankowego w 2000 r. by∏y wysoki – zarówno w uj´ciu nominalnym, jak i real-

nym – poziom stóp procentowych i post´pujàce spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Dynamika wyniku z dzia∏alnoÊci bankowej by∏a wy˝sza ni˝ w 1999 r., do czego

przyczyni∏ si´ zw∏aszcza wzrost wyniku odsetkowego, b´dàcy efektem poszerzenia

mar˝y odsetkowej netto w nast´pstwie wzrostu rynkowych stóp procentowych,

oraz dynamiczny wzrost dochodów z pozycji wymiany, zwiàzany z ca∏kowitym

up∏ynnieniem kursu z∏otego. Ponadto na sytuacj´ finansowà banków pozytywnie

oddzia∏ywa∏o obni˝enie jesienià 1999 r. stóp rezerwy obowiàzkowej. Dzi´ki tej

operacji zmniejszy∏ si´ koszt powi´kszania bazy depozytowej, a przychody ban-

ków zwi´kszy∏y si´ o odsetki od otrzymanych obligacji NBP.

Z drugiej strony, wysokie oprocentowanie kredytów oddzia∏ywa∏o na ograniczenie

dynamiki akcji kredytowej, a pogorszenie si´ kondycji finansowej przedsi´biorstw

spowodowa∏o obni˝k´ jakoÊci portfela kredytowego banków i znaczàcy wzrost

kosztów, zwiàzanych z tworzeniem rezerw celowych. Istotny negatywny wp∏yw na

wyniki sektora wywar∏y ponadto wydarzenia o charakterze jednorazowym, m.in.

upad∏oÊç Banku Staropolskiego S.A. i zwiàzane z nià koszty z tytu∏u wp∏at na fun-

dusz gwarantowanych depozytów klientów tego banku.

Podobnie jak w poprzednich latach, struktura w∏asnoÊciowa sektora bankowego

zmienia∏a si´ g∏ównie w nast´pstwie przejmowania przez inwestorów zagranicz-

nych kontroli nad kolejnymi bankami uprzednio z przewagà kapita∏u polskiego.

Wykorzystywanie w tym celu poÊrednictwa banków krajowych z przewagà kapi-

ta∏u zagranicznego umo˝liwi∏o inwestorom zagranicznym powi´kszenie kontroli

nad sektorem bankowym przy relatywnie niewielkim wzroÊcie udzia∏u kapita∏u

zagranicznego w kapitale akcyjnym sektora.

Rok 2000 przyniós∏ kolejne post´py w procesie konsolidacji sektora bankowego.

Przejawia∏y si´ one zarówno w fuzjach spó∏ek bankowych, jak i w przygotowa-

niach do fuzji, majàcych si´ odbyç w przysz∏oÊci. Dzia∏ania zwiàzane z konsoli-

dacjà absorbowa∏y niemal po∏ow´ z 20 najwi´kszych banków.

W ubieg∏ym roku kontynuowano przygotowania do prywatyzacji ostatnich

banków, kontrolowanych bezpoÊrednio przez paƒstwo. Drugi pod wzgl´dem wiel-

koÊci kapita∏ów w∏asnych polski bank – PKO BP – zosta∏ przekszta∏cony w jed-

noosobowà spó∏k´ Skarbu Paƒstwa i dokapitalizowany, natomiast uchwalona

jesienià nowa ustawa o bankach spó∏dzielczych stworzy∏a tym bankom mo˝liwoÊç

uczestnictwa w prywatyzacji Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej SA.

RYNEK K APITA¸OWY

Rok 2000 by∏ ma∏o pomyÊlny dla inwestorów gie∏dowych. W I kw. utrzyma∏ si´

trend wzrostowy, zapoczàtkowany w koƒcu 1999 r. na fali wzrostów notowaƒ na

rynku amerykaƒskim, szczególnie w sektorze tzw. nowej gospodarki. W koƒcu

marca indeks WIG osiàgnà∏ poziom 22 868 – najwy˝szy w historii Warszawskiej

Gie∏dy Papierów WartoÊciowych. Jednak gwa∏towna przecena akcji w Stanach

Zjednoczonych w kwietniu by∏a sygna∏em do bessy równie˝ dla WGPW. Deko-

niunkturze gie∏dowej, która obj´∏a II i III kw., sprzyja∏y: niepomyÊlna sytuacja

makroekonomiczna oraz podwy˝ki stóp procentowych NBP. Powrót umiarko-

wanej hossy w IV kw. by∏ efektem poprawy wskaêników makroekonomicznych

oraz wzrostu oczekiwaƒ na rozluênienie polityki pieni´˝nej.
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WGPW zamkn´∏a rok 2000 stratami na indeksach: WIG -1,3% i MIDWIG 

-8,6%, natomiast indeks WIG20 zyska∏ 3,4%. Kapitalizacja gie∏dy w koƒcu

roku wynios∏a 130,1 mld z∏ i by∏a o 5% wy˝sza ni˝ rok wczeÊniej. Liczba

spó∏ek, które zadebiutowa∏y na parkiecie, zmniejszy∏a si´ do 13 wobec 28

w 1999 r. i 57 w 1998 r. Liczba notowanych spó∏ek wzros∏a z 221 w koƒcu

1999 r. do 225 w koƒcu 2000 r. JednoczeÊnie odnotowano znaczny wzrost

obrotów: ∏àczna wartoÊç transakcji na rynku akcji wynios∏a 181,5 mld z∏

(wzrost o 91%), z czego 77,9 mld z∏ stanowi∏y transakcje pakietowe i oferty

publicznej sprzeda˝y akcji (wzrost o 222%). Niezwykle dynamicznie rozwija∏

si´ rynek kontraktów terminowych na indeks WIG20, na którym wystàpi∏ po-

nadsiedmiokrotny wzrost wolumenu obrotów.

W listopadzie WGPW wdro˝y∏a nowoczesny system obrotu gie∏dowego WARSET,

umo˝liwiajàcy zdalne wprowadzanie i przekazywanie zleceƒ bezpoÊrednio na

gie∏d´, w tym równie˝ przy pomocy Internetu, oraz dost´p do danych gie∏dowych

w czasie rzeczywistym.
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Podstawowe dane bilansowe 
i wyniki finansowe Banku



W roku 2000 Bank uzyska∏ wy˝szà ni˝ przed rokiem dynamik´ operacji. Suma bilan-

sowa wynios∏a 21 002 mln z∏ i by∏a wy˝sza w porównaniu do zesz∏ego roku o 9,6%.

Wzrost wartoÊci aktywów nastàpi∏ przede wszystkim poprzez zwi´kszenie nale˝-

noÊci od instytucji finansowych o 60,8%, w tym lokat na rynku mi´dzybankowym

o 72,7%. Pozycja ta stanowi 25,5% udzia∏u w aktywach ogó∏em. WartoÊç portfela

kredytowego uleg∏a nieznacznemu spadkowi o 1,5% (w uj´ciu netto) w porówna-

niu z rokiem ubieg∏ym. Nastàpi∏a tak˝e dalsza redukcja portfela papierów d∏u˝-

nych o 30,1% w stosunku do stanu sprzed roku, a tak˝e zmniejszono wielkoÊç za-

anga˝owania kapita∏owego o 23,4% (wobec 10% przyrostu przed rokiem). 

W 2000 r. rozwój dzia∏alnoÊci zosta∏ sfinansowany w g∏ównej mierze z funduszy

zewn´trznych, tj. depozytów od klientów. Bank pozyska∏ od klientów sektora nie-

finansowego i bud˝etowego o 1 432,4 mln z∏, tj. o 16,4% wi´cej Êrodków ni˝ przed

rokiem. WartoÊç zobowiàzaƒ wobec klientów niefinansowych i sektora bud˝eto-

wego wynios∏a w koƒcu roku 10 166,3 mln z∏ i stanowi∏a 48,4% ogó∏u pasywów

Banku. Uzyskano popraw´ relacji mi´dzy kredytami a depozytami Banku, sprzy-

jajàcà strukturalnej stabilnoÊci bilansu.

Dzi´ki wysokiemu przyrostowi depozytów ograniczono fundusze pozyskiwane

z rynku mi´dzybankowego. Ich wartoÊç w koƒcu roku 2000 osiàgn´∏a poziom

o 1,8% ni˝szy ni˝ w roku poprzednim, a ich udzia∏ obni˝y∏ si´ z 28,5% przed ro-

kiem do 25,5%. 

Fundusze w∏asne powi´kszy∏y si´ w stosunku do 1999 r. o 10% i w koƒcu 2000 r.

wynosi∏y 3 035 mln z∏.

B I L A N S

BILANS

wg stanu na 31 grudnia Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Kasa, Êrodki w Banku Centralnym 699 315 634 908 10,1%
Nale˝noÊci od sektora finansowego 5 703 753 3 548 136 60,8%
Nale˝noÊci od sektora niefinansowego i bud˝etowego 10 054 121 10 208 815 (1,5%)
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe 1) 1 397 002 1 997 931 (30,1%)
Inwestycje kapita∏owe 1) 2) 1 067 346 1 392 773 (23,4%)

w tym obligacje zamienne spó∏ki zale˝nej Banku 57 329 62 006 (7,5%)
Majàtek trwa∏y i wartoÊci niematerialne i prawne 731 227 726 992 0,6%
Inne aktywa 1 349 729 650 321 107,5%

A K T Y W A   R A Z E M 21 002 493 19 159 876 9,6%

Zobowiàzania wobec Banku Centralnego 315 483 403 511 (21,8%)
Zobowiàzania wobec sektora finansowego 5 356 138 5 452 805 (1,8%)

w tym depozyty zwiàzane z emisjà euroobligacji – 865 775 –
Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego i bud˝etowego 10 166 268 8 733 880 16,4%
Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych 4 4 0,0%
Inne pasywa 1 649 719 1 107 066 49,0%
Rezerwy 275 330 231 770 18,8%
Fundusze w∏asne 3 034 840 2 758 385 10,0%
Zysk w okresie sprawozdawczym 204 711 472 455 (56,7%)

P A S Y W A   R A Z E M 21 002 493 19 159 876 9,6%

1) Reklasyfikowano do inwestycji kapita∏owych obligacje zamienne Handlowy Investments.
2) Obejmuje akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych, stowarzyszonych i pozosta∏ych, jednostki uczestnictwa i inne prawa majàtkowe, a tak˝e po˝yczki podporzàdkowane i dop∏aty do spó∏ek.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

RAPORT ROCZNY

2000

13



R A C H U N E K  Z Y S K Ó W  I  S T R A T

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Wynik z tytu∏u odsetek 725 266 599 220 21,0%
Wynik z tytu∏u prowizji 331 669 284 507 16,6%
Wynik z pozycji wymiany 482 658 240 117 101,0%
Wynik z operacji finansowych (3 063) 62 717 (104,9%)
Przychody z akcji i udzia∏ów 18 748 144 343 (87,0%)

Wynik z dzia∏alnoÊci bankowej 1 555 278 1 330 904 16,9%

Wynik z pozosta∏ych operacji 21 264 95 809 (77,8%)
Koszty dzia∏ania (816 835) (592 242) 37,9%
Amortyzacja (119 434) (96 040) 24,4%
Ró˝nica wartoÊci rezerw i aktualizacji (354 827) (137 618) 157,8%

Wynik z dzia∏alnoÊci operacyjnej 285 446 600 813 (52,5%)

Wynik z operacji nadzwyczajnych 19 (132) –
Wynik finansowy brutto 285 465 600 681 (52,5%)

Podatek dochodowy (80 754) (128 226) (37,0%)
Wynik finansowy netto 204 711 472 455 (56,7%)

Stopa zwrotu z kapita∏u 1) 6,3% 15,5% (9,2)
Stopa zwrotu z aktywów 2) 1,0% 2,6% (1,6)
Mar˝a odsetkowa netto 3) 4,4% 3,9% 0,5 
Zysk netto na 1 akcj´ (w z∏) 4) 2,93 7,03 (4,10) 
Zysk netto na jeden tytu∏ do udzia∏u w dochodzie (w z∏) 5) 2,20 5,08 (2,88)

1) Zysk (strata) do Êredniej wartoÊci funduszy w∏asnych (z zyskiem roku obrachunkowego).
2) Zysk (strata) do Êredniej wartoÊci aktywów.
3) Wynik z tytu∏u odsetek w skali rocznej do Êredniego stanu aktywów, generujàcych przychody odsetkowe.
4) Obliczono na podstawie Êredniej wa˝onej liczby akcji zwyk∏ych, pozostajàcych w posiadaniu akcjonariuszy Banku w danym okresie, i zysku za 12 ostatnich miesi´cy.
5) Obliczono na podstawie ∏àcznej liczby akcji i obligacji zamiennych na akcje i zysku za 12 ostatnich miesi´cy.

Zysk netto Banku Handlowego osiàgni´ty w 2000 roku wyniós∏ 204,7 mln z∏ i by∏

ni˝szy w stosunku do roku poprzedniego o 268 mln z∏, tj. o 56,7%. W zwiàzku z

tym obni˝y∏y si´ wskaêniki rentownoÊci. Stopa zwrotu z kapita∏u zmniejszy∏a si´

w omawianym okresie sprawozdawczym  z poziomu 15,5% do 6,3%.

Na niskà dynamik´ zysku najwi´kszy wp∏yw mia∏o przede wszystkim utworzenie

rezerwy restrukturyzacyjnej, a tak˝e koszty rezerw poniesionych w zwiàzku z po-

gorszeniem jakoÊci portfela kredytowego oraz aktualizacja wartoÊci z tytu∏u de-

precjacji majàtku finansowego w tym okresie.

