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Nasza wspólna odpowiedzialnoœæ

Celem Citigroup jest byæ najbardziej sza-
nowan¹ instytucj¹ finansow¹ na œwiecie. 
Jako du¿a firma z d³ug¹ i pe³n¹ sukcesów 
histori¹ odgrywamy bardzo wa¿n¹ rolê       
w gospodarce œwiatowej. Wszyscy cz³on-
kowie Citigroup maj¹ trzy wspólne obo-
wi¹zki:

Jesteœmy odpowiedzialni wobec NASZYCH KLIENTÓW

Naszym obowi¹zkiem jest stawiaæ klientów na pierw-
szym miejscu, s³u¿yæ im jak najlepsz¹ pomoc¹, ofero-
waæ najwy¿szej jakoœci produkty i us³ugi, oraz zawsze 
kierowaæ siê najwy¿szym stopniem uczciwoœci.

Jesteœmy odpowiedzialni wobec SIEBIE WZAJEMNIE

Naszym obowi¹zkiem jest zapewniæ pracownikom 
mo¿liwoœci rozwoju zawodowego, aby mogli oni w pe³ni 
realizowaæ swój potencja³. Mamy obowi¹zek traktowaæ 
naszych wspó³pracowników z szacunkiem, chroniæ 
nasz¹ ró¿norodnoœæ, wspólnie cieszyæ siê z sukcesów     
i wspólnie ponosiæ odpowiedzialnoœæ za pora¿ki.

Jesteœmy odpowiedzialni wobec NASZEJ FIRMY

Naszym obowi¹zkiem jest przedk³adaæ d³ugoterminowe 
cele Citigroup nad krótkoterminowymi zyskami po-
szczególnych jednostek i kreowaæ najwy¿sz¹ wartoœæ 
dla naszych akcjonariuszy. Naszym obowi¹zkiem jest 
respektowaæ lokaln¹ kulturê i aktywnie dzia³aæ na 
rzecz spo³ecznoœci, w których ¿yjemy i pracujemy. 
Mamy obowi¹zek szanowaæ tych, którzy byli przed 
nami i chroniæ nasze dziedzictwo dla tych, którzy 
przyjd¹ po nas.
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Zysk netto Banku Handlowego wyniós³ 414 mln z³, co 
oznacza wzrost o 125 mln z³, tj. 43,6% ni¿ w analogicznym 
okresie roku poprzedniego. Szczególnie dobre wyniki osi¹g-
nêliœmy w zakresie odsetek i prowizji. Wzrost wyniku z tytu³u 
odsetek o 150 mln z³ osi¹gniêto w wyniku efektywnego za-
rz¹dzania mar¿¹, uwzglêdniaj¹cego dynamicznie rozwijaj¹c¹ 
siê akcjê kredytow¹ bankowoœci detalicznej, przyrost depo-
zytów od klientów korporacyjnych oraz stale rosn¹cy portfel 
papierów d³u¿nych. Wzrost wyników z tytu³u prowizji (o 68 
mln z³) zosta³ osi¹gniêty g³ównie dziêki prowizjom od us³ug 
maklerskich, produktów ubezpieczeniowych oraz op³at za 
wydawanie i u¿ytkowanie kart kredytowych. Dziêki ogólnej 
poprawie sytuacji makroekonomicznej w naszym kraju oraz 
wzmocnieniu zarz¹dzania ryzykiem kredytowym, poprawi³a 
siê równie¿ jakoœæ naszego portfela kredytowego. 

Po okresie s³abszej koniunktury w wielu sektorach 
polskiej gospodarki miniony rok nale¿y uznaæ za wyj¹tkowo 
dobry. W okresie poprzedzaj¹cym wejœcie Polski do Unii 
Europejskiej tempo wzrostu gospodarczego wzros³o do po-
ziomu nie notowanego od po³owy lat 90-tych. 

W minionym roku Bank dzia³a³ ju¿ w oparciu o nowy 
model obs³ugi przedsiêbiorstw. Efektem jego wprowadze-
nia by³o poszerzenie oferty produktowej dla du¿ych              
i œrednich firm. Grupa najwiêkszych przedsiêbiorstw zo-
sta³a objêta w pe³ni zindywidualizowan¹ opiek¹ za strony 
naszych doradców. 

Szanowni Pañstwo, 

Rok 2004 by³ bardzo udanym rokiem 
dla Banku. Osi¹gnêliœmy najlepszy 
rezultat finansowy od momentu fuzji 

Banku Handlowego z Citibank (Poland) SA. Potwierdziliœmy 
równie¿ nasz¹ wiod¹c¹ pozycjê w wielu obszarach banko-
woœci komercyjnej, inwestycyjnej oraz detalicznej.
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Jesteœmy czo³owym bankiem obs³uguj¹cym najbardziej wy-
magaj¹cych klientów. Nasza oferta CitiGold Wealth Manage-
ment wprowadzona 2 lata temu, utrzymuje znacz¹c¹ po-
zycjê na rynku. 
Równie dynamicznie rozwija siê CitiFinancial, oferuj¹cy po-
¿yczki gotówkowe klientom indywidualnym: otwierane s¹ 
systematycznie kolejne oddzia³y w ca³ej Polsce. W 2004 roku 
liczba placówek wzros³a o 23, osi¹gaj¹c na koniec 2004 roku 
liczbê 39.
Kontynuowaliœmy popularyzacjê platformy internetowej 
Citibank Online (CBOL). Liczba klientów korzystaj¹ca z dostê-
pu do rachunku za pomoc¹ Internetu wynios³a 230 tys., co 
stanowi 56% wzrost w stosunku do koñca 2003 roku. Ozna-
cza to, ¿e ponad 65% posiadaczy kont w Banku korzysta         
z dostêpu do us³ug bankowych przez Internet. 

Prowadziliœmy intensywne prace nad restrukturyzacj¹ 
sieci placówek, maj¹ce na celu optymalizacjê kosztów dzia-
³ania oraz dostêpnoœci dla klientów detalicznych i korpora-
cyjnych. Z ogólnej liczby 140 oddzia³ów, 54 to oddzia³y 
korporacyjne, 86 - oddzia³y detaliczne (wœród nich 11 
przeznaczonych do obs³ugi klientów CitiGold Wealth 
Management). Dziêki podjêciu decyzji o zwiêkszeniu 
funkcjonalnoœci oddzia³ów, znaczna liczba placówek 
obs³uguj¹cych do tej pory wy³¹cznie klientów korporacyjnych 
b¹dŸ detalicznych, mo¿e obs³ugiwaæ klientów obydwu 
sektorów.

 

Rok 2004 - to dalsze umacnianie naszej pozycji lidera 
w obs³udze miêdzynarodowych korporacji oraz najwiêkszych 
polskich przedsiêbiorstw. Cieszy nas fakt, ¿e klienci doceniaj¹ 
nasz¹ nowoczesn¹ i bogat¹ ofertê w zakresie bankowoœci 
transakcyjnej. Dynamiczny rozwój gospodarczy, który sprzy-
ja rozwojowi biznesu naszych klientów motywuje nas do 
wdra¿ania nowych rozwi¹zañ w ka¿dym kwartale. 
Dynamicznie rozwija³a siê sieæ Sieci Obs³ugi P³atnoœci - Uni-
Kasa, pozwalaj¹ca na regulowanie rachunków domowych      
w punktach handlowo-us³ugowych. Du¿e zainteresowanie 
platform¹ UniKasa wœród jednostek Citigroup zaowocowa³o 
pierwszym wdro¿eniem poza granicami kraju. Kilka pierw-
szych punktów p³atnoœci rachunków w ramach sieci Unikasa 
zosta³o uruchomionych w Rumunii. 

Potwierdziliœmy swoj¹ wiod¹c¹ pozycjê wœród uczest-
ników rynku walutowego, pieniê¿nego i stóp procentowych   
w Polsce. Udzia³ Banku na rynku walutowym wzrós³ do 23%. 
Utrzymaliœmy tak¿e wysok¹ pozycjê na rynku obligacji przed-
siêbiorstw, uzyskuj¹c blisko 20% udzia³ w tym segmencie 
rynku. Warto wspomnieæ, ¿e od lat Bank utrzymuje siê           
w œcis³ej czo³ówce podmiotów dzia³aj¹cych na rynku pierwot-
nym d³u¿nych papierów wartoœciowych emitowanych przez 
firmy i instytucje finansowe.

Ubieg³y rok by³ równie¿ bardzo udany dla Sektora Ban-
kowoœci Detalicznej: utrzymaliœmy wiod¹c¹ pozycjê na rynku 
kart kredytowych, odnotowuj¹c 14% wzrost wydanych kart   
w stosunku do koñca roku 2003. £¹czna liczba wydanych 
przez nasz Bank kart kredytowych przekroczy³a 520 tys.
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Papierów Wartoœciowych, drugiej w Europie w 2004 pod 
wzglêdem debiutów spó³ek po gie³dzie londyñskiej, to kolejny 
sygna³, ¿e szanse rozwoju dla naszych klientów we wszyst-
kich segmentach, zarówno detalicznym jak i korporacyjnym 
s¹ du¿e.

Naszym najwa¿niejszym celem jest systematyczne pod-
noszenie wartoœci dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie 
odpowiedniego zwrotu z kapita³u oraz podnoszenie udzia³u 
Banku w kluczowych segmentach rynku. 
Zamierzamy utrzymaæ wiod¹c¹ pozycjê Banku w bankowoœci 
korporacyjnej oraz w us³ugach dla osób fizycznych o naj-
wy¿szych dochodach. Dynamicznie rozwijane bêd¹ obszary 
dzia³alnoœci o du¿ym potencjale wzrostu czyli obs³uga du¿ych      
i œrednich przedsiêbiorstw krajowych, us³ugi dla drobnej 
przedsiêbiorczoœci (oferta produktowa CitiBusiness) oraz po-
¿yczki gotówkowe dla osób fizycznych (CitiFinancial). Liczy-
my równie¿ na dalszy wzrost segmentu kart kredytowych.
Jednym z priorytetów Banku w najbli¿szych latach jest roz-
wój Regionalnego Centrum Rozliczeniowego w Olsztynie, 
które œwiadczy us³ugi rozliczeniowe dla Banku oraz zagra-
nicznych banków nale¿¹cych do Citigroup w Europie Œrod-
kowej. 

Oprócz wymiernych udzia³ów rynkowych zale¿y nam, 
aby nasze otoczenie widzia³o w nas wzorow¹ korporacjê            
w Polsce, o wysokim poczuciu odpowiedzialnoœci spo³ecznej - 
korporacjê o najwy¿szych standardach moralnych i etycznych.
Swoj¹ misjê firmy odpowiedzialnej wobec spo³ecznoœci bê-
dziemy kontynuowaæ poprzez wspieranie dzia³alnoœci kultu-

Zakoñczyliœmy proces wprowadzania wspólnej marki 
dla wszystkich obszarów dzia³alnoœci Banku. Obecnie zarów-
no sieæ dystrybucji detalicznej jak i korporacyjnej funkcjonuj¹ 
pod wspólnym logo:

 
Nasze osi¹gniêcia zosta³y zauwa¿one i docenione przez 

presti¿owe instytucje finansowe oraz media.
I tak zostaliœmy uznani za Najlepszego Pracodawcê wsród in-
stytucji finansowych w rankingu Newsweek Polska i Business 
Centre Club. Miesiêcznik Global Finance uzna³ nas za naj-
lepszy Bank na rynku walutowym w Polsce oraz za najlepszy 
Bank na tzw. rynkach wschodz¹cych. Analitycy Citibank 
Handlowy zostali nagrodzeni przez Gazetê Bankow¹ za naj-
celniejsze prognozy wskaŸników makroekonomicznych. Nasz 
Dom Maklerski otrzyma³ nagrodê Prezesa Gie³dy Papierów 
Wartoœciowych za pierwsze miejsce w obrotach na rynku 
akcji oraz za najwiêksz¹ liczbê spó³ek wprowadzonych na 
Gie³dê. 
Pozytywnym akcentem koñcz¹cym ubieg³y rok by³o przyzna-
nie Bankowi Europejskiej Nagrody Jakoœci. Jesteœmy pierw-
sz¹ instytucj¹ finansow¹ na rynku polskim, która otrzyma³a 
ten tytu³.

Przed nami nowe wyzwania. Otoczenie makroekono-
miczne nam sprzyja: rozwój gospodarczy Polski po wejœciu 
do Unii Europejskiej - wzrost PKB, aktywizacja polskiego eks-
portu, malej¹ce bezrobocie i stabilna inflacja ju¿ da³y pierw-
sze pozytywne efekty. Obroty na Warszawskiej Gie³dzie 
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ralnej, edukacyjnej i dobroczynnej - zarówno w skali ogólno-
krajowej, jak i w wymiarze lokalnych spo³ecznoœci - w szcze-
gólnoœci poprzez Fundacjê Bankow¹ im. L. Kronenberga. 
Z optymizmem patrzymy na nowe wyzwania 2005 roku. 
Jesteœmy na nie przygotowani. 

Zapraszaj¹c do lektury Raportu, dziêkujê naszym 
Klientom i Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzaj¹, 
Radzie Nadzorczej za wspieranie dzia³añ Zarz¹du Banku,         
a pracownikom za ich zaanga¿owanie i profesjonalizm.

S³awomir Sikora

Prezes Zarz¹du
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Wed³ug wstêpnych danych opublikowanych przez GUS roczne tem-
po wzrostu PKB w 2004 roku wynios³o 5,4%. O tak znacznym 
wzroœcie zadecydowa³a bardzo wysoka dynamika PKB w pierwszej 
po³owie roku (6,5% r/r), podczas gdy w drugiej po³owie roku na 
skutek wygaœniêcia efektów spowodowanych wejœciem Polski do UE 
wzrost PKB by³ zdecydowanie s³abszy i ukszta³towa³ siê w okolicach 
4,4% r/r. 

Po stronie popytowej g³ównym czynnikiem wzrostu by³ eksport 
netto, gdy¿ popyt krajowy zwiêksza³ siê w tempie ni¿szym od tempa 
PKB, a w ca³ym 2004 r. jego wzrost wyniós³ 4,9% r/r. Skokowo, bo 
a¿ o 14,1% r/r zwiêkszy³a siê akumulacja brutto, jednak nak³ady na 
œrodki trwa³e wzros³y jedynie o 5,1% r/r. To z kolei pokazuje, ¿e 
wzrost akumulacji by³ spowodowany g³ównie znacznym przyrostem 
zapasów. Po stronie poda¿owej motorem wzrostu gospodarczego 
by³ przemys³ przetwórczy. Produkcja sprzedana przemys³u ogó³em 
wzros³a o 13,1% r/r, przy czym warto zaznaczyæ, i¿ w II po³owie roku 
wzrost ten by³ zdecydowanie wolniejszy w porównaniu z pierwsz¹ 
po³ow¹ roku i wyniós³ 8,5% r/r (wobec 17,7% r/r w okresie od 
stycznia do czerwca). 

Mimo widocznego o¿ywienia w gospodarce sytuacja na rynku pracy 
nie uleg³a widocznej poprawie. Stopa rejestrowanego bezrobocia 
obni¿y³a siê tylko nieznacznie w porównaniu z sytuacj¹ sprzed roku 
- do 19,1% na koniec 2004 r. z 20% w analogicznym miesi¹cu     
2003 r., po korekcie. Liczba bezrobotnych spad³a w skali roku          
o 276,1 tys. i na koniec grudnia wynosi³a 2,99 mln osób. S³aboœæ 
spadkowego trendu bezrobocia t³umaczy czêœciowo silny wzrost 
wydajnoœci pracy w przemyœle oraz prawdopodobny wzrost zatru-
dnienia w szarej strefie. 

G³ówne tendencje makroekonomiczne
W 2004 r. nast¹pi³o wyraŸne przyspieszenie tempa wzrostu gospo-
darczego, zw³aszcza w okresie poprzedzaj¹cym akcesjê Polski do 
UE. Poniewa¿ g³ównym motorem wzrostu gospodarki pozostawa³ 
eksport, wyraŸnej poprawie uleg³ stan równowagi zewnêtrznej, mie-
rzony relacj¹ salda obrotów bie¿¹cych do PKB. Pomimo dobrej 
koniunktury gospodarczej sytuacja na rynku pracy uleg³a tylko nie-
znacznej poprawie. Najbardziej zaœ widoczn¹ negatywn¹ konse-
kwencj¹ wejœcia Polski do Unii Europejskiej by³ skokowy wzrost 
inflacji. 

10



W okresie 11 miesiêcy 2004 r. wyraŸnie obni¿y³ siê deficyt bilansu 
obrotów bie¿¹cych, osi¹gaj¹c 2,73 mld EUR w porównaniu z 3,34 
mld EUR w analogicznym okresie roku 2003 (dane wstêpne NBP).    
W relacji do PKB jedenastomiesiêczny krocz¹cy deficyt obni¿y³ siê 
do ok. 1,8% z 2,2% przed rokiem osi¹gaj¹c tym samym bezpieczny 
poziom. By³ to przede wszystkim efekt poprawy w bilansie handlo-
wym - spadku deficytu obrotów towarowych oraz przekszta³cenie 
siê deficytu us³ug w nadwy¿kê. Poprawa ta by³a mo¿liwa dziêki 
bardzo wysokiej dynamice eksportu, której pomog³a deprecjacja 
z³otego w okresie przedakcesyjnym. Po przyst¹pieniu Polski do UE, 
dynamikê eksportu wspiera³ fakt zniesienia barier celnych pomiêdzy 
krajami Unii. W efekcie w 11 miesi¹cach 2004 r. eksport zwiêkszy³ siê 
o 21,5% r/r, a jego dynamika by³a wy¿sza od dynamiki importu 
(19,5% r/r).

W 2004 r. tempo inflacji gwa³townie zwiêkszy³o siê, przy czym naj-
wiêkszy wzrost mia³ miejsce w II kwartale. Spowodowane to by³o 
czynnikami zwi¹zanymi z wejœciem Polski do UE (wzrost cen zwi¹-
zany z podwy¿k¹ stawek podatków poœrednich oraz zwiêkszonym 
popytem krajów Unii na polsk¹ ¿ywnoœæ) oraz silnym wzrostem cen 
surowców naturalnych, g³ównie ropy naftowej. W efekcie ceny 
towarów i us³ug konsumpcyjnych wzros³y o 3,0 pkt proc., przekra-
czaj¹c tym samym znacz¹co górn¹ granicê odchylenia od celu 
inflacyjnego NBP.

Silny wzrost odnotowano tak¿e w cenach produkcji sprzedanej 
przemys³u, które szczyt osi¹gnê³y w maju i wzros³y a¿ do poziomu 
9,6% r/r. Po maju ich poziom ulega³ systematycznemu zmniej-
szeniu, a na koniec roku ich poziom wyniós³ 5,2% r/r. G³ównym 
powodem zwy¿ki cen producentów by³ skok cenowy w górnictwie      
i kopalnictwie oraz - w okresie przedakcesyjnym - zwiêkszenie po-
pytu krajowego, co pozwoli³o producentom na zwiêkszenie mar¿ na 
oferowane produkty. 

Poda¿ pieni¹dza mierzona szerokim agregatem M3 zwiêkszy³a siê od 
pocz¹tku roku o 9%, co nadal stanowi umiarkowany wzrost w ujêciu 
realnym (o 4,6% r/r). W zestawieniu z wysokim tempem aktywnoœci 
gospodarczej poziom ten wydaje siê bezpieczny. Powolna w I pó³ro-
czu dynamika depozytów nabra³a przyspieszenia w II po³owie roku. 
£¹cznie w ca³ym 2004 r. depozyty zwiêkszy³y siê o 9,5% r/r wobec 
5,6% r/r w 2003 r., przy czym w g³ównej mierze wzros³y depozyty   
w funduszach ubezpieczeñ spo³ecznych (o 75,9% w skali roku),      
zaœ w mniejszym stopniu - depozyty instytucji samorz¹dowych           
(o 28,8%), niemonetarnych instytucji finansowych (o 27,4%) oraz 
przedsiêbiorstw (o 25,0%). W tym samym okresie dynamika kredy-
tów zwiêkszy³a siê o 4,0% r/r. Wzrost odnotowano w kredytach 
zaci¹gniêtych przez gospodarstwa domowe (o 16,0%) i niemone-
tarne instytucje finansowe (o 7,8%). Spad³y natomiast kredyty insty-
tucji niekomercyjnych dzia³aj¹cych na rzecz gospodarstw domowych 
(o 6,4% r/r) i przedsiêbiorstw (o 5,3%). 

Bud¿et pañstwa pozostawa³ w 2004 roku pod kontrol¹. Deficyt 
bud¿etowy wyniós³ 41,5 mld z³, czyli 91,6% zaplanowanego na ca³y 
rok 2004. Realizacja bud¿etu by³a wiêc zdecydowanie lepsza ni¿       
w poprzednich latach. Mniejszy niedobór w bud¿ecie by³ efektem 
wy¿szej od zak³adanej dynamiki dochodów bud¿etowych - zw³aszcza 
z tytu³u podatków poœrednich i CIT - oraz wiêkszego zaawansowania 
dochodów w porównaniu z ubieg³ym rokiem, uzyskanych dziêki przy-
spieszeniu tempa wzrostu gospodarczego. Wydatki bud¿etowe by³y 
ni¿sze od zaplanowanych, g³ównie wskutek mniejszych kosztów ob-
s³ugi d³ugu zagranicznego.
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Pomimo pozytywnych tendencji w gospodarce, na polskim rynku 
walutowym w okresie przedakcesyjnym dominowa³a spadkowa ten-
dencja kursu z³otego. Z³oty zdeprecjonowa³ siê zarówno nominalnie, 
jak i realnie. PóŸniej sytuacja ulega³a ju¿ tylko poprawie. W ci¹gu 
kolejnych 8 miesiêcy, z³oty zanotowa³ najlepsze rezultaty spoœród 
wszystkich walut notowanych na œwiecie (zyskuj¹c ok. 25% wobec 
dolara; i 15% wobec euro). Przyczyni³ siê do tego splot wielu czyn-
ników, spoœród których najwa¿niejsze to: stabilizacja na scenie 
politycznej, atrakcyjna ró¿nica stóp procentowych, poprawiaj¹ce siê 
fundamenty gospodarcze, a tak¿e wejœcie Polski do Unii Europejs-
kiej). 

Rynek kapita³owy
Miniony rok by³ bardzo udany dla rynku akcji. G³ówny indeks rynku 
WIG wzrós³ z 20 820 pkt na koniec 2003 roku do 26 636 pkt. na 
koniec 2004 r. (wzrost o 27,9%). Indeks najp³ynniejszych spó³ek 
WIG20 wzrós³ o 24,6%.

Przez pierwsze cztery miesi¹ce 2004 roku rynek znajdowa³ siê       
w trendzie rosn¹cym. Jednak¿e spadki na gie³dach w USA w kwie-
tniu 2004 roku wymusi³y równie¿ przecenê na warszawskim parkie-
cie. Natomiast w sierpniu 2004 roku rozpoczê³a siê kolejna fala 
wzrostów, która wynios³a g³ówny indeks rynku WIG do nowych 
historycznych szczytów.

Rynek pieniê¿ny i walutowy
W 2004 roku Rada Polityki Pieniê¿nej 3-krotnie podnios³a stopy 
procentowe, a ³¹czna podwy¿ka w skali roku wynios³a 125 pb. 
Wzrostowa tendencja stawek rynkowych pog³êbi³a siê pod wp³ywem 
rosn¹cych rentownoœci papierów skarbowych oraz zaburzeñ pozio-
mu p³ynnoœci systemu bankowego w wyniku dzia³añ Ministerstwa 
Finansów (w obawie przed utrat¹ p³ynnoœci przez bud¿et po wst¹-
pieniu Polski do UE, Ministerstwo powiêksza³o sw¹ rezerwê p³ynno-
œciow¹ powoduj¹c „wysysanie” p³ynnoœci z systemu bankowego).

Pod koniec roku sytuacja uleg³a nieznacznej zmianie. Pod wp³ywem 
silnej aprecjacji z³otego i wygasaj¹cej presji inflacyjnej rynek z wol-
na zacz¹³ dyskontowaæ redukcje stóp procentowych w 2005 r. 

Na rynku skarbowych papierów wartoœciowych pierwsza po³owa 
roku minê³a pod znakiem du¿ej zmiennoœci cen, podczas których 
dominowa³y raczej spadki. Przyczyn¹ s³aboœci polskiego rynku 
obligacji by³ splot niekorzystnych wydarzeñ – skokowego wzrostu 
inflacji w zwi¹zku z wejœciem Polski do UE, wyprzeda¿y na 
œwiatowych rynkach papierów d³u¿nych oraz rosn¹cego ryzyka 
politycznego najpierw w zwi¹zku z dyskusj¹ nad planem Hausnera,  
a póŸniej w zwi¹zku z dymisj¹ rz¹du Millera i powo³aniem Marka 
Belki na stanowisko Premiera Rz¹du. W po³owie roku nast¹pi³ 
wyraŸny prze³om na rynku obligacji. Dro¿ej¹ce papiery d³u¿ne na 
rynkach bazowych, poprawa sytuacji bud¿etu (wiêksze wp³ywy       
w zwi¹zku z o¿ywieniem gospodarczym), a przede wszystkim 
wejœcie do UE i jasne perspektywy odnoœnie cz³onkostwa w strefie 
euro przyci¹gnê³y zainteresowanie inwestorów, w pierwszej 
kolejnoœci zagranicznych, a póŸniej tak¿e polskich. W tym momencie 
warto tak¿e wspomnieæ o specyficznym mechanizmie (przypomi-
naj¹cym ), który ukszta³towa³ siê na rynku – 
dro¿ej¹ce papiery d³u¿ne przyci¹ga³y inwestorów zagranicznych 
umacniaj¹cych z³otego, co z kolei powodowa³o jeszcze wiêkszy 
wzrost cen obligacji.

perpetum mobilperpetum mobile
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Istotnym wydarzeniem by³ udany debiut akcji PKO BP, a tak¿e wejœ-
cie na parkiet kilkudziesiêciu mniejszych spó³ek. Na koniec 2003 
roku liczba notowanych spó³ek wynios³a 203. Na koniec 2004 roku 
wzros³a do 230. Na rynku zadebiutowa³y kolejne spó³ki zagraniczne. 
W ci¹gu 2004 roku ich liczba wzros³a z 1 do 5. Dziêki debiutom 

nowych spó³ek wyraŸnie wzros³a kapitalizacja rynku akcji. Na koniec 
2004 roku wartoœæ rynkowa spó³ek krajowych wynios³a 214 mld z³ 
(wzrost o 53.1% z poziomu 140 mld z³). Natomiast kapitalizacja 
ogó³em (liczona z uwzglêdnieniem spó³ek zagranicznych) wzros³a 
ze 167,7 mld z³ do 291,7 mld z³.

Indeks

Gie³dowe indeksy rynku akcji wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia

WIG 

WIG-PL 

WIG20 

MIDWIG 

TECHWIG 

WIRR 

NFI 

Subindeksy sektorowe 

Banki

Budownictwo

Informatyka

Przemys³ spo¿ywczy

Telekomunikacja

26 636,2

26 540,1

1 960,6

1 730,1

666,3

4 738,6

98,0

 

35 454,4

19 014,6

12 996,5

23 761,6

10 242,9

14 366,7

bd

1 175,6

950,2

356,1

1 365,6

59,8

24 091,0

10 876,4

9 394,7

12 668,4

6 068,3 

27,9

27,4

24,6

36,3

16,5

72,9

66,9

35,2

28,1

(3,3)

25,1

32,7

20 820,1

20 825,0

1 574,0

1 269,3

571,9

2 740,7

58,7

26 221,8

14 847,5

13 446,1

19 000,4

7 718,5

44,9

bd

33,9

33,6

60,6

100,7

(1,8)

8,8

36,5

43,1

50,0

27,2

20032004 2002zmiana (%) zmiana (%)

�ród³o: WGPW, Dom Maklerski Banku Handlowego SA
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Wzrost poziomu indeksów by³ dodatnio skorelowany z aktywnoœci¹ 
inwestorów na rynku kapita³owym. Wartoœæ obrotu akcjami wzros³a 
o 65% z 66,4 mld z³ do 109,8 mld z³, kontynuuj¹c trend wzrostowy 
zapocz¹tkowany w 2003 r.

Wartoœæ obrotów na rynku obligacji utrzyma³a siê niemal na nie zmie-
nionym poziomie i wynios³a 7,82 mld z³ w porównaniu z 7,84 mld z³    
w 2003 r. 

Wzrost indeksów i kontynuacja hossy na rynku akcji negatywnie od-
bi³a siê na wolumenie obrotu kontraktów terminowych. 

W 2004 r. aktywnoœæ inwestorów na rynku terminowym by³a o 15% 
ni¿sza ni¿ w rekordowym dla tego segmentu rynku roku 2003. 
Liczba zawartych transakcji na kontraktach terminowych spad³a     
z 8,5 mln do 7,2 mln sztuk. 

Natomiast prawie 4-krotnie zwiêkszy³a siê liczba transakcji zawar-
tych na opcjach. Œwiadczy to o dynamicznym wzroœcie zaintereso-
wania nowymi instrumentami. W ubieg³ym roku wolumen obrotu 
opcjami wyniós³ 157 tys. sztuk, podczas gdy rok wczeœniej liczba 
transakcji wynios³a 41,3 tys. szt.

Mimo znacznego wzrostu obrotów na rynku akcji oraz poprawy ko-
niunktury w biznesie maklerskim, liczba brokerów na GPW zmniej-
szy³a siê z 21 do 20. Jednak¿e nie przyczyni³o siê to do dalszej kon-
centracji obrotów. Udzia³ pierwszej pi¹tki brokerów w obrotach 
akcjami spad³ w 2004 roku do poziomu 62,0% z 64,2% w 2003 
roku.

Akcje (mln z³)

Obligacje (mln z³)

Kontrakty terminowe (szt)

Opcje (szt)

Liczba brokerów

109 775

7 820

7 218 250

157 504

20

47 729

3 986

6 349 530

0

24

65,2

(0,3)

(14,7)

281,4

66 443

7 840

8 461 206

41 294

21

39,2

96,7

33,3

bd

2003 2001zmiana (%) zmiana (%)

�ród³o: WGPW, Dom Maklerski Banku Handlowego SA

zmiana (%)2004 2002

(21,2)

(21,7)

(15,1)

bd

60 548

5 093

7 481 058

0

30

Wartoœæ obrotu akcjami i obligacjami oraz wolumeny obrotów instrumentami pochodnymi na GPW na dzieñ 31 grudnia
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Sektor bankowy
Wynik finansowy netto sektora bankowego za 2004 rok wyniós³ 
7,29 mld z³ i by³ o 190% wiêkszy ni¿ w 2003 roku. Tak dobry wynik 
sektora bankowego jest odzwierciedleniem poprawy sytuacji gos-
podarczej, w niewielkiej czêœci jest nastêpstwem zrealizowanych 
jednorazowych transakcji sprzeda¿y aktywów. 

Na wzroœcie rentownoœci sektora zawa¿y³ przede wszystkim wzrost 
wyniku na dzia³alnoœci bankowej, zmniejszenie wartoœci odpisów na 
rezerwy oraz wzrost udzia³u w zyskach jednostek podporz¹dko-
wanych wycenianych metod¹ praw w³asnoœci. W 2004 roku wynik 
na dzia³alnoœci bankowej sektora bankowego wzrós³ o ponad 2 mld 
z³ w stosunku do 2003 roku, ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji 
by³a prawie 2 mld z³ ni¿sza ni¿ w 2003 roku a udzia³ w zyskach 
jednostek podporz¹dkowanych wycenianych metod¹ praw w³asno-
œci wzrós³ o ponad 1 mld z³. 

Wynik na dzia³alnoœci bankowej sektora bankowego w 2004 roku 
wzrós³ w stosunku do roku ubieg³ego o ponad 2,3 mld z³. Wyniki te 
by³y efektem wzrostu wyniku z tytu³u odsetek, wzrostu wyniku         
z tytu³u prowizji oraz nieznacznego wzrostu wyniku operacji 
finansowych. Natomiast przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych 
papierów wartoœciowych, innych instrumentów finansowych            
o zmiennej kwocie dochodu oraz wynik z pozycji wymiany spad³y w 
stosunku do 2003 roku. W 2004 roku w wyniku podwy¿ki stóp 
procentowych koszty odsetkowe banków wzros³y w stosunku do 
2003 roku. Wzrost ten jednak by³ mniejszy ni¿ wzrost przychodów 
odsetkowych, co pozytywnie wp³ynê³o na wynik odsetkowy banków.

W 2004 roku dynamika kredytów dla osób prywatnych ukszta³to-
wa³a siê na poziomie ok. 17% r/r. Utrzyma³ siê natomiast spadkowy 
trend depozytów osób prywatnych (spadek o 3% r/r). By³ to g³ównie 
efekt ma³ej atrakcyjnoœci lokat bankowych - w zwi¹zku z niskim 
oprocentowaniem oraz wprowadzeniem pod koniec 2001 roku po-
datku od zysków z lokat bankowych.

Portfel kredytów dla podmiotów gospodarczych spad³ w stosunku 
do koñca 2003 roku o 4%. Znacz¹co poprawi³a siê natomiast sytu-
acja na rynku depozytów przedsiêbiorstw, które wzros³y o 24%. 
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Wyniki finansowe Banku w 2004 roku

Zysk netto Banku w 2004 roku wyniós³ 414,2 mln z³ i by³ o 125,7 mln 
z³, tj. 43,6 % wy¿szy ni¿ w analogicznym okresie roku poprzedniego. 
Do wzrostu wyniku finansowego netto Banku przyczyni³ siê przede 
wszystkim:

• Spadek odpisów netto z tytu³u rezerw celowych i aktualizacji war-
toœci maj¹tku finansowego, który zamkn¹³ siê ujemn¹ kwot¹ netto 
w wysokoœci 8,8 mln z³ w porównaniu do ujemnej kwoty netto        
w wysokoœci 187,7 mln z³ w analogicznym okresie roku ubieg³ego 
(spadek o 95,3%);

Rachunek zysków i strat

• Spadek o prawie 66,6 mln z³ (35,0%) obci¹¿enia z tytu³u podatku 
dochodowego wynosz¹cego na koniec 2004 roku 123,7 mln z³;

• Wzrost udzia³u w zyskach netto jednostek podporz¹dkowanych 
wycenianych metod¹ praw w³asnoœci do kwoty 61,9 mln z³ tj.         
o kwotê 33,5 mln z³ (118,3%).

Negatywny wp³yw na poziom wyniku wywar³:

• Spadek wyniku na dzia³alnoœci bankowej o 30,9 mln z³ (1,6%);

• Wzrost kosztów dzia³ania Banku o 144,5 mln z³ (12,9%).

w mln z³

Syntetyczne zestawienie podstawowych danych finansowych Banku

Suma bilansowa 

Kapita³ w³asny* 

Kredyty** 

Depozyty** 

Wynik na dzia³alnoœci bankowej 

Wynik finansowy netto 

Zysk na jedn¹ akcjê zwyk³¹ lub obligacjê zamienn¹ (w z³) 

Dywidenda na jedn¹ akcjê zwyk³¹ lub obligacjê zamienn¹ (w z³)*** 

Stopa wyp³aty dywidendy**** 

Wspó³czynnik wyp³acalnoœci 

17 744,4

2 557,8

9 292,7

7 084,0

1 191,8

301,5

3,24

1,00

30,84%

13,7%

34 028,2

5 658,4

13 256,0

18 504,4

1 949,3

288,5

2,21

1,85

99,67%

16,0%

21 002,5

3 034,8

10 054,1

10 166,3

1 555,3

204,7

1,57

1,00

63,83%

15,6%

33 150,4

5 742,1

14 200,0

17 370,1

2 074,5

163,6

1,25

1,25

99,81%

21,2%

32 412,0

5 267,6

13 540,4

16 699,3

2 089,3

235,3

1,80

1,85

99,60%

18,5%

      * Z wy³¹czeniem zysku netto bie¿¹cego okresu. 

    ** Nale¿noœci i zobowi¹zania od sektora niefinansowego i bud¿etowego. 

  *** Dywidenda na jedn¹ akcjê zwyk³¹ za 2004 rok dotyczy proponowanej wyp³aty dywidendy z podzia³u zysku za 2004 rok oraz pochodz¹cej z zysku z lat ubieg³ych. 

**** Kalkulacja stopy wyp³aty dywidendy za 2004 obejmuje wy³¹cznie dywidendê z podzia³u zysku za 2004 rok, oraz wynik finansowy netto za ten sam okres

20031998 2004

19 159,9

2 758,4

10 208,8

8 733,9

1 330,9

472,5

5,08

2,00

39,37%

14,5%

33 819,9

5 738,6

9 708,6

17 261,2

1 918,4

414,2

3,17

11,97

99,99%

19,3%

1999 2000 2001 2002
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w tys. z³

Rachunek zysków i strat

Przychody z tytu³u odsetek 

Koszty z tytu³u odsetek 

Wynik z tytu³u odsetek 

Wynik z tytu³u prowizji 

Przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów wartoœciowych i innych instrumentów finansowych, 
o zmiennej kwocie dochodu 

Wynik operacji finansowych 

Wynik z pozycji wymiany 

Wynik dzia³alnoœci bankowej 

Pozosta³e przychody operacyjne 

Pozosta³e koszty operacyjne 

Koszty dzia³ania banku 

Amortyzacja œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych 

Amortyzacja wartoœci firmy 

Ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji 

Wynik dzia³alnoœci operacyjnej 

Wynik operacji nadzwyczajnych 

Zysk brutto 

Podatek dochodowy 

Udzia³ w zyskach (stratach) netto jednostek podporz¹dkowanych wycenianych metod¹ praw w³asnoœci 

Zysk netto 

266 860

(116 418)

150 442

68 313

(48 224)

(80 410)

(121 009)

(30 888)

12 236

(3 450)

(144 539)

13 266

—

178 947

25 572

—

25 572

66 616

33 533

125 721

1 653 161

(753 892)

899 269

590 464

16 526

51 765

360 352

1 918 376

90 101

(44 764)

(1 264 318)

(142 179)

(72 445)

(8 761)

476 010

—

476 010

(123 668)

61 872

414 214

1 386 301

(637 474)

748 827

522 151

64 750

132 175

481 361

1 949 264

77 865

(41 314)

(1 119 779)

(155 445)

(72 445)

(187 708)

450 438

—

450 438

(190 284)

28 339

288 493

zmiana zmiana (%)

19,3%

18,3%

20,1%

13,1%

(74,5%)

(60,8%)

(25,1%)

(1,6%)

15,7%

8,4%

12,9%

(8,5%)

—

95,3%

5,7%

—

5,7%

(35,0%)

118,3%

43,6% 

2004 2003
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w tys. z³

Koszty

Wynagrodzenia

Narzuty na wynagrodzenia i inne œwiadczenia

Koszty personelu razem

Koszty rzeczowe

Podatki i op³aty

Sk³adka i wp³aty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Rezerwa na restrukturyzacje – koszty osobowe

Koszty dzia³ania banku

Amortyzacja

Koszty ogó³em

20 139

8 673

28 812

85 622

466

(3 409)

33 048

144 539

(13 266)

131 273

468 899

91 580

560 479

654 585

8 526

7 680

33 048

1 264 318

142 179

1 406 497

448 760

82 907

531 667

568 963

8 060

11 089

—

1 119 779

155 445

1 275 224

zmiana zmiana (%)

4,5%

10,5%

5,4%

15,0%

5,8%

(30,7%)

—

12,9%

(8,5%)

10,3%

2004 2003

W 2004 roku Bank kontynuowa³ dzia³ania restrukturyzacyjne ukie-
runkowane na poprawê rentownoœci instytucji poprzez obni¿enie 
kosztów dzia³ania. Najwa¿niejsze przedsiêwziêcie prowadzone        
w opisywanym okresie to kolejny etap redukcji zatrudnienia. Zmiany 
w strukturze zatrudnienia by³y realizowane w œlad za reorganizacj¹ 

poszczególnych obszarów i wprowadzaniem nowych rozwi¹zañ 
technologicznych i organizacyjnych. W wyniku przeprowadzonych 
dzia³añ maj¹cych dostosowaæ stan i strukturê zatrudnienia do  
zmian w strategii i metodach dzia³ania Banku znaczna czêœæ osób 
przewidzianych do zwolnienia znalaz³a zatrudnienie w dynamicznie 

Koszty

Wynik dzia³alnoœci bankowej 

W 2004 roku Bank odnotowa³ spadek wyniku dzia³alnoœci bankowej 
o 30,9 mln z³, tj. 1,6%. Wp³yw na wynik z dzia³alnoœci bankowej 
osi¹gniêty w bie¿¹cym okresie w stosunku do analogicznego okresu 
roku ubieg³ego mia³ w szczególnoœci:

• wzrost wyniku z tytu³u odsetek o 150,4 mln z³, (tj. 20,1%), g³ównie 
w efekcie osi¹gniêtego dobrego wyniku odsetkowego na d³u¿nych 
papierach wartoœciowych z tytu³u znacz¹cego wzrostu portfela 
tych papierów;

• wzrost wyniku z tytu³u prowizji o 68,3 mln z³ (tj. 13,1%), przede 
wszystkim prowizji od produktów ubezpieczeniowych, od kredy-
tów detalicznych oraz op³at za wydanie i u¿ytkowanie kart p³atni-
czych i kredytowych; 

• spadek wyniku na operacjach finansowych o 80,4 mln z³, spo-
wodowany g³ównie ni¿szym wynikiem na operacjach papierami 
wartoœciowymi, przede wszystkim udzia³ami mniejszoœciowymi; 

• spadek wyniku z pozycji wymiany walutowej o 121,0 mln z³ g³ównie 
w efekcie osi¹gniêcia ujemnego wyniku z tytu³u ró¿nic kursowych 
(rewaluacji). 
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rozwijaj¹cej siê czêœci detalicznej Banku. W konsekwencji powy¿-
szych decyzji koszty poniesione w 2004 roku wynios³y 33,0 mln z³.

Wa¿nymi czynnikami, które równie¿ wp³ynê³y na poziom wynagro-
dzeñ by³y umowy dotycz¹ce uczestnictwa pracowników Banku w pro-
gramach motywacyjnych Citigroup Inc. Na poczet przysz³ych wyp³at   
z tego tytu³u utworzono w 2004 roku rezerwê w wysokoœci 8,5 mln z³. 

Do istotnych czynników kszta³towania siê kosztów nale¿a³o równie¿:
 
• otwarcie w 2004 roku 23 nowych placówek CitiFinancial, dyna-

micznie rozwijaj¹cej siê czêœci Pionu Detalicznego Banku, 

• podpisanie przez Bank w kwietniu bie¿¹cego roku umów z Citibank 
N.A. na œwiadczenie szeregu us³ug zwi¹zanych ze wsparciem do-
radczym bie¿¹cej dzia³alnoœci Banku obejmuj¹cych konsultacje, 
doradztwo w zakresie zarz¹dzania, finansów, ksiêgowoœci, audytu 
itp., oraz utrzymaniem systemów informatycznych do obs³ugi dzia-
³alnoœci operacyjnej. Informacje dotycz¹ce wy¿ej wymienionych 
umów zosta³y przedstawione w Dodatkowych Notach Objaœniaj¹-
cych do sprawozdania finansowego. 

w tys. z³ zmiana zmiana (%)2004 2003

Ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji

Rezerwy celowe 

    - podmioty finansowe 

    - podmioty niefinansowe 

    - po¿yczki podporz¹dkowane 

    - inne nale¿noœci 

    - zobowi¹zania pozabilansowe 

Rezerwy na ryzyko ogólne 

Aktualizacja maj¹tku finansowego 

Razem ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji 

19 404

(38 736)

(195 470)

137 664

8 968

106 978

136 000

23 543

178 947

(148 946)

(10 712)

(318 628)

68 703

6 024

105 667

136 000

4 185

(8 761)

(168 350)

28 024

(123 158)

(68 961)

(2 944)

(1 311)

—

(19 358)

(187 708)

11,5%

(138,2%)

(158,7%)

199,6%

304,6%

8 160,0%

—

121,6%

95,3%

Koszty rezerw celowych i aktualizacji wartoœci maj¹tku finansowego

W 2004 roku odpisy netto na rezerwy i aktualizacjê wartoœci akty-
wów finansowych spad³y o 178,9 mln z³ (tj. 95,3%) w porównaniu     
z 2003 rokiem. Na skutek przegl¹dów portfela kredytowego, doko-
nywanych przez Bank w 2004 roku i zwiêkszenia poziomu rezerw 

celowych, Bank podj¹³ decyzjê dotycz¹c¹ zmniejszenia rezerwy na 
ryzyko ogólne o kwotê 136 mln z³. Pozosta³a rezerwa w kwocie     
164 mln z³ jest wystarczaj¹ca na pokrycie ryzyka ekspozycji kredy-
tów detalicznych i pod obserwacj¹. 
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Udzia³ kredytów zagro¿onych w portfelu nale¿noœci brutto od pod-
miotów niebankowych wynosi na 31 grudnia 2004 roku 26,9 %        
w porównaniu z 29,8 % na koniec 2003 roku. Wysoki udzia³ 
procentowy zosta³ spowodowany przede wszystkim spadkiem 
wartoœci nominalnej ca³ego portfela kredytowego. Jednoczeœnie     
w dniu 31 grudnia 2004 roku kredyty sklasyfikowane jako niere-
gularne obni¿y³y siê o 30,9% w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego, w szczególnoœci silny, 66,5% spadek zanoto-
wano w kredytach sklasyfikowanych do kategorii „w¹tpliwe”. 

Ponadto Bank rozwi¹za³ rezerwy celowe w kwocie 68,7 mln z³ na 
nale¿noœci z tytu³u po¿yczek podporz¹dkowanych finansuj¹cych 
dzia³alnoœæ specjalnych celowych spó³ek inwestycyjych Handlowy 
Investments S.A. i Handlowy Investments II S.a.r.l. Zwi¹zane to by³o 
z bie¿¹c¹ ocen¹ mo¿liwoœci sp³aty w/w po¿yczek.

Wycena akcji i udzia³ów w jednostkach podporz¹dkowanych 

W 2004 roku zysk netto Banku zosta³ powiêkszony o 61,9 mln z³       
z tytu³u wyceny istotnych akcji i udzia³ów w jednostkach podporz¹d-
kowanych wycenianych metod¹ praw w³asnoœci. Kwota ta w rachun-
ku zysków i strat zosta³a wykazana w pozycji „Udzia³ w zyskach/ 
(stratach) netto jednostek podporz¹dkowanych wycenianych meto-
d¹ praw w³asnoœci" i z³o¿y³a siê na ni¹ wycena nastêpuj¹cych jedno-
stek: Dom Maklerski Banku Handlowego SA, Handlowy-Leasing S.A., 
Citileasing Sp. z o.o., Handlowy Zarz¹dzanie Aktywami S.A., Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych BH S.A., Handlowy Inwestycje  
Sp. z o.o., Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o., Handlowy Investments 
S.A., Handlowy Inwestments II S.a.r.l., Bank Rozwoju Cukrownictwa 
S.A., Polskie Pracownicze Towarzystwo Emerytalne DIAMENT S.A., 
Handlowy-Heller S.A., KP Konsorcjum Sp. z o.o. Najwiêksz¹ czêœæ tej 
kwoty stanowi³ wp³yw wyceny aktywów netto Citileasing Sp. z o.o.     
w wysokoœci 25,8 mln z³, oraz Dom Maklerski Banku Handlowego SA 
w wysokoœci 18,5 mln z³.

Analiza wskaŸnikowa 

Generalnie zmiany wskaŸników rentownoœci kapita³u i aktywów po-
d¹¿a³y za zyskiem netto. G³ównym utrudnieniem dla Banku w osi¹g-
niêciu wy¿szego wskaŸnika ROE jest posiadanie nadwy¿kowego 
kapita³u, co sygnalizuje relatywnie wysoki poziom wspó³czynnika 
wyp³acalnoœci.

 
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 roku suma bilansowa Banku 
wynios³a 33 819,9 mln z³ i by³a o 0,6% ni¿sza ni¿ rok wczeœniej.

Bilans

Stopa zwrotu z kapita³u (ROE)* 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)** 

Mar¿a odsetkowa netto (NIM)*** 

Zysk netto na 1 akcjê (EPS), w z³ 

Koszty/dochody (Cost/Income)**** 

6,9%

1,2%

2,6%

3,17

71,6%

4,8%

0,9%

2,3%

2,21

64,2%

      * Iloraz zysku netto i przeciêtnego stanu kapita³ów w³asnych (³¹cznie z zyskiem netto bie¿¹cego 

         okresu) liczonego na bazie miesiêcznej; wskaŸnik zannualizowany

    ** Iloraz zysku netto i przeciêtnego stanu sumy bilansowej liczonego na bazie miesiêcznej; 

         wskaŸnik zannualizowany

  *** Iloraz wyniku z tytu³u odsetek i przeciêtnego stanu sumy bilansowej liczonego na bazie 

         miesiêcznej; wskaŸnik zannualizowany

**** Relacja sumy kosztów dzia³ania i amortyzacji do sumy wyniku dzia³alnoœci bankowej i wyniku 

         na pozosta³ych operacjach (z wy³. amortyzacji wartoœci firmy)

WskaŸniki rentownoœci i efektywnoœci kosztowej banku

2004 2003w tys. z³22



w tys. z³ zmiana zmiana (%)31.12.2004 31.12.2003wg stanu na dzieñ

Bilans

Kasa, operacje z bankiem centralnym

Nale¿noœci od sektora finansowego*

Nale¿noœci od sektora niefinansowego

Nale¿noœci od sektora bud¿etowego

Nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

D³u¿ne papiery wartoœciowe*

Inwestycje kapita³owe*

Inne aktywa finansowe

Wartoœci niematerialne i prawne

    - w tym: wartoœæ firmy

Rzeczowe aktywa trwa³e

Inne aktywa

AKTYWA RAZEM

(345 400)

(296 506)

(3 545 829)

(1 593)

4 608

3 460 765

54 266

480 228

(57 879)

(72 445)

(52 435)

91 491

(208 284)

841 114

8 418 278

9 707 041

1 538

293 209

7 303 033

513 987

4 105 123

1 237 133

1 171 200

711 710

687 766

33 819 932

1 186 514

8 714 784

13 252 870

3 131

288 601

3 842 268

459 721

3 624 895

1 295 012

1 243 645

764 145

596 275

34 028 216

(29,1%)

(3,4%)

(26,8%)

(50,9%)

1,6%

90,1%

11,8%

13,2%

(4,5%)

(5,8%)

(6,9%)

15,3%

(0,6%)

w tys. z³ zmiana zmiana (%)31.12.2004 31.12.2003wg stanu na dzieñ

(40 427)

478 512

(1 309 604)

66 372

(62 244)

543 095

140 771

(230 614)

80 134

125 721

(208 284)

718

4 304 594

16 729 658

531 517

408 559

4 194 290

1 281 094

216 717

5 738 571

414 214

33 819 932

41 145

3 826 082

18 039 262

465 145

470 803

3 651 195

1 140 323

447 331

5 658 437

288 493

34 028 216

(98,3%)

12,5%

(7,3%)

14,3%

(13,2%)

14,9%

12,3%

(51,6%)

1,4%

43,6%

(0,6%)

Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego

Zobowi¹zania wobec sektora finansowego

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego

Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych

Inne pasywa

Rezerwy

Fundusze w³asne

Zysk netto

PASYWA RAZEM

      * Po¿yczki podporz¹dkowane finansuj¹ce spó³ki inwestycyjne oraz obligacje zamienne Handlowy Investments S.A. - na koniec 2003 roku reklasyfikowano do inwestycji kapita³owych.
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Aktywa 

Pomimo du¿ego spadku portfela kredytowego wynikaj¹cego z ostro¿-
nej polityki kredytowej prowadzonej przez Bank, ze spadku wartoœci 
nominalnej kredytów ewidencjonowanych w walutach obcych w zwi¹-
zku z siln¹ aprecjacj¹ z³otego, oraz zmniejszonego zapotrzebowania 
na kredyty przez du¿e firmy, w dalszym ci¹gu najwiêkszym sk³adni-
kiem aktywów Banku pozostaj¹ nale¿noœci od klientów z sektora 
niefinansowego. Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku, ekspozycja kredy-
towa netto wobec podmiotów niefinansowych wynios³a 9 707,0 mln 
z³, co stanowi³o obni¿enie ekspozycji o 26,8% w stosunku do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego.

W ci¹gu 12 miesiêcy 2004 roku nast¹pi³a zmiana struktury aktywów 
Banku. Portfel d³u¿nych papierów wartoœciowych powiêkszy³ siê        
w tym okresie o 3 460,8 mln z³ (90,1%), g³ównie za spraw¹ wzrostu 
portfela obligacji oraz bonów skarbowych. Wzrost ten zosta³ wymu-
szony koniecznoœci¹ ulokowania wolnych œrodków finansowych ze 
zredukowanego portfela kredytowego.

w tys. z³ zmiana zmiana (%)31.12.2004 31.12.2003wg stanu na dzieñ

Obligacje skarbowe

Obligacje NBP

Bony skarbowe

Certyfikaty depozytowe i obligacje banków

Emitowane przez pozosta³e podmioty finansowe

Emitowane przez podmioty niefinansowe

RAZEM

3 622 978

(597)

157 664

44 100

(298)

(363 082)

3 460 765

6 263 335

384 287

303 770

160 727

—

190 914

7 303 033

2 640 357

384 884

146 106

116 627

298

553 996

3 842 268

137,2%

(0,2%)

107,9%

37,8%

—

(65,5%)

90,1%

Portfel d³u¿nych papierów wartoœciowych

100%

24,9%

2,5%

28,7%

0,9%

21,6%

1,5%

19,9%

50%

0%

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

Udzia³ g³ównych pozycji aktywów w sumie bilansowej Banku

3,5%

25,5%

39,0%

0,8%
11,3%
1,4%

18,5%

Nale¿noœci od sektora finansowego

Nale¿noœci od sektora niefinansowego i bud¿etowego

Nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych 
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

D³u¿ne papiery wartoœciowe

Inwestycje kapita³owe

Pozosta³e aktywa

100%

50%

0%
31.12.2004 31.12.2003
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przez Bank pozabilansowych operacji kupna/sprzeda¿y. Bilansowa 
wycena tych instrumentów prezentowana jest w pozycji „Pozosta³e 
papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe” po stronie aktywnej 
oraz „Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych” po 
stronie pasywnej bilansu.

Bank realizuje strategiê redukcji zaanga¿owañ kapita³owych. W 2004 
roku Bank sprzeda³ w ca³oœci udzia³ w spó³ce IPC JV Sp z o.o. oraz 
czêœci udzia³ów w spó³kach Pia Piasecki S.A., Elektromonta¿ Poz-  
nañ S.A. Na skutek wyceny spó³ek strategicznych g³ównie Citibank 
Leasing Sp. z o.o., Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., oraz 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A., 
wartoœæ portfela inwestycji kapita³owych w 2004 roku wzros³a o 54,3 
mln z³ (11,8%). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce transakcji sprze-
da¿y udzia³ów Banku zaprezentowane s¹ w Dodatkowych Notach 
Objaœniaj¹cych Sprawozdania Finansowego Banku.

Pasywa 

Rok 2004 nie przyniós³ istotnych zmian w strukturze pasywów 
Banku, co w du¿ym stopniu by³o efektem stabilnoœci bazy depozy-
towej.

G³ówn¹ pozycjê finansuj¹c¹ aktywa Banku stanowi³y zobowi¹zania 
wobec klientów z sektora niefinansowego. W porównaniu z koñcem 
2003 roku pozycja ta spad³a o 1 309,6 mln z³ (tj. 7,3%) miêdzy 
innymi z powodu spadku zobowi¹zañ walutowych wskutek aprecjacji 
z³otego.

Zobowi¹zania wobec banków, które stanowi¹ przewa¿aj¹c¹ czêœæ zo-
bowi¹zañ wobec sektora finansowego, wzros³y w opisywanym okre-
sie z 1 792,9 mln z³ do 1 859,6 mln z³, czyli o 66,7 mln z³ (3,7%). 

Istotnym zjawiskiem wystêpuj¹cym po obu stronach bilansu Banku 
jest znacz¹cy udzia³ niezrealizowanych zysków/strat z operacji in-
strumentami pochodnymi, który odzwierciedla skalê prowadzonych 

100%

51,0%

12,7%

1,2%

16,9%

18,2%

50%

0%

Zobowi¹zania wobec BankuCentralnego i sektora finansowego

Udzia³ g³ównych pozycji pasywów w sumie bilansowej Banku

11,4%

54,3%

1,4%

15,4%

17,5%

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego i bud¿etowego

Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych 
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Pozosta³e pasywa

Fundusze w³asne i zyski

100%

50%

0%

31.12.2004 31.12.2003
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Kapita³y w³asne i wspó³czynnik wyp³acalnoœci 

W porównaniu z 2003 rokiem wartoœæ kapita³ów w³asnych zwiêkszy-
³a siê o 80,1 mln z³ (tj. o 1,4%) w wyniku:

• zmiany zasad ewidencji transakcji z przyrzeczeniem odkupu/od-
sprzeda¿y typu sell-buy-back i buy-sell-back na papierach wartoœ-
ciowych; dodatni wynik wprowadzonych zmian zasad rachunko-
woœci w kwocie 46,0 mln z³ wykazany zosta³ w kapita³ach w³as-
nych jako korekta wyniku z lat ubieg³ych w pozycji zysk (strata)     
z lat ubieg³ych,

• zwiêkszenia funduszu z aktualizacji wyceny o 32,8 mln z³, na 
któr¹ z³o¿y³ siê wzrost wartoœci aktualizacji wyceny d³u¿nych 
papierów wartoœciowych dostêpnych do sprzeda¿y,

w tys. z³ zmiana zmiana (%)31.12.2004 31.12.2003wg stanu na dzieñ

Kapita³ zak³adowy

Kapita³ zapasowy

Kapita³ rezerwowy

Kapita³ z aktualizacji wyceny

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

Zysk (strata) z lat ubieg³ych

Kapita³y w³asne ogó³em

Fundusze podstawowe

Fundusze uzupe³niaj¹ce

Zysk (strata) z lat ubieg³ych

—

—

1 288

32 863

—

45 983

80 134

1 288

32 863

45 983

522 638

3 044 585

1 726 561

19 651

390 000

35 136

5 738 571

5 683 784

19 651

35 136

522 638

3 044 585

1 725 273

(13 212)

390 000

(10 847)

5 658 437

5 682 496

(13 212)

(10 847)

—

—

0,1%

248,7%

—

423,9%

1,4%

0,0%

248,7%

423,9%

Kapita³y w³asne

• powiêkszenia kapita³u rezerwowego o 1,3 mln z³ miêdzy innymi      
z tytu³u podzia³u zysku netto za rok 2003. Pozosta³a czêœæ zysku 
w kwocie 241,7 mln z³ zosta³a przeznaczona na wyp³atê dywiden-
dy dla akcjonariuszy.