Wynik uzyskany z dzia∏alnoÊci bankowej, wynoszàcy 1 555,3 mln z∏, by∏ wy˝szy od

ubieg∏orocznego o 224 mln z∏, tj. o 16,9%, na co z∏o˝y∏y si´ nast´pujàce czynniki:

• zwi´kszenie wyniku z tytu∏u odsetek o 126 mln z∏, czyli o 21%;

• wzrost wyniku z prowizji o 47,2 mln z∏, tj. o 16,6%;
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w 1999 r. do 36,2 mln z∏; a tak˝e prowizje od innych operacji, zwiàzane z wyda-

waniem i u˝ywaniem kart p∏atniczych (o 136,1%).

Znaczàco zwi´kszy∏y si´ równie˝ prowizje od przelewów (o 12,6%), osiàgajàc

wartoÊç 25 mln z∏, od us∏ugi Direct Banking (o 38,8%); od operacji fortfaitingo-

wych i faktoringowych (o 28,9%) oraz od operacji zwiàzanych z administrowa-

niem rachunkiem bankowym (o 33%).

ODSETKI

Wynik z tytu∏u odsetek w wysokoÊci 725,3 mln z∏ wzrós∏ o 21% w sto-

sunku do wyniku ubieg∏orocznego. Przyczyny dodatniej dynamiki tego

wyniku by∏y nast´pujàce:

• zwi´kszenie mar˝y odsetkowej wskutek relatywnie wysokiego poziomu stóp

procentowych; 

• wy˝sze tempo wzrostu Êredniego salda aktywów oprocentowanych

(wzrost o 5,0%) w porównaniu z dynamikà oprocentowanych pasywów

(wzrost o 2,7%); 

• zwi´kszenie w stosunku do 1999 r. Êredniej rozpi´toÊci odsetkowej z 4,2% do

4,6% dla aktywów i pasywów z∏otowych oraz z 1,1% do 1,6% dla aktywów 

i pasywów walutowych.

• znaczàcy przyrost wyniku netto z pozycji wymiany, tj. mar˝ kursowych

i dochodów netto z pozycji walutowej – o 242,5 mln z∏, to jest o 101,0%

w porównaniu do roku poprzedniego.

Wynik z dzia∏alnoÊci bankowej wykazywa∏ tendencj´ zwy˝kowà, mimo

spadku przychodów z akcji i udzia∏ów oraz zmniejszenia si´ wyniku 

z operacji finansowych papierami wartoÊciowymi.

Dodatkowo powa˝ny wp∏yw na wielkoÊç wyniku finansowego mia∏y zdarzenia

o charakterze jednorazowym, dotyczàce:

• przychodów: 

– zyski ze sprzeda˝y nieruchomoÊci w wysokoÊci 13,5 mln z∏;

– uzyskane odszkodowanie dotyczàce inwestycji kapita∏owych w wysokoÊci

9,8 mln z∏, przyznane Bankowi w wyniku zawartej ugody sàdowej;

• a tak˝e kosztów: 

– utworzenie rezerwy restrukturyzacyjnej w zwiàzku z majàcym nastàpiç po-

∏àczeniem Banku z Citibank (Poland) S.A., planowanà centralizacjà i inte-

gracjà funkcji centrali i oddzia∏ów, u˝ytkowanych budynków i Êrodków

trwa∏ych oraz systemów komputerowych na ∏àcznà kwot´ 122 mln z∏;

– dokonanie dodatkowej wp∏aty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

w wysokoÊci 18,5 mln z∏ w zwiàzku z upad∏oÊcià Banku Staropolskiego S.A.

w Poznaniu.

DOCHODY POZAODSETKOWE

Wynik z prowizji ukszta∏towa∏ si´ na poziomie o 16,6% wy˝szym ni˝ w 1999 roku,

osiàgajàc poziom 331,7 mln z∏. 

G∏ównym êród∏em tego wzrostu by∏y przede wszystkim prowizje od us∏ug powier-

niczych w wysokoÊci 36,6 mln z∏, tj. wy˝sze ni˝ przed rokiem o 51,7%; prowizje

od obs∏ugi wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa, które zwi´kszy∏y si´ z 13,5 mln z∏

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

RAPORT ROCZNY

2000

15



MAR˚A ODSETKOWA

Zmiana

2000 1999 2000 / 1999

Salda Êrednie w okresie (w mln z∏)

aktywa oprocentowane razem 17 903 17 052 5,0%

w z∏otych 8 461 7 565 11,8%

w walutach obcych 9 442 9 487 (0,5%)

pasywa oprocentowane razem 15 226 14 831 2,7%

w z∏otych 7 910 6 341 24,7%

w walutach obcych 7 316 8 490 (13,8%)

wolna pozycja odsetkowa razem 2 678 2 220 20,6%

w z∏otych 552 1 224 (54,9%)

w walutach obcych 2 126 997 113,2%

Przychody i koszty odsetkowe

Przychody odsetkowe 2 153 1 656 30,0%

w z∏otych 1 526 1 122 36,0%

w walutach obcych 627 533 17,7%

Koszty odsetkowe 1 430 1 061 34,8%

w z∏otych 1 063 675 57,5%

w walutach obcych 367 386 (5,0%)

Efektywne stopy procentowe (Êrednie w okresie)

aktywa w z∏otych 18,0% 14,8% 3,2

aktywa w walutach obcych 6,6% 5,6% 1,0

pasywa w z∏otych 13,4% 10,6% 2,8

pasywa w walutach obcych 5,0% 4,5% 0,5

Rozpi´toÊç odsetkowa (Êrednie w okresie)

w z∏otych 4,6% 4,2% 0,4

w walutach obcych 1,6% 1,1% 0,5

Mar˝a odsetkowa netto* 4,0% 3,5% 0,5

* wynik z odsetek w relacji do Êrednich aktywów oprocentowanych (liczonych na bazie sald dziennych)

KOSZTY DZIA¸ANIA

Koszty dzia∏ania Banku w 2000 r. kszta∏towa∏y si´ na wysokim poziomie. 

W stosunku do 1999 r. wysokoÊç tych kosztów wzros∏a o 37,9% wobec 11,4% 

w roku poprzednim i wynosi∏a 816,8 mln z∏.

Przyrost ten by∏ spowodowany przede wszystkim utworzeniem, w zwiàzku z majà-

cym nastàpiç po∏àczeniem Banku z Citibank (Poland) S.A., rezerwy na restruktu-

ryzacj´ wynagrodzeƒ w wysokoÊci 92,2 mln z∏ oraz na pozosta∏e koszty rzeczowe na

kwot´ 18 mln z∏; zwi´kszeniem kosztów rzeczowych o 21%, a tak˝e wzrostem op∏at

na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o 100,2%, do poziomu 39,6 mln z∏.
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KOSZTY DZIA¸ANIA

Zmiana udzia∏ w kosztach

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999 2000 1999

Koszty personelu 392 241 346 354 13,2% 48,0% 58,5%
Wynagrodzenia 320 274 287 429 11,4% 39,2% 48,5%
Âwiadczenia na rzecz pracowników 71 967 58 925 22,1% 8,8% 9,9%

Pozosta∏e 424 594 245 888 72,7% 52,0% 41,5%
Koszty rzeczowe 266 032 219 788 21,0% 32,6% 37,1%
Podatki i op∏aty 8 781 6 320 38,9% 1,1% 1,1%
BFG 39 603 19 780 100,2% 4,8% 3,3%
Rezerwy na restrukturyzacj´ 110 178 – – 13,5% –

Wynagrodzenia 92 209 – – 11,3% –
Pozosta∏e koszty rzeczowe 17 969 – – 2,2% –

Koszty dzia∏ania ogó∏em 816 835 592 242 37,9% 100,0% 100,0%

Szczególnie wysokà dynamik´ wykazywa∏y koszty dzia∏ania, zwiàzane z zabezpie-

czeniami bankowymi (wzrost o 82,6%), eksploatacjà systemów informatycznych

(wzrost o 66,0%), koszty op∏at pocztowych i telefonicznych (o 53,1%), koszty

zwiàzane z eksploatacjà samochodów i ich ubezpieczeniami (o 55,0%), a tak˝e

koszty czynszu i op∏at za administrowanie budynkami (wzrost o 25,9%).

Na kszta∏towanie si´ kosztów dzia∏ania wp∏yn´∏o tak˝e ograniczenie wydatków na us∏u-

gi konsultacyjno-doradcze (o 53,5%) oraz zmniejszenie zu˝ycia materia∏ów (o 46,7%). 

Wydatki na personel kszta∏towa∏y si´ na poziomie 392 mln z∏, tj. o 13,2% wy˝szym

ni˝ w roku ubieg∏ym. Wzrost kosztów wynagrodzeƒ by∏ uwarunkowany przyro-

stem przeci´tnego zatrudnienia; podwy˝kami wynagrodzeƒ zasadniczych dla

pracowników zatrudnionych na podstawie Zak∏adowego Uk∏adu Zbiorowego

Pracy; znaczàcym wzrostem liczby pracowników kontraktowych (z 988 w po-

przednim roku do 1 795 etatów) oraz podwy˝kami wynagrodzeƒ dla tych pra-

cowników wed∏ug systemu kontraktowego. 

Przeci´tne wynagrodzenie w jednostkach krajowych Banku w 2000 r. wynosi∏o

4 962 z∏ i by∏o wy˝sze w stosunku do przeci´tnego wynagrodzenia z 1999 r. o 7,3%.

Liczba zatrudnionych w jednostkach krajowych Banku na koniec 2000 r. w prze-

liczeniu na etaty wynios∏a 4 999 etatów i by∏a wy˝sza ni˝ w roku poprzednim o

13,6%. Natomiast przeci´tne zatrudnienie w skali ca∏ego Banku w 2000 r. wynio-

s∏o 4 802 etatów i wzros∏o o 13,2% w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost

zatrudnienia by∏ spowodowany w g∏ównej mierze naborem pracowników do no-

wych placówek Handlobanku na relatywnie nisko op∏acane stanowiska pracy.

Przeci´tne zatrudnienie w pozosta∏ych jednostkach Banku zmala∏o w stosunku do

poziomu sprzed roku o 2%. 

ZATRUDNIENIE

Zmiana 2000 / 1999

w etatach 2000 1999 w etatach %

Centrala (bez pionu detalicznego) 1 413 1 366 47 3,4%
Pion detaliczny 1 046 317 729 230,0%
Oddzia∏y krajowe 2 242 2 455 (213) (8,7%)
Placówki zagraniczne 44 46 (2) (4,3%)
Inne 57 57 0 0,0%

Przeci´tne zatrudnienie ogó∏em 4 802 4 241 561 13,2%
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K A P I T A ¸ Y  W ¸ A S N E  I  W S P Ó ¸ C Z Y N N I K  W Y P ¸ A C A L N O Â C I

KAPITA Y̧ W¸ASNE

Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Kapita∏ akcyjny 279 670 279 670 0,0%

Kapita∏ zapasowy 538 000 490 000 9,8%

Kapita∏ rezerwowy 1 706 979 1 606 632 6,2%

Fundusz ogólnego ryzyka
*

340 000 210 000 61,9%

Fundusz z aktualizacji wyceny majàtku trwa∏ego 77 860 79 752 (2,4%)

Inne fundusze uzupe∏niajàce (obligacje zamienne) 92 330 92 330 0,0%

Kapita∏y w∏asne ogó∏em 3 034 839 2 758 384 10,0%

Kapita∏y w∏asne podstawowe 2 864 649 2 586 302 10,8%

Kapita∏y w∏asne uzupe∏niajàce 170 190 172 082 (1,1%)

Na prze∏omie 2000 i 2001 roku rozpoczà∏ si´ proces redukcji zatrudnienia o oko∏o 1400

etatów, z ogólnej liczby 5552 etatów po po∏àczeniu Banku z Citibank (Poland) S.A.

Powy˝sza redukcja nastàpi g∏ównie w zwiàzku z centralizacjà operacji i poprawà efek-

tywnoÊci w oddzia∏ach bankowoÊci komercyjnej i detalicznej w ca∏ym kraju. 

EFEKTYWNA STOPA PODATKOWA

Wykazywany w rachunku zysków i strat podatek sk∏ada si´ z dwóch elemen-

tów: zobowiàzania podatkowego, obliczanego wed∏ug stawki 30%, oraz po-

datku odroczonego z tytu∏u przejÊciowych ró˝nic w tym podatku. W 2000 r.

nastàpi∏o zmniejszenie obcià˝enia wyniku na skutek zwi´kszenia ujemnej

wielkoÊci podatku odroczonego o 26 296 tys. z∏. By∏o to przede wszystkim

nast´pstwem zakwalifikowania utworzonych rezerw celowych na kredyty

oraz na koszty do zap∏acenia, jako przysz∏ych nale˝noÊci podatkowych.

W 2000 roku efektywna stopa podatkowa by∏a relatywnie wy˝sza w porówna-

niu z 1999 rokiem, gdy˝ obni˝y∏ si´ poziom przyrostu ujemnych ró˝nic przej-

Êciowych w podatku odroczonym. 

Fundusze w∏asne Banku w koƒcu 2000 r. wynosi∏y 3 035 mln z∏ i by∏y wy˝sze ni˝ przed rokiem o 276 mln z∏, czyli o 10%.

* Tworzony na podstawie art. 127 ustawy z 29.08.97 r. – Prawo bankowe.