W opisywanym okresie zasz³y tak¿e zmiany w strukturze kapita³ów 
w³asnych, na które z³o¿y³o siê:

• przeniesienie kwoty 498 tys. z³ z kapita³u z aktualizacji wyceny na 
kapita³ rezerwowy w zwi¹zku ze zbyciem œrodków trwa³ych, w wy-
niku którego nast¹pi³a realizacja rezerwy rewaluacyjnej. 26



Pod wzglêdem wielkoœci kapita³ów w³asnych Bank nale¿y do œcis³ej 
czo³ówki sektora. Poziom kapita³ów jest w pe³ni wystarczaj¹cy do 
zachowania bezpieczeñstwa finansowego instytucji oraz zgroma-
dzonych w niej depozytów.

W okresie od 31 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku zmia-
nie uleg³a struktura w³asnoœci znacznych pakietów akcji. Zmiana    
ta by³a wynikiem zbycia w dniu 30 listopada 2004 roku przez 
Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), podmiot zale¿ny 
od Citibank N.A., na rzecz International Finance Associates B.V.,      
z siedzib¹ w Amsterdamie, podmiot zale¿ny od COIC, 18 722 874 
akcji stanowi¹cych 14,3% kapita³u zak³adowego Banku. W wyniku tej 
transakcji udzia³ procentowy COIC w kapitale zak³adowym Banku 
uleg³ zmniejszeniu z 89,3% do 75%. 

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku wspó³czynnik wyp³acalnoœci wyniós³ 
19,29% i by³ o 3,25 pkt. proc. wy¿szy ni¿ w koñcu 2003 roku. Wzrost 
wspó³czynnika wyp³acalnoœci wynika³ przede wszystkim ze spadku 
wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka kredytowego o kwotê 428,9 
mln z³. Kszta³towanie siê wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka kre-
dytowego na ni¿szym poziomie by³o efektem zmniejszenia aktywów 
wa¿onych ryzykiem i zobowi¹zañ pozabilansowych o kwotê 5 361,6 
mln z³, na któr¹ w znacznej czêœci z³o¿y³ siê spadek portfela kre-
dytów. Nadwy¿ka œrodków pieniê¿nych zosta³a ulokowana przede 
wszystkim w papierach wartoœciowych o niskiej wadze ryzyka. 

Ponadto wp³yw na wysokoœæ wspó³czynnika wyp³acalnoœci mia³o 
tak¿e zwiêkszenie stawki pomniejszenia funduszy w³asnych do wy-
liczenia wspó³czynnika wyp³acalnoœci z tytu³u wartoœci niematerial-
nych i prawnych (w tym wartoœci firmy) z 60% w 2003 roku do 
100% w 2004 roku. 

Pomniejszenia, w tym:

    - wartoœæ firmy

    - inne wartoœci niematerialne i prawne

    - udzia³y w podporz¹dkowanych jednostkach 
      finansowych

    - fundusz z aktualizacji wyceny aktywów 
      finansowych

Fundusze w³asne do wyliczenia wspó³czynnika 
wyp³acalnoœci

Aktywa i zobowi¹zania pozabilansowe wa¿one 
ryzykiem (portfel bankowy)

Ca³kowity wymóg kapita³owy, w tym:

    - wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka 
      kredytowego

    - wymóg kapita³owy z tytu³u przekroczenia 
      limitu koncentracji wierzytelnoœci

    - suma wymogów kapita³owych z tytu³u ryzyka 
      rynkowego

    - inne wymogi kapita³owe

Wspó³czynnik wyp³acalnoœci

Bilansowa wartoœæ funduszy w³asnych

1 708 617

1 171 200

65 933

480 854

(9 370)

4 029 954

14 737 211

1 670 944

1 178 977

198 444

191 315

102 208

19,29%

5 738 571

20 098 770

1 113 992

746 187

30 820

344 544

(7 559)

4 590 465

2 289 828

1 607 902

317 650

229 581

134 695

16,04%

5 704 457

Wspó³czynnik wyp³acalnoœci

31.12.2004 31.12.2003tys. z³ wg stanu na dzieñ
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Dzia³alnoœæ Banku 

29

53

59

65

69

211



Kredyty i inne zaanga¿owania obci¹¿one 
ryzykiem

W roku 2004 Bank utworzy³ Pion Bankowoœci Przedsiêbiorstw        
w celu dostosowania organizacji do potrzeb klientów segmentu 
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Proces zmian zosta³ zakoñczo-
ny w lipcu 2004 roku. 

Polityka kredytowa Banku oparta jest o aktywne zarz¹dzanie 
portfelowe i precyzyjnie okreœlone rynki docelowe, zaprojektowane 
w celu u³atwienia analizy ekspozycji oraz ryzyka kredytowego w ra-
mach danej bran¿y dzia³alnoœci klienta. Dodatkowo, poszczególni 

Akcja kredytowa 

kredytobiorcy s¹ stale monitorowani w celu mo¿liwie wczesnego 
wykrycia symptomów pogarszania siê zdolnoœci kredytowej oraz 
wdro¿enia kroków naprawczych.

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku ekspozycja kredytowa brutto wobec 
sektora niefinansowego wynios³a 11,658 mln z³, co stanowi³o spa-
dek o 23,4% w stosunku do 31 grudnia 2003 roku. Zmniejszenie 
zosta³o spowodowane ostro¿n¹ polityk¹ kredytow¹, wzrostem 
p³ynnoœci w okreœlonych bran¿ach a tak¿e spadkiem wartoœci no-
minalnej kredytów ewidencjonowanych w walutach obcych. Silna 
konkurencja miêdzy bankami o aktywa segmentu ma³ych i œrednich 
przedsiêbiorstw oraz alternatywne Ÿród³a finansowania równie¿ 
przyczyni³y siê do spadku portfela kredytowego. 

w tys. z³ zmiana zmiana (%)31.12.2004 31.12.2003wg stanu na dzieñ

Nale¿noœci z³otowe 

Nale¿noœci walutowe 

Razem 

Nale¿noœci od sektora niefinansowego 

Nale¿noœci od sektora finansowego 

Nale¿noœci od sektora bud¿etowego 

Razem 

Niefinansowe podmioty gospodarcze 

Niebankowe instytucje finansowe 

Osoby prywatne 

Inne podmioty niefinansowe 

Jednostki bud¿etowe 

Razem 

(1 134 320)

(2 421 468)

(3 555 788)

(3 427 018)

(127 410)

(1 360)

(3 555 788)

(3 880 486)

(127 410)

459 901

(6 433)

(1 360)

(3 555 788)

9 493 432

2 164 590

11 658 022

10 652 847

1 003 899

1 276

11 658 022

8 697 683

1 003 899

1 946 151

9 013

1 276

11 658 022

10 627 752

4 586 058

15 213 810

14 079 865

1 131 309

2 636

15 213 810

12 578 169

1 131 309

1 486 250

15 446

2 636

15 213 810

(10,7%)

(52,8%)

(23,4%)

(24,3%)

(11,3%)

(51,6%)

(23,4%)

(30,9%)

(11,3%)

30,9%

(41,6%)

(51,6%)

(23,4%)

Nale¿noœci kredytowe brutto od klientów z sektora niebankowego

      Nale¿noœci bez odsetek nale¿nych
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Najwiêksz¹ czêœæ portfela kredytowego sektora niefinansowego, 
siêgaj¹c¹ 74,6% stanowi¹ kredyty udzielone podmiotom gospo-
darczym. Kredyty udzielone osobom fizycznym na koniec 2004 
roku zwiêkszy³y siê w stosunku do koñca 2003 roku o prawie 31%    
i wynios³y na dzieñ 31 grudnia 2004 roku 1,946 mld z³. 

W wyniku umocnienia z³otego wobec walut obcych, struktura wa-
lutowa kredytów uleg³a zmianie w 2004 roku. Udzia³ kredytów           
w walutach obcych, wynosz¹cy w czerwcu 2004 roku 26%, spad³  
do 19% na koniec 2004 roku, wobec 30% udzia³u na koniec grudnia 
2003 roku. Podkreœliæ nale¿y, i¿ Bank udziela kredytów w walutach 
obcych klientom, którzy dysponuj¹ przychodami w walucie kredytu 
lub podmiotom, które zdaniem Banku, s¹ zdolne przewidzieæ lub 

absorbowaæ ryzyko walutowe bez znacz¹cego nara¿enia sytuacji 
finansowej.

Bank regularnie kontroluje koncentracjê swojego portfela zaanga-
¿owañ, d¹¿¹c do unikniêcia uzale¿nienia portfela od w¹skiej grupy 
klientów. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2004 roku w portfelu 
zaanga¿owañ wobec podmiotów niebankowych nie wystêpowa³o 
¿adne zaanga¿owanie wykraczaj¹ce poza limity koncentracji wie-
rzytelnoœci okreœlone odnoœnymi regulacjami. Najwiêksze zaanga-
¿owanie dotyczy³o finansowania jednej ze spó³ek leasingowych 
nale¿¹cych do Banku (Klient 1).

Kredyty sklasyfikowane jako nieregularne na dzieñ 31 grudnia 2004 
roku by³y mniejsze o 30,9% w porównaniu do 31 grudnia 2003 roku.       
W szczególnoœci, znacz¹co, o 66,5%, spad³y kredyty sklasyfikowane 
jako „W¹tpliwe”, z których czêœæ zosta³a przeklasyfikowana do kate-
gorii „Pod obserwacj¹”, a znaczna czêœæ zosta³a sp³acona. W tym 
samym okresie, udzia³ kredytów sklasyfikowanych do kategorii „Pod 
obserwacj¹” wzrós³ do 16,2%, w wyniku: 

• Poprawy sytuacji finansowej grupy klientów, których kredyty by³y 
klasyfikowane jako nieregularne i zosta³y przekwalifikowane do 
kategorii „Pod obserwacj¹”; 

• Wprowadzenia nowych regulacji dotycz¹cych klasyfikacji nale¿no-
œci i tworzenia rezerw celowych.

Pomimo poprawy struktury portfela ekspozycji sklasyfikowanych, 
Bank kontynuowa³ swoj¹ politykê tworzenia rezerw celowych, zwiê-
kszaj¹c ich poziom o 12% do kwoty 1 688 mln z³ w trakcie 2004 
roku. Równoczeœnie, Bank rozwi¹za³ 136 mln z³ rezerwy na ryzyko 
ogólne, która na koniec roku 2004 wynosi³a 164 mln z³. W efekcie 
zmian w rezerwach celowych i rezerwie na ryzyko ogólne, relacja 
rezerw i kredytów sklasyfikowanych wzros³a z 40% na dzieñ 31 
grudnia 2003 roku do 59% na koniec 31 grudnia 2004 roku.

Jakoœæ portfela kredytowego

Klient 1

Klient 2 

Klient 3 

Klient 4 

Klient 5 

Klient 6 

Klient 7 

Klient 8 

Klient 9 

Klient 10 

Razem 10

560 076

492 762

483 731

324 840

279 327

276 384

254 341

221 032

212 787

142 658

3 247 938

w tys. z³
£¹czne 

zaanga¿owanie

Koncentracja zaanga¿owañ - klienci niebankowi

Zaanga¿owanie 
bilansowe*

Zaanga¿owanie 
pozabilansowe

502 258

29

75 742

122 769

198 425

127 672

0

1 294

158 028

6 020

1 192 237

57 818

492 733

407 989

202 071

80 902

148 712

254 341

219 738

54 759

136 638

2 055 701

      * Nie obejmuje zaanga¿owañ z tytu³u posiadanych akcji i innych papierów wartoœciowych. 

         Dane dla pojedynczych podmiotów, bez uwzlêdnienia zaanga¿owañ wobec podmiotów 

         powi¹zanych z danym klientem.
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Zaanga¿owania pozabilansowe 

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku, zaanga¿owanie pozabilansowe wy-
nios³o 11 762 mln z³, co oznacza spadek o 21,9% w stosunku do dnia 
31 grudnia 2003 roku. Najwiêkszy udzia³ 71% w aktywach poza-
bilansowych stanowi¹ niewykorzystane linie kredytowe. Gwarancje 
bankowe stanowi¹ drug¹ co do wielkoœci pozycjê aktywów poza-
bilansowych, odnotowuj¹c spadek o 669 mln z³ (22,2%) do kwoty     
2 351 mln z³ na dzieñ 31 grudnia 2004 roku. Zmiany w akredytywach 
by³y nieznaczne. Spadek w pozycji „lokaty do wydania” by³ spowo-

dowany przede wszystkim bardzo du¿¹ wartoœci¹ tej pozycji            
w grudniu 2003 roku. Spowodowana ona by³a zaanga¿owaniem 
Banku wobec podmiotu Citibank Bahrain nale¿¹cego do Citigroup. 
Zaanga¿owanie to obejmowa³o dwie lokaty w kwocie 350 oraz 500 
milionów dolarów amerykañskich. Lokaty te by³y krótkotermino-
wymi instrumentami oprocentowanymi na zasadach rynkowych, 
bêd¹cymi wynikiem typowych operacji maj¹cych na celu 
zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ Banku.

Zmiana od
31.12.200331.12.2004 31.12.2003

Rezerwy celowe na nale¿noœci 

    - pod obserwacj¹ 

    - zagro¿one 

Rezerwa na ryzyko ogólne 

Razem rezerwy 

WskaŸnik pokrycia rezerwami nale¿noœci zagro¿onych 

1 688 538

—

1 688 538

164 000

1 852 538

59,1%

w tys. z³

1 505 931

—

1 505 931

300 000

1 805 931

39,8%

12,1%

—

12,1%

(45,3%)

2,6%

Rezerwy na nale¿noœci kredytowe od klientów sektora niebankowego

wg stanu na dzieñ

W sytuacji normalnej 

Pod obserwacj¹ 

Zagro¿one 

    - poni¿ej standardu 

    - w¹tpliwe 

    - stracone 

Razem nale¿noœci od sektora niebankowego 

Nale¿noœci brutto od podmiotów 
niebankowych wg jakoœci zaanga¿owañ

9 053 548

1 625 103

4 535 159

709 186

1 935 282

1 890 691

15 213 810

6 636 893

1 888 525

3 132 604

660 385

647 725

1 824 494

11 658 022

56,9%

16,2%

26,9%

5,7%

5,6%

15,7%

100,0%

59,5%

10.7%

29.8%

4.7%

12.7%

12.4%

100,0%

tys. z³
31.12.2004

Udzia³ %
31.12.2003

WskaŸniki jakoœci portfela kredytowego 

tys. z³ Udzia³ %wg stanu na dzieñ
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w tys. z³ zmiana zmiana (%)31.12.2004 31.12.2003wg stanu na dzieñ

Gwarancje 

Akredytywy w³asne 

Akredytywy obce potwierdzone 

Kredyty przyrzeczone 

Lokaty do wydania 

Inne dotycz¹ce finansowania 

Razem 

Rezerwy na zobowi¹zania pozabilansowe 

WskaŸnik pokrycia rezerwami 

(669 630)

7 736

139

319 506

(3 058 066)

104 286

(3 296 029)

(105 667)

2 351 306

168 073

17 108

8 353 739

121 359

751 277

11 762 862

39 352

0,33%

3 020 936

160 337

16 969

8 034 233

3 179 425

646 991

15 058 891

145 019

0,96%

(22,2%)

4,8%

0,8%

4,0%

(96,2%)

16,1%

(21,9%)

(72,9%)

Zobowi¹zania pozabilansowe warunkowe udzielone 

Fundusze zewnêtrzne 

Wed³ug stanu na koniec 2004 roku ³¹czna wartoœæ funduszy zew-
nêtrznych Banku wynosi³a 21 917 mln z³ i by³a o 848 mln z³ (3,7%) 
ni¿sza ni¿ na koniec 2003 roku. Najwiêkszy udzia³ w zmianach 
Ÿróde³ finansowania zewnêtrznego dzia³alnoœci Banku mia³y zobo-
wi¹zania wobec sektora niefinansowego, które spad³y o 1 284 mln z³ 
(7,1%), co w du¿ej mierze wynika ze spadku ekwiwalentu z³otowego 
depozytów w walutach obcych. 

Spoœród wszystkich sektorów, pod wzglêdem dynamiki funduszy 
zewnêtrznych najwiêkszy spadek na koniec 2004 roku w stosunku 
do 2003 roku, Bank zanotowa³ w grupie klientów indywidualnych    
o 487 mln z³ (8,2%), g³ównie w depozytach terminowych, zarówno 
z³otowych jak i walutowych. W przypadku jednak depozytów waluto-
wych spadek nast¹pi³ wskutek silnej aprecjacji z³otego, gdy¿ w war-
toœciach nominalnych depozyty walutowe nieznacznie wzros³y. 
Spadek lokat z³otowych spowodowany zosta³ efektem wzmo¿onej 
konkurencyjnoœci alternatywnych ofert lokowania œrodków na ryn-

ku kapita³owym. Mimo zanotowanego spadku na koniec 2004 roku, 
Bank utrzymuje stabiln¹ pozycjê na rynku depozytów dla osób 
fizycznych. 

�ród³em spadków, wynosz¹cych 383 mln z³ (3,4%) zanotowanych  
w depozytach od podmiotów niefinansowych na koniec 2004 roku 
w stosunku do 2003 roku by³y g³ównie zobowi¹zania a’vista.           
W trakcie roku Bank notowa³ znacz¹ce wzrosty depozytów             
od przedsiêbiorstw, które w efekcie poprawy sytuacji gospodarczej 
lokowa³y nadwy¿ki p³ynnoœci na rachunkach bankowych. 

Koniec roku wobec wzmocnienia z³otego i obni¿enia p³ynnoœci 
eksporterów przyniós³ spadek lokowanych œrodków.
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w tys. z³ zmiana zmiana (%)31.12.2004 31.12.2003wg stanu na dzieñ

Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego 

Zobowi¹zania wobec sektora finansowego 

    Zobowi¹zania bie¿¹ce 

    Zobowi¹zania terminowe 

        - depozyty bankowe 

        - kredyty otrzymane 

        - depozyty terminowe instytucji niebankowych 

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego

    Zobowi¹zania bie¿¹ce 

    Zobowi¹zania terminowe 

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 

    Zobowi¹zania bie¿¹ce 

    Zobowi¹zania terminowe 

Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 

Razem fundusze zewnêtrzne 

(40 098)

479 893

696 581

(216 688)

(13 087)

(98 507)

(105 094)

1 284 916)

(454 763)

(830 153)

66 412

34 762

31 650

(62 147)

(840 856)

718

4 285 896

3 039 901

1 245 995

598 548

446 825

200 622

16 691 138

8 422 514

8 268 624

531 213

338 869

192 344

408 361

21 917 326

40 816

3 806 003

2 343 320

1 462 683

611 635

545 332

305 716

17 976 054

8 877 277

9 098 777

464 801

304 107

160 694

470 508

22 758 182

(98,2%)

12,6%

29,7%

(14,8%)

(2,1%)

(18,1%)

(34,4%)

(7,1%)

(5,1%)

(9,1%)

14,3%

11,4%

19,7%

(13,2%)

(3,7%)

Fundusze zewnêtrzne

Bez odsetek do zap³acenia.

34



Zarz¹dzanie œrodkami finansowymi 
przedsiêbiorstw 

Bank posiada bogat¹, kompleksow¹ i nowoczesn¹ ofertê produk-
tow¹ w zakresie obs³ugi finansowej i transakcyjnej przedsiêbiorstw. 
Równolegle ze œwiadczeniem tradycyjnych us³ug – takich jak np. 
prowadzenie rachunków bie¿¹cych, przelewy krajowe i zagraniczne, 
przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów w rachunku bie-
¿¹cym – Bank prowadzi intensywn¹ rozbudowê oferty i akwizycjê 
klientów w grupie bardziej wyrafinowanych produktów bankowoœci 
tr

w tys. z³ zmiana zmiana (%)31.12.2004 31.12.2003wg stanu na dzieñ

    Osób prywatnych 

    Niefinansowych podmiotów gospodarczych 

    Instytucji niekomercyjnych 

    Niebankowych podmiotów finansowych 

    Sektora bud¿etowego 

    Zobowi¹zania na przejœciowej ewidencji 

Razem 

    Bie¿¹ce 

    Terminowe 

Razem 

    Z³otowe 

    Walutowe 

Razem 

Zobowi¹zania wobec: 

(487 323)

(383 407)

(406 569)

445 146

66 411

(7 616)

(773 358)

130 246

(903 604)

(773 358)

(419 207)

(354 151)

(773 358)

5 489 847

10 749 745

424 038

2 247 722

531 212

27 510

19 470 074

10 808 488

8 661 586

19 470 074

14 508 306

4 961 768

19 470 074

5 977 170

11 133 152

830 607

1 802 576

464 801

35 126

20 243 432

10 678 242

9 565 190

20 243 432

14 927 513

5 315 919

20 243 432

(8,2%)

(3,4%)

(48,9%)

24,7%

14,3%

(21,7%)

(3,8%)

1,2%

(9,4%)

(3,8%)

(2,8%)

(6,7%)

(3,8%)

Zobowi¹zania wobec klientów niebankowych

Bez odsetek do zap³acenia.

transakcyjnej, w tym zw³aszcza bankowoœci elektronicznej i inter-
natowej. Rozwój tej dzia³alnoœci w znacznym stopniu u³atwia dostêp 
do œwiatowej klasy dorobku technologicznego Citigroup.

Nowoczesna i bogata oferta w zakresie bankowoœci transakcyjnej to 
efekt ci¹g³ych starañ o dostarczenie us³ug najlepiej odpowiadaj¹-
cych potrzebom klientów Banku. Rozwój gospodarczy i nowe pomy-
s³y na biznes naszych klientów motywuj¹ do wdra¿ania praktycznie   
w ka¿dym kwartale nowych rozwi¹zañ.

Obs³uga transakcyjna
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Jednym z nowych produktów wdro¿onych w roku 2004 jest Rachu-
nek Powierniczy, wprowadzony do katalogu rachunków bankowych 
w znowelizowanej w dniu 1 kwietnia 2004 r. Ustawie „Prawo 
Bankowe”. Produkt Rachunek Powierniczy umo¿liwia zapewnienie 
transakcji dodatkowego bezpieczeñstwa, w postaci gwarancji œcis³e-
go, zgodnego z warunkami okreœlonymi w umowie Rachunku Po-
wierniczego, realizowania zleceñ p³atniczych oraz zabezpieczenia 
œrodków pozostaj¹cych na rachunku przed roszczeniami osób 
trzecich.

Na bazie platformy obs³ugi p³atnoœci masowych „SpeedCollect”, 
która umo¿liwia przetwarzanie danych o p³atnoœciach przycho-
dz¹cych, zespó³ produktowy stworzy³ nowe rozwi¹zanie o nazwie 
„SpeedCollect Plus”, umo¿liwiaj¹ce uzupe³nianie danych w p³at-
noœciach, które nie zosta³y automatycznie rozpoznane. 

30 listopada 2004 roku BHW nawi¹za³ strategiczn¹ wspó³pracê       
z w³oskim Bankiem Monte dei Paschi di Siena. Wspó³praca zaowoco-
wa³a utworzeniem Biura „Italian Desk” z siedzib¹ w Warszawie. 
Projekt ma na celu pozyskanie klientów prowadz¹cych wymianê 
handlow¹ z polskimi lub w³oskimi kontrahentami i wsparcie ich 
rozwoju nowoczesnymi rozwi¹zaniami oferowanymi przez Bank.

Oprócz rozwoju produktów, Bank pracuje nad optymalizacj¹ ju¿ 
wdro¿onych procesów, przyczyniaj¹c siê do obni¿enia kosztów. 
Jeszcze w roku 2003 Bank rozpocz¹³ akcjê polegaj¹ca na ogra-
niczeniu drukowania wyci¹gów papierowych. Jednym z rozwi¹zañ 
wspomagaj¹cych ten proces by³o wdro¿enie wyci¹gów elektronicz-
nych, które zarówno pod wzglêdem wygl¹du jak i zawartoœci s¹ 
identyczne z wyci¹giem papierowym. Wyci¹gi elektroniczne spot-
ka³y siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem wœród klientów korpora-
cyjnych Banku. Do koñca czerwca 2004 roku ponad 40% wyci¹gów 
by³o wysy³anych tylko w formie elektronicznej, natomiast na koniec 
2004 roku nast¹pi³ wzrost do 60%. Us³uga ta wykorzystywana jest 
przez ponad 12 000 klientów. Dodatkowo Bank oferuje archiwizacjê 
wyci¹gów elektronicznych na p³ytach CD. 

W roku 2004 przeprowadzone zosta³y równie¿ prace nad redukcj¹ 
iloœci instrukcji papierowych dostarczanych przez klientów bezpo-
œrednio do oddzia³ów Banku na rzecz elektronicznych form komuni-
kacji. Dziêki podjêtym dzia³aniom wskaŸnik liczby transakcji zleca-
nych drog¹ elektroniczn¹ do iloœci wszystkich zleceñ dla Banku 
wzrós³ z poziomu 95,30% do poziomu 97,56%. Oznacza to redukcjê 
iloœci o kilkadziesi¹t tysiêcy instrukcji papierowych miesiêcznie.

Systemy bankowoœci elektronicznej z wykorzystaniem Internetu s¹ 
dziœ uznawane za podstawowe kana³y obs³ugi klientów korpora-
cyjnych w zakresie produktów bankowoœci transakcyjnej. Rok 2004 
by³ okresem dynamicznego wzrostu ich powszechnoœci. Zarówno   
do systemów klasycznej bankowoœci elektronicznej jak i systemów 
bankowoœci internetowej zosta³ wprowadzony szereg zmian maj¹-
cych na celu dalsze polepszanie ich funkcjonalnoœci. Najwa¿niej-
szym wydarzeniem w tym zakresie by³o wprowadzenie na rynek 
nowej wersji systemu CitiDirect pod nazw¹ CitiDirect LITE. CitiDirect 
LITE funkcjonuje równolegle do systemu CitiDirect i jest kierowany 
szczególnie do klientów Pionu Bankowoœci Przedsiebiorstw. Dziêki 
podjêtym dzia³aniom maj¹cym na celu poprawê ³atwoœci u¿ytkowa-
nia i stabilnoœci oprogramowania, w sposób znacz¹cy zwiêkszy³ siê 
wskaŸnik zadowolenia klientów z systemu CitiDirect.

Oprócz nowych produktów i rozwi¹zañ, Bank dynamicznie pozys-
kuje klientów do dobrze ju¿ znanych produktów. Przyk³adem mo¿e 
byæ rynek Przedp³aconych Kart P³atniczych Visa Electron, na którym 
Bank utrzymuje pozycjê lidera. Karty wydawane s¹ klientom kor-
poracyjnym organizuj¹cym programy lojalnoœciowe i promocyjne       
w formie Elektronicznego Bonu Towarowego. W roku 2004 liczba 
klientów korzystaj¹cych z tego produktu wzros³a o 49%. Na koniec 
roku liczba wydanych Przedp³aconych Kart P³atniczych wynosi³a 127 
tysiêcy.

Bank aktywnie pozyskuje równie¿ klientów korzystaj¹cych z Kart 
Debetowych Citibank Business, których liczba wzros³a o 135%,           
a liczba wydanych kart wzros³a o 123%. 
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W 2004 roku mia³ miejsce dynamiczny rozwój Sieci Obs³ugi 
P³atnoœci (S.O.P.) UniKasa. Liczba punktów funkcjonuj¹cych w ra-
mach sieci wzros³a do ponad 1200 w stosunku do grudnia ubieg³ego 
roku. Oprócz ogólnopolskich wystawców rachunków wœród obs³u-
giwanych wierzycieli znalaz³y siê firmy o charakterze lokalnym, co 
znacznie poprawi³o atrakcyjnoœæ sieci. W grudniu iloœæ rachunków 
realizowanych w ramach sieci UniKasa przekroczy³a 300 tys.

W 2004 roku osi¹gniêto dalszy wzrost wykorzystania wersji podsta-
wowej systemu obs³ugi p³atnoœci masowych SpeedCollect. System 
ten oferowany jest m.in. operatorom telefonii stacjonarnej i ko-
mórkowej, operatorom telewizji kablowych, dystrybutorom energii 
elektrycznej i gazu, czy ubezpieczycielom. Przez ca³y 2004 rok 
us³uga SpeedCollect pozwoli³a rozksiêgowaæ w sposób automatycz-
ny ponad 130 milionów p³atnoœci. Wyeliminowanie obs³ugi transakcji 
papierowych w lipcu pozwoli³o na pe³niejsz¹ automatyzacjê procesu 
oraz ograniczenie kosztów jego obs³ugi. Wspólne przedsiêwziêcie 
Banku i Poczty Polskiej umo¿liwi³o skrócenie transferu œrodków 
p³atnoœci pocztowych do Banku do 2 dni roboczych. Istotnym pro-
jektem maj¹cym wp³yw na czas i jakoœæ danych p³atnoœci dostar-
czanych do klientów w ramach us³ugi SpeedCollect by³o uruchomie-
nie platformy CitiConvert – zintegrowanego systemu odpowiedzial-
nego za przygotowywanie raportów elektronicznych.

W roku 2004 Bank odgrywa³ aktywn¹ rolê na rynku obs³ugi p³at-
noœci za poœrednictwem polecenia zap³aty (tzw. direct debit). W ca-
³ym 2004 roku klienci Banku przes³ali ponad 4,76 miliona transakcji, 
co pozwoli³o osi¹gn¹æ w grudniu ponad 50% procentowy udzia³        
w rynku transakcji Direct Debit. Utrzymanie pozycji lidera tej formy 
rozliczeñ by³o mo¿liwe dziêki uczestnictwu w inicjatywach maj¹-
cych na celu promocjê polecenia zap³aty wœród klientów Banku. 
Czynny udzia³ Banku w Koalicji na rzecz Polecenia Zap³aty, która 
zorganizowa³a i przeprowadzi³a kampaniê promuj¹c¹ Polecenie 
Zap³aty w prasie, internecie oraz telewizji zosta³ wysoko oceniony 
przez klientów Banku. Efektem dzia³añ Koalicji by³o przyznanie 
Bankowi presti¿owej nagrody magazynu „Twój Styl” Alicja 2003. 

Ponadto, w ramach wspó³pracy pomiêdzy Pionami Bankowoœci 
Przedsiêbiorstw i Bankowoœci Detalicznej, Bank wprowadzi³ mo¿li-
woœæ aktywowania Polecenia Zap³aty przez klientów detalicznych 
poprzez CitiPhone oraz CitibankOnline.

 

W 2004 roku Bank znacz¹co rozszerzy³ ofertê oraz kontynuowa³ 
rozwój platform elektronicznych, poprzez które udostêpniane s¹ 
produkty finansowania handlu. 

W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem klientów Banku – 
poszerzono ofertê produktów gwarancyjnych Banku o gwarancjê 
akcyzow¹, bêd¹c¹ zobowi¹zaniem podjêtym przez Bank wobec 
Urzêdu Celnego, na zlecenie klienta Banku, stanowi¹cym zabezpie-
czenie zap³aty podatku akcyzowego. 

Rozszerzono równie¿ ofertê gwarancji Banku o standardy wyma-
gane przez beneficjentów w ramach programów PHARE, Unii 
Europejskiej, Banku Œwiatowego oraz wed³ug wzorów wymaganych 
przez Izby Celne. 

Kolejnym nowym produktem jest podpisana przez Bank umowa       
z Agencj¹ Rynku Rolnego (ARR), dotycz¹c¹ wspó³pracy w zakresie 
udzielania i obs³ugi przez Bank gwarancji bankowych wystawianych 
na rzecz ARR, stanowi¹cych zabezpieczenie pokrycia kwot wyni-
kaj¹cych z p³atnoœci dokonywanych przez ARR w ramach mecha-
nizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

Oprócz produktów gwarancyjnych, w ramach produktów finanso-
wania handlu, Bank rozbudowa³ ofertê faktoringu o opcjê finanso-
wania dostawców (ang. Supplier Finance). Mechanizm finansowania 
polega na dyskoncie wierzytelnoœci pochodz¹cych od wybranej 
grupy dostawców danego d³u¿nika, bez zachowania prawa regresu 
do dostawcy. Ca³oœæ ryzyka Banku koncentrowana jest na d³u¿niku, 
który jest klientem kredytowym Banku i do celów realizacji progra-
mu udostêpnia w³asn¹ liniê kredytow¹. Wprowadzenie takiego 

Produkty finansowania handlu
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produktu pozwala d³u¿nikowi na wyd³u¿enie terminów p³atnoœci,        
a dostawcy na poprawê p³ynnoœci finansowej.

Innym nowym rozwi¹zaniem zaproponowanym przez Bank jest 
Handlowy Kredyt Rewolwingowy - przeznaczony do finansowania 
bie¿¹cej dzia³alnoœci klienta. Kredyt zabezpieczony jest potwier-
dzon¹ cesj¹ wierzytelnoœci od wybranych, krajowych d³u¿ników. 
Istotn¹ cech¹ produktu jest cotygodniowe dostosowywanie wyso-
koœci udostêpnionej linii kredytowej do wartoœci przedstawionych 
wierzytelnoœci. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ produkt na rynku stanowi auto-
matyzacja w ramach elektronicznej platformy CitiConnect, dziêki 
której jest to produkt wygodny dla klienta i efektywny dla Banku. 
Dodatkow¹ korzyœci¹ dla klienta jest interakcja Banku z jego 
d³u¿nikami, co wp³ywa na zwiêkszenie dyscypliny p³atniczej jego 
d³u¿ników.

Najwa¿niejszymi transakcjami finansowania handlu dla Banku         
w roku 2004 by³y: 

• Podpisanie umowy ramowej udzielania gwarancji bankowych z fir-
m¹ z bran¿y budowlanej na kwotê 80 mln z³; 

• Gwarancja p³atnicza udzielona w ramach konsorcjum banków     
na zlecenie klienta z bran¿y paliwowej na ³¹czn¹ kwotê 96 mln 
USD (Bank uczestniczy³ z wk³adem 48 mln USD), zabezpieczaj¹ca 
zobowi¹zania kontraktowe wobec dostawców; 

• Akredytywa zabezpieczaj¹ca na kwotê 37,5 mln EUR, wystawiona 
na zlecenie klienta z bran¿y paliwowej zabezpieczaj¹ca zobowi¹-
zania kontraktowe przy realizowanej inwestycji; 

• Uruchomienie programów prefinansowania eksportu dla firmy     
z bran¿y stoczniowej na kwotê 34,2 mln USD dla armatora zagra-
nicznego we wspó³pracy z KUKE oraz Skarbem Pañstwa; 

• Krótkoterminowe finansowanie sieci dystrybucji firmy przemys³u 
oponiarskiego (ponad 80 dystrybutorów) w oparciu o rozwi¹zanie 
Karty Paylink (narzêdzie zapewniaj¹ce dostêp do nale¿noœci han-
dlowych nastêpnego dnia po dacie wystawienia faktury b¹dŸ po 

dniu jej wymagalnoœci z mo¿liwoœci¹ przyznania automatycznego 
kredytu d³u¿nikowi), na ³¹czn¹ kwotê 34 mln z³; 

• Uruchomienie pierwszej transzy kredytu celowego (skupowego) 
dla firmy z bran¿y cukrowniczej na kwotê 30 mln z³, docelowa 
kwota to 60 mln z³; 

• Uruchomienie kredytu prefinansowania eksportu na ³¹czn¹ kwotê 
87 mln USD (Bank uczestniczy³ z wk³adem 29 mln USD) w bran¿y 
przemys³u stoczniowego w ramach konsorcjum banków na budo-
wê 10 kontenerowców w przeci¹gu 3 lat; 

• Uruchomienie kredytu prefinansowania eksportu w bran¿y prze-
mys³u maszynowego na kwotê 12 mln z³; 

• Program finansowania dostawców klienta z bran¿y budowlanej  
na kwotê 10 mln z³ dla 10 nowych dostawców.

Czêœæ z wymienionych wczeœniej programów dotyczy obs³ugi handlu 
zagranicznego, w której Bank Handlowy w Warszawie SA utrzymuje 
dominuj¹c¹ pozycjê na rynku. Jej fundamentem jest szeroka baza 
klientowska oraz wieloletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug 
finansowych na rzecz polskich eksporterów i importerów. Wa¿nym 
atutem Banku na rynku rozliczeñ handlu zagranicznego jest tak¿e 
kompletna oferta produktowa, obejmuj¹ca ca³¹ gamê akredytyw, 
inkas dokumentowych, gwarancji, akceptów bankierskich, dyskont 
weksli i nale¿noœci udokumentowanych fakturami. Dobre rezultaty 
daje tak¿e wspó³praca z Korporacj¹ Ubezpieczeñ Kredytów Ekspor-
towych S.A., w tym zw³aszcza w zakresie ubezpieczania nale¿noœci     
z tytu³u handlu z krajami Europy Wschodniej.

 

Bank jest liderem na rynku banków depozytariuszy w Polsce. 
Oferuje zarówno us³ugi powiernicze dla zagranicznych inwestorów 
instytucjonalnych, jak i us³ugi depozytariusza przeznaczone dla 
krajowych podmiotów finansowych, szczególnie funduszy emerytal-
nych, inwestycyjnych i kapita³owych funduszy ubezpieczeniowych.

Us³ugi powiernictwa papierów wartoœciowych
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W ramach regulaminowej dzia³alnoœci, na podstawie zezwolenia 
Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d, Departament prowadzi 
rachunki papierów wartoœciowych, rozlicza transakcje w obrocie 
papierami wartoœciowymi, zapewnia obs³ugê wyp³at dywidend i od-
setek, wycenê portfela aktywów, indywidualne raporty, a tak¿e 
aran¿uje reprezentowanie klientów w walnych zgromadzeniach 
akcjonariuszy spó³ek publicznych. Ponadto, Departament œwiadczy 
us³ugi prowadzenia rejestru zagranicznych papierów wartoœcio-
wych, w ramach których poœredniczy w rozliczaniu transakcji 
klientów krajowych na rynkach zagranicznych. 

Bank aktywnie dzia³a na rzecz doskonalenia regulacji prawnych ryn-
ku papierów wartoœciowych, uczestnicz¹c poprzez delegowanych 
przedstawicieli w pracach Rady Banków Depozytariuszy przy Zwi¹z-
ku Banków Polskich. Silna pozycja Banku uzasadnia przedstawianie 
w³asnych propozycji zmian w przepisach prawnych oraz kreowania 
praktyk przybli¿aj¹cych nasz rynek do standardów miêdzynarodo-
wych. Bank wspó³pracuje z Komisj¹ Papierów Wartoœciowych i Gie³d, 
Krajowym Depozytem Papierów Wartoœciowych S.A., Gie³d¹ Pa-
pierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. oraz Komisj¹ Nadzoru 
Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych przy wprowadzaniu nowych 
rozwi¹zañ systemowych.

Na koniec 2004 roku Bank wykonywa³ us³ugi depozytariusza dla     
7 otwartych funduszy emerytalnych oraz dla 12 funduszy inwe-
stycyjnych, zarz¹dzanych przez 4 Towarzystwa Funduszy Inwesty-
cyjnych.

Rynek pieniê¿ny i walutowy 

W roku 2004 Bank umocni³ swoj¹ wiod¹c¹ pozycjê wœród uczestni-
ków rynku walutowego, pieniê¿nego i stóp procentowych w Polsce. 
W 2004 roku obroty walutowe wzros³y o 17% w stosunku do 2003 
roku, dziêki czemu udzia³ Banku na rynku walutowym wzrós³ do 23%. 
W 2004 roku Bank utrzyma³ tak¿e wiod¹c¹ pozycjê na rynku 
obligacji przedsiêbiorstw uzyskuj¹c blisko 20% udzia³. 

W 2004 roku Bank pozyska³ ponad 100 nowych klientów zawieraj¹-
cych transakcje opcyjne oraz wprowadzi³ szereg nowych struktur 
opcyjnych. Powy¿sze osi¹gniêcia przyczyni³y siê do wzmocnienia 
pozycji Banku na rynku instrumentów pochodnych. Obserwuj¹c rok 
2004 mo¿na równie¿ zauwa¿yæ znacz¹cy wzrost zainteresowania 
opcjami walutowymi na Euro zwi¹zanego ze wzrostem rozliczeñ 
polskich przedsiêbiorstw z krajami Europejskiej Unii Monetarnej.

W 2004 roku Pion Skarbu wprowadzi³ kilka nowych produktów 
zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i detalicznych. W marcu 
2004 roku, z myœl¹ o klientach wykazuj¹cych du¿e nadwy¿ki finan-
sowe, wdro¿ono program Depozytów Powi¹zanych z Rynkiem (MLD, 

). Jest to produkt komplementarny w sto-
sunku do regularnych depozytów, a jego przewag¹ jest mo¿liwoœæ 
uzyskania wy¿szych stóp zwrotu w zale¿noœci od kszta³towania siê 
poziomu wybranego wskaŸnika rynkowego przy jednoczesnym za-
bezpieczeniu zainwestowanego kapita³u. W drugiej po³owie 2004 
roku, wychodz¹c na przeciw potrzebom klientów, Bank rozszerzy³ 
równie¿ wachlarz walut, w których mo¿na zawieraæ umowy MLD.      
W ca³ym 2004 roku, 64% wolumenu stanowi³y MLD oparte o USD,       
a 31% o EURO. 

Wœród transakcji przeprowadzonych przez Bank w 2004 roku 
wyró¿niæ mo¿na samodzielnie przeprowadzon¹ dla Ministerstwa 
Finansów niepubliczn¹ emisjê kuponowych obligacji strukturyzowa-
nych (private placement) na kwotê 750 milionów PLN oraz tran-
sakcjê strukturyzowan¹, zabezpieczaj¹c¹ cenê surowca dla klienta 
przemys³u energetycznego. Bank obserwuje wzrastaj¹cy popyt     
na oferowane transakcje zabezpieczaj¹ce, czego efektem by³o 
zawarcie w roku 2004 kilku kolejnych umów zabezpieczaj¹cych 
ceny surowców oraz stóp procentowych.

ang. Market Linked Depositang. Market Linked Deposit

39



Bankowoœæ Korporacyjna 

Pion Bankowoœci Korporacyjnej zosta³ stworzony by zapewniæ 
kompleksow¹ obs³ugê dla ponad 140 najwiêkszych klientów, którzy 
oprócz potrzeb w zakresie podstawowego wachlarza produktów 
potrzebuj¹ doradztwa w zakresie in¿ynierii finansowej, optyma-
lizuj¹cej ich wspó³pracê z Bankiem. Poszczególne departamenty       
w Pionie zapewniaj¹ koordynacjê oferowanych produktów z zakresu 
skarbu i zarz¹dzania œrodkami finansowymi oraz przygotowuj¹ 
ofertê kredytow¹, finansowania kapita³em d³u¿nym oraz obs³ugi     
w zakresie fuzji i przejêæ. .

 

G³ównymi transakcjami przeprowadzonymi przez Bank w 2004 roku 
by³y:  

• W I po³owie 2004 roku Bank pe³ni³ rolê doradcy finansowego dla 
klienta bran¿y paliwowej w procesie zakupu dzia³aj¹cego w tej 
samej bran¿y podmiotu zagranicznego. Zakres doradztwa Banku 
odnosi³ siê do analizy d³ugu spó³ek wchodz¹cych w sk³ad przej-
mowanej grupy oraz okreœlenia sposobów restrukturyzacji tego 
d³ugu, a tak¿e analizy wp³ywu nabycia Spó³ki na rating i warunki 
finansowania klienta Banku.  

• W marcu 2004 roku Bank wzi¹³ udzia³ w organizacji kredytu kon-
sorcjalnego dla podmiotu dzia³aj¹cego w bran¿y energetycznej     
o wartoœci 88 mln z³.  

• W kwietniu 2004 roku, Bank pe³ni³ funkcjê doradcy finansowego 
dla miêdzynarodowej grupy ubezpieczeniowej przy sprzeda¿y jej 
udzia³ów w spó³ce polskiej. Bank przygotowywa³ równie¿ memo-
randum informacyjne oraz przeprowadzi³ proces poszukiwania in-
westora strategicznego dla zbywanej spó³ki.

• Równie¿ w III kwartale 2004 roku, Bank sfinalizowa³ umowê        
5-letniego kredytu dla podmiotu z bran¿y telekomunikacyjnej     
na kwotê 550 mln EUR. W transakcji, w której uczestniczy 14 
banków, Bank pe³ni rolê upowa¿nionego g³ównego organizatora    
i agenta.  

Finansowanie i doradztwo dla przedsiêbiorstw

• W IV kwartale 2004 roku, Bank sfinalizowa³ umowê 2,5-letniego 
kredytu dla klienta z bran¿y lotniczej na kwotê 400 mln z³.           
W transakcji, w której uczestniczy piêæ banków, Bank pe³ni rolê 
g³ównego organizatora oraz agenta kredytu.  

• W IV kwartale 2004 roku, Bank zawar³ z klientem z bran¿y 
transportowej umowê zlecenia na organizacjê 10-letniego kredytu 
konsorcjalnego na ³¹czn¹ kwotê 130 mln EUR. W transakcji Bank 
bêdzie pe³ni³ funkcjê g³ównego organizatora oraz agenta kredytu.

 

Od lat Bank utrzymuje siê w œcis³ej czo³ówce podmiotów dzia³a-
j¹cych na rynku pierwotnym d³u¿nych papierów wartoœciowych emi-
towanych przez firmy i instytucje finansowe. W 2004 roku Departa-
ment Bankowoœci Inwestycyjnej, Doradztwa i Rynków Kapita³owych 
uczestniczy³ w uruchomieniu nastêpuj¹cych nowych emisji:  

• W styczniu 2004 roku Bank uczestniczy³ w uruchomieniu progra-
mu emisji krótkoterminowych papierów d³u¿nych spó³ki leasingo-
wej z limitem zad³u¿enia 600 mln z³. Bank pe³ni³ rolê wspó³orga-
nizatora i dealera programu.  

• W czerwcu 2004 roku Bank przyst¹pi³ do programu emisji krótko- 
i œrednio-terminowych obligacji z limitem zad³u¿enia 300 mln z³ 
dla podmiotu zarz¹dzaj¹cego sieci¹ hipermarketów. Bank pe³ni      
w programie rolê dealera.  

• W lipcu 2004 roku Bank podpisa³ z podmiotem z bran¿y energe-
tycznej umowê zlecenia na przygotowanie programu emisji d³ugo-
terminowych obligacji na kwotê 600 mln z³. Celem emisji bêdzie 
sfinansowanie budowy bloku energetycznego. Bank pe³ni rolê 
g³ównego banku strukturyzuj¹cego transakcjê oraz jednego z 3 
upowa¿nionych g³ównych organizatorów.  

• We wrzeœniu 2004 roku Bank podpisa³ aneksy do umów programu 
emisji instrumentów d³u¿nych dla grupy podmiotów z bran¿y 
samochodowej, zwiêkszaj¹ce m.in. limit zad³u¿enia w ramach 
programu do kwoty 2 mld PLN. W ramach programu Bank pe³ni 
rolê mened¿era wiod¹cego, agenta p³atnika, depozytariusza oraz 
dealera.  

Emisje d³u¿nych papierów wartoœciowych przedsiêbiorstw
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• W IV kwartale 2004 roku, Bank podpisa³ umowê programu emisji 
instrumentów d³u¿nych dla klienta z bran¿y motoryzacyjnej          
z limitem zad³u¿enia 500 mln z³. W ramach programu Bank pe³ni 
rolê organizatora, agenta emisji, agenta do spraw p³atnoœci, depo-
zytariusza oraz dealera. 

Wed³ug stanu na koniec 2004 roku Bank posiada³ wiod¹cy udzia³       
w rynku emisji krótkoterminowych papierów d³u¿nych na poziomie 
przekraczaj¹cym 20%.

Bankowoœæ Komercyjna 

W 2004 roku w Banku zosta³ wyodrêbniony Pion Bankowoœci Ko-
mercyjnej. Jego zadaniem jest obs³uga instytucji sektora publicz-
nego oraz przedsiêbiorstw, które zdefiniowane s¹ pomiêdzy firma-
mi ma³ej i œredniej wielkoœci, a najwiêkszymi korporacjami. Pion 
Bankowoœci Komercyjnej jest nastawiony na obs³ugê przedsiê-
biorstw w skali ca³ego kraju z optymalnym wykorzystaniem sieci 
oddzia³ów oraz na bazie pe³nej oferty produktowej, przy szczegól-
nym uwzglêdnieniu zarz¹dzania p³ynnoœci¹ firm oraz finansowania 
handlu. 

Powstanie Pionu Bankowoœci Komercyjnej zapewnia klientom, ob-
s³ugiwanym w ramach tego pionu bardziej efektywn¹ obs³ugê i op-
tymalne dostosowanie oferty Banku do ich oczekiwañ i potrzeb. 
Kluczow¹ rolê w tej obs³udze odgrywa odpowiedni proces zarz¹-
dzania ryzykiem kredytowym. Zak³ada on dopasowanie procedury 
zatwierdzania oraz monitorowania ryzyka do charakterystyki port-
fela klientowskiego, a wiêc i kredytowego. 

Nie ulegnie zmianie model obs³ugi firm, które znalaz³y siê w nowym 
pionie, a które s¹ obs³ugiwane lokalnie. Nadrzêdnym celem jest 
udostêpnienie dotychczasowej oferty produktowej Banku (zarz¹-
dzania œrodkami finansowymi, skarbu, oraz podstawowe produkty   
z zakresu corporate finance i bankowoœci inwestycyjnej) szerokiej 
bazie klientów oraz intensyfikacja sprzeda¿y wi¹zanej produktów.

W 2004 roku Bank przeprowadzi³ pierwszy, kilkutygodniowy etap 
kampanii prasowej Bankowoœci Przedsiêbiorstw w presti¿owych       
i opiniotwórczych periodykach. Celem tego etapu jest promocja wi-
zerunku Citibank Handlowy jako instytucji oferuj¹cej unikalne po³¹-
czenie lokalnej wiedzy, d³ugoletniego doœwiadczenia na polskim 
rynku, profesjonalnego zespo³u z globalnym zasiêgiem, innowacyj-
nymi produktami i nowoczesn¹ œwiatow¹ technologi¹. 

Bankowoœæ detaliczna

 

Od maja 2004 roku oferta Banku Handlowego, wzbogaci³a siê          
o ofertê CitiBusiness przeznaczon¹ dla ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw. Rynkiem docelowym oferty CitiBusiness s¹ podmioty 
gospodarcze, bez wzglêdu na formê prawn¹, bêd¹ce rezydentami, 
posiadaj¹ce roczny obrót ze sprzeda¿y nie przekraczaj¹cy 8 mln z³  
i prowadz¹ce rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej, który nie zosta³ wy-
kluczony z rynku docelowego Banku. 

Oferta CitiBusiness opiera siê na koncepcji sprzeda¿y produktów      
i us³ug w postaci 4 Pakietów produktowych. Dziêki swojej ró¿no-
rodnoœci odpowiadaj¹ one na wszelkie potrzeby przedsiêbiorców        
z rynku docelowego. Pakiety dostêpne w chwili obecnej to:

Bankowoœæ ma³ych przedsiêbiorstw Citibusiness

CitiBusiness Start

CitiBusiness Dzia³anie

CitiBusiness Finansowanie

CitiBusiness Premium

Pakiet

Ma³e firmy i firmy rozpoczynaj¹ce 
dzia³alnoœæ

Firmy aktywne transakcyjnie

Firmy poszukuj¹ce Ÿróde³ finansowania 
dzia³alnoœci bie¿¹cej i inwestycji

Firmy oczekuj¹ce presti¿owej obs³ugi 
oraz kompleksowej oferty produktowej

Klienci
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Sektor Bankowoœci Detalicznej 

Rok 2004 by³ dla bankowoœci detalicznej okresem szans zwi¹zanych 
ze wzrostem popytu konsumpcyjnego i zapotrzebowania na produk-
ty bankowe, ale równie¿ wyzwañ rynku us³ug finansowych otwar-
tego na konkurencjê z krajów Unii Europejskiej. Banki zachêca³y 
mniejszymi prowizjami i  mar¿ami, co zaostrzy³o starania o pozyska-
nie i utrzymanie klientów. 

W takich warunkach tym bardziej godne uwagi jest utrzymanie        
w roku 2004 przez Bank wiod¹cej roli na rynku kart kredytowych, 
odnotowuj¹c 14% wzrost wydanych kart w stosunku do koñca roku 
2003. Kluczowym czynnikiem wzrostu okaza³a siê wydawana         
we wspó³pracy z sieci¹ stacji paliw BP Moto-karta Kredytowa 
Citibank-BP. £¹czna liczba wydanych przez Bank kart kredytowych 
(Citibank Silver, Citibank Gold, Citibank-BP, Citibank-Era, Citibank-
Elle) w 2004 roku przekroczy³a 520 tys. 

Dodatkowym udogodnieniem, ciesz¹cym siê du¿ym popytem wœród 
klientów jest Plan Sp³at Ratalnych – Komfort, pozwalaj¹cych roz³o-
¿yæ na korzystne miesiêczne raty wybrane transakcje dokonane     
za pomoc¹ karty kredytowej. Ponadto, karty kredytowe Citibank    
od 2004 roku oferuj¹ klientom mo¿liwoœæ sp³aty karty za poœred-
nictwem polecenia zap³aty ustanowionego na rachunku prowadzo-
nym w innym banku.

Pozosta³e produkty kredytowe Banku równie¿ cieszy³y siê du¿ym 
popytem. Wolumen udzielonych Kredytów Citibank, uruchamianych 
przy minimum formalnoœci i mog¹cych finansowaæ dowolny cel na 
koniec 2004 roku by³ dwukrotnie wy¿szy w stosunku do roku 2003. 
Do popularnoœci produktu przyczyni³a siê równie¿ opcja konsolidacji 
innych kredytów w jeden.

Innymi popularnymi produktami kredytowymi Banku by³y Linia Kre-
dytowa Citibank oraz Zabezpieczona Linia Kredytowa, oferuj¹ca 
jeszcze korzystniejsze oprocentowanie, pozwalaj¹ca zrealizowaæ 

Przeniesienie obs³ugi ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do Sektora 
Bankowoœci Detalicznej pozwoli³o na usystematyzowanie oraz roz-
szerzenie oferty produktowej w stosunku do oferty Interbiznesu. 
Umo¿liwi³o to równie¿ poszerzenie dostêpu do rachunku o kana³y 
dystrybucyjne Bankowoœci Detalicznej takie jak CitiPhone 24h, ban-
kowoœæ elektroniczn¹ Citibank Online oraz sieæ oddzia³ów detalicz-
nych i bankomatów Citibank Online. 

Ponadto, dziêki wspólnej platformie ewidencyjno – ksiêgowej, w³¹-
czenie CitiBusiness do Bankowoœci Detalicznej umo¿liwi³o na powi¹-
zanie konta osobistego i rachunku firmowego, co jest nowoœci¹       
w ofercie produktowej Banku. Klienci maj¹ mo¿liwoœæ ustanowienia 
relacji pomiêdzy kontem osobistym i rachunkiem firmowym. Roz-
wi¹zanie to przeznaczone jest dla Klientów, którzy prowadz¹ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ jako osoby fizyczne lub s¹ przedstawicielami 
wolnych zawodów. Pozwala ono zarz¹dzaæ œrodkami finansowymi 
na rachunku firmowym poprzez konto osobiste. Dodatkowo wp³ywa 
na ograniczenie kosztów ze wzglêdu na bezp³atne przelewy w ra-
mach relacji.

Nowa oferta CitiBusiness ma na celu zbudowanie wizerunku Banku 
jako partnera dla przedsiêbiorców ju¿ od chwili rozpoczêcia przez 
nich dzia³alnoœci oraz wspomagaj¹cego ich rozwój. Doœwiadczenie 
Banku, wiedza na temat us³ug finansowych oraz nowoczesne tech-
nologie przek³adaj¹ siê na zrozumia³¹, przyjazn¹ dla klienta ofertê    
w postaci Pakietów, dostêpn¹ poprzez ró¿norodne kana³y. Oferta 
CitiBusiness powinna byæ postrzegana jako konkurencyjna cenowo 
oraz uto¿samiana ze wszelkimi znanymi atutami Citibanku Handlo-
wego - wysoka jakoœæ, nowoczesnoœæ, profesjonalizm.