èród∏em przyrostu kapita∏u w∏asnego by∏ przede wszystkim zysk netto za 1999 rok,

którego 58,5% przeznaczono na zwi´kszenie kapita∏ów w∏asnych, to jest na zasile-

nie funduszu zapasowego i rezerwowego oraz na utworzenie funduszu ogólnego

ryzyka kwotami – odpowiednio 48 000 tys. z∏, 98 455 tys. z∏ oraz 130 000 tys. z∏. 
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WSPÓ¸CZYNNIK WYP¸ACALNOÂCI

tys. z∏ 2000 1999

Zaanga˝owanie wa˝one ryzykiem 17 464 853 16 776 630

Fundusze w∏asne do wyliczenia wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci 2 731 132 2 439 060

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 15,64% 14,54%

Udzia∏ funduszy w∏asnych w finansowaniu dzia∏alnoÊci Banku kszta∏towa∏ si´ na

poziomie zbli˝onym do ubieg∏orocznego i wynosi∏ 14,45% (14,40% w koƒcu 1999 r.).

Podwy˝szenie relacji kapita∏/aktywa znalaz∏o wyraz w wy˝szym ni˝ w roku 

poprzednim wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci. Jego wysokoÊç kszta∏towa∏a si´ 

na poziomie 15,64% na koniec 2000 r.

By∏ to poziom wy˝szy od okreÊlonego zarówno przez normy mi´dzynarodowe, 

jak i krajowe, ustalone przez NBP. 

Wysoki wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci gwarantuje bezpieczeƒstwo Banku w warun-

kach niestabilnego otoczenia gospodarczego i stanowi o znacznym potencjale

rozwoju w przysz∏oÊci.

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci dla obydwu lat zosta∏ obliczony z uwzgl´dnieniem danych finansowych Oddzia∏u w Londynie.

F U N D U S Z E  Z E W N ¢ T R Z N E

Na koniec 2000 roku fundusze zewn´trzne Banku osiàgn´∏y wartoÊç 15 671 mln z∏

i by∏y wy˝sze ni˝ przed rokiem o 8,5%. 

Zasadniczym êród∏em finansowania rozwoju dzia∏alnoÊci Banku w 2000 r. by∏y

depozyty. WartoÊç Êrodków pozyskanych od klientów niebankowych zwi´kszy∏a si´

o 17,7% w stosunku do roku poprzedniego, osiàgajàc poziom 10 621 mln z∏. Dzi´-

ki temu udzia∏ Banku w depozytach systemu bankowego (z wy∏àczeniem depozy-

tów mi´dzybankowych) kszta∏towa∏ si´ na poziomie 3,7%.

Zmniejszenie Êrodków pozyskiwanych przez Bank od instytucji finansowych

o 1,5% by∏o mo˝liwe dzi´ki wp∏ywowi znacznych funduszy z rynku detalicznego.

Ograniczono finansowanie dzia∏alnoÊci Banku z funduszy uzyskiwanych na ryn-

ku kapita∏owym. W maju 1999 r. wykupiono I emisj´ euroobligacji w wysokoÊci

100 mln USD, rok póêniej zaÊ dokonano wykupu II – i ostatniej ju˝ – emisji 

3-letnich euroobligacji o wartoÊci 200 mln USD, przeprowadzonej w 1997 r. 

za poÊrednictwem spó∏ki zale˝nej Banku, Handlowy Finance B.V.
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FUNDUSZE ZEWN¢TRZNE

wg stanu na 31 grudnia Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Zobowiàzania wobec Banku Centralnego 304 214 391 915 (22,4%)
Zobowiàzania wobec sektora finansowego 5 296 254 5 377 350 (1,5%)

Zobowiàzania bie˝àce 586 544 571 284 2,7%
Depozyty bankowe 2 162 552 1 273 459 69,8%
Kredyty otrzymane 2 054 104 2 332 624 (11,9%)
Depozyty innych instytucji finansowych 463 455 1 141 525 (59,4%)

– depozyty zwiàzane z emisjà euroobligacji – 827 926 –
Operacje REVERSE REPO – 40 199 –
Inne zobowiàzania 29 599 18 260 62,1%

Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego i bud˝etowego 10 070 252 8 670 716 16,1%
Zobowiàzania a vista 1 873 078 1 644 323 13,9%
Zobowiàzania terminowe 8 197 174 7 026 393 16,7%

Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych 4 4 0,0%
Emisje CD 4 4 0,0%

Fundusze zewn´trzne razem 15 670 724 14 439 986 8,5%

ZOBOWIÑZANIA WOBEC KLIENTÓW NIEBANKOWYCH

wg stanu na 31 grudnia Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Zobowiàzania wobec 
Osób prywatnych 3 813 048 2 660 362 43,3%

w tym Handlobank 862 958 155 424 455,2%
Przedsi´biorstw i instytucji 5 349 958 5 396 372 (0,9%)
Jednostek bud˝etowych 880 648 608 045 44,8%
Niebankowych instytucji finansowych 550 334 353 216 55,8%
Innych 26 597 5 936 348,1%

Zobowiàzania wobec klientów niebankowych 10 620 585 9 023 931 17,7%

bez odsetek do zap∏acenia

Wysoka dynamika depozytów by∏a rezultatem dzia∏aƒ Banku, polegajàcych na

wzbogaceniu oferty produktowej i uelastycznieniu polityki cenowej. Zasadniczym

elementem, majàcym istotny wp∏yw na dynamik´ funduszy pozyskanych od pod-

miotów niebankowych, by∏y stopy procentowe, w szczególnoÊci:

• Aktywna polityka w zakresie standardowej oferty Banku, dotyczàcej stawek

oprocentowania depozytów terminowych, przejawiajàca si´ mi´dzy innymi

w ró˝nicowaniu wysokoÊci oprocentowania w zale˝noÊci od kwoty depozytu,

zwiàzana bezpoÊrednio z wprowadzaniem systemu transferowej ceny funduszy.

• Rozszerzenie oferty BankowoÊci detalicznej o produkty ze sta∏à stopà oprocen-

towania na okresy do 1 roku oraz wprowadzenie depozytów o terminie od 7 do

29 dni „Kombilokata” ze sta∏ym oprocentowaniem, ustalanym w momencie

zawierania umowy bezpoÊrednio z doradcà Handlobanku.

Oferta produktowa zosta∏a skierowana nie tylko do du˝ych firm i instytucji, ale

równie˝ do klientów indywidualnych. Poza uruchomieniem i rozwijaniem dzia-

∏alnoÊci Handlobanku, do przyjmowania depozytów osób indywidualnych wyko-

rzystano w szerokim zakresie istniejàcà sieç oddzia∏owà. 

Ponadto kontynuowano wspó∏prac´ z wieloma jednostkami sfery bud˝etowej,

takimi jak Kasy Chorych, bud˝etowe jednostki terenowe, a tak˝e szko∏y wy˝sze

– publiczne i prywatne, co zaowocowa∏o zwi´kszeniem poziomu depozytów

bud˝etowych ogó∏em o 44,8%. 

bez odsetek do zap∏acenia
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ZOBOWIÑZANIA WOBEC KLIENTÓW NIEBANKOWYCH

wg stanu na 31 grudnia Zmiana
tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Depozyty w z∏otych 7 198 693 6 071 110 18,6%
Rachunki bie˝àce 1 108 124 937 731 18,2%
Depozyty terminowe 6 090 569 5 133 379 18,6%

Depozyty w innych walutach 3 395 295 2 946 884 15,2%
Rachunki bie˝àce 795 636 753 384 5,6%
Depozyty terminowe 2 599 659 2 193 500 18,5%

Pozosta∏e zobowiàzania 26 597 5 936 348,1%

Zobowiàzania wobec klientów niebankowych 10 620 585 9 023 931 17,7%

Szczególnie wysokà dynamik´ osiàgn´∏y depozyty z∏otowe osób prywatnych.

Wzros∏y one z 1 437 mln z∏ w roku poprzednim do 2 305 mln z∏ w koƒcu ro-

ku 2000, to jest a˝ o 60,4%. Efektem tego by∏o zwi´kszenie udzia∏u Banku 

w ∏àcznych depozytach osób prywatnych w systemie bankowym z 1,6% do 1,9%.

Depozyty uzyskane przez Handlobank zwi´kszy∏y si´ o 455%, tj. ze 155 mln z∏

do 863 mln z∏ w grudniu 2000 r. Stanowi∏y one 23% depozytów osób 

prywatnych Banku oraz 8,1% wszystkich zobowiàzaƒ wobec podmiotów 

niebankowych.

bez odsetek do zap∏acenia

O przyroÊcie ogólnej wartoÊci depozytów w 2000 r. zadecydowa∏a wy˝sza 

tendencja wzrostowa funduszy z∏otowych. W porównaniu do poziomu 

ubieg∏orocznego nastàpi∏ wzrost funduszy z∏otowych podmiotów niebankowych

o 18,6%, osiàgajàc poziom 7 198,7 mln z∏. Stanowià one 67,8% wartoÊci 

depozytów. WysokoÊç depozytów walutowych wynosi∏a 3 395,3 mln z∏ 

i by∏a wy˝sza ni˝ przed rokiem o 15,2%.
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Dzia∏alnoÊç Banku



W celu poprawy jakoÊci i bezpieczeƒstwa portfela kredytowego w 2000 roku uno-

woczeÊniono metody zarzàdzania ryzykiem kredytowym.

Wprowadzono nowy system oceny ryzyka kredytowego (nowa metoda oceny ryzy-

ka klienta oraz ryzyka poszczególnych transakcji) i nowe procedury kredytowe

oraz zmieniono organizacj´ pionu kredytowego. Zmianie metodyki oceny ryzyka

kredytowego towarzyszy∏o wi´ksze ni˝ dotychczas rozdzielenie tej oceny od proce-

su podejmowania decyzji o zaanga˝owaniu oraz od czynnoÊci zwiàzanych z ad-

ministrowaniem zaanga˝owaƒ oraz ich monitorowaniem. Wprowadzano równie˝

zmiany w strukturze kompetencji do podejmowania decyzji o zaanga˝owaniu

finansowym Banku oraz usprawniono proces podejmowania decyzji kredytowych. 

K R E DY T Y  I  I N N E  Z A A N G A ˚ O WA N I A  O B C I Ñ ˚ O N E  R Y Z Y K I E M

NALE˚NOÂCI KREDYTOWE OD KLIENTÓW SEKTORA NIEBANKOWEGO (BRUTTO)

wg stanu na 31 grudnia Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Kredyty z∏otowe 6 419 085 6 045 424 6,2%
Kredyty walutowe 4 704 688 4 949 985 (5,0%)

Nale˝noÊci kredytowe razem 11 123 773 10 995 409 1,2%

Podmioty niefinansowe 10 485 547 10 351 221 1,3%
Podmioty finansowe 598 586 588 583 1,7%
Jednostki bud˝etowe 39 640 55 605 (28,7%)

Nale˝noÊci kredytowe razem 11 123 773 10 995 409 1,2%

Podmioty gospodarcze 10 914 650 10 851 493 0,6%
Osoby prywatne 169 483 143 915 17,8%
Jednostki bud˝etowe 39 640 55 605 (28,7%)

Nale˝noÊci kredytowe razem 11 123 773 10 995 409 1,2%

Nale˝noÊci bez odsetek nale˝nych

WysokoÊç nale˝noÊci kredytowych brutto od klientów sektora niebankowego na

dzieƒ 31 grudnia 2000 r. wynosi∏a 11,1 mld z∏ (wzrost o 1,2% w porównaniu 

do roku poprzedniego). 

Pomimo wy˝szej dynamiki nale˝noÊci kredytowych w sektorze bankowym, udzia∏ 

Banku w rynku kredytowym zmniejszy∏ sí  z 5,6% w koƒcu ubieg∏ego roku do 5,1% 

na koniec roku. 

Najwi´kszy udzia∏ w portfelu kredytowym Banku stanowi∏y nale˝noÊci od podmiotów

gospodarczych. Ich wartoÊç wzros∏a zaledwie o 0,6% w stosunku do ubieg∏ego 

roku, osiàgajàc poziom 10 915 mln z∏. Udzia∏ Banku w rynku kredytów dla 

podmiotów gospodarczych zmala∏ o 0,6 pkt. proc. i wynosi∏ na koniec roku 6,8%. 

Relatywnie wysokà dynamik´ (17,8%) wykazywa∏o zaanga˝owanie kredytowe 

wobec osób indywidualnych. Stanowi∏o ono jednak zaledwie 1,5% zaanga˝owania

kredytowego Banku.

Zaanga˝owanie wobec jednostek bud˝etowych zmala∏o o 28,7% w stosunku do roku

ubieg∏ego.

WartoÊç zaanga˝owania kredytowego w z∏otych w koƒcu 2000 r. by∏a wi´ksza o 6,2%

w stosunku do roku poprzedniego. Udzia∏ nale˝noÊci z∏otowych wzrós∏ z 55% na ko-

niec 1999 r. do 57,7% na koniec 2000 roku.
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Udzia∏ zaanga˝owaƒ sklasyfikowanych do grupy pod obserwacjà wzrós∏ z 4,7%

na koniec 1999 r. do 9,9% na koniec 2000 roku. Nastàpi∏ spadek kwoty zaanga-

˝owaƒ poni˝ej standardu o 70,2% oraz znaczny spadek ich udzia∏u w zaanga˝o-

waniu ogó∏em do 2,2% przy znacznym wzroÊcie kwoty zaanga˝owaƒ straconych

o 128,3% i ich udzia∏u do 9,4%. 

felu o 5,8 pkt. proc. w stosunku do poziomu z grudnia poprzedniego roku.

Wp∏yn´∏o to tak˝e na podwy˝szenie wartoÊci rezerw celowych o 45,6%. By∏o to

nast´pstwem wielu czynników:

• pogarszajàcej si´ sytuacji gospodarczej w kraju przy wcià˝ utrzymujàcych

si´ wysokich rynkowych stopach procentowych;

• pogorszenia wyników ekonomicznych bran˝y lub niektórych kredyto-

biorców, wymagajàcego przekwalifikowania tych nale˝noÊci do grupy

wy˝szego ryzyka;

• zmian w regulacjach banku centralnego, zaostrzajàcych regu∏y tworze-

nia rezerw. Dotyczy∏o to zw∏aszcza wprowadzenia zasady uwzgl´dniania

przy tworzeniu rezerw celowych tylko cz´Êci wartoÊci zabezpieczeƒ

w formie przew∏aszczeƒ prawa w∏asnoÊci rzeczy ruchomych i zastawów.

W dotychczasowej praktyce ich pe∏na wartoÊç pomniejsza∏a podstaw´

tworzenia rezerw. 

Podobnie jak w latach poprzednich, Bank aktywnie uczestniczy∏ w organizowa-

niu i finansowaniu kredytami konsorcjalnymi du˝ych przedsi´wzi´ç inwestycyj-

nych. Do najwa˝niejszych nale˝a∏y m.in.: 

• modernizacja Elektrowni Turów S.A. w Bogatyni, finansowana kredytem,

w którym Bank partycypowa∏ kwotà 25 mln USD; 

• budowa statku prowadzona przez Stoczni´ Gdynia S.A., w finansowaniu której

Bank uczestniczy∏ w kwocie 10 mln USD; 

• rozwój sieci telefonii bezprzewodowej w Polsce poprzez udzia∏ w kredycie

w kwocie 31 mln z∏, udzielonym operatorowi telefonii komórkowej Polkomtel S.A.

JAKOÂå PORTFELA KREDYTOWEGO

W 2000 r. nastàpi∏o pogorszenie jakoÊci portfela kredytowego, czego wyrazem

by∏o zwi´kszenie udzia∏u nale˝noÊci pod obserwacjà i nieregularnych w port-

JAKOÂå PORTFELA KREDYTOWEGO

wg stanu na koniec okresu Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Nale˝noÊci brutto od klientów 11 123 773 10 995 409 1,2%
W sytuacji normalnej 7 978 713 8 614 351 (7,4%)
Pod obserwacjà 1 103 524 518 191 113,0%
Nale˝noÊci zagro˝one, w tym: 2 041 536 1 862 867 9,6%
Poni˝ej standardu 248 684 834 057 (70,2%)
Wàtpliwe 748 810 571 530 31,0%
Stracone 1 044 042 457 280 128,3%

Udzia∏ w nale˝noÊciach ogó∏em
Nale˝noÊci pod obserwacjà i zagro˝onych 28,3% 21,7% 6,6 
Nale˝noÊci pod obserwacjà 9,9% 4,7% 5,2 
Nale˝noÊci zagro˝onych 18,4% 16,9% 1,4 

Nale˝noÊci bez odsetek nale˝nych
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REZERWY NA NALE˚NOÂCI KREDYTOWE OD KLIENTÓW SEKTORA NIEBANKOWEGO

wg stanu na koniec okresu Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Rezerwy celowe na nale˝noÊci: 840 905 572 791 46,8%
pod obserwacjà – 6 306 –
zagro˝one 840 905 566 485 48,4%

Relacja rezerw celowych do nale˝noÊci ogó∏em 7,6% 5,2% 2,4 
Relacja rezerw celowych do nale˝noÊci pod obserwacjà 0,0% 1,2% (1,2) 
Relacja rezerw celowych do nale˝noÊci zagro˝onych 41,2% 30,4% 10,8 

Kwota rezerw celowych, utworzonych na zaanga˝owania nieregularne, w wysokoÊci

841 mln z∏ spe∏nia∏a wymogi okreÊlone przepisami Narodowego Banku Polskiego.

Bank utworzy∏ dodatkowo rezerw´ ogólnà w wysokoÊci 250 mln z∏, wykorzystujàc

w pe∏ni mo˝liwoÊci ustawowe w tym zakresie. Ârodki te – pozostajàce do swobodnej

dyspozycji Banku – gwarantujà jego pe∏ne bezpieczeƒstwo. 

W 2000 roku poprawi∏a si´ jakoÊç portfela kredytowego Banku pod wzgl´dem ryzy-

ka sektorowego. Wzros∏o zaanga˝owanie wobec sektorów klasyfikowanych jako

sektory o najni˝szym ryzyku i preferowane w polityce Banku – w grupie ryzyka A

nastàpi∏ wzrost zaanga˝owania o 23,7%, przy spadku zaanga˝owania w grupie ry-

zyka D (o wysokim ryzyku kredytowym) o 8,8%.

ZA ANGA˚OWANIA POZABILANSOWE

WartoÊç zobowiàzaƒ pozabilansowych, udzielonych wed∏ug stanu na dzieƒ

31 grudnia 2000 roku, wynosi∏a 6 094,9 mln z∏. By∏a ona ni˝sza o 3,8% od pozio-

mu z koƒca ubieg∏ego roku. G∏ównà przyczynà spadku by∏a ujemna dynamika

wolumenu gwarancji. Bank udzieli∏ gwarancji na ∏àcznà kwot´ 2 527 mln z∏, tj.

o 13,8% mniej ni˝ w roku poprzednim.

Tendencj´ zwy˝kowà wykazywa∏y kredyty przyrzeczone. WartoÊç zobowiàzaƒ z tego tytu-

∏u kszta∏towa∏a si´ na poziomie 3 149,7 mln z∏, to jest o 5,1% wy˝szym w stosunku do ro-

ku ubieg∏ego. Udzia∏ przyrzeczonych kredytów w ogólnej kwocie udzielonych przez Bank

zobowiàzaƒ pozabilansowych wzrós∏ z 47,3% w roku ubieg∏ym do 51,7% w 2000 roku.

W bie˝àcym okresie sprawozdawczym odnotowano niewielki wzrost wartoÊci zaan-

ga˝owania pozabilansowego z tytu∏u akredytyw obcych potwierdzonych oraz akre-

dytyw w∏asnych. WartoÊç akredytyw eksportowych potwierdzonych wzros∏a o 4,7%,

osiàgajàc poziom 115 mln z∏, a wartoÊç akredytyw importowych przy wzroÊcie 

o 1,7% wynios∏a 302,7 mln z∏. Zaanga˝owanie Banku z tytu∏u akredytywy jako in-

strumentu p∏atnoÊci w rozliczeniach handlowych wynosi ∏àcznie 7% ogó∏u udzie-

lonych zobowiàzaƒ pozabilansowych.

ZOBOWIÑZANIA POZABILANSOWE warunkowo udzielone

wg stanu na koniec okresu Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Zobowiàzania pozabilansowe razem 6 094 946 6 336 511 (3,8%)
Gwarancje 2 527 225 2 932 387 (13,8%)
Akredytywy w∏asne 302 674 297 661 1,7%
Akredytywy obce potwierdzone 115 360 110 146 4,7%
Kredyty przyrzeczone 3 149 687 2 996 317 5,1%

Rezerwy na zobowiàzania pozabilansowe 25 330 21 770 16,4%
Stopieƒ pokrycia rezerwami 0,4% 0,3% 0,1 
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Zwi´kszono w stosunku do 1999 roku wartoÊç utworzonych rezerw celowych na

zobowiàzania pozabilansowe, zw∏aszcza na zobowiàzania z tytu∏u gwarancji.

LEA SING

Spó∏ka Handlowy-Leasing SA, Êwiadczàca us∏ugi leasingowe, realizuje za∏o˝onà

strategi´ marketingowà, polegajàcà na uzupe∏nieniu oferty Banku Handlowego

w Warszawie SA dla klienta korporacyjnego.

Rok 2000 by∏ rokiem niekorzystnych tendencji na rynku us∏ug leasingowych. 

Odnotowano wolniejsze tempo wzrostu rynku w porównaniu do lat ubieg∏ych, to

jest 20% w stosunku do wzrostu 30% w 1999 roku i 45% wzrostu w 1998 roku. 

Nastàpi∏ relatywny wzrost liczby klientów kwalifikujàcych si´ do dzia∏aƒ 

windykacyjnych, a nawet upadek kilku firm leasingowych. 

Udzia∏ Handlowy-Leasing S.A. w rynku leasingu, mierzony wartoÊcià aktywów

netto przekazanych w leasing, zmniejszy∏ si´ z 2,7% w roku poprzednim do 2,1%

w 2000 r. WartoÊç aktywów netto, oddanych w leasing w roku 2000, wynios∏a

181,4 mln z∏ w porównaniu do 204,5 mln z∏ w 1999 r. Zanotowano spadek liczby

zawieranych umów o 31,2%, z 234 umów do 161 umów leasingu w 2000 r.

W strukturze Êrodków trwa∏ych stanowiàcych przedmiot umów leasingu, zawiera-

nych przez spó∏k´, znajdowa∏y si´ maszyny i urzàdzenia przemys∏owe, Êrodki trans-

portu, zestawy sprz´tu telekomunikacyjnego i komputerowego oraz nieruchomoÊci. 

FAKTORING

Utworzona w 1994 r., jako pierwsza na polskim rynku specjalistyczna firma

faktoringowa, spó∏ka Handlowy-Heller S.A. poszerza ofert´ Banku Handlo-

wego o kompleksowà obs∏ug´ portfela wierzytelnoÊci klientów korporacyj-

nych, zarzàdzajàc – jako jedyna na rynku – ca∏oÊcià ich ryzyka handlowe-

go. Udzia∏owcami spó∏ki sà Bank Handlowy w Warszawie S.A. i NMB Heller

Holding N.V. – holenderska firma dzia∏ajàca na rynku faktoringowym od

1967 r., b´dàca europejskà cz´Êcià Heller International Group, jednej z naj-

wi´kszych instytucji faktoringowych na Êwiecie. 

Firma Handlowy-Heller S.A. od kilku lat zajmuje wiodàcà pozycj´ na rynku

us∏ug faktoringowych pod wzgl´dem osiàganego obrotu. Obroty firmy w 2000 r.,

liczone wartoÊcià skupionych wierzytelnoÊci, wynios∏y 1 319,8 mln z∏ i by∏y

o 13% wy˝sze ni˝ w roku poprzednim. W ciàgu roku podpisano 34 umowy

faktoringowe, w przewa˝ajàcej cz´Êci z firmami Êredniej wielkoÊci, o rocz-

nych obrotach w wysokoÊci kilkunastu milionów z∏otych. Obrót z nowo pozy-

skanymi klientami wyniós∏ 151 mln z∏. 

Sprzeda˝ us∏ug faktoringowych w 2000 r. by∏a prowadzona nie tylko w oparciu o biu-

ra w Warszawie i Gdyni, ale tak˝e poprzez sieç oddzia∏ów Banku Handlowego, dzi´ki

umowie podpisanej w maju tego˝ roku. Podobnà umow´ zawarto tak˝e z ING Barings.

Bud˝et na rok 2001 zak∏ada wzrost obrotów o 12% do wysokoÊci 1,5 mld z∏ w sto-

sunku do roku poprzedniego.

WINDYK ACJE

Bank kontynuowa∏ dzia∏ania windykacyjne przy wykorzystaniu wszelkich form

prawnych dopuszczajàcych zarówno mo˝liwoÊci restrukturyzacyjne zad∏u˝enia

klienta wobec Banku, jak i bezpoÊrednie zaspokojenie roszczeƒ w drodze post´-

powaƒ egzekucyjnych, upad∏oÊciowych i uk∏adowych.

W 2000 roku w wyniku dzia∏aƒ windykacyjnych Bank odzyska∏ kwot´ 55 mln z∏,

z czego kwota 44 mln z∏ dotyczy sp∏aconych wierzytelnoÊci, pozosta∏a kwota

11 mln z∏ stanowi zaÊ wartoÊç majàtku przej´tego za wierzytelnoÊci.

W ogólnej kwocie zwróconych wierzytelnoÊci trudnych 14 mln z∏ stanowi wartoÊç

sp∏aconych nale˝noÊci restrukturyzowanych, obj´tych ugodà zawartà na podsta-

wie ustawy o restrukturyzacji przedsi´biorstw i banków oraz umów cywilno-pra-

wnych. Kwota 22 mln z∏ odzyskanych przez Bank wierzytelnoÊci jest efektem

sprzeda˝y przedmiotów, b´dàcych zabezpieczeniem udzielonych kredytów.
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O B S ¸ U G A  O B R O T Ó W  H A N D L U  Z A G R A N I C Z N E G O

Rok 2000 przyniós∏ wyraêne o˝ywienie w handlu zagranicznym. By∏o ono

efektem pomyÊlnej koniunktury w Unii Europejskiej oraz poprawy sytuacji

gospodarczej w krajach Europy Wschodniej, w tym zw∏aszcza w Rosji.

¸àczna wartoÊç obrotów towarowych i us∏ugowych Polski z zagranicà

wzros∏a o 4,1%, na co z∏o˝y∏ si´ wzrost eksportu o 7,1% oraz importu

o 2,1% (w uj´ciu dolarowym).

W opisywanym okresie Bank odnotowa∏ niewielki spadek udzia∏u w rozli-

czeniach zagranicznych Polski, tym niemniej utrzyma∏ czo∏owà pozycj´

w tej sferze us∏ug bankowych. Na obni˝k´ udzia∏u Banku wp∏yn´∏y czyn-

niki o charakterze strukturalnym i statystycznym. WÊród czynników

strukturalnych nale˝y wymieniç silnà presj´ konkurencyjnà ze strony in-

nych banków, stopniowe odchodzenie od rozliczeƒ z wykorzystaniem ope-

racji dokumentowych – b´dàcych uprzednio obszarem tradycyjnej domi-

nacji rynkowej Banku – na rzecz poleceƒ zap∏aty oraz relatywnie ma∏e

zaanga˝owanie Banku w obs∏ug´ ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, które

w ostatnich latach dynamicznie powi´ksza∏y sprzeda˝ na rynkach zagra-

nicznych.