W IV kwartale 2004 r. oferta CitiBusiness zosta³a wzbogacona o pro-
dukty obs³ugi i finansowania handlu: akredytywê dokumentow¹, 
inkaso dokumentowe, dyskonto nale¿noœci z tytu³u akredytywy do-
kumentowej oraz gwarancjê bankow¹. W grudniu 2004 roku uru-
chomiona zosta³a równie¿ strona internetowa , 
zawieraj¹ca szczegó³owe informacje o ofercie, formularze aplikacji 
oraz dane kontaktowe.

www.citibusiness.plwww.citibusiness.pl
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planowany zakup bez likwidacji oszczêdnoœci zdeponowanych       
na lokatach. Dodatkowym atutem produktów jest zerowa stawka 
oprocentowania przez pierwsze 7 dni. Wolumen udzielonych Linii 
Kredytowych wzrós³ w przeci¹gu 2004 roku o 9%.

W celu uzupe³nienia oferty kredytowej, w marcu 2004 roku Bank 
podj¹³ wspó³pracê z GE Money Bank SA, w zakresie oferowania 
kredytów hipotecznych. W wybranych oddzia³ach wielofunkcyjnych 
oraz oddzia³ach CitiGold w ca³ej Polsce klienci uzyskali dostêp        
do podstawowych informacji o ofercie i warunkach kredytowania 
oraz mo¿liwoœæ umówienia siê na spotkanie z przedstawicielem    
GE Money Bank SA. Kredyt mo¿e byæ przeznaczony na zakup 
mieszkania lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym, ale równie¿ 
na budowê lub rozbudowê domu w atrakcyjnym systemie gospo-
darczym. Kredyty dostêpne s¹ w czterech walutach – PLN, EUR, 
CHF i USD i oprocentowane wed³ug stopy zmiennej.

W roku 2004 Bank zanotowa³ znacz¹c¹ dynamikê oferowanych 
produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, a liczba klientów, 
którzy skorzystali z produktów oferuj¹cych mo¿liwoœæ osi¹gania 
ponadprzeciêtnych zysków przy zachowaniu akceptowalnego ryzy-
ka, wzros³a o prawie 35% w stosunku do roku 2003.

W ramach oferty produktów ubezpieczeniowych, Bank oferuje m.in. 
„Program oszczêdnoœciowy z ubezpieczeniem na ¿ycie Plus”, „Pro-
gram inwestycyjny z ubezpieczeniem na ¿ycie”, a tak¿e „Portfel In-
westycyjny”. Ten ostatni, wprowadzony jeszcze w IV kwartale 2003 
roku odnotowa³ w roku 2004 dynamiczny wzrost. Jest to atrakcyjne 
i bardzo innowacyjne rozwi¹zanie na rynku, pozwalaj¹ce klientom 
pomna¿aæ œrodki w funduszach inwestycyjnych, elastycznie prze-
nosiæ œrodki miêdzy funduszami przy jednoczesnym zapewnieniu 
ochrony kapita³u i korzystnych aspektach prawno-podatkowych.

Wœród produktów inwestycyjnych, wyró¿niæ nale¿y Celowe Plany 
Oszczêdnoœciowe CitiFundusze, których sprzeda¿ w 2004 roku ule-
g³a podwojeniu w stosunku do 2003 roku oraz Lokaty Inwestycyjne 

Citibank (MLD). W 2004 roku odby³y siê 34 subskrypcje MLD, 
oferuj¹ce klientom mo¿liwoœæ korzystania ze sprzyjaj¹cej koniun-
ktury rynków kapita³owych oraz 17 subskrypcji Obligacji Struktury-
zowanych.

W paŸdzierniku 2004 roku Bank rozpocz¹³ poœrednictwo w sprze-
da¿y produktu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku 
Handlowego S.A.- Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Citi-
fundszami, daj¹cego mo¿liwoœæ inwestowania w wybranych fundu-
szach. W ramach IKE mo¿na inwestowaæ w fundusze bezpieczne jak 
równie¿ bardziej ryzykowne, które w d³ugim okresie mog¹ przynieœæ 
zdecydowanie wiêkszy zysk.

Rok 2004 przyniós³ równie¿ dalszy rozwój us³ugi z zakresu banko-
woœci detalicznej – CitiGold Zarz¹dzanie Maj¹tkiem (CitiGold Wealth 
Management) – opartej o zintegrowany pakiet produktów oszczê-
dnoœciowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, wspierany przez 
aplikacje komputerowe Plan Maj¹tkowy oraz Analityk Portfela. 
Oferta funkcjonuje pod oddzieln¹ mark¹ (tzw. subbrand) i skiero-
wana jest do klientów dysponuj¹cych œrodkami inwestycyjnymi        
w kwocie nie mniejszej ni¿ 100 tys. z³ i oczekuj¹cych zindywiduali-
zowanej porady finansowej. CitiGold Zarz¹dzanie Maj¹tkiem zapew-
nia wszechstronn¹ analizê profilu inwestycyjnego klienta i umo¿li-
wia stworzenie modelu realizacji potrzeb finansowych z wykorzy-
staniem szerokiej gamy produktów dostosowanego do indywidual-
nych potrzeb klienta. CitiGold Zarz¹dzanie Maj¹tkiem dostêpne jest 
w 11 oddzia³ach CitiGold oraz 18 oddzia³ach korporacyjnych Banku.

Pomimo popularyzacji alternatywnych produktów oszczêdnoœcio-
wych oraz du¿ej konkurencji o depozyty klientów, Bank utrzymuje 
stabiln¹ pozycjê na rynku, nie prowadz¹c agresywnej polityki 
cenowej. Jest to zas³ug¹ nowoczesnej oferty T-lokat zawieranych 
przez Internet, umo¿liwiaj¹cych klientom ³atwy i szybki dostêp do 
produktu, szeroki wybór walut i d³ugoœci trwania lokat, przy konku-
rencyjnym oprocentowaniu.
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Rozbudowie oferty produktowej towarzyszy wdra¿anie pionierskich 
kana³ów dystrybucyjnych. W roku 2004 Bank obserwowa³ rozwój 
wdro¿onej pod koniec 2003 roku us³ugi ustanawiania polecenia 
zap³aty przez telefon. Oprócz tego Bank uruchomi³ mo¿liwoœæ zle-
cenia us³ugi przez internet. Na potrzeby polecenia zap³aty inicjo-
wanej przez telefon b¹dŸ Internet, na koniec 2004 roku Bank wspó³-
pracowa³ z takimi operatorami jak: Netia, Œwiat Internet, Plus GSM, 
Era GSM, Idea, TP SA, UPC oraz Cyfra Plus.

Telefoniczny serwis obs³ugi klienta CitiPhone w maju zosta³ kana-
³em dystrybucji dla niezabezpieczonych kredytów w rachunku 
bie¿¹cym. Obecnie klient mo¿e otrzymaæ liniê kredytow¹ dla nieza-
bezpieczonego kredytu w rachunku bie¿¹cym bez wizyty w oddziale 
Banku.

W 2004 roku Bank kontynuowa³ popularyzacjê platformy inter-
netowej Citibank Online (CBOL) gdzie odnotowano wzrost liczby 
zarejestrowanych klientów platformy internetowej do ponad 230 
tys., co oznacza 56% wzrost w stosunku do koñca 2003 roku. 
Dodatkowo, Bank odnotowa³, ¿e ponad 70% transakcji jest inicjo-
wanych przez platformê internetow¹, co przynosi Bankowi wy-
mierne korzyœci poprzez oszczêdnoœci na innych kana³ach obs³ugi.

Rok 2004 by³ tak¿e okresem wzrostu zainteresowania us³ug¹ 
CitiGSM, polegaj¹c¹ na przesy³aniu do klienta dziennych raportów  
o saldzie na jego rachunku bie¿¹cym lub rachunku karty kredytowej 
za pomoc¹ kana³u SMS. Liczba u¿ytkowników serwisu wzros³a       
do ponad 54 tys. na koniec 2004 roku, co oznacza wzrost o 32%    
w stosunku do koñca roku 2003.

Na koniec 2004 roku Sektor Bankowoœci Detalicznej prowadzi³ 
345,5 tys. rachunków bie¿¹cych, w porównaniu z 329,2 tys.            
na pocz¹tku roku.

CitiFinancial 

Strategicznym celem CitiFinancial jest byæ najszybciej rosn¹cym      
i najbardziej zyskownym przedsiêwziêciem na polskim rynku kredy-
tów detalicznych. Realizowane jest to poprzez ustanowienie i utrzy-
manie silnych relacji klientowskich, których najwa¿niejszym elemen-
tem jest umieszczenie potrzeb klientów na pierwszym miejscu przy 
jednoczesnym nastawieniu na rentownoœæ produktów i klientów. 
G³ówn¹ zasad¹ jest indywidualne podejœcie w stosunku do klienta,   
z którym zamierzamy zbudowaæ korzystn¹ dla obu stron d³ugo-
okresow¹ wspó³pracê.

Rynkiem docelowym CitiFinancial jest 15,5 mln. osób fizycznych – 
ponad 7 mln gospodarstw domowych. To znacz¹cy rynek, do które-
go dostêp gwarantuje posiadana przez Bank oferta kredytowa.       
W pierwszej kolejnoœci CitiFinancial koncentruje siê na klientach, 
którzy nie znaleŸli w tradycyjnych bankach oferty produktowej 
dostosowanej do swoich potrzeb. Wiêkszoœæ z nich to klienci            
o œrednich lub ni¿szych miesiêcznych dochodach, ceni¹cy sobie 
dostêpnoœæ placówek Banku. W tym celu rozwijana jest dynamicznie 
sieæ oddzia³ów zlokalizowanych w centrach handlowych i w pobli¿u 
osiedli. Na koniec 2004 roku Bank dysponowa³ 39 oddzia³ami w sto-
sunku do 16 na koniec 2003 roku.

Oferta produktowa CitiFinancial obejmuje kredyty detaliczne (za-
bezpieczone i niezabezpieczone) oraz sprzeda¿ produktów ubezpie-
czeniowych. Udzielone kredyty s¹ dla Banku istotnym elementem 
do budowania wspó³pracy i zaoferowania innych produktów z po-
siadanej oferty, któr¹ zamierzamy rozwijaæ i dostosowywaæ do 
potrzeb naszych klientów.

Stworzona i opisana wy¿ej grupa produktów sprzedawana pod 
szyldem CitiFinancial cechuje siê siln¹, ponad dziewiêciokrotn¹ 
dynamik¹ wzrostu sprzeda¿y, co dowodzi s³usznoœci wdro¿onego 
modelu penetracji rynku.

44



Sieæ placówek 
Rok 2004 dla Banku by³ okresem intensywnych prac nad restruk-
turyzacj¹ sieci placówek, maj¹cych na celu optymalizacjê kosztów 
dzia³ania oraz dostêpnoœci dla klientów detalicznych i korpora-
cyjnych. Sieæ korporacyjn¹ podzielono na cztery makroregiony             
z centralami w Warszawie (Cetralno-Wschodni), Krakowie (Po³ud-
niowy), Bydgoszczy (Pó³nocny) i Poznaniu (Zachodni), które na 
koniec 2004 roku dysponowa³y ³¹cznie 54 oddzia³ami.

Sieæ oddzia³ów Pionu Bankowoœci Detalicznej na koniec 2004 roku 
posiada³a 86 oddzia³ów, wœród których 11 dedykowanych jest dla 
klientów CitiGold Wealth Management.

Istotnym wydarzeniem w roku 2004 by³o zwiêkszenie funkcjonal-
noœci oddzia³ów o obs³ugê klientów zarówno korporacyjnych jak       
i detalicznych, dziêki czemu 28 spoœród 54 placówek Pionu Ban-
kowoœci Korporacyjnej oraz 10 spoœród 86 jednostek Pionu Ban-
kowoœci Detalicznej mo¿e obs³ugiwaæ klientów obydwu Pionów. 
Ponadto, sieci obydwu Pionów, ³¹cznie 129 placówek, obs³uguj¹ kli-
entów CitiBusiness.

Dodatkowo, Bank dynamicznie rozwija sieæ oddzia³ów CitiFinancial. 
W 2004 roku liczba placówek wzros³a o 23, osi¹gaj¹c na koniec 
2004 roku liczbê 39 oddzia³ów.

Zmiany w zakresie technologii informatycznych
Celem przedsiêwziêæ z zakresu technologii informatycznych jest op-
tymalizacja procesów przy zapewnieniu bezpieczeñstwa danych       
i ich ci¹g³oœci oraz wdra¿anie nowych rozwi¹zañ odzwierciedlaj¹-
cych postêp technologiczny, potrzeby produktowe oraz otoczenie 
regulacyjne Banku. Dowodem na wysoki poziom zaawansowania 
infrastruktury technologicznej Banku s¹ wdra¿ane systemy i ich 
usprawnienia, które w 2004 roku poch³onê³y nak³ady w wysokoœci 
blisko 50 mln z³. 

Do rozwi¹zañ przyczyniaj¹cych siê do rozbudowy nowoczesnej 
oferty produktowej, poprawy jakoœci i sprawnoœci oferowanych 
produktów, a tak¿e dzia³añ zmniejszaj¹cych koszty nale¿¹:

• Uruchomienie zasilania z systemu Skarbiec do systemu Portfolio 
Tracker, co rozszerzy³o ofertê us³ugi Wealth Management dla 
klientów CitiGold;  

• Wdro¿enie obs³ugi nowych typów p³atnoœci dla Zak³adu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych i Urzêdów Skarbowych w bankowych syste-
mach p³atniczych CitiGateway, CitiDirect, Goniec i Elixir-OK;

• Wdro¿enie pilota¿owej, wielostanowiskowej wersji systemu NBP 
Skarbnet, która pozwoli dealerom na zawieranie elektronicznie 
transakcji na bonach pieniê¿nych, skarbowych oraz obligacjach;

• Wdro¿enie aplikacji CRM do obs³ugi segmentu najwiêkszych kli-
entów Banku, usprawniaj¹c zarz¹dzanie relacjami;  

• Integracja czêœci akwizycyjnej ze sprzeda¿ow¹ w aplikacji CRM    
w Pionie Bankowoœci Przedsiêbiorstw, wdro¿enie mechanizmów 
synchronizuj¹cych dane klientów i potencjalnych klientów z baz¹ 
marketingow¹ w celu usprawnienia obs³ugi klientów;

• Automatyzacja obs³ugi p³atnoœci dostarczanych na mocy umowy 
Banku z Poczt¹ Polsk¹. Wdro¿enie rozwi¹zania pozwoli³o na prze-
twarzanie transakcji „papierowych” inicjowanych w urzêdach po-
cztowych poprzez system CitiGateway (projekt „Poczta Polska”)         
i znaczne oszczêdnoœci na eliminacji ich rêcznego procesowania;

• Wdro¿enie automatycznego interfejsu miêdzy g³ównym systmem 
ksiêgowym Banku FlexCube a systemem Sorbnet. Nowy interfejs 
skraca czas oczekiwania komunikatów Sorbnet na przetwarzanie 
do 1 minuty.  

• Konwersja pozycji papierów wartoœciowych klientów z systemu 
Skarbiec do modu³u Securities w g³ównym systemie ksiêgowym 
Banku, co umo¿liwi³o wycofanie systemu Skarbiec a przez to – 
obni¿enie kosztów obs³ugi;  

• Wdro¿enie przetwarzania STP (Straight Through Processing) dla 
komunikatów MT202, co pozwoli³o na poprawê jakoœci obs³ugi 
klientów oraz ograniczenie zu¿ycia papieru.
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W celu obni¿enia kosztów, Bank wykorzystuje osi¹gniêcia techniki 
wdra¿aj¹c ideê elektronicznego biura. Przyk³adem jest rozszerzenie 
procesów elektronicznej archiwizacji i obiegu dokumentów o do-
kumentacjê kredytow¹ klientów Banku. W efekcie mo¿na uzyskaæ 
sprawniejszy dostêp do dokumentów archiwalnych i zaoszczêdziæ 
powierzchniê biurow¹ wczeœniej przeznaczon¹ na archiwum papie-
rowe. Ponadto, wœród pracowników departamentów technologi-
cznych wdro¿ono równie¿ pilota¿ow¹ wersjê modu³u zleceñ elektro-
nicznych, który w przysz³oœci zast¹pi papierowy obieg dokumentów 
zwi¹zanych z administracj¹ przeprowadzek, wymiany i naprawy 
sprzêtu w Banku.

Bank posiadaj¹c liczne oddzia³y w ca³ym kraju pracuje równie¿ nad 
rozwojem wewnêtrznej komunikacji miêdzy pracownikami. W 2004 
roku uruchomiono platformê videokonferencyjn¹. Przy wykorzy-
staniu tej instalacji s¹ realizowane videokonferencyjne spotkania 
pracowników z Zarz¹dem Banku. Trwaj¹ równie¿ prace nad rozbu-
dow¹ serwisu intranetowego �ród³o o nowe serwisy informacyjne, 
co przyczyni³o siê do znacznego usprawnienia komunikacji miêdzy 
jednostkami Banku. 

Ponadto Bank dok³ada starañ, aby optymalizowaæ wykonywanie 
obowi¹zków regulacyjnych. W 2004 roku, Bank uruchomi³ pe³n¹ 
funkcjonalnoœæ systemu nCAPS, pozwalaj¹cego na zautomatyzo-
wane kalkulowanie, ewidencjê i raportowanie rezerw celowych 
wymaganych przez regulatora i Bank. Wdro¿ono równie¿ zmiany  
do aplikacji WEBIS i Abacus/Fire w zakresie funkcjonalnoœci doty-
cz¹cej sprawozdawczoœci wymaganej przez Narodowy Bank Polski. 

Opracowano i wdro¿ono system do raportowania podejrzanych 
transakcji, zgodnie z ustaw¹ o przeciwdzia³aniu praniu brudnych 
pieniêdzy („Dimon - AML Register”). 

Opracowano i wdro¿ono równie¿ dodatkow¹ funkcjonalnoœæ w sys-
temie BoP, która pozwala na generowanie raportów do NBP zgod-
nych z nowymi wymogami UE (Uchwa³a Zarz¹du NBP nr 48/2003     
z dnia 14 listopada 2003 r.).

Kolejn¹ inicjatyw¹ wymagaj¹c¹ obs³ugi ze strony Pionu Operacji       
i Technologii jest przebudowa i centralizacja systemów obs³ugi 
klienta. Przyk³adem mo¿e byæ rozbudowa infrastruktury teleko-
munikacyjnej dla scentralizowanego Departamentu Obs³ugi Klienta 
w Katowicach z równoczesnym zapewnieniem rozwi¹zania awaryj-
nego oraz implementacj¹ infrastruktury IVR. 

Ponadto, w 2004 roku Bank uruchomi³ dodatkowe centrum serwe-
rów, co podnios³o wydajnoœæ systemu CitiDirect. Bank wprowadzi³ 
zmiany dostosowuj¹ce system do nowego formatu rachunków 
IBAN. 

W trosce o wysok¹ jakoœæ oferowanych us³ug, w 2004 roku Bank 
rozpocz¹³ wymianê bankomatów na nowoczeœniejsze i sprawniej-
sze urz¹dzenia, spe³niaj¹ce najnowsze wymogi systemów kart Visa  
i MasterCard. Wprowadzono równie¿ zmiany do sytemu bankowoœci 
elektronicznej Citibank Online poprawiaj¹ce funkcjonalnoœæ i nieza-
wodnoœæ systemu. 

Dodatkowo, wraz z rozwojem oferty produktowej dla klientów 
CitiBusiness, Bank przeprowadzi³ szereg prac w celu dostosowania 
systemów do obs³ugi tej grupy klientów i umo¿liwienia dostêpu      
do produktów CitiBusiness w sieci oddzia³ów zarówno Pionu Banko-
woœci Korporacyjnej jak i Detalicznej.

Dzia³alnoœæ maklerska

Bank prowadzi dzia³alnoœæ maklersk¹ na rynku kapita³owym za po-
œrednictwem spó³ki zale¿nej Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 
(„DMBH”), w której posiada 100-procentowy udzia³. DMBH powsta³     
1 kwietnia 2001 roku w wyniku przeniesienia maj¹tku Centrum 
Operacji Kapita³owych Banku (COK) na rzecz spó³ki zale¿nej 
Citibrokerage S.A. oraz zmiany nazwy.

Rynek wtórny papierów wartoœciowych 
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W 2004 roku bardzo dobra koniunktura na rynku papierów war-
toœciowych wynika³a miêdzy innymi z przyst¹pienia Polski do Unii 
Europejskiej oraz licznych debiutów gie³dowych w tym najwiêkszego 
banku PKO BP. Wzros³o równie¿ zainteresowanie inwestorów zagra-
nicznych polskim rynkiem kapita³owym, a szczególnie uczestnic-
twem w handlowaniu na warszawskiej gie³dzie. DMBH w olbrzymim 
stopniu wykorzysta³ powy¿sz¹ koniunkturê, a maj¹c bardzo silny 
zespó³ sprzeda¿y oraz obs³ugi transakcji gie³dowych specjalizuj¹cy 
siê w obs³udze du¿ych klientów instytucjonalnych, których aktywa 
przechowywane s¹ w bankach powiernikach DMBH by³ liderem      
na rynku gie³dowym akcji z 18,5% udzia³em w ca³oœci obrotu zreali-
zowanego przez wszystkie domy maklerskie na tym rynku.

DMBH zanotowa³ wzrost obrotów w 2004 roku wynosz¹cy 64%      
w stosunku do 2003 roku. Wartoœæ rozliczonych transakcji w 2004 
roku przekroczy³a 20 mld z³ przy równoczesnym wzroœcie liczby 
transakcji do 432 tys., co stanowi wzrost o ponad 11% w stosunku  
do roku 2003. 

Dobra koniunktura na rynku wp³ynê³a równie¿ na popularyzacjê 
inwestowania na rynku kapita³owym, czego przejawem jest zano-
towany w 2004 roku 13% wzrost rachunków inwestycyjnych prowa-
dzonych przez DMBH – liczba rachunków przekroczy³a 14,5 tys.

 

DMBH uplasowa³ w 2004 roku 5 emisji, w tym pioniersk¹ transakcjê 
wprowadzenia do obrotu gie³dowego na Gie³dzie Papierów 
Wartoœciowych w Warszawie pierwszej amerykañskiej spó³ki IVAX 
Corporation notowanej jednoczeœnie na amerykañskiej gie³dzie 
AMEX oraz na londyñskiej LSE. Akcje te by³y wprowadzone w ra-
mach pierwszego w Polsce wezwania do zamiany akcji. W ramach 
tego wezwania przejmowan¹ spó³k¹ by³a Polfa Kutno a za jej akcje 
p³acono akcjami IVAX Corporation. DMBH by³ podmiotem poœredni-
cz¹cym w tym wezwaniu. 

Rynek pierwotny papierów wartoœciowych

Ca³kowita wartoœæ ofert przeprowadzonych przez DMBH wynios³a 
666 mln z³, co stanowi 4,9% udzia³u w wartoœci oferowanych 
walorów na rynku. Pod wzglêdem liczby ofert, DMBH przeprowadzi³ 
ponad 10% transakcji rynku pierwotnego.

 

Dzia³alnoœæ na GPW na rachunek w³asny COK rozpocz¹³ w 1994 
roku, najpierw w funkcji Cz³onka Gie³dy - Specjalisty a nastêpnie 
jako Animator. Ponadto od pocz¹tku powstania rynku terminowego 
na GPW, DMBH pe³ni funkcjê Animatora dla kontraktów termino-
wych na WIG 20. Osiem lat temu, jeszcze przed po³¹czeniem COK    
z Citibrokerage, COK rozpocz¹³ dzia³alnoœæ jako Organizator rynku 
na Centralnej Tabeli Ofert (CTO), który w zasadzie dzia³ania jest 
podobny do funkcji Animatora. DMBH kontynuuje t¹ dzia³alnoœæ.

Do zadañ Animatora jak i Organizatora nale¿y zamieszczanie i u-
trzymywanie ofert kupna i sprzeda¿y o sta³ej wartoœci w karnetach 
zleceñ dla poszczególnych spó³ek. Daje to inwestorom gwarancjê 
realizacji zleceñ. Jest to szczególnie istotne dla spó³ek o ma³ej 
p³ynnoœci. Na koniec 2004 roku pe³niliœmy funkcjê Animatora dla 44 
akcji spó³ek, co stanowi 19,1 % wszystkich akcji notowanych na GPW, 
jednej obligacji zamiennej i kontraktów terminowych na indeks 
WIG20. Warto zaznaczyæ, ¿e wœród animowanych spó³ek znalaz³y 
siê trzy spó³ki zagraniczne notowane równolegle na macierzystych 
rynkach.

Na CTO jako Organizator wykonywaliœmy zadania dla jednej akcji      
i certyfikatu inwestycyjnego CitiObligacji Dolarowych Funduszu 
Inwestycyjnego Mieszanego. Wartoœæ obrotu, jaka zosta³a zrealizo-
wana przez Animatora DMBH, plasuje nas na pozycji lidera. W 2004 
roku udzia³ w tym segmencie rynku osi¹gn¹³ 28% ca³oœci obrotu 
zrealizowanego przez wszystkie domy maklerskie, które pe³ni¹ 
funkcjê Animatora.

Dzia³alnoœæ DMBH jako Animatora
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Dzia³alnoœæ leasingowa 

Bank prowadzi dzia³alnoœæ leasingow¹ za poœrednictwem spó³ek za-
le¿nych: Handlowy-Leasing S.A. i Citileasing Sp. z o.o. G³ównymi adre-
satami oferty Handlowy-Leasing S.A. i Citileasing Sp. z o.o. s¹ przed-
siêbiorstwa obs³ugiwane przez Bank Handlowy w Warszawie SA. 
Oferta obejmuje leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny 
œrodków trwa³ych w nastêpuj¹cych grupach:  

• maszyny i urz¹dzenia przemys³owe, kompletne linie technolo-
giczne, wyposa¿enie zak³adów produkcyjnych,  

• floty samochodów osobowych, dostawczych, ciê¿arowych,

• naczepy, przyczepy, ch³odnie,  

• maszyny poligraficzne,  

• maszyny budowlane; 

Dodatkowo, w 2004 roku zosta³y wprowadzone znowelizowane 
wersje programu transportowego i poligraficznego oraz stworzono  
i wdro¿ono program finansowania maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych.

Rok 2004 by³ te¿ okresem wzmo¿onej pracy w obu spó³kach nad 
ujednoliceniem i dostosowaniem procedur wewnêtrznych, a tak¿e 
rozszerzeniem kana³ów dystrybucyjnych poprzez rozwój wspó³-
pracy z sieci¹ oddzia³ów Banku. 

Rozwój oferty produktowej to równie¿ dostosowywanie siê do zmian 
zwi¹zanych z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. W IV kwar-
tale 2004 roku Handlowy-Leasing S.A. wystawi³ pierwsze promesy 
udzielenia leasingu w ramach pierwszej rundy aplikacyjnej o dofi-
nansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które mog¹ 
byæ przyznane ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom pod auspicjami 
Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjnoœci 
Przedsiêbiorstw (SPO WKU).

Zarz¹dzanie aktywami 
Na koniec 2004 roku wartoœæ aktywów powierzonych w zarz¹-
dzanie spó³ce Handlowy Zarz¹dzanie Aktywami S.A. (HanZA) wyno-
si³a 2 439 mln z³, co stanowi ponad 50% przyrost w stosunku do 
koñca 2003 roku. Wartoœæ portfeli klientów indywidualnych korzy-
staj¹cych z us³ugi zarz¹dzania portfelem papierów wartoœciowych 
na zlecenie wynosi³a na koniec roku 775 mln z³. Aktywa klientów 
instytucjonalnych wynosi³y 1664 mln z³, w tym 415 mln z³ to aktywa 
CitiFunduszy, a 1221 mln z³ pochodzi³o od firm ubezpieczeniowych     
i innych instytucji finansowych.

W 2004 roku portfele zarz¹dzane przez HanZA osi¹gnê³y dobre 
wyniki. Wiêkszoœæ strategii inwestycyjnych, wed³ug których zarz¹-
dzane s¹ portfele klientów, przewy¿sza³a odpowiadaj¹ce im stopy 
odniesienia (benchmarki). Najwy¿sz¹ stopê zwrotu przynios³y 
portfele inwestuj¹ce w akcje notowane na Warszawskiej Gie³dzie 
Papierów Wartoœciowych - portfele akcyjne selektywne uzyska³y 
33,2%. Z kolei portfele papierów d³u¿nych, które s¹ najczêœciej 
wybieranym produktem wœród klientów instytucjonalnych, przy-
nios³y stopê zwrotu na poziomie 7,5% co nale¿y uznaæ za bardzo 
dobry wynik.