Obni˝ka udzia∏u Banku w rozliczeniach zagranicznych w latach

1999 – 2000 by∏a w znacznym stopniu efektem przekazania w kwietniu

1999 r. na rzecz NBP ewidencji statystycznej obrotów z tytu∏u potràceƒ

wzajemnych wierzytelnoÊci. Uprzednio ta cz´Êç rozliczeƒ kompensacyj-

nych by∏a wliczana do bilansu p∏atniczego Polski wy∏àcznie za poÊrednic-

twem Banku, co powodowa∏o statystyczne zawy˝enie udzia∏u Banku

w rozliczeniach zagranicznych kraju.

WARTOÂå I UDZIA¸ RYNKOWY BANKU W OBROTACH TOWAROWYCH I US¸UGOWYCH Z ZAGRANICÑ

Zmiana

2000 1999 1998 2000 / 1999

Obroty zrealizowane w mln USD 12 209 13 128 18 493 (7,0%)
Eksport 6 499 6 762 9 432 (3,9%)
Import 5 710 6 366 9 062 (10,3%)
Udzia∏ rynkowy ogó∏em (%) 15,6 17,4 22,6 (1,8)
Eksport 20,5 22,8 27,9 (2,3)
Import 12,2 13,9 18,9 (1,7)

I N W E S T Y C J E  K A P I T A ¸ O W E

Bank Handlowy zbudowa∏ na przestrzeni kilku ostatnich lat znaczàcy portfel

inwestycyjny, uzyskujàc dzi´ki temu silnà pozycj´ na polskim rynku bezpo-

Êrednich inwestycji kapita∏owych w spó∏ki niepubliczne. W 2000 r., zgodnie

z politykà inwestycyjnà Banku zmierzajàcà do zwi´kszenia rentownoÊci

portfela papierów wartoÊciowych, Bank zredukowa∏ zaanga˝owanie nie gwa-

rantujàce w ocenie Banku zadowalajàcych korzyÊci ekonomicznych w przy-

sz∏oÊci oraz utworzy∏ rezerwy na deprecjacj´ udzia∏ów. Równie˝ spadkowa

tendencja kursów walut obcych na rynku znalaz∏a odzwierciedlenie w obni-
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˝eniu si´ wartoÊci udzia∏ów ewidencjonowanych w walucie. W wyniku tych

tendencji i posuni´ç, mimo dokonywania licznych zakupów, wielkoÊç zaanga-

˝owania inwestycyjnego Banku w 2000 r. ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 

o 23,4% ni˝szym ni˝ przed rokiem. 

INWESTYCJE KAPITA¸OWE

wg stanu na koniec okresu Zmiana

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999

Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych 124 236 129 604 (4,1%)
Akcje i udzia∏y w jednostkach stowarzyszonych 407 568 376 691 8,2%
Akcje i udzia∏y w pozosta∏ych jednostkach 87 514 132 642 (34,0%)
Jednostki uczestnictwa i inne prawa majàtkowe 20 119 20 119 0,0%
Po˝yczki podporzàdkowane i dop∏aty do spó∏ek 427 909 733 717 (41,7%)

w tym obligacje zamienne Handlowy Investments S.A. 57 329 62 006 (7,5%)

Inwestycje kapita∏owe ogó∏em 1 067 346 1 392 773 (23,4%)

Do najwa˝niejszych transakcji w 2000 r. nale˝y zaliczyç:

obj´cie: 

• 7 mln akcji spó∏ki Mostostal Zabrze Holding S.A. o wartoÊci (w cenie nabycia)

89,3 mln z∏;

• 1,8 mln dodatkowych akcji Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. za kwot´

22,3 mln z∏;

• 10 000 akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BH S.A., na które wydatko-

wano 10 mln z∏;

• 81 620 akcji w nowo utworzonej spó∏ce PPTE Diament S.A. za kwot´ 2,2 mln z∏;

zbycie:

• ca∏ego posiadanego pakietu, tj. 1,5 mln akcji, dzia∏ajàcej w bran˝y kompute-

rowej spó∏ki ST Group S.A., wskutek czego Bank odnotowa∏ zysk brutto na

sprzeda˝y w wysokoÊci 3,4 mln z∏;

• wszystkich, tj. 557 372, posiadanych przez Bank akcji spó∏ki FO Rafamet S.A.

i zrealizowanie zysku brutto w wysokoÊci 1,3 mln z∏;

• 59 001 posiadanych akcji w spó∏ce ZML K´ty S.A., z czego Bank uzyska∏ zysk

brutto w wysokoÊci 1,1 mln z∏.

Inwestycyjne spó∏ki zale˝ne Banku przeprowadzi∏y równie˝ kilka znaczàcych

transakcji, z których najwa˝niejsze to:

• sprzeda˝ ca∏oÊci posiadanego pakietu akcji Cementowni Che∏m S.A. z portfela

spó∏ki Handlowy Investments S.A.;

• sprzeda˝ ca∏oÊci posiadanego udzia∏u w spó∏ce Dromex S.A.;

• sprzeda˝ wi´kszoÊci posiadanych akcji Banku Pekao SA z portfela spó∏ki Han-

dlowy Investments II S.a.r.l.

Konsekwencjà realizacji transakcji zbycia akcji i udzia∏ów przez spó∏ki zale˝ne

by∏o zmniejszenie o 37,1% zad∏u˝enia tych spó∏ek z tytu∏u po˝yczek podporzàd-

kowanych, otrzymanych od Banku na finansowanie ich aktywów. 
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D Z I A ¸ A L N O Â å  M A K L E R S K A

D Z I A ¸ A L N O Â å  N A  P I E R W O T N Y M  R Y N K U  K A P I T A ¸ O W Y M  – E M I S J E

Rok 2000 w dzia∏alnoÊci Centrum Operacji Kapita∏owych Banku Handlowego na

pierwotnym rynku kapita∏owym, mimo os∏abienia ogólnej koniunktury rynkowej,

mo˝na uznaç za udany. Âwiadczy o tym liczba ofert, dla których COK pe∏ni∏ rol´

oferujàcego i doradcy w procesie upublicznienia akcji, dla 6 emitentów oraz 2 ofert

certyfikatów inwestycyjnych. ¸àczna wartoÊç emisji na koniec 2000 roku wynios∏a

382 mln z∏ i by∏a wy˝sza od ubieg∏orocznej o 292%. Stanowi∏o to 13,3% ∏àcznej war-

toÊci tego rodzaju dzia∏alnoÊci na rynku, zapewniajàc drugie miejsce na rynku.

Bank wyst´powa∏ tak˝e jako cz∏onek konsorcjum dystrybucyjnego publicznych

emisji akcji. WartoÊç emisji uplasowanych przez COK wynios∏a 204 mln z∏, w po-

równaniu z kwotà 81,7 mln z∏ w roku poprzednim. 

COK pe∏ni∏ rol´ subemitenta w 7 emisjach publicznych akcji, na ∏àcznà kwot´ za-

anga˝owania Banku w wysokoÊci 57,8 mln z∏, co stanowi 2,1% ∏àcznej wartoÊci

tego rodzaju zobowiàzaƒ.

Biuro maklerskie Banku – Centrum Operacji Kapita∏owych – zrealizowa∏o na

Warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych obroty akcjami i obligacjami

o ∏àcznej wartoÊci 5,99 mld z∏. By∏y one ni˝sze ni˝ przed rokiem o 3,4%.

Udzia∏ rynkowy Banku na GPW obni˝y∏ si´ z 8,37% na koniec 1999 roku do

poziomu 5,65% w 2000 roku, zapewniajàc Bankowi czwartà pozycj´.

Wyniki osiàgni´te przez COK w 2000 roku uplasowa∏y Bank na drugim miej-

scu w rankingu biur maklerskich pod wzgl´dem udzia∏u w obrocie obliga-

cjami na rynku GPW (obrót w wysokoÊci 573,49 mln z∏, dajàcy 15,4% udzia∏

w rynku) oraz na piàtym miejscu pod wzgl´dem udzia∏u w obrocie akcjami

(obrót w wysokoÊci 5415,45 mln z∏, dajàcy 5,3% udzia∏ w rynku).

W 2000 roku Centrum Operacji Kapita∏owych Banku Handlowego utrzymy-

wa∏o pozycj´ lidera jako podmiotu pe∏niàcego rol´ animatora dla akcji

notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. ¸àcznie COK by∏ anima-

torem dla 52 spó∏ek gie∏dowych oraz animatorem kontraktów terminowych

na indeks WIG20.

Bank Handlowy zajmowa∏ tak˝e wysokà pozycj´ na polskim rynku kapita∏o-

wym wÊród podmiotów pe∏niàcych funkcj´ sponsora emisji dla 47 spó∏ek

publicznych i niepublicznych. RównoczeÊnie COK zajà∏ 12 miejsce

w segmencie kontraktów terminowych z udzia∏em w obrotach (liczonych

w sztukach) wynoszàcym 4,1%.

U S ¸ U G I  P O W I E R N I C Z E

Pierwsze miesiàce roku 2000 by∏y okresem nadspodziewanie dobrej koniunk-

tury na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. Utrzymywanie

przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej wysokiego poziomu stóp procentowych spowo-

dowa∏o wzrost obrotów inwestorów na rynku mi´dzybankowym. Zmiana syste-

mu informatycznego do obs∏ugi dzia∏alnoÊci powierniczej, dokonana w lutym

2000 r., przyczyni∏a si´ do znaczàcego podniesienia jakoÊci us∏ug powierni-

czych. W minionym roku Bank utrzymywa∏ bardzo dobre relacje z klientami

strategicznymi.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

RAPORT ROCZNY

2000

29



O P E R A C J E  N A  R Y N K U  P I E N I ¢ ˚ N Y M  I  W A L U T O W Y M

Bank ma ugruntowanà pozycj´ na rynku us∏ug powierniczych. Jako depozytariusz ob-

s∏ugiwa∏ portfel aktywów klientów o wartoÊci wynoszàcej 33 mld z∏ na koniec 2000 r.

Udzia∏ Banku w rynku, mierzony wartoÊcià aktywów przechowywanych przez

banki pe∏niàce funkcje depozytariusza w Krajowym Depozycie Papierów Warto-

Êciowych (tj. bez uwzgl´dnienia papierów wartoÊciowych, przechowywanych po-

za KDPW SA: bonów skarbowych, papierów komercyjnych i papierów deponowa-

nych w skarbcach bankowych), wyniós∏ na koniec grudnia 2000 r. 12,6% (spadek

o 0,94 pkt. proc. w porównaniu do roku poprzedniego). Udzia∏ Banku jako po-

wiernika w kapitalizacji Gie∏dy Papierów WartoÊciowych wyniós∏ 11,7% (wzrost

o 21,1 pkt. proc. w stosunku do roku poprzedniego).

Mimo coraz trudniejszych warunków prowadzenia akwizycji us∏ug powierni-

czych i depozytariusza na silnie konkurencyjnym rynku, Bank zawiera∏ kolejne

umowy rachunków powierniczych z zagranicznymi i krajowymi inwestorami in-

stytucjonalnymi (85 nowych umów). 

Klientami Banku by∏y nadal w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci zagraniczne instytucje

finansowe – globalne banki powiernicze, zagraniczni brokerzy-dealerzy, zagra-

niczne fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki inwestycyjne, towa-

rzystwa ubezpieczeniowe oraz du˝e korporacje przemys∏owe. 

WartoÊç obrotów realizowanych na rachunkach pieni´˝nych klientów powierni-

czych wzros∏a do poziomu 147 mld z∏ na koniec grudnia 2000 r., osiàgajàc wzrost

o 178% w stosunku do roku ubieg∏ego.

Bank jako instytucja Êwiadczàca us∏ugi powiernicze uzyska∏ dobre notowania za

rok 2000, opublikowane w specjalistycznym amerykaƒskim kwartalniku finanso-

wym Global Custodian Magazine Survey. Powy˝sze notowania sà sporzàdzane na

podstawie oceny dokonywanej corocznie przez zagranicznych klientów banków

depozytariuszy. W ocenie za rok 2000 Bank utrzyma∏ rekomendacj´ pisma, czyli

tzw. status COMMENDED, plasujàc si´ w Êcis∏ej czo∏ówce. 

Bank pozostaje aktywny w kszta∏towaniu regulacji prawnych rynku us∏ug powier-

niczych, uczestniczàc poprzez przedstawicieli Banku w pracach Rady Depozytariu-

szy przy Zwiàzku Banków Polskich. Silna pozycja Banku uzasadnia przedstawianie

w∏asnych propozycji, dotyczàcych zmian w przepisach czy te˝ tworzenia praktyk

przybli˝ajàcych rynek do standardów mi´dzynarodowych.

RYNEK PIENI¢˚NY

W 2000 r. Bank Handlowy aktywnie uczestniczy∏ w operacjach rynku pieni´˝nego,

dokonujàc transakcji zwiàzanych z zarzàdzaniem p∏ynnoÊcià, przeprowadzanych

zarówno na rachunek w∏asny, jak i na zlecenie klientów. Rynek ten kszta∏towa∏ si´

pod wp∏ywem wzrostu podstawowych stóp procentowych, jak równie˝ polityki

ograniczania nadp∏ynnoÊci systemu bankowego przez bank centralny. 