Zarz¹dzanie funduszami inwestycyjnymi 
Dzia³alnoœæ zarz¹dzania funduszami inwestycyjnymi w Grupie pro-
wadzi spó³ka zale¿na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku 
Handlowego S.A. Aktywa, którymi zarz¹dza spó³ka przekracza³y na 
koniec grudnia 2004 r. 1 mld z³. W porównaniu do wielkoœci aktywów 
na poziomie 917 mln z³ na dzieñ 31 grudnia 2003 roku, w roku 2004 
wartoœæ aktywów wzros³a o prawie 10%. Na dzieñ 31 grudnia 2004 r. 
najwiêkszym funduszem pod wzglêdem aktywów by³ CitiSenior 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – wartoœæ aktywów 
przekracza³a 252 mln z³.
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2004 rok by³ kolejnym dobrym okresem dla funduszy akcyjnych       
i mieszanych, których aktywa podwoi³y siê w porównaniu do roku 
2003. Fundusze te poza wzrostem aktywów odnotowa³y równie¿ 
bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Najwy¿sz¹ stopê zwrotu w tym 
okresie osi¹gn¹³ fundusz lokuj¹cy do 100% aktywów w akcje – 
CitiAkcji FIO, wzrost o 20,42%. Fundusz CitiZrównowa¿ony Œrodko-
woeuropejski FIO przyniós³ posiadaczom jednostek uczestnictwa 
16,17% a CitiSenior SFIO 9,08%. Wartoœæ jednostki uczestnictwa 
CitiObligacji FIO wzros³a o 5,43% a CitiPieniê¿ny FIO o 4,58%. 
Bardzo dobre wyniki odnotowa³ równie¿ fundusz CitiP³ynnoœciowy 
SFIO – wzrost o 5,64%. Do istotnych wydarzeñ roku 2004 nale¿y 
zaliczyæ zmianê od wrzeœnia strategii funduszu CitiZrównowa¿ony 
FIO, poprzez umo¿liwienie lokowania aktywów funduszu w akcje 
spó³ek notowanych na gie³dach krajów Europy Œrodkowej. Nowa 
strategia ma równie¿ odzwierciedlenie w nowej nazwie funduszu – 
obecnie CitiZrównowa¿ony Œrodkowoeuropejski FIO.

Rosn¹cym zainteresowaniem klientów ciesz¹ siê Celowe Plany 
Oszczêdnoœciowe CitiFundusze (CPO) - produkt oszczêdnoœciowy 
skierowany do klientów indywidualnych. Za³o¿eniem CPO jest syste-
matyczne inwestowanie oszczêdnoœci w jednostki uczestnictwa 
jednego z CitiFunduszy przez okres 3, 5, 10 lub 15 lat. W bie¿¹cym 
roku zosta³o otwartych 5 662 rejestrów CPO. Na koniec grudnia na 
rejestrach otwartych w ramach CPO klienci zgromadzili ponad      
118 mln z³.

Rozrasta siê sieæ podmiotów dystrybuuj¹cych jednostki uczestni-
ctwa CitiFunduszy. Od 29 marca 5 CitiFunduszy: CitiAkcji FIO, 
CitiZrównowa¿ony Œrodkowoeuropejski FIO, CitiObligacji FIO, 
CitiPieniê¿ny FIO oraz CitiSenior SFIO jest dostêpnych w placów-
kach Deutsche Bank PBC S.A.

Celowe spó³ki inwestycyjne 

Oprócz zaanga¿owañ strategicznych, do których nale¿¹: Dom Ma-
klerski Banku Handlowego S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyj-
nych Banku Handlowego S.A., Handlowy Zarz¹dzanie Aktywami S.A., 
Handlowy Leasing S.A., Citileasing Sp. z o.o., Handlowy Heller S.A.,    
w 2004 roku Bank prowadzi³ operacje kapita³owe za poœrednictwem 
czterech celowych spó³ek inwestycyjnych, których dzia³alnoœæ finan-
sowana by³a przez Bank, poprzez zwrotne dop³aty do kapita³u spó³-
ki, po¿yczki podporz¹dkowane oraz z wyników finansowych spó³ek. 

Poza spó³kami strategicznymi, pozosta³e zaanga¿owania Bank za-
kwalifikowa³ do portfela restrukturyzowanego. Celem Banku jest 
redukcja zaanga¿owañ w tym portfelu.

Inne informacje o Banku

 

Bank posiada pe³ny rating od miêdzynarodowej agencji ratingowej 
Moody’s Investors Service. 

Od stycznia 2003 roku agencja Moody’s utrzymuje dla Banku rating 
A2 dla depozytów d³ugoterminowych (ocena 6-ta od góry w 21-
stopniowej skali, przedzia³ ocen inwestycyjnych) oraz Prime-1 dla 
depozytów krótkoterminowych (ocena 1-sza od góry w 4-stopniowej 
skali). S¹ to ratingi na najwy¿szym poziomie z dostêpnych dla 
podmiotu z siedzib¹ w Polsce.

Dodatkowo, 31 paŸdziernika 2004 roku agencja poinformowa³a 
Bank o zmianie perspektywy dla ratingu si³y finansowej, obecnie   
na poziomie D+, ze stabilnej na pozytywn¹, uzasadniaj¹c to wiod¹-
c¹ pozycj¹ rynkow¹ Banku w kartach kredytowych, bankowoœci 
korporacyjnej i inwestycyjnej, kompetencjami na rynku kapita³owym 
i us³ug bankowoœci transakcyjnej oraz rozpoczêt¹ ekspansj¹ na ryn-
ku masowym bankowoœci detalicznej pod mark¹ CitiFinancial.

Rating
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Notowania akcji Banku na Warszawskiej Gie³dzie
Papierów Wartoœciowych 

Nagrody i wyró¿nienia Banku

W 2004 roku kurs akcji Banku na Warszawskiej Gie³dzie Papierów 
Wartoœciowych (WGPW) wzrós³ z 58,5 z³ (2 stycznia 2004 roku)    
do 64,10 z³ (31 grudnia 2004 roku), tj. o 9,6%. Dla porównania in-
deks sektora bankowego WIG-BANKI w tym okresie wzrós³ o 32,3%,  
a g³ówny indeks gie³dy, WIG, wzrós³ o 21,3%.

 

Nagrody i wyró¿nienia Banku Handlowego w Warszawie SA w 2004 
roku:

1. Bank Handlowy zosta³ uznany przez presti¿owy miesiêcznik fi-
nansowy Global Finance najlepszym bankiem w Polsce na rynku 
walutowym („Best Foreign Exchange Bank 2004”). 

2. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. po raz pierwszy w historii 
otrzyma³ z r¹k prezesa Gie³dy Papierów Wartoœciowych nagrodê 
za najwiêkszy udzia³ w obrotach akcjami w 2003 roku. Zosta³ 
równie¿ nagrodzony za najwiêksz¹ aktywnoœæ w roli animatora 
na rynku akcji. 

3. Redakcja polskiej edycji tygodnika Newsweek przyzna³a Bankowi 
Handlowemu tytu³ najlepszego pracodawcy 2003 roku w kate-
gorii instytucji finansowych. 

4. Bank Handlowy zosta³ uznany najlepszym bankiem w Polsce      
w rankingu „Best Emerging Market Banks 2004” opublikowanym 
w magazynie Global Finance. 

5. Magazyn „Twój Styl” przyzna³ Bankowi Handlowemu nagrodê 
specjaln¹ „Alicja 2003” jako cz³onkowi Koalicji na rzecz Pole-
cenia Zap³aty. 

 

 

 

Notowania akcji Banku i wybranych indeksów 
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6. Analitycy Banku Handlowego zostali uznani najlepszymi w ran-
kingu najcelniejszych prognoz wskaŸników makroekonomicz-
nych publikowanych w Gazecie Bankowej w 2003 roku.

7. MasterCard International przyzna³ Bankowi Handlowemu srebr-
n¹ nagrodê „Rock Award 2003” w kategorii najwiêkszych 
osi¹gniêæ w rozwoju kart kredytowych.

8. Oddzia³y korporacyjne Citibank Handlowy w Bydgoszczy i S³upsku 
nagrodzone w kategorii banki przyjazne Klientom w Regionie 
Kujawsko-Pomorskim w rankingu "Z³ota 100" opublikowanym 
przez Gazetê Pomorsk¹, najwiêkszy w Polsce dziennik lokalny. 

9. Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców za rok 2004 - god³o pro-
mocyjne, Z³oty Oddzia³ - Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców, 
otrzyma³y wszystkie trzy zg³oszone przez Bank oddzia³y: w Byd-
goszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. 

10. Bank, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, otrzyma³ na-
grodê Europejskiej Fundacji Zarz¹dzania Jakoœci¹ „Uznanie za 
doskonalenie".

Mecenat sztuki i nauki  

• Rok 2004 rozpocz¹³ koncert „VIVA KARNAWA£”, który odby³ siê 
w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutos³awskiego w Warszawie.

• Bank jako Mecenas Roku 2004 Filharmonii Narodowej by³ g³ów-
nym Sponsorem koncertu zespo³u King’s Singers, który odby³ siê 
27 kwietnia 2004 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.  

• 17 maja 2004 roku w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej        
w Warszawie odby³ siê Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny z oka-
zji 10 rocznicy œmierci Witolda Lutos³awskiego sponsorowany przez 
Bank.

• Sezon artystyczny w Filharmonii Narodowej zakoñczy³ siê uro-
czystym koncertem 28 maja 2004 roku, podczas którego wrê-
czone zosta³y statuetki dla Mecenasów Roku, w którym to zasz-
czytnym gronie znalaz³ siê Bank. W programie koncertu znalaz³o 
siê jedno z najwybitniejszych dzie³ literatury operowej – „Rycer-
skoœæ wieœniacza” Pietra Mascagniego.  

• W grudniu 2004 roku Bank by³ sponsorem, zorganizowanego       
w Sali Kongresowej warszawskiego Pa³acu Kultury i Nauki, kon-
certu Diany Krall – znanej wokalistki jazzowej.

Ponadto, w dniach 28-30 kwietnia 2004 roku w Warszawie odby³ siê 
Europejski Szczyt Gospodarczy pod has³em „Europe: Enlargement 
and Beyond”. Jego organizatorem by³o Œwiatowe Forum Ekono-
miczne (WEF), gospodarz corocznych konferencji w Davos. Ze stro-
ny polskiej partnerem WEF by³ Polski Komitet Organizacyjny, oparty 
na partnerstwie prywatno-publicznym, na którego czele stan¹³ Jerzy 
KoŸmiñski, by³y ambasador RP w Waszyngtonie. Jednym z part-
nerów Szczytu zosta³ Bank wraz z takimi firmami jak: PZU SA               
i PZU ¯ycie (G³ówny Partner), PKN Orlen, PGNiG, Eurobank, KGHM, 
Kulczyk Holding, PSE i Polkomtel.
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Istotne czynniki ryzyka i zagro¿enia zwi¹zane
z otoczeniem Banku 

 

Prognozy Banku dotycz¹ce polskiej gospodarki zak³adaj¹ spowol-
nienie tempa aktywnoœci gospodarczej w 2005 r. i spadek dynamiki 
PKB do 3,9% r/r z 5,4% w 2004 r. Rolê g³ównego motoru wzrostu 
przejm¹ inwestycje wobec malej¹cego udzia³u w tworzeniu PKB - 
eksportu netto. Oczekujemy, ¿e w drugiej po³owie roku inwestycje 
osi¹gn¹ dwucyfrow¹ dynamikê, a przyczyni siê do tego przede 
wszystkim nap³yw funduszy strukturalnych z UE oraz dynamiczny 
wzrost inwestycji bezpoœrednich. Jednoczeœnie s¹dzimy, ¿e dyna-
mika konsumpcji bêdzie utrzymywa³a siê na niskim, lecz stabilnym 
poziomie i bêdzie pozostawa³a pod wp³ywem dwóch przeciwstaw-
nych czynników. Z jednej strony spadek realnych wynagrodzeñ, 
wysoka stopa bezrobocia oraz odroczenie waloryzacji rent i emery-
tur bêd¹ ogranicza³y wzrost popytu konsumpcyjnego, z drugiej zaœ - 
dop³aty bezpoœrednie dla rolników oraz spadek cen bêd¹ powodo-
waæ presjê na jej zwiêkszenie. Naszym zdaniem rola popytu konsum-
pcyjnego w strukturze PKB bêdzie zwiêkszaæ siê dopiero w 2006 r., 
co przyczyni siê do przyspieszenia dynamiki PKB i ponownego jej 
wzrostu do 4,7% r/r.

Oczekiwany wy¿szy popyt inwestycyjny w 2005 r. znajdzie odzwier-
ciedlenie w zwiêkszeniu importu, co poœrednio przyczyni siê do 
pog³êbienia deficytu na rachunku obrotów bie¿¹cych. Prognozu-
jemy, ¿e deficyt na rachunku p³atniczym w relacji do PKB zwiêkszy 
siê do 3,0 - 4,0% w latach 2005-2006, jednak z punktu równowagi 
makroekonomicznej nadal bêdzie pozostawa³ na bezpiecznym po-
ziomie.

G³ównym czynnikiem ryzyka dla trwa³oœci wzrostu gospodarczego  
w œredniej perspektywie pozostaje nadal przebieg realizacji progra-
mu reform finansów publicznych, warunkuj¹cych spe³nienie kry-
teriów z Maastricht i w konsekwencji - przyjêcie Polski do strefy 
euro. Polska jako kraj cz³onkowski Unii Europejskiej, a w perspekty-

Gospodarka

wie - Unii Gospodarczej i Walutowej, bêdzie przyci¹gaæ inwestorów 
zagranicznych zachêconych przede wszystkim wielkoœci¹ rynku, po-
da¿¹ wykwalifikowanej kadry oraz wzglêdnie niskimi kosztami pracy 
przy zbli¿onym poziomie ryzyka dzia³alnoœci gospodarczej i rozwoju 
technologicznego. Wzrost inwestycji zagranicznych stymulowany 
bêdzie tak¿e wysokim – w porównaniu do innych krajów naszego 
Regionu - wzrostem gospodarczym oraz spodziewanym przyspie-
szeniem procesu prywatyzacji.

Na skutek wygaœniêcia efektu unijnego, który przyczyni³ siê  w 2004 
roku do gwa³townego wzrostu inflacji, oczekujemy, ¿e w po³owie 
2005 r. stopa inflacji obni¿y siê do poziomu celu inflacyjnego RPP       
i pozostanie na niskim, stabilnym poziomie do koñca 2005 r. Ogra-
niczeniu inflacji sprzyjaæ bêdzie mocny z³oty oraz niska presja ze 
strony popytu konsumpcyjnego. W konsekwencji nast¹pi zmiana 
polityki pieniê¿nej z restrykcyjnej na ekspansywn¹, a umiarkowane 
obni¿ki stóp procentowych w warunkach szybko zni¿kuj¹cej inflacji 
mog¹ paradoksalnie prowadziæ do okresowego wzrostu realnych 
stóp procentowych.

Istotny wp³yw na sytuacjê makroekonomiczn¹ kraju bêdzie mia³ 
stopieñ wykorzystania funduszy unijnych oraz mo¿liwoœæ ich pe³nej 
i efektywnej absorpcji. Warto te¿ zaznaczyæ, i¿ nadal niepewne s¹ 
losy unijnego bud¿etu na lata 2007 – 2013, który wbrew wcze-
œniejszym zapowiedziom mo¿e skutkowaæ ograniczeniem œrodków 
przyznawanych Polsce.

Sytuacja sektora us³ug bankowych w Polsce, a wiêc i sytuacja finan-
sowa Banku, jest œciœle zwi¹zana z ogóln¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ 
kraju, a tak¿e z warunkami panuj¹cymi na rynkach lokalnych i regio-
nalnych.

Wy¿sza dynamika inwestycji bêdzie mia³a wp³yw na sk³onnoœæ 
klientów do korzystania z us³ug Banku w zakresie dzia³alnoœci 
kredytowej. Podobnie, wp³yw na wyniki Banku mo¿e wywieraæ 
kszta³towanie siê g³ównych wielkoœci makroekonomicznych, takich 
jak inflacja, p³ace, stopa bezrobocia, wysokoœæ i kierunek zmian stóp 
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procentowych, sytuacja w handlu zagranicznym i na rachunku 
obrotów bie¿¹cych, wysokoœæ deficytu bud¿etowego, kszta³towanie 
siê kursów walutowych. Wszelkie negatywne zmiany któregoœ           
z czynników makroekonomicznych, zw³aszcza przejœciowy wzrost 
realnych stóp procentowych oraz niekorzystne zmiany kursów wa-
lutowych mog¹ mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe i ogóln¹ 
kondycjê ekonomiczn¹ Banku.

Polityka makroekonomiczna i dzia³ania organów pañstwa maj¹ 
istotny wp³yw na sytuacjê gospodarcz¹ w kraju, w tym bezpoœre-
dnio lub poœrednio na wyniki dzia³alnoœci Banku. Nie mo¿na te¿ 
wykluczyæ, ¿e przysz³e decyzje polityczne mog¹ mieæ niekorzystny 
wp³yw na sytuacjê finansow¹ Banku.

Wszelkie zmiany w polityce gospodarczej i systemie prawnym mog¹ 
mieæ znaczny wp³yw na sytuacjê finansow¹ Banku. Z punktu widze-
nia regulacji dzia³alnoœci sektora bankowego, szczególne znaczenie 
maj¹ ustawy, a tak¿e regulacje wykonawcze Ministra Finansów, 
uchwa³y Zarz¹du NBP oraz zarz¹dzenia Prezesa NBP, a tak¿e 
uchwa³y KNB.

Wœród wspomnianych regulacji jako najwa¿niejsze mo¿na wymieniæ:
 
• dopuszczalny stopieñ koncentracji kredytów i sumy wierzytelno-

œci (Prawo Bankowe), 

• maksymalny poziom kapita³ów w³asnych, jakie mog¹ byæ prze-
znaczone na inwestycje na rynku kapita³owym (Prawo Bankowe), 

• okreœlenie standardów p³ynnoœci oraz standardów ryzyka kre-
dytowego (uchwa³y KNB), 

• tworzenie i odprowadzanie rezerw obowi¹zkowych (Ustawa o NBP, 
Prawo Bankowe, uchwa³y KNB oraz uchwa³y Zarz¹du NBP), 

• obowi¹zek tworzenia rezerw celowych na nale¿noœci nieregularne 
(Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r.         
w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ banków oraz Prawo Bankowe), 

Ryzyka zwi¹zane z regulacjami prawnymi 

• podatki i inne œwiadczenia o podobnym charakterze, 

• projekt ustawy wprowadzaj¹cej przepisy przeciwko lichwie okreœla-
j¹cej maksymalne ustawowe stopy odsetek od kredytu konsumen-
ckiego i maksymalne kwoty op³at zwi¹zanych z tym kredytem;

 

Na polskim rynku us³ug bankowych mo¿na zaobserwowaæ wysok¹ 
konkurencjê pomiêdzy bankami w ró¿nych segmentach rynku. 
Przewidujemy, ¿e przedsiêbiorstwa silniej zaczn¹ wykorzystywaæ 
alternatywne, w stosunku do kredytów bankowych, Ÿród³a finan-
sowania, takie jak emisje krótkoterminowych papierów d³u¿nych, 
obligacji i akcji czy leasing. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e 
na skutek wzrostu zagranicznych inwestycji w sektorze bankowym, 
a tak¿e tworz¹cego siê jednolitego europejskiego rynku us³ug finan-
sowych, nast¹pi wzrost konkurencji na rynku us³ug bankowych, 
równie¿ w takich segmentach rynku, jak operacje dewizowe, rozli-
czenia transakcji handlu zagranicznego i bankowoœæ inwestycyjna. 
Polska cieszy siê du¿ym zainteresowaniem zagranicznych instytucji 
finansowych planuj¹cych rozpoczêcie dzia³alnoœci transgranicznej 
w naszym kraju. Pomimo du¿ej iloœci instytucji, które zg³osi³y swoj¹ 
chêæ rozpoczêcia dzia³alnoœci w Polsce nie nale¿y siê jednak spo-
dziewaæ istotnych zmian w strukturze sektora bankowego. Instytu-
cje zainteresowane polskim rynkiem i dla których jest on atrakcyjny, 
s¹ na nim obecne ju¿ od kilku lat. W rezultacie, oferta banków 
dzia³aj¹cych w Polsce jest czêsto podobna do oferty banków za-
chodnich. Nale¿y siê wiêc spodziewaæ, ¿e zmiany w sektorze bêd¹ce 
wynikiem przyst¹pienia Polski do UE, nie zmieni¹ w znacz¹cy 
sposób dzia³alnoœci banków. Konkurencja bêdzie mia³a miejsce 
g³ównie w sferze jakoœci œwiadczonych us³ug i zwi¹zanej z tym 
sprawnoœci i szybkoœci obs³ugi klienta. Na obni¿enie konkurencji, 
mog³yby ewentualnie wp³yn¹æ dalsze procesy konsolidacyjne w sek-
torze. Wzroœnie równie¿ znaczenie elektronicznych kana³ów dostê-
pu do rachunków bankowych.

Konkurencja w sektorze bankowym
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Bank jest dobrze przygotowany do konkurowania w nowych, euro-
pejskich warunkach, nie mniej jednak istnieje ryzyko, ¿e nasilaj¹ca 
siê konkurencja w sektorze bankowym mo¿e mieæ negatywny wp³yw 
na osi¹gane przez Bank wyniki.

Istotne czynniki ryzyka i zagro¿enia zwi¹zane
z Bankiem i jego dzia³alnoœci¹

 

Niezgodnoœæ w terminach zapadalnoœci kredytów i finansuj¹cych je 
depozytów jest typowa dla dzia³alnoœci bankowej i wystêpuje rów-
nie¿ w Banku. Mo¿e ona powodowaæ potencjalne problemy z bie¿¹c¹ 
p³ynnoœci¹ w przypadku skumulowania siê wiêkszych wyp³at klien-
tów. Za zarz¹dzanie aktywami i pasywami Banku, w tym regulacjê     
i kontrolê ryzyka p³ynnoœci odpowiada Komitet Aktywów i Pasywów, 
którego strategiê realizuje Departament Skarbu. Nie ma jednak 
pewnoœci, czy utrzymuj¹ca siê niezgodnoœæ terminów zapadalnoœci 
nie bêdzie mia³a w przysz³oœci negatywnego wp³ywu na sytuacjê 
finansow¹ Banku. Baza depozytowa Banku jest stabilna i zdywersyfi-
kowana. Ponadto Bank posiada dobr¹ dostêpnoœæ do œrodków na 
rynku miêdzybankowym oraz wysokie fundusze w³asne. Poziom ry-
zyka p³ynnoœci jest niski.

 

Bank dokonuje operacji walutowych w imieniu klientów oraz           
na rachunek w³asny, utrzymuj¹c siê w ramach ustalonych limitów 
na otwartych pozycjach walutowych. W zwi¹zku z tym Bank ponosi 
ryzyko kursowe i nie ma pewnoœci, ¿e przysz³e zmiany kursów 
wymiany walut nie bêd¹ mieæ negatywnego wp³ywu na jego 
sytuacjê finansow¹. Za kontrolê ryzyka walutowego odpowiedzialny 
jest Departament Ryzyka Rynkowego, wspó³pracuj¹cy z De-
partamentem Skarbu zarz¹dzaj¹cym pozycj¹ walutow¹. Poziom 
ryzyka rynkowego jest umiarkowany, a limit wartoœci nara¿onej na 
ryzyko (VaR) z tytu³u otwartych pozycji walutowych ustalony jest 
na poziomie poni¿ej 1% kapita³ów w³asnych Banku.

Ryzyko p³ynnoœci

Ryzyko walutowe

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ kredytow¹

 

Podobnie jak inne polskie banki, Bank jest nara¿ony na ryzyko 
wynikaj¹ce z niedopasowania terminów zmian stóp procentowych 
aktywów i finansuj¹cych je pasywów. Ryzyko stopy procentowej 
mo¿e wyst¹piæ w przypadku braku mo¿liwoœci zrekompensowania 
spadku dochodów z tytu³u obni¿ki stóp procentowych naliczanych 
od udzielonych kredytów poprzez obni¿enie poziomu odsetek wy-
p³acanych depozytariuszom. Analogicznie ryzyko dotyczy tak¿e sy-
tuacji, gdy nie jest mo¿liwe rekompensowanie wzrostu oprocentowa-
nia naliczanego depozytariuszom poprzez podniesienie stóp opro-
centowania naliczanych kredytobiorcom. Zarz¹dzanie ryzykiem 
stopy procentowej nale¿y do zadañ Komitetu Aktywów i Pasywów, 
który m.in. wyznacza zasady tworzenia rezerw z tytu³u ró¿nego 
rodzaju podejmowanych ryzyk finansowych oraz tworzy politykê 
cenow¹ Banku w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej. Nie ma 
pewnoœci, ¿e przysz³e zmiany stóp procentowych nie bêd¹ mieæ 
negatywnego wp³ywu na sytuacjê finansow¹ Banku. Obecny poziom 
ryzyka stopy procentowej jest niski.

 

Prowadzenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na udzielaniu kredytów             
i gwarancji jest nierozerwalnie zwi¹zane z ryzykiem nieterminowej 
sp³aty kredytu (rat kapita³owych i odsetek), a tak¿e z ryzykiem nie-
odzyskania nale¿noœci z tytu³u udzielonego kredytu lub gwarancji. 
Bank na bie¿¹co monitoruje aktywa objête ryzykiem, klasyfikuj¹c je, 
zgodnie z odpowiednimi regulacjami na³o¿onymi przez Narodowy 
Bank Polski i tworzy wszystkie wymagane przepisami rezerwy ce-
lowe na pokrycie nieregularnych nale¿noœci kredytowych. W zwi¹zku 
z mo¿liwoœci¹ zmiany warunków zewnêtrznych lub zaistnienia in-
nych okolicznoœci, które mog³oby negatywnie wp³yn¹æ na klientów 
Banku, nie ma pewnoœci, ¿e w przysz³oœci koniecznoœæ tworzenia 
rezerw stosownych do istniej¹cego portfela nie bêdzie mia³a nega-
tywnego wp³ywu na sytuacjê finansow¹ Banku, oraz ¿e istniej¹ce 
rezerwy i zabezpieczenia oka¿¹ siê wystarczaj¹ce dla pokrycia 
mo¿liwych strat z dzia³alnoœci kredytowej.
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Ryzyko zwi¹zane z inwestycjami kapita³owymi

Ryzyko operacyjne

 

Inwestycje kapita³owe dziel¹ siê na dwie kategorie: strategiczne         
i restrukturyzacyjne. Portfel inwestycji strategicznych zawiera akcje 
i udzia³y Banku w stowarzyszonych oraz afiliowanych polskich 
instytucjach finansowych o strategicznym znaczeniu dla Banku ze 
wzglêdu na prowadzone przez niego operacje. Zaanga¿owania re-
strukturyzacyjne pochodz¹ z operacji polegaj¹cych na konwersji 
wierzytelnoœci na udzia³y kapita³owe. Inwestycje realizowane s¹ 
bezpoœrednio przez Bank lub poœrednio przez spó³ki inwestycyjne 
Banku (ze 100% udzia³em Banku). Wartoœæ inwestycji kapita³owych 
netto wraz z po¿yczkami podporz¹dkowanymi i obligacjami zamien-
nymi dla spó³ek inwestycyjnych Banku wynios³a 433,6 mln z³ na 
koniec roku 2004, w porównaniu do 379,8 mln z³ na koniec roku 
2003. W przypadku czêœci inwestycji kapita³owych ich wycena opie-
ra siê na za³o¿eniu znalezienia inwestora strategicznego dla spó³ki, 
w której Bank Handlowy jest udzia³owcem. Dlatego te¿ utrzymanie 
siê wysokiego poziomu inwestycji zagranicznych mo¿e byæ kluczowe 
z punktu widzenia wyceny tych inwestycji. Ponadto  ze wzglêdu na 
szereg zjawisk makroekonomicznych, sytuacjê na rynku kapita³o-
wym i inne czynniki maj¹ce wp³yw na dzia³alnoœæ spó³ek, w których 
Bank jest udzia³owcem, cena sprzeda¿y posiadanych udzia³ów mo¿e 
okazaæ siê ni¿sza od spodziewanej, a nawet ni¿sza od ich wartoœci      
w ksiêgach Banku, co mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na wycenê akcji 
Banku. Bank poczyni³ ju¿ znacz¹ce rezerwy zwi¹zane ze swoimi 
inwestycjami kapita³owymi, st¹d poziom ryzyka zwi¹zany z dalszym 
spadkiem wartoœci portfela inwestycyjnego Banku jest niski.

 

Bank definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko strat wynikaj¹cych     
z niew³aœciwych lub zawodnych procesów wewnêtrznych, ludzi lub 
systemów, b¹dŸ te¿ ze zdarzeñ zewnêtrznych. 

W ostatnich latach Bank zarz¹dza³ ryzykiem operacyjnym przy u¿y-
ciu ró¿nych  narzêdzi i technik (np. polityk, procedur, list kontrol-
nych, limitów, procesu samooceny, narzêdzi kontrolowania bezpie-

czeñstwa informacji, planów awaryjnych, ubezpieczeñ, audytów). Po 
opublikowaniu zaleceñ Komitetu Bazylejskiego, oraz Rekomendacji 
M Komisji Nadzoru Bankowego Zarz¹d Banku zintensyfikowa³ po-
miary jakoœciowe i iloœciowe ryzyka operacyjnego. Wprowadzone    
w ostatnich latach centralizacja i automatyzacja pozwoli³y na znacz-
ne obni¿enie liczby oraz kwot strat operacyjnych.

Ogólny poziom ryzyka operacyjnego jest umiarkowany.

 

Na mocy Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Bank objêty 
jest obowi¹zkowym systemem gwarantowania depozytów ludnoœci. 
Banki objête systemem gwarancji depozytów maj¹ obowi¹zek doko-
nywania okreœlonych wp³at na rzecz funduszu.

Wskutek ogólnego pogorszenia siê sytuacji w sektorze lub upad³oœci 
czy pogorszenia siê kondycji finansowej jednego z banków nale¿¹-
cych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mo¿e zaistnieæ ko-
niecznoœæ wysokiej wp³aty na rzecz funduszu przez Bank Handlowy 
jak i innych uczestników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,       
w wysokoœci proporcjonalnej do wysokoœci utworzonego funduszu 
ochrony œrodków gwarantowanych w danym podmiocie. Mo¿e siê to 
wi¹zaæ z negatywnymi skutkami dla wyników finansowych Banku.

Wp³aty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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Ogólne cele rozwoju Banku 

Celem Banku jest systematyczne podnoszenie wartoœci dla akcjo-
nariuszy poprzez zapewnienie odpowiedniego zwrotu z kapita³u 
oraz podnoszenie udzia³u banku w kluczowych segmentach rynku.

Bank Handlowy w Warszawie cechuje siê wysokim poziomem kapita-
³ów w³asnych - 5 738,6 mld PLN wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 
2004 r., co stawia go na 3 miejscu w polskim sektorze bankowym. 
Bank mo¿e nie w pe³ni wykorzystywaæ swój potencja³ do dynamicz-
nego wzrostu aktywów, wyznaczony wskaŸnikiem wyp³acalnoœci, 
który wynosi³ 19,3% wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 r., 
wobec 8% wymogu regulacyjnego. Nadwy¿ka kapita³owa wp³ywa na 
wskaŸnik zwrotu z kapita³u, który jest jedn¹ z najwa¿niejszych miar 
wyników dzia³alnoœci. Bank rozwa¿a ró¿ne sposoby optymalizacji 
kapita³u do poziomu bardziej adekwatnego do prowadzonej dzia-
³alnoœci, z utrzymaniem wskaŸnika wyp³acalnoœci na bezpiecznym 
poziomie, nie ni¿szym ni¿ 10-12%.

Wyp³aty przysz³ych dywidend, w celu zmniejszenia nadmiaru kapita-
³u, zale¿¹ od szeregu czynników: zysków Banku, sytuacji finansowej 
w³¹cznie z wymaganiami w zakresie p³ynnoœci, oczekiwañ Banku     
w zakresie przysz³ych wyników finansowych, jak te¿ od uwarunko-
wañ podatkowych, regulacyjnych i prawnych. Tak d³ugo, jak 
wspó³czynnik wyp³acalnoœci bêdzie przekracza³ 10-12%, Bank bêdzie 
kontynuowaæ politykê przeznaczania wiêkszoœci zysków na wyp³aty 
dywidend.

W minionym roku Bank zwiêkszy³ sw¹ bazê klientów m.in. dziêki 
rozwojowi us³ug dla drobnej przedsiêbiorczoœci oraz bankowoœci 
detalicznej. W nadchodz¹cych latach intencj¹ Banku bêdzie dalsze 
aktywne pozyskiwanie nowych klientów we wszystkich segmentach 
rynku, ze szczególnym naciskiem na akwizycjê w obszarze banko-
woœci detalicznej oraz przedsiêbiorstw o przychodach ze sprzeda¿y 
poni¿ej 8 mln z³ (tzw. segment CitiBusiness).

W perspektywie kilku lat Bank aspiruje do osi¹gniêcia dwucyfro-
wego udzia³u rynkowego, mierzonego udzia³em w wyniku na dzia³al-
noœci bankowej sektora. W roku 2004 udzia³ ten wyniós³ 6,6%. 
Wzrost udzia³u rynkowego zostanie osi¹gniêty poprzez utrzymanie 
wiod¹cej pozycji Banku w bankowoœci korporacyjnej oraz us³ugach 
dla osób fizycznych o najwy¿szych dochodach. Dynamicznie rozwija-
ne bêd¹ obszary dzia³alnoœci o du¿ym potencjale wzrostu w szcze-
gólnoœci bankowoœæ detaliczna oraz po¿yczki gotówkowe dla osób 
fizycznych (Citifinancial).

Jednoczeœnie Bank bêdzie k³ad³ w przysz³oœci du¿y nacisk na polity-
kê zarz¹dzania kosztami. Udzia³ Banku w kosztach sektora w 2004 
roku wyniós³ 7,7% wobec 7,0% w roku 2003. Wzrost udzia³u Banku 
w kosztach sektora jest wynikiem zwiêkszonych wydatków na re-
strukturyzacjê. W nadchodz¹cych latach Bank po³o¿y du¿y nacisk 
na wysok¹ dyscyplinê w zakresie kosztów tak, aby wskaŸnik 
dochody/koszty w sposób trwa³y kszta³towa³ siê na poziomie prze-
kraczaj¹cym wartoœæ 2,0. Udzia³ Banku w wyniku netto sektora 
wyniós³ w 2004 roku 5,3% wobec 10,4% w roku 2003.

Jednym z priorytetów Banku w najbli¿szych latach jest dalszy roz-
wój Regionalnego Centrum Rozliczeniowego w Olsztynie, które 
œwiadczy us³ugi rozliczeniowe dla Banku oraz zagranicznych ban-
ków nale¿¹cych do Citigroup.

 

Bank jest liderem bankowoœci przedsiêbiorstw w Polsce. Jego udzia³ 
*w kredytach dla firm  na koniec 2004 roku wyniós³ 6,6% wobec 

9,1% na koniec 2003 roku, natomiast w depozytach firm wyniós³ 
odpowiednio 11,8% wobec 15,3% na koniec 2003 roku. Udzia³ Banku 
w emisji krótkoterminowych papierów d³u¿nych, mierzony wiel-
koœci¹ zad³u¿enia, wyniós³ 20,3% na koniec 2004 roku wobec 
23,5% na koniec 2003 roku.

Bankowoœæ przedsiêbiorstw

* Prywatne i pañstwowe spó³ki i spó³dzielnie.
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W 2004 roku Bank dzia³a³ ju¿ w oparciu o nowy, model obs³ugi 
przedsiêbiorstw. W konsekwencji wprowadzenia nowego modelu 
obs³ugi klienta poszerzona zosta³a oferta produktowa dla du¿ych     
i œrednich przedsiêbiorstw. W pe³ni zindywidualizowan¹ obs³ug¹ zo-
sta³a objêta grupa najwiêkszych klientów Banku. 

W bankowoœci przedsiêbiorstw potencjalnymi klientami Banku s¹ 
wszystkie firmy dzia³aj¹ce w Polsce, za wyj¹tkiem sektorów trwale 
wy³¹czonych ze wzglêdu na ogóln¹ politykê Banku oraz firm, które 
znajduj¹ siê na œciœle okreœlonych listach restrykcyjnych ze wzglêdu 
na miêdzynarodowe lub amerykañskie sankcje. 

Pozycja Banku jest szczególnie silna w obs³udze miêdzynarodowych 
korporacji oraz najwiêkszych polskich przedsiêbiorstw. Bank po-
siada tak¿e wiod¹c¹ pozycjê w obs³udze transakcji na rynku pie-
niê¿nym i walutowym. Celem Banku jest utrzymanie pozycji w tych 
segmentach rynku. W obs³udze najwiêkszych klientów silnym atu-
tem Banku jest jego przynale¿noœæ do Citigroup. Bank jest w stanie 
zaoferowaæ klientom unikalne us³ugi, ³¹cz¹ce jego znajomoœæ krajo-
wego otoczenia gospodarczego z miêdzynarodowym doœwiadcze-
niem i globalnym zasiêgiem Citigroup. 

Wiêkszoœæ przychodów Banku generowana bêdzie z zarz¹dzania 
œrodkami finansowymi, obs³ugi handlu oraz produktów departamen-
tu skarbu. Rozwi¹zania i innowacje w tych grupach produktowych 
bêd¹ zasadniczym czynnikiem przewagi konkurencyjnej Banku,       
w szczególnoœci przy wspó³pracy z najbardziej wymagaj¹cymi kli-
entami miêdzynarodowymi i czo³owymi firmami krajowymi. Bank 
bêdzie równie¿ d¹¿y³ do tego, by w znacznie wiêkszym zakresie 
wykorzystaæ mo¿liwoœci sprzeda¿y tych produktów w segmencie 
du¿ych i œrednich przedsiêbiorstw krajowych.

Us³ugi w zakresie bankowoœci inwestycyjnej nadal oferowane bêd¹ 
w œcis³ej wspó³pracy miêdzy Bankiem i Citigroup Global Markets. 
Pozwala to na zaoferowanie zarówno obs³ugi wielkich miêdzyna-
rodowych transakcji, jak i œwiadczenie us³ug dla podmiotów krajo-
wych.

Bankowoœæ detaliczna 

Us³ugi dla klientów bankowoœci detalicznej s¹ postrzegane jako po-
siadaj¹ce najwiêkszy potencja³ wzrostowy w perspektywie œrednio-
terminowej. 

Udzia³ Banku w kredytach osób fizycznych ogó³em wyniós³ 2,3%   
na koniec 2004 roku, wobec 2,0% na koniec 2003 roku, zaœ            
w depozytach udzia³ na koniec 2004 wyniós³ 2,8% w porównaniu  
do 3,0% na koniec roku 2003. 

Sektor Bankowoœci Detalicznej Banku jest zainteresowany wspó³-
prac¹ ze wszystkimi segmentami klientów. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie w specjalistycznych ofertach produktowych bior¹cych pod 
uwagê ró¿norodnoœæ potrzeb klientów nale¿¹cych do ró¿nych seg-
mentów rynku. 

Kluczowe dla Banku jest utrzymanie pozycji lidera w rynku kart 
kredytowych - rynku na którym jest œwiatowym liderem. Zaofero-
wane zostan¹ nowe typy kart jak równie¿ programy lojalnoœciowe. 
Poszerzona zostanie grupa docelowa klientów, którym Bank bêdzie 
oferowa³ swoje karty.

Bank posiada bardzo siln¹ pozycjê w obs³udze osób zamo¿nych. 
Us³ugi oferowane tym klientom maj¹ zasiêg ogólnoœwiatowy, co 
wyró¿nia Bank na tle konkurencji. 

W roku 2004 stopniowo umacnialiœmy nasz¹ pozycjê w tym seg-
mencie rynku dziêki us³udze CitiGold Zarz¹dzanie Maj¹tkiem. Naj-
wa¿niejszymi elementami wyró¿niaj¹cymi us³ugê zarz¹dzania ma-
j¹tkiem jest plan oszczêdnoœciowo-inwestycyjny obejmuj¹cy zarówno 
produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe, jak i bankowe. Produkty 
dostêpne w ramach Zarz¹dzania Maj¹tkiem obejmuj¹ rachunki bie-
¿¹ce, lokaty terminowe, lokaty inwestycyjne i dwuwalutowe, fun-
dusze inwestycyjne, bony skarbowe, obligacje krajowe i zagraniczne, 
us³ugi maklerskie, linie kredytowe, karty kredytowe oraz produkty 
ubezpieczeniowe. Zarz¹dzanie œrodkami klientów jest oparte na 
indywidualnym konstruowaniu portfela inwestycyjnego, w oparciu    
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o potrzeby i preferencje klienta. Polska jest pierwszym krajem w Eu-
ropie, gdzie Citigroup wprowadzi³a ofertê CitiGold Zarz¹dzanie Ma-
j¹tkiem.

Ponadto, rozbudowywana jest równie¿ oferta dla œrednio zamo¿-
nych klientów, posiadaj¹cych rachunki CitiOne oraz CitiKonto. 
Oprócz rozwoju tradycyjnych us³ug depozytowych i zwiêkszania 
funkcjonalnoœci transakcyjnej rachunku, szczególny nacisk po³o¿o-
ny zostanie na rozwój oferty inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. 
Wraz z rosn¹cym zapotrzebowaniem klientów na nowe mo¿liwoœci 
lokowania oszczêdnoœci Bank bêdzie systematycznie poszerza³ 
w³asn¹ ofertê funduszy inwestycyjnych (CitiFundusze), jak równie¿ 
udostêpnia³ klientom ofertê innych instytucji finansowych.

Bank kontynuuje równie¿ udzielanie kredytów gotówkowych kli-
entom o niskich dochodach. Dzia³alnoœæ ta zosta³a wyodrêbniona 
biznesowo i jest prowadzona pod szyldem CitiFinancial, czêœci 
Citigroup specjalizuj¹cej siê w dzia³alnoœci kredytowej dla osób 
fizycznych. Bank oczekuje dynamicznego rozwoju tej dzia³alnoœci.

Bank prowadzi aktywn¹ akwizycjê klientów z segmentu ma³ych 
przedsiêbiorstw o przychodach ze sprzeda¿y nieprzekraczaj¹cych  
8 mln z³, który funkcjonuje w strukturze bankowoœci detalicznej      
w ramach oferty produktowej CitiBusiness. Ide¹ CitiBusiness jest 
oferowanie rozwi¹zañ, które wspomagaj¹ rozwój naszych Klientów 
w chwili tworzenia przez nich firmy i na ka¿dym póŸniejszym etapie 
dzia³alnoœci. W tym celu Bank przygotowa³ specjaln¹, kompleksow¹ 
ofertê produktow¹ dla ma³ych i œrednich firm opart¹ o pakiety 
produktowe spe³niaj¹ce oczekiwania przedsiêbiorców. Wa¿nym ele-
mentem wyró¿niaj¹cym us³ugê CitiBusiness jest po³¹czenie ofert 
rachunku prywatnego i firmowego, co dla przedsiêbiorców oznacza 
³atwiejszy ni¿ kiedykolwiek dostêp do produktów detalicznych.

Sieæ dystrybucji 

Zakoñczy³ siê proces ujednolicania identyfikacji wizualnej Banku. 
Obecnie zarówno sieci dystrybucji detalicznej jak i korporacyjnej 
funkcjonuj¹ pod wspólnym logo - . Naszym prio-
rytetem jest zbudowanie œwiadomoœci znaku wœród naszych obec-
nych i przysz³ych klientów. 

Obs³uga klientów oparta jest o sieæ: placówek, doradców banko-
wych, zewnêtrznych agentów sprzeda¿y bezpoœredniej oraz 
zdalnych kana³ów dystrybucji takich jak bankowoœæ internetowa, 
centrum obs³ugi telefonicznej, IVR (automatyczna obs³uga telefo-
niczna) i wielofunkcyjne bankomaty. 

Bank posiada sieæ placówek na terenie ca³ego kraju. Obecnie do 
dyspozycji klientów bankowoœci korporacyjnej s¹ 54 placówki. 
Klienci czêœci detalicznej dysponuj¹ natomiast 86 placówkami (75 
oddzia³ów wielofunkcyjnych oraz 11 oddzia³ów CitiGold Wealth 
Management). Obs³uga osób fizycznych prowadzona jest równie¿   
w wybranych oddzia³ach banku korporacyjnego (24 punkty obs³ugi 
klienta CitiGold oraz 4 punkty obs³ugi klienta CitiBlue). CitiFinancial 
obs³uguje swoich klientów w 39 oddzia³ach. 

Planowana jest racjonalizacja sieci oddzia³ów poprzez optymali-
zacjê powierzchni u¿ytkowej, zamykanie najmniej zyskownych pla-
cówek oraz ³¹czenie placówek korporacyjnych i detalicznych. Ma³e 
przedsiêbiorstwa oraz osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gos-
podarcz¹ (klienci CitiBusiness) s¹ obs³ugiwani w oddzia³ach deta-
licznych i korporacyjnych. W przypadku klientów korporacyjnych 
oraz CitiGold zasadniczym elementem sieci dystrybucji s¹ doradcy 
bankowi. Sieæ CitiFinancial bêdzie dynamicznie rozbudowywana. 

Wykorzystanie sieci dystrybucji Banku uwzglêdnia plany zwiêksze-
nia skali dzia³alnoœci na rynku bankowoœci detalicznej oraz synergie 
z bankiem korporacyjnym. W nadchodz¹cych latach Bank d¹¿yæ bê-
dzie do zminimalizowania pracy operacyjnej w placówkach oraz 
przekszta³cenia ich w centrum œwiadczenia us³ug. Priorytetem jest 
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zwiêkszanie funkcjonalnoœci i dostêpnoœci zdalnych kana³ów dystry-
bucji oraz dalsze doskonalenie kwalifikacji doradców bankowych, 
szczególnie obs³uguj¹cych du¿e podmioty, zg³aszaj¹ce zapotrzebo-
wanie na bardziej skomplikowane produkty. W przypadku banko-
woœci detalicznej du¿y nacisk zostanie po³o¿ony na dalszy wzrost 
wykorzystania Internetu (Citibank Online). Obecnie prawie 3/4 tran-
sakcji finansowych klientów jest realizowane z wykorzystaniem 
tego kana³u transakcyjnego. Docelowo Internet ma byæ podstawo-
wym Ÿród³em realizowania transakcji dla klientów indywidualnych. 

Utrzymywana bêdzie wysoka funkcjonalnoœæ i wysokie parametry 
jakoœci dostêpu do centrum obs³ugi telefonicznej. W roku 2004 
zintegrowane zosta³y centra telefoniczne dla klientów detalicznych 
oraz dla najmniejszych przedsiêbiorstw. Pomyœlnie zakoñczono 
projekt centralizacji obs³ugi telefonicznej CitiService/DOK dla du-
¿ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Synergie 

Atutem Banku s¹ rozleg³e doœwiadczenie i ró¿norodna dzia³alnoœæ. 
Bank oferuje klientom kompleksowe rozwi¹zania przy wykorzysta-
niu mo¿liwoœci p³yn¹cych z synergii wystêpuj¹cych miêdzy obs³ug¹ 
bankow¹ przedsiêbiorstw i bankowoœci¹ detaliczn¹, miêdzy us³uga-
mi bankowymi i zarz¹dzaniem aktywami oraz us³ugami maklerskimi, 
miêdzy us³ugami bankowymi i dzia³alnoœci¹ ubezpieczeniow¹, etc.

Najwiêkszym przedsiêbiorstwom oferowane s¹ pakiety produktów 
depozytowo-kredytowych dla ich pracowników. W sk³ad typowego 
pakietu wchodz¹ rachunki oszczêdnoœciowo-rozliczeniowe (np. 
CitiKonto) wraz z obs³ug¹ listy p³ac, karty kredytowe oraz produkty 
kredytowe. Oprócz zachêt cenowych w uzasadnionych przypadkach 
istnieje tak¿e mo¿liwoœæ przeprowadzenia finansowych seminariów 
edukacyjnych dla pracowników.

Kontynuowana bêdzie równie¿ sprzeda¿ produktów banku korpora-
cyjnego dla klientów banku detalicznego z segmentu CitiGold. Ofe-
rowane im bêd¹ specjalistyczne produkty Departamentu Skarbu, 
biura maklerskiego oraz zarz¹dzania aktywami. Wszystkim grupom 
klientów w dalszym ci¹gu oferowane bêd¹ produkty inwestycyjne,  
w tym w szczególnoœci jednostki uczestnictwa CitiFunduszy. Oferta 
produktowa CitiFunduszy bêdzie systematycznie rozwijana adekwa-
tnie do pojawiaj¹cych siê nowych potrzeb klientów. Wiedzê eks-
perck¹ i us³ugi w tym zakresie bêdzie dostarczaæ spó³ka Handlowy 
Zarz¹dzanie Aktywami, wspierana przez komórki Departamentu 
Skarbu w kraju i na szczeblu miêdzynarodowym.

Dobre praktyki korporacyjne 

Bank pragnie byæ wzorow¹ korporacj¹ w Polsce, o wysokim poczu-
ciu odpowiedzialnoœci spo³ecznej. Bank bêdzie aktywnie wspiera³ 
ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹, edukacyjn¹ i dobroczynn¹ – 
zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i w wymiarze lokalnych spo-
³ecznoœci - w szczególnoœci poprzez Fundacjê Kronenberga. Ponad-
to Bank bêdzie aktywnie uczestniczy³ w dialogu pomiêdzy organami 
w³adzy pañstwowej a œrodowiskiem biznesu odnoœnie regulacji 
maj¹cych wp³yw na atmosferê i warunki prowadzenia dzia³alnoœci 
gospodarczej w kraju.
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S³awomir Sikora
Prezes Zarz¹du Banku

Sunil Sreenivasan
Wiceprezes Zarz¹du Banku

Philip Vincent King
Wiceprezes Zarz¹du Banku

W sk³ad Zarz¹du Banku na dzieñ 31 grudnia 2004 roku wchodzili: 

David J. Smith
Wiceprezes Zarz¹du Banku

Lidia Jab³onowska-Luba
Cz³onek Zarz¹du Banku

Micha³ H. Mro¿ek
Cz³onek Zarz¹du Banku
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W 2004 roku mia³y miejsce nastêpuj¹ce zmiany w sk³adzie Rady 
Nadzorczej Banku:

• nie powo³ani zostali na kolejn¹ kadencjê z dniem: 

24 czerwca 2004 roku Andrzej Gdula, 

24 czerwca 2004 roku Allan J. Hirst, 

24 czerwca 2004 roku Edward T. Walsh.

Pismem z dnia 3 maja 2004 roku Pan Krzysztof Opawski z³o¿y³ na 
rêce Prezesa Rady Nadzorczej Banku rezygnacjê z funkcji Cz³onka 
Rady Nadzorczej Banku. Bank zosta³ poinformowany o rezygnacji 
Pana Krzysztofa Opawskiego w dniu 25 maja 2004 roku.

W sk³ad Rady Nadzorczej Banku na dzieñ 31 grudnia 2004 roku wchodzili: 

Stanis³aw So³tysiñski

Shirish Apte

Göran Collert

Susan Helena Dean

Miros³aw Gryszka

Rupert Hubbard

Prezes Rady Nadzorczej 

Wiceprezes Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

Edward Kuczera

Stephen H. Long

Jaros³aw Myjak

Andrzej Olechowski

Aneta M. Pop³awska

Frederick F. Seegers

Cz³onek Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

Cz³onek Rady Nadzorczej

• ponadto rezygnacjê z³o¿yli z dniem: 

4 sierpnia 2004 roku Jean Paul Votron, 

25 listopada 2004 roku Atif Aslam Bajwa, 

25 listopada 2004 roku Carlos Urrutia.

• powo³ani zostali z dniem: 

24 czerwca 2004 roku Atif Aslam Bajwa, 

24 czerwca 2004 roku Susan Helena Dean, 

24 czerwca 2004 roku Jaros³aw Myjak, 

24 czerwca 2004 roku Aneta M. Pop³awska, 

7 grudnia 2004 roku Rupert Hubbard,

7 grudnia 2004 roku Stephen H. Long,

7 grudnia 2004 roku Frederick F. Seegers.

W 2004 roku mia³y miejsce nastêpuj¹ce zmiany w sk³adzie Zarz¹du 
Banku: 

• rezygnacjê z³o¿y³ z dniem: 
30 marca 2004 roku Wies³aw Kalinowski, 

• powo³any zosta³ z dniem: 
25 maja 2004 roku Micha³ H. Mro¿ek. 

W dniu 7 grudnia 2004 roku Rada Nadzorcza Banku powo³a³a Pana 
Reza Ghaffari na stanowisko Wiceprezesa Zarz¹du Banku. Uchwa³a 
wesz³a w ¿ycie z dniem 3 lutego 2005 roku po spe³nieniu warunku 
uzyskania przez Pana Reza Ghaffari w³aœciwego zezwolenia na pracê. 

W dniu 3 lutego 2005 roku Pan David J. Smith zrezygnowa³ z funkcji 
Wiceprezesa Zarz¹du Banku i z tym dniem jego mandat jako Cz³onka 
Zarz¹du wygas³.
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WPROWADZENIE

Dzia³alnoœæ Banku 

Bank Handlowy w Warszawie SA („Bank") ma siedzibê w Warszawie 
przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa. Bank zosta³ powo³any 
aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 1870 roku. Zarejestrowany     
w Rejestrze Przedsiêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym pro-
wadzonym przez S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydzia³ 
Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000001538. 

Wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) podstawowym przed-
miotem dzia³alnoœci Banku jest "Pozosta³a dzia³alnoœæ bankowa". 
Wed³ug klasyfikacji przyjêtej przez rynek regulowany - Warszawsk¹ 
Gie³dê Papierów Wartoœciowych dzia³alnoœæ Banku zakwalifikowana 
jest do bran¿y „finanse-banki". 

Bank dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz Statutu 
Banku. 

Przedmiotem dzia³alnoœci Banku jest wykonywanie czynnoœci ban-
kowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz w granicach do-
puszczonych prawem wszelkich innych czynnoœci powi¹zanych        
z czynnoœciami bankowymi. 

Zgodnie ze Statutem, Bank wykonuje nastêpuj¹ce czynnoœci bankowe: 

• przyjmuje wk³ady pieniê¿ne p³atne na ¿¹danie lub z nadejœciem 
oznaczonego terminu oraz prowadzi rachunki tych wk³adów, 

• prowadzi inne rachunki bankowe, 

• przeprowadza rozliczenia pieniê¿ne we wszystkich formach przy-
jêtych w krajowych i miêdzynarodowych stosunkach bankowych, 

• udziela kredytów i po¿yczek pieniê¿nych, 

• wykonuje operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których 
przedmiotem s¹ warranty, 

• udziela i potwierdza porêczenia, 

• udziela i potwierdza gwarancje bankowe oraz otwiera i potwier-
dza akredytywy, 

• prowadzi skup i sprzeda¿ wartoœci dewizowych, 

• poœredniczy w dokonywaniu przekazów pieniê¿nych oraz rozliczeñ 
w obrocie dewizowym, 

• emituje bankowe papiery wartoœciowe, 

• wykonuje zlecone czynnoœci zwi¹zane z emisj¹ papierów warto-
œciowych, 

• przechowuje przedmioty i papiery wartoœciowe oraz udostêpnia 
skrytki sejfowe, 

• wydaje karty p³atnicze oraz wykonuje operacje przy ich u¿yciu, 

• nabywa i zbywa wierzytelnoœci pieniê¿ne, 

• wykonuje terminowe operacje finansowe. 

Ponadto Bank mo¿e: 

• obejmowaæ i nabywaæ akcje i prawa z akcji, udzia³y innej osoby 
prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

• organizowaæ i obs³ugiwaæ leasing finansowy, 

• œwiadczyæ us³ugi faktoringowe, 

• dokonywaæ obrotu papierami wartoœciowymi, 

• prowadziæ rachunki papierów wartoœciowych, 

• œwiadczyæ us³ugi konsultacyjno-doradcze w sprawach finanso-
wych, 

• zaci¹gaæ zobowi¹zania zwi¹zane z emisj¹ papierów wartoœcio-
wych, 

• pe³niæ funkcje banku reprezentanta w rozumieniu Ustawy o obli-
gacjach, 

• nabywaæ i zbywaæ nieruchomoœci, prawa u¿ytkowania wieczystego, 
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• rozliczaæ obrót papierami wartoœciowymi, prawami maj¹tkowymi 
oraz pochodnymi instrumentami finansowymi, 

• dokonywaæ na warunkach uzgodnionych z d³u¿nikiem zamiany 
wierzytelnoœci na sk³adniki maj¹tku d³u¿nika, 

• nabywaæ i zbywaæ pochodne instrumenty finansowe na w³asny 
rachunek oraz poœredniczyæ w obrocie tymi instrumentami, 

• œwiadczyæ us³ugi finansowe polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³al-
noœci akwizycyjnej w rozumieniu Ustawy o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych, 

• przyjmowaæ zlecenia nabywania i zbywania oraz prowadzenia 
zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne   
w funduszach inwestycyjnych, 

• œwiadczyæ us³ugi poœrednictwa ubezpieczeniowego w formie dzia-
³alnoœci agencyjnej, 

• wykonywaæ obowi¹zki depozytariusza dla funduszy emerytalnych,

• wykonywaæ obowi¹zki depozytariusza dla funduszy inwestycyj-
nych. 

W zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoœci¹, Bank ma prawo posiadania war-
toœci dewizowych i obrotu tymi wartoœciami. 

Czas trwania Banku 

Czas dzia³ania Banku jest nieoznaczony. 