Jednà z form aktywnoÊci w tej dziedzinie by∏ udzia∏ w operacjach otwartego ryn-

ku. Ârednio przez ca∏y 2000 r. Bank utrzymywa∏ portfel emitowanych przez NBP 

bonów pieni´˝nych w wysokoÊci 300–450 mln z∏. Udzia∏ w tych operacjach by∏

wynikiem okresowej nadp∏ynnoÊci Banku oraz – w mniejszym stopniu – speku-

lacji na spadek stopy procentowej. Pod koniec roku Bank ograniczy∏ zaanga˝o-

wanie w bony pieni´˝ne, anga˝ujàc si´ w rynek swapowy. 

Bank kilkakrotnie korzysta∏ z kredytu lombardowego w celu wyrównania niedo-

borów, zwiàzanych z rozliczeniem rezerwy obowiàzkowej.

Udzia∏ Banku Handlowego w rynku depozytów mi´dzybankowych kszta∏towa∏ si´

na poziomie 11–13%. Dzienne Êrednie obroty, podobnie jak w roku poprzednim,
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by∏y realizowane w wysokoÊci 400–600 mln z∏. Bank wyst´powa∏ w roli biorcy

pieniàdza, przy czym w porównaniu do 1999 roku nastàpi∏o wyraêne zmniejsze-

nie luki niedopasowania aktywów i pasywów. Bank dà˝y∏ do finansowania tej 

luki zarówno pieniàdzem na okres 3 miesi´cy, jak i depozytami krótkoterminowy-

mi (do 1 tygodnia), optymalizujàc to finansowanie z punktu widzenia bezpie-

czeƒstwa i stabilnoÊci funduszy, jak równie˝ kosztów ich pozyskania. 

Rok 2000 by∏ kolejnym rokiem szybkiego rozwoju rynku swapów walutowych, wywo-

∏anego m.in. rosnàcym zaanga˝owaniem banków zagranicznych w tym sektorze

rynku. Operacje te dawa∏y im mo˝liwoÊç dost´pu do polskiego rynku depozytowego

bez ponoszenia ryzyka kursowego. Zaanga˝owanie Banku w transakcje typu swap

walutowy w 2000 r. wynosi∏o Êrednio 6–7 mld z∏, zapewniajàc Bankowi, podobnie

jak w roku poprzednim, 10–12% (w uj´ciu szacunkowym) udzia∏ w tym rynku. 

W 2000 r. Bank dzia∏a∏ aktywnie na rynku obligacji skarbowych. Nastàpi∏o

zwi´kszenie obrotów na rynku mi´dzybankowych obligacji skarbowych pod

wp∏ywem wzmo˝onego popytu na te papiery ze strony otwartych funduszy

emerytalnych, przy niedu˝ej aktywnoÊci inwestorów zagranicznych. Ârednie

dzienne obroty na tym rynku waha∏y si´ od 700 do 900 mln z∏, co stanowi∏o

oko∏o 150% przeci´tnych obrotów z 1999 roku. Odnotowano tak˝e wzrost ob-

rotów z krajowymi instytucjami niebankowymi. 

Obroty zrealizowane na rynku wtórnym obligacji skarbowych wynosi∏y blisko

19 mld z∏ i by∏y o oko∏o 1 mld z∏ wy˝sze w stosunku do 1999 roku, stanowiàc 9%

udzia∏ w rynku mi´dzybankowym.

Natomiast obroty na rynku bonów skarbowych kszta∏towa∏y si´ na poziomie

3,3 mld z∏, co stanowi spadek o ponad 4 mld z∏ w stosunku do roku 1999, o czym

przesàdzi∏ spadek zainteresowania tym instrumentem ze strony inwestorów za-

granicznych. Ich udzia∏ w obrotach Banku tym instrumentem zmniejszy∏ si´

w ciàgu roku z oko∏o 10% na poczàtku roku do 5% w miesiàcach koƒczàcych rok.

W 2000 roku na wtórnym rynku bonów handlowych, obligacji przedsi´biorstw

i obligacji komunalnych nastàpi∏ wzrost obrotów o 14,2%. WartoÊç obrotów tymi

instrumentami, zrealizowanych przez Bank, wzros∏a do poziomu 32 624 mln z∏

w porównaniu z 28 562 mln z∏ w poprzednim roku.

W roku 2000 odnotowano dalszy rozwój rynku transakcji FRA. Wzrost liczby

uczestników, zawierajàcych powy˝sze transakcje, znaczàco wp∏ynà∏ na popra-

w´ p∏ynnoÊci rynku.

Bank Handlowy kontynuowa∏ w 2000 roku zawieranie transakcji FRA, g∏ównie

w celach spekulacyjnych. FRA wykorzystywano tak˝e w celach zabezpieczenia

pozycji w innych instrumentach (g∏ównie bonach skarbowych). Udzia∏ Banku

w rynku FRA wyniós∏ oko∏o 2,5%. Ogó∏em zawarto 350 transakcji na kwot´

19,7 mld z∏ (przed rokiem 5,2 mld z∏).

RYNEK WALUTOWY

W 2000 r. Bank utrzymywa∏ pozycj´ animatora na rynku walutowym. Dzienne

obroty w rynku transakcji walutowych SPOT waha∏y si´ od 1,5 do 2,0 mld USD,

z czego udzia∏ Banku na tym rynku szacuje si´ na oko∏o 10–15%. 

W 2000 roku zawarto transakcje wymiany walutowej o ∏àcznej wartoÊci 1 848 mln z∏.

W obrotach dominowa∏a relacja kursowa USD/PLN. Transakcje te wiàza∏y si´ g∏ów-

nie z dzia∏alnoÊcià klientów zagranicznych na gie∏dzie lub transakcjami na papierach

wartoÊciowych i by∏y wykonywane poza mi´dzybankowym rynkiem walutowym. 

Obrót zrealizowany w transakcjach FX Forward z klientami wzrós∏ o ponad 100%

i wyniós∏ 2 486 mln z∏. W ciàgu 2000 roku zawarto 2 898 transakcji tego typu. 

W celu zwi´kszenia obrotów w transakcjach terminowych i pochodnych Bank,

oprócz bezpoÊrednich dzia∏aƒ dealerów, dodatkowo prowadzi∏ kampanie rekla-

mujàce mo˝liwoÊci zabezpieczania ryzyka walutowego i stopy procentowej. Dzia-

∏ania te przyczyni∏y si´ do zwi´kszenia liczby klientów i obrotów, w szczególnoÊci
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w transakcjach terminowych. Liczba zawartych terminowych transakcji waluto-

wych NETTA wynios∏a 3 921, tj. wzros∏a o 205% w stosunku do roku ubieg∏ego,

osiàgajàc obroty na poziomie 7 678 mln z∏. 

Pozycja bilansowa Banku w roku 2000 zosta∏a domkni´ta wy∏àcznie z funduszy

wewn´trznych Banku, bez potrzeby finansowania zagranicznego. 

Bank Handlowy pe∏ni funkcj´ Agenta P∏atniczego Rzàdu, polegajàcà na obs∏udze

zagranicznych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa na podstawie umowy

zawartej z Ministerstwem Finansów.

W 2000 r. Bank prowadzi∏ obs∏ug´ ponad 400 umów kredytowych, refinansowych, re-

dukcyjnych, kompensacyjnych oraz umów o ekokonwersji i obligacji Skarbu Paƒstwa

oraz obs∏ugiwa∏ 12 rachunków kliringowych, barterowych i specjalnych. Rozliczone

przez bank tytu∏y p∏atnicze, zwiàzane z realizacjà sp∏at zobowiàzaƒ i wp∏ywów z wie-

rzytelnoÊci na rachunek Ministerstwa Finansów, osiàgn´∏y ∏àcznà kwot´ 17 mld z∏. 

Bank Êwiadczy∏ us∏ugi w zakresie doradztwa finansowego i prowadzi∏ negocjacje

porozumieƒ z Syrià, Irakiem i Chinami.

Ponadto Bank opracowywa∏ na potrzeby Ministerstwa Finansów i Narodowego

Banku Polskiego informacj´ statystycznà oraz zarzàdczà z zakresu nale˝noÊci

i zobowiàzaƒ Paƒstwa.

Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Finansów Bank kontynuowa∏

obs∏ug´ wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u nie uregulowanych zobowiàzaƒ

finansowych placówek s∏u˝by zdrowia, b´dàcych w posiadaniu tysi´cy wierzycieli,

o ∏àcznej wartoÊci 8 mld z∏. Bank dokonywa∏ – we wspó∏pracy z urz´dami woje-

wódzkimi i skarbowymi oraz w∏aÊciwymi ministerstwami – weryfikacji tych zobo-

wiàzaƒ, a nast´pnie uruchamia∏ procedury prowadzàce do ich wykupu, konwersji

wierzytelnoÊci na skarbowe papiery wartoÊciowe (1,1 mld z∏) lub skompensowania

z zobowiàzaniami wierzycieli wobec Skarbu Paƒstwa. 

W 2000 roku z tytu∏u dzia∏alnoÊci agencyjnej Bank osiàgnà∏ dochody w wysoko-

Êci 36 mln z∏.

U S ¸ U G I  A G E N C Y J N E

B A N K O W O Â å  D E T A L I C Z N A

Od poczàtku dzia∏alnoÊci Handlobank, powo∏any do obs∏ugi klientów indywi-

dualnych, znajduje si´ w czo∏ówce najnowoczeÊniejszych banków detalicznych

w Polsce. Âwiadczy o tym zaj´cie przez Handlobank pierwszego miejsca w

og∏oszonym przez Indicatora rankingu banków w 2000 roku, przygotowanego

w oparciu o opinie klientów. Handlobank zosta∏ uznany za bank o najkorzyst-

niejszej ofercie oraz za najlepszy bank pod wzgl´dem uprzejmoÊci obs∏ugi.

W 2000 roku nastàpi∏a dalsza rozbudowa ogólnopolskiej sieci oddzia∏ów. Do koƒ-

ca tego˝ roku w du˝ych i Êrednich miastach otwarto 92 oddzia∏y. Liczba klientów

korzystajàcych z bankowoÊci detalicznej wzros∏a z 60 tys. w koƒcu 1999 r. do

211 tys. klientów na koniec 2000 roku.

Wobec rosnàcej konkurencji na rynku bankowoÊci detalicznej Handlo-

bank w 2000 roku rozszerzy∏ swojà ofert´ produktowà o nowe pozycje

i rozwiàzania:

• wprowadzono Pakiet Inwestora, dzi´ki któremu klient zyska∏ mo˝liwoÊç zle-

cania transakcji gie∏dowych ze Êrodków zgromadzonych na rachunku bie˝à-

cym w Handlobanku;
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F U N D U S Z E  I N W E S T Y C Y J N E  I  E M E R Y T A L N E

• wprowadzono us∏ug´ polecenia zap∏aty, pozwalajàcà na regulowanie przez

Bank sta∏ych p∏atnoÊci klienta bez koniecznoÊci osobistego dokonywania zleceƒ;

• oferta produktowa zosta∏a poszerzona o mo˝liwoÊç zak∏adania depozytów

w USD i DEM o oprocentowaniu sta∏ym;

• nowy produkt depozytowy – Kombilokata – umo˝liwia zak∏adanie krótkoter-

minowej lokaty z∏otowej na okres od 7 dni do 29 dni, o stopie procentowej za-

le˝nej od liczby dni i wysokoÊci salda;

• portfel kart p∏atniczych dost´pnych dla klientów Handlobanku (Maestro

i MasterCard) zosta∏ poszerzony o dwie karty Visa: Electron i Classic;

• uruchomiono nowy kana∏ dystrybucji – us∏ug´ internetowà Handlonet, która

daje mo˝liwoÊç pe∏nego dost´pu do konta w trybie on-line (oprócz 24-godzin-

nego dost´pu do konta poprzez TeleCentrum).

Dla znacznej grupy klientów Handlobank jest bankiem pierwszego wyboru,

o czym Êwiadczy liczna grupa klientów, których Êrednie salda miesi´czne kszta∏-

tujà si´ powy˝ej 25 tys. z∏otych. 

W zwiàzku z po∏àczeniem Banku Handlowego w Warszawie S.A. z Citibank

(Poland) S.A. planowane jest dalsze prowadzenie dzia∏alnoÊci na rynku deta-

licznym pod nazwà Citibank. Do koƒca kwietnia 2001 roku przewidziane jest

zakoƒczenie procesu integracji systemów informatycznych w bankowoÊci

detalicznej. Dotychczasowy pakiet us∏ug internetowych Banku Handlowego

Handlonet zostanie zastàpiony systemem CitiDirect. Natomiast do koƒca lipca

jest planowane zakoƒczenie procesu ∏àczenia sieci placówek detalicznych

Handlobanku i Citibanku. Docelowo sieç detaliczna b´dzie si´ sk∏adaç z trzech

rodzajów placówek: centrów obs∏ugi klienta w 10 najwi´kszych miastach kra-

ju, oko∏o 85 uniwersalnych placówek oraz ma∏ych punktów sprzeda˝y. 

Aktywne uczestnictwo Banku Handlowego w reformie emerytalnej, realizowanej

w Polsce, zosta∏o zapoczàtkowane w paêdzierniku 1998 r. poprzez utworzenie 

z PKO BP, najwi´kszym polskim bankiem detalicznym, spó∏ki PKO/Handlowy 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. PKO/Handlowy PTE S.A. zarzàdza

Otwartym Funduszem Emerytalnym Bankowy w ramach II filaru – kapita∏owe-

go – zreformowanego systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Aktywa Bankowego

OFE wzros∏y ponadczterokrotnie, z 77 mln z∏ na 31 grudnia 1999 r. do poziomu

318,5 mln z∏ w 2000 roku. W wyniku transferów OFE Bankowy pozyska∏ oko∏o 

3 tys. nowych klientów, a wraz z nimi 1,5 mln z∏. Fundusz emerytalny Bankowy

pozyska∏ w ubieg∏ym roku 24,6 tys. nowych klientów, a liczba klientów ogó∏em

przekroczy∏a 379 tys. osób (udzia∏ w rynku wynosi 3,65%). OFE Bankowy uzyska∏

w 2000 r. stop´ zwrotu z aktywów na poziomie 7,6%. Grudniowe inwestycje pozwo-

li∏y na znacznà popraw´ sytuacji Bankowego wobec pozosta∏ych OFE.

W 1998 Bank Handlowy utworzy∏ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku

Handlowego S.A., które rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç operacyjnà 4 stycznia 1999 r.

Towarzystwo zarzàdza pi´cioma funduszami inwestycyjnymi, oferujàc klientom

kompleksowe us∏ugi finansowe w zakresie oszcz´dzania i zarzàdzania finansami

osobistymi oraz korporacyjnymi. 

Klientom indywidualnym TFI Banku Handlowego zaoferowa∏o ca∏y szereg mo˝li-

woÊci inwestowania w zale˝noÊci od ich potrzeb i sk∏onnoÊci do ponoszenia

ryzyka: cztery otwarte fundusze inwestycyjne – zrównowa˝ony, fundusz akcji,

fundusz papierów d∏u˝nych i fundusz rynku pieni´˝nego.

Majà oni tak˝e sposobnoÊç skorzystania z kilku Celowych Planów Oszcz´dnoÊcio-

wych – Skarbonka, Dziecko, Pewne Jutro, Twój Plan i Dobra Lokata, które dajà

mo˝liwoÊç oszcz´dzania w zró˝nicowanym horyzoncie czasowym na okreÊlone

cele, przy ró˝nym sposobie lokowania Êrodków w funduszach Towarzystwa. Taka

dywersyfikacja portfela zwi´ksza szans´ osiàgni´cia dobrych wyników przy 

jednoczesnej mo˝liwoÊci zmniejszenia ryzyka inwestycji.
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Dla klientów instytucjonalnych przygotowano Specjalistyczny Otwarty Fundusz

Inwestycyjny Kapita∏ Handlowy Senior (Kapita∏ Handlowy Senior SOFI), który

powsta∏ z myÊlà o pracodawcach, zainteresowanych tworzeniem pracowniczych

programów emerytalnych w formie umowy z funduszem inwestycyjnym.

Szczególnie wysokà dynamikà charakteryzowa∏y si´ aktywa klientów korpo-

racyjnych dzi´ki zaoferowaniu im us∏ugi Pakietu Mened˝er Finansowy. Jest

to nowy produkt, skierowany do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, gmin

i przedsi´biorstw komunalnych, funduszy celowych i regionalnych, agencji

rozwoju regionalnego, fundacji oraz organizacji politycznych i wyznanio-

wych. Mened˝er Finansowy to pakiet rozwiàzaƒ, umo˝liwiajàcy lokowanie

bie˝àcych nadwy˝ek finansowych oraz zarzàdzanie aktywami finansowymi

w oparciu o fundusze Kapita∏ Handlowy.

W 2000 roku ofert´ Towarzystwa wzbogacono o nowy produkt – Pracowniczy

Program Oszcz´dnoÊciowy, skierowany do pracodawców zainteresowanych gru-

powym programem emerytalnym, nie podlegajàcym rygorom ustawy o pracow-

niczych programach emerytalnych. Produkt ten, ∏àcznie z Pracowniczym

Programem Emerytalnym i Celowym Planem Oszcz´dnoÊciowym Pewne Jutro,

stanowi kompleksowà, III-filarowà ofert´ Towarzystwa dla klientów zarówno in-

stytucjonalnych, jak i indywidualnych. 

Dla zwi´kszenia atrakcyjnoÊci pracowniczego programu emerytalnego

w formie umowy z funduszami inwestycyjnymi zaoferowano pracodawcom

bezp∏atne do∏àczenie ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków do

PPE z Kapita∏ Handlowy.

W celu u∏atwienia obs∏ugi klientów upowszechniono nowe kana∏y dystrybucji, 

tj. TeleKapita∏ i NetKapita∏, umo˝liwiajàce inwestowanie Êrodków finansowych

z funduszami inwestycyjnymi Kapita∏ Handlowy o ka˝dej porze, za pomocà tele-

fonu lub Internetu. 

W 2000 roku TFI Banku Handlowego podpisa∏o umow´ z firmà Handlowy

Zarzàdzanie Aktywami S.A. o zarzàdzanie pakietami papierów wartoÊciowych na

zlecenie, które obejmujà aktywa otwartych funduszy inwestycyjnych Kapita∏

Handlowy. Powy˝sza decyzja winna sprzyjaç poprawie wyników, osiàganych

przez fundusze lokujàce na rynku akcji. Spó∏ka HanZA jest w∏asnoÊcià Banku

Handlowego w Warszawie S.A.

TFI Banku Handlowego S.A. pozyska∏o aktywa o wartoÊci 88 mln z∏, wy˝szej

w porównaniu do poprzedniego roku o 110%.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. otrzyma∏o 

nagrod´ „Alicja 2000”, przyznane za osiàgni´cia w III filarze.
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Rozwój Banku



W 2000 roku kontynuowany by∏ rozwój sieci Doradców Bankowych w Bankowo-

Êci Korporacyjnej – zarówno iloÊciowy (na koniec roku 186 osób), jak i szkole-

niowy (realizacja 3-letniego programu szkoleniowego). 

W roku 2001 planuje si´ wyodr´bnienie z grupy Doradców Bankowych trzech

specjalizacji:

• do spraw akwizycji;

• do spraw rozwoju sprzeda˝y;

• do spraw wsparcia sprzeda˝y.

Na rok 2001 przewiduje si´ uruchomienie obs∏ugi ma∏ych i Êrednich firm (o rocz-

nych przychodach ze sprzeda˝y poni˝ej 2 mln USD) z wykorzystaniem sprzeda-

˝y bezpoÊredniej, telefonicznej, call-center, stron internetowych, portali.

Bank systematycznie unowoczeÊnia stosowane technologie dystrybucji oferowa-

nych produktów. 

R O Z W Ó J  K A N A ¸ Ó W  D Y S T R Y B U C J I  P R O D U K T Ó W

N O W E  P R O D U K T Y

Bank nie tylko unowoczeÊnia technologie obs∏ugi klientów korporacyjnych, ale

tak˝e stale wzbogaca kierowanà do nich ofert´ o nowe instrumenty wspomagajà-

ce efektywne zarzàdzanie ich Êrodkami finansowymi oraz modyfikacje dotychcza-

sowych. W celu popularyzacji us∏ugi Direct-Banking i zwi´kszenia liczby klientów,

korzystajàcych z niej rozszerzono treÊç deklaracji zawarcia umowy rachunku ban-

kowego: klient deklarujàcy zawarcie umowy rachunku bankowego zg∏asza jedno-

czeÊnie ch´ç udost´pnienia mu us∏ugi Direct-Banking. Ujednolicono regulacje dla

rachunków bankowych firm rezydentów i nierezydentów. Zró˝nicowano wysokoÊç

stóp procentowych dla lokat terminowych w z∏otych, tworzonych przez firmy

i przez osoby fizyczne nie prowadzàce dzia∏alnoÊci gospodarczej. Zmieniono wy-

sokoÊç kwoty, od której dopuszczona jest mo˝liwoÊç negocjowania indywidualnej

stopy procentowej lokat terminowych, z wysokoÊci 50 tys. USD (lub równowarto-

Êci w innej walucie wymienialnej) – dla lokat walutowych i 100 tys. PLN – dla lo-

kat z∏otowych do kwoty 50 tys. PLN (lub równowartoÊci w innej walucie wymie-

nialnej), obowiàzujàcej zarówno dla lokat z∏otowych, jak i walutowych. 

W 2000 roku wprowadzono nowy produkt – kredyt rozliczeniowy, który jest przeznaczo-

ny na sfinansowanie w danym dniu bie˝àcych p∏atnoÊci klienta poprzez zapewnienie mu

Êrodków na rachunku bie˝àcym (rachunku skonsolidowanym) w okresie mi´dzy chwi-

là z∏o˝enia i realizacjà zleceƒ p∏atniczych a zaksi´gowaniem wp∏ywów na jego rachunek,

prowadzony w Banku. Kredyt rozliczeniowy daje klientowi prawo do powodowania

w ciàgu dnia salda debetowego lub przekraczania limitu kredytu na rachunku bie˝àcym

lub bie˝àcym skonsolidowanym. Kredyt ten jest udzielany w z∏otych i przyznawany na

okres do 3 miesi´cy z mo˝liwoÊcià odnowienia na nast´pne okresy. W uzasadnionych

wypadkach kredyt mo˝e byç udzielony na okres do 6 miesi´cy. 

Wprowadzono tak˝e nowy rodzaj kredytu z∏otowego na zakup papierów warto-

Êciowych, notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie, tzw.

kredyt odnawialny, wykorzystywany w formie codziennego przekazywania przez

Bank Êrodków z rachunku kredytu na rachunek inwestycyjny. 

Ponadto podmiotom gospodarczym, dzia∏ajàcym w formie grup kapita∏owych,

zaoferowano us∏ug´ rachunku powiàzanego. Polega ona na równoczesnym udo-

st´pnieniu niektórym spó∏kom danej grupy kredytów z∏otowych w wysokoÊci i ter-

minach lokat terminowych utworzonych przez pozosta∏e spó∏ki, dysponujàce

w danym momencie nadwy˝kami finansowymi. Powiàzanie oprocentowania lo-

kat terminowych i kredytów (w z∏otych polskich) umo˝liwia efektywne zarzàdza-

nie Êrodkami w ramach ca∏ej grupy kapita∏owej. 
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S Y S T E M  I N F O R M A T Y C Z N Y

Poczàtek roku 2000 by∏ zwieƒczeniem dwuipó∏letniej intensywnej pracy, zorien-

towanej na dostosowanie systemów informatycznych do wymagaƒ roku 2000, jak

równie˝ przygotowaƒ Banku do pracy, gdyby trudnoÊci zwiàzane z rokiem 2000

prze˝ywali klienci Banku i jego g∏ówni partnerzy. Bank nie zanotowa∏ ˝adnych

k∏opotów zwiàzanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych w momen-

cie wejÊcia w rok 2000 ani na prze∏omie lutego i marca 2000.

OBS¸UGA PRZEZ INTERNET

Kluczowym osiàgni´ciem Banku w 2000 roku by∏o wdro˝enie systemu informa-

tycznego, umo˝liwiajàcego kontaktowanie si´ z Bankiem przez Internet zarówno

dla klientów korporacyjnych, jak i klientów Handlobanku w zakresie obs∏ugi:

• zleceƒ p∏atniczych krajowych i zagranicznych;

• dyspozycji dotyczàcych lokat;

• informacji bankowych i finansowych.

W ramach prowadzonych prac zosta∏ przygotowany i wdro˝ony serwis inter-

netowych us∏ug dla klientów korporacyjnych oraz centrum certyfikacji klu-

czy publicznych i autoryzacji podpisów elektronicznych zleceƒ. W rozwiàza-

niu wykorzystano technologi´ kart chipowych, gwarantujàcà najwy˝szy 

poziom bezpieczeƒstwa dost´pu do us∏ug bankowych, oraz ochrony kluczy

klienta i autoryzacji elektronicznych zleceƒ. Zastosowana metoda RSA pod-

pisu elektronicznego zapewnia wiarygodnoÊç transakcji, a szyfrowanie

transmitowanych zleceƒ przy pomocy metody SSL (Secure Sockets Layer)

gwarantuje ich poufnoÊç. Przy obs∏udze zleceƒ w sieci Internet zosta∏ wyko-

rzystany pakiet MIFST (Microsoft Internet Finance Server Toolkit) oraz stan-

dard OFX (Open Financial Exchange) do obs∏ugi transakcji finansowych 

w sieci Internet. 

System bankowoÊci internetowej zosta∏ udost´pniony klientom Handlobanku

w koƒcu maja 2000 r., przy równoczesnym prowadzeniu prac pilota˝owych wdro-

˝enia us∏ug internetowych (Goniec-Internet) dla klientów korporacyjnych.

Z bankowoÊci internetowej korzysta obecnie ponad 80 klientów korporacyjnych

oraz ponad 11 tys. klientów Handlobanku.

Wprowadzona technologia Windows NT Load Balancing Service (WLBS), Microsoft

Cluster Service (MSCS) oraz replikacja wszystkich urzàdzeƒ gwarantuje zachowanie

ciàg∏oÊci us∏ugi nawet w sytuacji fizycznego uszkodzenia któregokolwiek z nich,

a sta∏a analiza obcià˝enia podsystemów umo˝liwia dynamiczne sterowanie zadaniami

mi´dzy nimi w celu zwi´kszania wydajnoÊci obs∏ugi klientów korzystajàcych z systemu. 

ZMIANY W SYSTEMIE TRANSAKCYJNYM

Zakoƒczono prace nad wdro˝eniem i upowszechnieniem w ca∏ym Banku

systemu COOL, s∏u˝àcego do elektronicznej dystrybucji i archiwizacji rapor-

tów systemu transakcyjnego IBIS/AS. Pe∏ne wdro˝enie systemu archiwizacji

raportów na noÊnikach magnetycznych przyczynia si´ do usprawnienia pra-

cy oraz przynios∏o znaczne oszcz´dnoÊci w postaci rezygnacji z wydruków

na rzecz ich zapisów na noÊnikach magnetycznych. Szacuje si´, ˝e oszcz´d-

noÊci wynikajàce z rezygnacji z wydruków na papierze wynoszà w skali Ban-

ku w ciàgu jednego roku ponad 300 tys. z∏. 

Wdro˝ono system Promak-Powiernik, automatyzujàcy niemal wszystkie operacje

zwiàzane z dzia∏alnoÊcià powierniczà Banku. W drugiej po∏owie roku zosta∏ on

wdro˝ony w biurze maklerskim Banku i zastàpi∏ stosowany tam obecnie system

Makler. Pozwoli to na pe∏ne zautomatyzowanie obs∏ugi rachunków, obrotu gie∏-

dowego i pozagie∏dowego, emisji, kredytów dla inwestorów i wielu innych czyn-

noÊci, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Centrum Operacji Kapita∏owych.

W celu usprawnienia pracy, zw∏aszcza w komórkach operacyjnych, uruchomiono

te˝ system fakserwer – Extra Fax w Êrodowisku Lotus Notes, s∏u˝àcy do automa-

tycznego wysy∏ania i odbierania wszelkich dokumentów faksowych. Ponadto,

dzi´ki wdro˝eniu szeregu interfejsów wykonanych w technologii middleware,

zautomatyzowano wiele operacji bankowych.
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Zainstalowano równie˝ oprogramowanie umo˝liwiajàce skanowanie przelewów

„wychodzàcych” w komórkach operacyjnych oddzia∏ów i przetwarzanie ich

w centrach rozliczeniowych. System skanowania jest po∏àczony w trybie on-line

z systemem IBIS za pomocà rozwiàzaƒ technologii middleware. Wraz z zastoso-

waniem od 2001 r. nowego formularza polecenia przelewu, zgodnego ze standar-

dem wypracowanym pod egidà Zwiàzku Banków Polskich, nastàpi automatyza-

cja czynnoÊci zwiàzanych z tymi przelewami.

W oparciu o oprogramowanie dotyczàce przelewów krajowych, w II pó∏roczu

2000 r. dokonano w Banku centralizacji rozliczeƒ krajowych w Centrum Rozli-

czeƒ w Olsztynie.

Drugie pó∏rocze 2000 roku by∏o poÊwi´cone przede wszystkim pracom ukierunkowa-

nym na informatycznà integracj´ obu banków. Prowadzono wiele projektów w obsza-

rach zarzàdzania skarbem, us∏ug powierniczych i bankowoÊci korporacyjnej.

Kluczowym zadaniem w obszarze systemu informatycznego w roku 2001 b´dzie

wdro˝enie nowego systemu informatycznego – FLEXCUBE – w nowym, po∏àczo-

nym Banku.

Kolejnym wa˝nym zadaniem jest dostosowanie infrastruktury obydwu ∏àczàcych si´

banków oraz podniesienie poziomu bezpieczeƒstwa systemów informatycznych.

N A K ¸ A D Y  I N W E S T Y C Y J N E

W 2000 r. Bank poniós∏ wydatki inwestycyjne w wysokoÊci 127,5 mln z∏, to

jest o 15,7% mniej w stosunku do roku poprzedniego. Znaczàcy udzia∏

w nak∏adach stanowi∏y wydatki zwiàzane z budowà pionu detalicznego, na

które z∏o˝y∏y si´ zarówno nak∏ady na prace budowlane i modernizacyjne

(26,2 mln z∏), jak i na zakup wyposa˝enia informatycznego i Êrodków trwa-

∏ych ogólnego przeznaczenia dla nowo uruchamianych oddzia∏ów

(40,7 mln z∏). Nastàpi∏ wzrost nak∏adów poniesionych na zakup Êrodków

trwa∏ych, dotyczàcych zabezpieczeƒ bankowych; w szczególnoÊci dotyczy

to pionu bankowoÊci detalicznej. Bank zmniejszy∏ wydatki na realizacj´

projektów informatycznych o 75% w porównaniu do poprzedniego roku.

Osiàgni´ty poziom wynika z wstrzymania realizacji niektórych projektów

w zwiàzku z procesem integracyjnym z Citibankiem.

NAK¸ADY INWESTYCYJNE

wg stanu na 31 grudnia Zmiana Udzia∏ w nak∏adach

tys. z∏ 2000 1999 2000 / 1999 2000 1999

Inwestycje i modernizacje nieruchomoÊci 51 718 71 258 (27,4%) 40,5% 47,1%
Zakupy Êrodków trwa∏ych ruchomych 75 832 80 023 (5,2%) 59,5% 52,9%
w tym:

Ogólnego przeznaczenia 18 933 19 873 (4,7%) 14,8% 13,1%
Na cele zabezpieczeƒ 4 875 2 835 72,0% 3,8% 1,9%
Zakupy Êrodków trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych  52 024 57 315 (9,2%) 40,8% 37,9%
z zakresu informatyki i telekomunikacji

Nak∏ad inwestycyjny ogó∏em 127 550 151 281 (15,7%) 100,0% 100,0%

w tym projekty 77 695 81 312 (4,4%) 60,9% 53,7%
– informatyczne 6 174 24 545 (74,8%) 4,8% 16,2%
– budowa sieci Handlobanku 71 521 56 767 26,0% 56,1% 37,5%
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Bank prowadzi∏ prace modernizacyjne kondygnacji w budynku przy ul. Cha-

∏ubiƒskiego w Warszawie, zakupionych od spó∏ki Rolimpex, a tak˝e moderni-

zacj´ dêwigów osobowych i instalacji tego budynku (8,4 mln z∏). Zakoƒczy∏

sprawy formalnoprawne, zwiàzane z zakupem nieruchomoÊci (7/12 udzia-

∏ów) dla potrzeb Oddzia∏u w Poznaniu, oraz realizowa∏ przedsi´wzi´cia inwe-

stycyjne zarówno w nowej, jak i dotychczasowej siedzibie (∏àcznie 6 mln z∏).

Ponadto Bank realizowa∏ prace zwiàzane z utrzymaniem i rozbudowà infra-

struktury w I Oddziale w Warszawie (3,9 mln z∏). W 2000 roku Bank w dal-

szym ciàgu partycypowa∏ w kosztach budowy „Centrum Gie∏dowego” przy

ul. Ksià˝´cej w Warszawie (3,8 mln z∏). Przy tym finansowanie tej inwestycji

ju˝ zakoƒczono w zwiàzku ze sprzeda˝à przez Bank powierzchni u˝ytkowej

w omawianym obiekcie.

P O ¸ Ñ C Z E N I E  B A N K U  Z  C I T I B A N K  ( P O L A N D )  S . A .

Od kilku lat Zarzàd Banku rozpatrywa∏ mo˝liwoÊç dokonania inwestycji strate-

gicznych w szereg polskich instytucji finansowych. Po nieudanej – z powodów

niezale˝nych od Banku – próbie nabycia w 1998 roku kontrolnego pakietu akcji

w prywatyzowanym Banku Pekao S.A. podj´to w 1999 roku prób´ po∏àczenia

Banku z BRE Bankiem SA. Ostatecznie fuzja ta nie dosz∏a do skutku, a porozu-

mienie o po∏àczeniu, zawarte mi´dzy Bankiem a BRE Bankiem SA, wygas∏o.

Prowadzone przez akcjonariuszy Banku i COIC negocjacje doprowadzi∏y do

nabycia wi´kszoÊci akcji Banku przez COIC i rozpocz´cia prac studialnych, zwià-

zanych z ewentualnym po∏àczeniem Banku z Citibank (Poland) S.A.

W dniu 7 lipca 2000 roku Bank Handlowy i Citibank (Poland) S.A. podpisa∏y poro-

zumienie, okreÊlajàce wst´pne warunki i zasady przeprowadzenia analizy stanu

finansowego, prawnego oraz analizy dzia∏alnoÊci obu Banków, a tak˝e warunki

wspó∏dzia∏ania Banków w tym zakresie. Celem analiz by∏o wypracowanie podstaw

do podj´cia przez Zarzàdy Banków decyzji w sprawie zamiaru po∏àczenia Banku

z Citibank (Poland) S.A.

W dniu 27 wrzeÊnia 2000 roku Zarzàd Banku podjà∏ uchwa∏´ o zamiarze po∏à-

czenia z Citibankiem (Poland) S.A. i na tej podstawie w tym samym dniu,

tj. 27 wrzeÊnia 2000 roku, oba Banki zawar∏y Porozumienie o po∏àczeniu, które

zosta∏o pozytywnie zaopiniowane przez Rad´ Nadzorczà Banku.

W dniu 3 listopada 2000 roku odby∏o si´ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Banku, na którym podj´to uchwa∏´ w sprawie po∏àczenia Banku

z Citibank (Poland) S.A. poprzez przeniesienie jego ca∏ego majàtku na Bank.

Wskutek po∏àczenia kapita∏ akcyjny Banku, wynoszàcy 279 670 000 z∏, zostanie

podwy˝szony o kwot´ 150 638 400 z∏ do kwoty 430 308 400 z∏. Nastàpi to w dro-

dze emisji 37 659 600 akcji zwyk∏ych na okaziciela serii C o wartoÊci nominalnej

4 z∏ ka˝da. Akcjonariusze Citibank (Poland) S.A. za jednà swojà akcj´ otrzymajà

1 350 akcji Banku nowej emisji.

Zdaniem Zarzàdu Banku po∏àczenie przyniesie szereg korzyÊci, mi´dzy innymi:

• doprowadzi do utworzenia jednego z wiodàcych banków w Polsce i Europie

Ârodkowej,

• umo˝liwi Bankowi osiàgni´cie najwy˝szej jakoÊci obs∏ugi klienta,

• stworzy Bankowi mo˝liwoÊç zwi´kszenia obecnoÊci na rynkach dzi´ki przyna-

le˝noÊci do Êwiatowej organizacji Citigroup,

• zwi´kszy zdolnoÊç Banku do generowania przychodów i wysokiego potencja∏u

wzrostu dochodów.
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Rada Nadzorcza
i Zarzàd Banku



RADA NADZORCZA
od 1 stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r.

od 30 czerwca 2000 r.

CZ¸ONKOWIE RADY

Andrzej Olechowski

Prezes Rady Nadzorczej

Andrzej J. Wilk

Wiceprezes Rady Nadzorczej

Cezary Stypu∏kowski

Prezes 

Wies∏aw Kalinowski

Wiceprezes

Artur Nieradko

Wiceprezes 

Antoni Sala

Wiceprezes 

Marek OleÊ

Wiceprezes

Richard Jackson

Wiceprezes

od 30.06.2000 r.

Edward Brendan Ward

Wiceprezes

od 30.06.2000 r.

Raymond Lim

Wiceprezes

od 27.09.2000 r.

ZARZÑD BANKU
stan na 31 grudnia 2000 r.

Ryszard Pessel

Stanis∏aw So∏tysiƒski

Paul Sauvary

od 28.03.2000 r.

Jacek Tomorowicz

Ryszard Wierzbicki

Witold Zaraska

Göran Collert

Ernest Stern

Heinrich Focke

CZ¸ONKOWIE RADY

Stanis∏aw So∏tysiƒski

Prezes Rady

Dipak K. Rastogi

Wiceprezes Rady

Göran Collert 

do 28.07.2000 r. i ponownie od 03.11.2000 r.

Dinyar D. Devitre

Heinrich Focke 

do 28.07.2000 r. i ponownie od 03.11.2000 r.

Krzysztof Grabowski

Miros∏aw Gryszka

Jacek Michalski

Krzysztof Opawski

Ryszard Pessel

Ryszard Wierzba

Aamir Zahidi
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Placówki Banku
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ODDZIA¸Y KRAJOWE
Bia∏ystok, Bielsko-Bia∏a, Bydgoszcz, Cz´stochowa, Gdaƒsk, Gdynia, 

Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Kraków, Lublin, ¸ódê, 

Olsztyn, Opole, P∏ock, Poznaƒ, Rzeszów, S∏upsk, Szczecin,

Warszawa - I Oddzia∏, Warszawa - II Oddzia∏,

Warszawa - III Oddzia∏, Warszawa - IV Oddzia∏,

Warszawa - VI Oddzia∏, Warszawa - VII Oddzia∏,

Wroc∏aw, Zielona Góraa

FILIE
Bytom, Cieszyn, Elblàg, Gliwice, Inowroc∏aw, Jas∏o, Jelenia Góra, K´dzierzyn-Koêle, Kraków–Nowa Huta, Kutno, Leszno, Mielec, Oborniki, Ostrów

Wielkopolski, Pabianice, Pi∏a, Poznaƒ–Centrum Targowe MTP, Radom, Rybnik, Sosnowiec, Âwidnica, Tarnów, Toruƒ, Trzebinia, Tychy,

Warszawa–Mokotów, W∏oc∏awek, Wólka Kosowska „GD Distribution Center”, Zabrze, Zawiercie, ˚ywiec

LUKSEMBURG  Bank Handlowy International SA

FRANKFURT NAD MENEM  MHB Mitteleurpäische Handelsbank AG

WIEDE¡ Centro Internationale Handelsbank AG

PRZEDSTAWICIELSTWA
Kijów • Moskwa • Nowy Jork

(likwidacja z dniem 31.12.00)

ODDZIA¸ ZAGRANICZNY
Londyn

BANKOWE PUNKTY OBS¸UGI KLIENTA
Kostrzyƒ nad Odrà, Poznaƒ (2), Tarnowo Podgórne

Piotrków Trybunalski (do 30.06.00)

CENTRUM OPERACJI KAPITA¸OWYCH
(Warszawa - V Oddzia∏)

AFILIACJE

(92 placówki)
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