Okresy prezentowania danych finansowych 

Roczne sprawozdanie finansowe Banku obejmuje okres od 1 stycznia 
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. Porównywalne dane finansowe 
obejmuj¹ okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Wewnêtrzne jednostki organizacyjne wchodz¹ce 
w sk³ad Banku 

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za 2004 rok oraz porów-
nywalne dane finansowe za 2003 rok zawieraj¹ dane finansowe 

wszystkich jednostek organizacyjnych wchodz¹cych w sk³ad Banku, 
za poœrednictwem których prowadzona jest dzia³alnoœæ Banku. Na 
dzieñ 31 grudnia 2004 roku obejmuj¹ one Centralê w Warszawie, 52 
oddzia³y oraz 115 pozosta³ych placówek obs³ugi klienta w kraju. 
¯adna z tych jednostek nie sporz¹dza samodzielnego sprawozdania 
finansowego.

Jednostki powi¹zane 

Bank jest jednostk¹ dominuj¹c¹ oraz znacz¹cym inwestorem. Wykaz 
jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych i stowarzyszonych, w których 
Bank posiada udzia³y przedstawiony zosta³ w nocie objaœniaj¹cej do 
bilansu nr 10. Bank sporz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe za 2004 rok.

Po³¹czenie spó³ek 
W 2004 roku oraz w 2003 roku nie dokonano po³¹czenia spó³ek.

Kontynuacja dzia³alnoœci gospodarczej 
Sprawozdanie finansowe za 2004 rok zosta³o sporz¹dzone przy 
za³o¿eniu kontynuowania dzia³alnoœci gospodarczej przez Bank        
w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci i nie zachodz¹ okolicznoœci 
bezpoœrednio wskazuj¹ce na zagro¿enie jej kontynuowania.

Przekszta³cenia i prezentacja danych
finansowych za 2003 rok 

W celu zachowania porównywalnoœci danych finansowych z ujêciem 
bie¿¹cego okresu, prezentowane dane dotycz¹ce 2003 roku podle-
ga³y stosownym przekszta³ceniom w stosunku do uprzednio opubli-
kowanych danych w raporcie rocznym 2003 roku. Przekszta³cenia 
te wynikaj¹ z wprowadzonej zmiany w zasadach ewidencji transakcji 
z przyrzeczeniem odkupu/odsprzeda¿y typu sell-buy-back i buy-
sell-back na papierach wartoœciowych oraz zmian w prezentacji da-
nych finansowych w Nocie objaœniaj¹cej do bilansu 2A, 16A i 20A. 
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Zestawienie ró¿nic wynikaj¹cych z dokonanego przekszta³cenia 
oraz skutki finansowe wprowadzonych zmian zosta³y przedstawione 
w dodatkowych notach objaœniaj¹cych (patrz: Dodatkowe Noty 
Objaœniaj¹ce 32 i 33).

Opinia bieg³ego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego za poprzedni okres 

Sprawozdanie finansowe Banku na dzieñ 31 grudnia 2003 roku 
zosta³o zbadane przez bieg³ego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. 
(do dnia 9 maja 2004 roku pod nazw¹ KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.) 
i uzyska³o opiniê bez zastrze¿eñ.

Zasady rachunkowoœci 

 

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za 2004 rok sporz¹dzone 
zosta³o na podstawie:

• Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paŸdziernika 2001 r.     
w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartoœciowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569             
z póŸniejszymi zmianami),

• Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spra-
wie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ pros-
pekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 186 poz. 1921), 

oraz zgodnie z przepisami okreœlonymi w:

• Ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 76 poz. 694 z póŸniejszymi zmianami), 

• Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowoœci banków (Dz. U. Nr 149, poz. 
1673 z póŸniejszymi zmianami), 

• Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w spra-
wie szczegó³owych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu 

Informacje ogólne

ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. 
Nr 149, poz. 1674 z póŸniejszymi zmianami), 

• Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w spra-
wie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ 
banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2147). 

Rzeczowy maj¹tek trwa³y oraz wartoœci niematerialne i prawne wy-
kazywane s¹ wed³ug ceny nabycia pomniejszonej o naliczone umo-
rzenie, a tak¿e o odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci. Umorzenie 
naliczane jest metod¹ liniow¹ przy zastosowaniu stawek okreœlo-
nych w przyjêtym planie amortyzacji na 2004 rok.

Stosowane przez Bank przyk³adowe roczne stawki amortyzacji s¹ 
nastêpuj¹ce: 

Sk³adniki maj¹tku o jednostkowej wartoœci pocz¹tkowej nie przekra-
czaj¹cej 3.500 z³ podlegaj¹ jednorazowemu odpisaniu w koszty pod 
dat¹ wydania ich do u¿ywania. 

Œrodki trwa³e obejmuj¹ tak¿e prawa u¿ytkowania wieczystego grun-
tów, które Bank otrzyma³ nieodp³atnie w latach ubieg³ych, na mocy 
obowi¹zuj¹cych wówczas przepisów. 

Rzeczowy maj¹tek trwa³y oraz wartoœci niematerialne
i prawne 

Budynki i budowle

Œrodki transportu

Komputery

Wyposa¿enie biurowe

Inne œrodki trwa³e

Oprogramowanie komputerowe i prawa autorskie
(z wyj¹tkiem podstawowego systemu operacyjnego,
do którego stosuje siê stawkê 20%)

Wartoœæ firmy

Pozosta³e wartoœci niematerialne i prawne

34,0%

20,0%

34,0%

5,0%

20,0%

1,5%

14,0%

7,0%

4,5%

20,0%

20,0%

—

—

—
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Wartoœæ œrodków trwa³ych podlega³a w przesz³oœci okresowym 
aktualizacjom wed³ug wskaŸników publikowanych przez Prezesa 
G³ównego Urzêdu Statystycznego. Wynik aktualizacji wyceny 
œrodków trwa³ych odnoszony by³ bezpoœrednio na kapita³y Banku. 
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ od 31 grudnia 1995 roku nie dokonywano 
aktualizacji wyceny œrodków trwa³ych na podstawie wskaŸników 
GUS. 

Œrodki trwa³e w budowie wykazywane s¹ w wysokoœci ogó³u 
poniesionych kosztów pozostaj¹cych w bezpoœrednim zwi¹zku z nie 
zakoñczon¹ jeszcze budow¹, monta¿em lub ulepszeniem istniej¹-
cego œrodka trwa³ego z uwzglêdnieniem odpisów z tytu³u trwa³ej 
utraty wartoœci.

 

Pozycje bilansowe i pozabilansowe wyra¿one w walutach obcych 
wycenione s¹ wed³ug œredniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego („NBP”) na dzieñ 
sporz¹dzenia bilansu. 

Ró¿nice kursowe wynikaj¹ce z rewaluacji bilansowych pozycji walu-
towych zaliczane s¹ do wyniku z pozycji wymiany. 

Kursy podstawowych walut zastosowane przy sporz¹dzaniu niniej-
szego sprawozdania finansowego s¹ nastêpuj¹ce:

Waluty obce

Inwestycje kapita³owe - akcje i udzia³y w jednostkach
podporz¹dkowanych

Inwestycje kapita³owe - akcje i udzia³y w pozosta³ych
jednostkach 

Kredyty i inne nale¿noœci 

Akcje i udzia³y w jednostkach podporz¹dkowanych rozumianych jako 
jednostki zale¿ne, wspó³zale¿ne i stowarzyszone zaliczane s¹ do ka-
tegorii aktywów finansowych dostêpnych do sprzeda¿y. 

Aktywa trwa³e, istotne akcje i udzia³y w jednostkach podporz¹dko-
wanych wyceniane s¹ metod¹ praw w³asnoœci. Zmiany ich wartoœci 
na dzieñ wyceny wykazywane s¹ w rachunku zysków i strat jako 
udzia³ w zyskach (stratach) netto jednostek podporz¹dkowanych 
wycenianych metod¹ praw w³asnoœci. 

Akcje i udzia³y w jednostkach podporz¹dkowanych przeznaczonych 
do sprzeda¿y wykazywane s¹ w bilansie wed³ug ceny nabycia, z uw-
zglêdnieniem odpisów z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci.

Akcje i udzia³y w innych jednostkach ni¿ jednostki podporz¹dkowa-
ne zaliczane s¹ do kategorii aktywów finansowych dostêpnych do 
sprzeda¿y. Wykazywane s¹ w bilansie wed³ug ceny nabycia, z uw-
zglêdnieniem odpisów z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci.

Nale¿noœci od instytucji finansowych, niefinansowych oraz sektora 
bud¿etowego wykazywane s¹ w bilansie jako ró¿nica miêdzy ich 
wartoœci¹ nominaln¹, powiêkszon¹ o odsetki nale¿ne, a wartoœci¹ 
rezerw celowych utworzonych na pokrycie ryzyka kredytowego. 

Skupione wierzytelnoœci wykazywane s¹ w bilansie jako ró¿nica 
miêdzy ich wartoœci¹ nominaln¹, pomniejszon¹ o nierozliczone dys-
konto, a wartoœci¹ rezerw celowych utworzonych na pokrycie 
ryzyka kredytowego. Rezerwy celowe utworzone s¹ wed³ug zasad 
okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 

1 USD

1 CHF

1 EUR

3,7405

3,0281

4,7170

2,9904

2,6421

4,0790

31.12.2004 31.12.2003w z³
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2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane         
z dzia³alnoœci¹ banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2147). Rezerwy celowe 
na potencjalne ryzyko kredytowe obliczone s¹ stosownie do klasyfi-
kacji poszczególnych zaanga¿owañ bilansowych i pozabilansowych 
wed³ug grup ryzyka. Dla poszczególnych grup ryzyka zastosowano 
nastêpuj¹ce minimalne procentowe stopy rezerw celowych:

Przy wyliczaniu niezbêdnych rezerw celowych na zaanga¿owanie 
obci¹¿one ryzykiem kredytowym uwzglêdniono zabezpieczenia prze-
widziane rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 
roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ banków. Ponadto zgodnie z przepisami tego rozporz¹dze-
nia wymagany poziom rezerw celowych na zaanga¿owania normalne 
z tytu³u po¿yczek i kredytów konsumpcyjnych oraz zaanga¿owania 
pod obserwacj¹ pomniejszany jest o kwotê równ¹ 25% rezerwy na 
ryzyko ogólne.
 
Nale¿noœci kredytowe stanowi¹ce nale¿noœci nieœci¹galne odpisuje 
siê w ciê¿ar utworzonych na nie rezerw celowych.

 

D³u¿ne papiery wartoœciowe kwalifikowane s¹ do kategorii aktywów 
finansowych przeznaczonych do obrotu, dostêpnych do sprzeda¿y 
oraz utrzymywanych do terminu zapadalnoœci. 

D³u¿ne papiery wartoœciowe przeznaczone do obrotu oraz dostêpne 
do sprzeda¿y wyceniane s¹ wed³ug wartoœci godziwej. Skutki zmia-
ny wartoœci godziwej d³u¿nych papierów wartoœciowych przezna-
czonych do obrotu odnoszone s¹ odpowiednio do przychodów lub 

D³u¿ne papiery wartoœciowe

kosztów z operacji finansowych. Skutki zmiany wartoœci godziwej 
d³u¿nych papierów wartoœciowych dostêpnych  do sprzeda¿y odnosi 
siê na kapita³ z aktualizacji wyceny, zaœ do rachunku zysków i strat 
odnoszony jest wy³¹cznie wynik zrealizowany na sprzeda¿y tych 
papierów wartoœciowych. 

D³u¿ne papiery wartoœciowe utrzymywane do terminu zapadalnoœci 
wycenia siê wed³ug cen nabycia pomniejszonych o odpis z tytu³u 
trwa³ej utraty ich wartoœci. 

Odsetki, dyskonto lub premiê od wszystkich rodzajów papierów 
wartoœciowych rozlicza siê do rachunku zysków i strat metod¹ 
liniow¹. Korekty do wartoœci godziwej lub trwa³ej utraty wartoœci 
dokonywane s¹ w stosunku do tak ustalonej wartoœci papierów.

 

Bank dokonuje transakcji z przyrzeczeniem odkupu/odsprzeda¿y 
typu sell-buy-back („SBB”) i buy-sell-back („BSB”) na papierach 
wartoœciowych. Papiery wartoœciowe odsprzedane z klauzul¹ przy-
rzeczenia odkupu („SBB”) prezentowane s¹ w aktywach bilansu i jed-
noczeœnie ujmowane s¹ po stronie pasywów jako zobowi¹zania 
wynikaj¹ce z udzielonego przyrzeczenia odkupu. W przypadku 
transakcji typu „BSB” nabyte papiery wartoœciowe prezentowane s¹ 
jako nale¿noœæ wynikaj¹ca z klauzuli odkupu.

 

Aktywa przejête za d³ugi wycenia siê wed³ug wartoœci godziwej. Na 
ró¿nicê pomiêdzy kwot¹ d³ugu a ni¿sz¹ od niej wartoœci¹ godziw¹ 
przejêtych aktywów tworzy siê rezerwê celow¹ lub dokonuje siê 
odpisu aktualizuj¹cego wartoœæ tych aktywów.

 

Rezerwy celowe i odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci utworzone 
s¹ wed³ug zasad okreœlonych w ustawie o rachunkowoœci, rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie 

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu/odsprzeda¿y

Aktywa przejête za d³ugi

Rezerwy, odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci

Zaanga¿owania normalne (wy³¹cznie po¿yczki i kredyty 
konsumpcyjne) oraz zaanga¿owania pod obserwacj¹ 

Zaanga¿owania poni¿ej standardu 

Zaanga¿owania w¹tpliwe 

Zaanga¿owania stracone 

 
1,5%

20%

50%

100%
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szczególnych zasad rachunkowoœci banków oraz rozporz¹dzeniu 
Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ banków. 

Rezerwy celowe ustala siê na podstawie indywidualnej oceny ryzy-
ka, którym obci¹¿one s¹ poszczególne aktywa oraz zobowi¹zania 
pozabilansowe. 

Rezerwy celowe na nale¿noœci od sektora finansowego, sektora nie-
finansowego i bud¿etowego, odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci 
papierów wartoœciowych i innych aktywów zmniejszaj¹ wartoœæ 
odpowiednich pozycji aktywów bilansu. Natomiast rezerwy celowe 
na zobowi¹zania pozabilansowe wykazywane s¹ w pozycji 
„Pozosta³e rezerwy” w pasywach bilansu.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póŸniejszymi zmianami) Bank utworzy³  
w latach ubieg³ych rezerwê na ryzyko ogólne, s³u¿¹c¹ pokryciu 
ryzyk zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci bankowej. Rezerwa 
na ryzyko ogólne by³a tworzona w drodze odpisu w ciê¿ar kosztów. 
Rezerwa ta wykazywana jest w pozycji „Pozosta³e rezerwy” w pa-
sywach bilansu.

 

W celu przypisania kosztów do okresów sprawozdawczych, których  
one dotycz¹, Bank dokonuje czynnych i biernych rozliczeñ miêdzyokre-
sowych kosztów. Dotyczy to w szczególnoœci kosztów dzia³ania Banku. 

 

Kapita³y i fundusze w³asne wykazywane s¹ wed³ug wartoœci nomi-
nalnej, za wyj¹tkiem funduszu z aktualizacji wyceny, który w czêœci 
dotycz¹cej skutków wyceny aktywów finansowych dostêpnych do 
sprzeda¿y wykazywany jest w ujêciu netto.

Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów

Kapita³y

Instrumenty pochodne

Ustalanie wyniku finansowego

Przychody i koszty z tytu³u odsetek 

Przychody i koszty z tytu³u prowizji, op³aty bankowe 

 

Instrumenty pochodne zaliczane s¹ do kategorii aktywów i zobowi¹-
zañ finansowych przeznaczonych do obrotu. Instrumenty pochodne 
wyceniane s¹ wed³ug wartoœci rynkowej. Skutki zmiany wartoœci 
rynkowej zalicza siê odpowiednio do przychodów lub kosztów            
z operacji finansowych. 

Bank nie stosowa³ dotychczas rachunkowoœci zabezpieczeñ.

 

Wynik finansowy ustala siê z zachowaniem zasady ostro¿nej wyce-
ny oraz zasady memoria³u i wspó³miernoœci przychodów i kosztów. 
Do wyniku finansowego zaliczane s¹ wszystkie osi¹gniête przycho-
dy i koszty zwi¹zane z tymi przychodami, dotycz¹ce danego okresu 
sprawozdawczego, niezale¿nie od terminu ich zap³aty.

Przychody z tytu³u odsetek obejmuj¹ odsetki otrzymane i nale¿ne   
z tytu³u lokat miêdzybankowych, kredytów oraz papierów warto-
œciowych. Przychody z tytu³u odsetek i dyskonta od nale¿noœci, 
zakwalifikowanych jako normalne oraz pod obserwacj¹, ujmowane 
s¹ w rachunku zysków i strat na zasadzie memoria³u. Przychody 
pobierane z góry ujmowane s¹ w rachunku zysków i strat w okresie, 
którego dotycz¹. Koszty okresu sprawozdawczego z tytu³u odsetek 
od zobowi¹zañ tak¿e ujmowane s¹ w rachunku zysków i strat 
zgodnie z zasad¹ memoria³u. 

Prowizje i op³aty bankowe obejmuj¹ g³ównie kwoty inne ni¿ odsetki 
otrzymane od kredytów, gwarancji, akredytyw oraz kwoty za prowa-
dzenie rachunków bankowych i wykonywanie operacji bankowych, 
obs³ugê kart p³atniczych.

Prowizje i op³aty bankowe nie dotycz¹ce jednorazowych zakoñczo-
nych transakcji rozliczane s¹ do rachunku zysków i strat na zasadzie 
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liniowej przez okres trwania transakcji, której dotycz¹, za wyj¹tkiem 
kredytów realizowanych przez Sektor Bankowoœci Detalicznej cha-
rakteryzuj¹cych siê równymi ratami sp³aty. Prowizje i op³aty banko-
we od tych kredytów rozliczane s¹ metod¹ stanowi¹c¹ przybli¿enie 
metody efektywnej stopy procentowej tzw. metod¹ sumy cyfr lub 
inaczej metod¹ 78. 

Pracownicy Banku – w zale¿noœci od ich indywidualnego poziomu 
zaszeregowania mog¹ otrzymaæ nagrodê z funduszu motywacyj-
nego, premiê w ramach planu premiowego obowi¹zuj¹cego w danym 
obszarze lub uznaniow¹ nagrodê roczn¹ na zasadach okreœlonych      
w wewnêtrznych przepisach o wynagradzaniu pracowników. Premie 
i nagrody przyznawane s¹ po zakoñczeniu okresu, za który oceniane 
s¹ wyniki.

Pracownicy Banku mog¹ tak¿e otrzymaæ premie w postaci opcji me-
ned¿erskich. Na przysz³e wyp³aty tworzona jest rezerwa, która jest 
weryfikowana i uaktualniana do momentu ich realizacji. Rezerwa ta 
wykazana jest w pasywach w pozycji „Koszty i przychody rozliczane 
w czasie oraz zastrze¿one”. 

W ramach systemu wynagrodzeñ Bank gwarantuje pracownikom 
odprawy emerytalne, których wysokoœæ uzale¿niona jest od liczby 
lat pracy w Banku i w podmiotach Citigroup przypadaj¹cych bez-
poœrednio przed nabyciem prawa do odprawy. Pracownikom Banku, 
z którymi zosta³a zawarta umowa o pracê na podstawie Zak³ado-
wego Uk³adu Zbiorowego Pracy przys³uguje ponadto nagroda za 
wieloletni¹ pracê. Pracownikom zatrudnionym w Banku przed 1 mar-
ca 2001 roku, do nagrody zostaj¹ zaliczone te okresy pracy, które 
by³y uwzglêdnione na zasadach Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego 
Pracy obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia 1997 roku. Na przysz³e wyp³aty 
tworzona jest rezerwa, która jest wykazana w pasywach  w pozycji 
„Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze¿one”.

Premie, odprawy emerytalne i nagrody za wieloletni¹
pracê

Pozosta³e przychody i koszty operacyjne

Podatek dochodowy

 

Do pozosta³ych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane s¹ 
koszty i przychody nie zwi¹zane bezpoœrednio z dzia³alnoœci¹ ban-
kow¹. S¹ to w szczególnoœci przychody i koszty z tytu³u sprzeda¿y 
lub likwidacji œrodków trwa³ych oraz aktywów do zbycia, koszty         
z tytu³u odszkodowañ, kar i grzywien. 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych wykazywany jest z uwzglê-
dnieniem zobowi¹zania podatkowego Banku z tytu³u osi¹gniêtego 
dochodu oraz podatku odroczonego. 

Podatek odroczony liczony jest przy zastosowaniu metody bilanso-
wej, z uwzglêdnieniem przewidywanych do rozliczenia w podatku 
dochodowym od osób prawnych w nastêpnych latach podatkowych 
pozycji zarówno aktywów jak te¿ pasywów, stanowi¹cych podstawê 
wyliczenia rezerwy oraz aktywów z tytu³u odroczonego podatku 
dochodowego i odnoszony jest odpowiednio do rachunku zysków     
i strat lub na kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny. Rezerwa i ak-
tywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego wykazywane s¹ 
w bilansie ³¹cznie. 

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.      
o Funduszu Porêczeñ Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262) wprowa-
dzaj¹cej art. 38a do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, Bank zgodnie z tym przepisem uj¹³ w bilansie jako inne 
aktywa oraz w rachunku zysków i strat nale¿noœæ od Bud¿etu 
Pañstwa z tytu³u uprawnienia do pomniejszenia zobowi¹zania po-
datkowego przys³uguj¹cego w latach 2007 – 2009.
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Kursy wymiany na EUR 

W okresach objêtych sprawozdaniem finansowym i porównawczymi 
danymi finansowymi obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce œrednie kursy wy-
miany z³otego w stosunku do EUR, ustalane przez NBP:

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków 
i strat oraz rachunku przep³ywów pieniê¿nych
przeliczone na EUR 

Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku przep³ywów pieniê¿nych 
przeliczone zosta³y na EUR wed³ug œrednich kursów, og³aszanych 
przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ pre-
zentowanych okresów. 

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zosta³y  
na EUR wed³ug kursów stanowi¹cych œrednie arytmetyczne œred-
nich kursów EUR, og³aszanych przez Narodowy Bank Polski, obo-
wi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ koñcz¹cy ka¿dy miesi¹c prezentowa-
nych okresów. 

Zysk na jedn¹ akcjê zwyk³¹ oraz rozwodniony zysk na jedn¹ akcjê 
zwyk³¹ przeliczony zosta³ na EUR wed³ug kursów stanowi¹cych œred-
nie arytmetyczne œrednich kursów EUR, og³aszanych przez Naro-
dowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ koñcz¹cy ka¿dy 
miesi¹c prezentowanych okresów.

31.12.2004 31.12.2003tys. EUR

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

Nale¿noœci od sektora finansowego

Nale¿noœci od sektora niefinansowego

Nale¿noœci od sektora bud¿etowego

Nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów 
wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem 
odkupu

D³u¿ne papiery wartoœciowe

Inwestycje kapita³owe i pozosta³e aktywa 
finansowe

Maj¹tek trwa³y i wartoœci niematerialne i prawne

Inne aktywa

Aktywa razem

Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego

Zobowi¹zania wobec sektora finansowego

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego

Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów 
wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu

Zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych

Inne pasywa

Rezerwy

Kapita³y w³asne

Pasywa razem

251 540

1 849 647

2 809 597

664

61 183

829 431

848 941

436 540

126 410

7 213 953

8 723

811 126

3 824 308

98 610

99 810

774 050

241 748

94 834

1 260 744

7 213 953

206 206

2 083 104

2 379 760

377

71 883

1 790 398

1 113 118

477 775

168 610

8 291 231

176

1 055 306

4 101 412

130 306

100 162

1 028 264

314 070

53 130

1 508 405

8 291 231

Bilans

Kurs obowi¹zuj¹cy na dzieñ sprawozdawczy:

Kurs œredni, obliczony jako œrednia arytmetyczna 
kursów obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ ka¿dego 
miesi¹ca w okresie sprawozdawczym

Najwy¿szy kurs obowi¹zuj¹cy na ostatni dzieñ 
miesi¹ca w okresie

Najni¿szy kurs obowi¹zuj¹cy na ostatni dzieñ 
miesi¹ca w okresie

4,7170

4,4474

4,7170

4,1286

4,0790

4,5182

4,8746

4,0790

31.12.2004 31.12.2003w z³
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G³ówne ró¿nice miêdzy polskimi 
a miêdzynarodowymi standardami
rachunkowoœci 
W dniu 7 grudnia 2004 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku 
Handlowego w Warszawie SA podjê³o uchwa³ê o sporz¹dzaniu jed-
nostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Miêdzynarodo-
wymi Standardami Rachunkowoœci, Miêdzynarodowymi Standarda-
mi Sprawozdawczoœci Finansowej oraz zwi¹zanymi z nimi interpre-
tacjami og³oszonymi w formie rozporz¹dzeñ Komisji Europejskiej, 
zwanymi dalej „MSR”, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 
29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci. 

Od 1 stycznia 2005 roku Bank jest zobowi¹zany do sporz¹dzania 
jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
zgodnie z MSR. Obecnie Bank prowadzi intensywne dzia³ania 
maj¹ce na celu implementacjê rozwi¹zañ systemowych m.in. w za-
kresie wyceny instrumentów finansowych z zastosowaniem efek-
tywnej stopy procentowej oraz pomiaru utraty wartoœci portfela 
nale¿noœci zgodnie z MSR 39. 

Z uwagi na fakt, ¿e w chwili obecnej proces ten nie jest zakoñczony, 
dane liczbowe, którymi dysponuje w tym zakresie Bank, pomimo 
do³o¿enia nale¿ytej starannoœci mog¹ ulec zmianie, w œwietle prze-
pisów Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku 
w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ 
prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, poni¿ej podano jedynie 
g³ówne ró¿nice pomiêdzy polskimi a miêdzynarodowymi standar-
dami, bez ich kwantyfikacji:

• zgodnie z MSR odsetki, wybrane prowizje oraz bezpoœrednie 
koszty pozyskania instrumentów finansowych powinny byæ wy-
ceniane z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W roku 
2002 Bank wdro¿y³ tê procedurê w jednym ze stosowanych sys-
temów informatycznych u¿ytkowanym w Sektorze Bankowoœci 
Detalicznej i obejmuj¹cym ewidencjê kredytów konsumpcyjnych 

2004 200312 miesiêcy do 31 grudnia

2004 200312 miesiêcy do 31 grudnia

Wynik z tytu³u odsetek

Wynik z tytu³u prowizji

Przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych 
papierów wartoœciowych i innych instrumentów 
finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

Wynik operacji finansowych

Wynik z pozycji wymiany

Wynik dzia³alnoœci bankowej

Wynik dzia³alnoœci operacyjnej

Zysk (strata) brutto

Zysk (strata) netto

168 374

117 406

14 559

29 720

108 234

438 293

101 281

101 281

64 868

199 033

130 686

3 658

11 457

79 756

424 589

105 354

105 354

91 677

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat

Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci 
operacyjnej - metoda poœrednia 

Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci 
inwestycyjnej 

Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci 
finansowej 

Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem 

Bilansowa zmiana stanu œrodków pieniê¿nych 

Œrodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu 

Œrodki pieniê¿ne na koniec okresu 

 
29 543

66 167

(52 611)

43 099

43 099

213 815

256 913

 
42 745

(24 361)

(77 184)

(58 800)

(58 800)

297 097

238 297

Podstawowe pozycje rachunku przep³ywów pieniê¿nych

tys. EUR

tys. EUR
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oraz kart kredytowych. W pozosta³ych obszarach Bank rozlicza 
obecnie prowizje i bezpoœrednie koszty pozyskania instrumentów 
metod¹ liniow¹. Bank jest w trakcie wdra¿ania systemu umo¿li-
wiaj¹cego zastosowanie w pe³ni wyceny zgodnej z MSR. Jedno-
czeœnie zmiana zasady wyceny nale¿noœci w³asnych, polegaj¹ca 
na zast¹pieniu metody liniowej metod¹ efektywnej stopy procen-
towej nie bêdzie mia³a istotnego wp³ywu na sprawozdanie Banku,

• zgodnie z MSR w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku 
inwestycje w jednostkach zale¿nych, jednostkach wspó³kontrolo-
wanych i jednostkach stowarzyszonych ujmuje siê w cenie na-
bycia lub wycenia do wartoœci godziwej zgodnie z MSR 39. W jed-
nostkowym sprawozdaniu finansowym wed³ug Polskich Standar-
dów Rachunkowoœci (PSR) wspomniane inwestycje wyceniane s¹ 
metod¹ praw w³asnoœci,

• w sprawozdaniu finansowym wed³ug PSR poziom odpisu aktuali-
zuj¹cego wartoœæ ekspozycji kredytowej wynika z zaklasyfikowa-
nia nale¿noœci do jednej z kategorii ryzyka okreœlonej w Rozporz¹-
dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ ban-
ków. Wed³ug MSR rezerwy celowe wykazywane s¹ w wartoœci sta-
nowi¹cej ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ bilansow¹ ekspozycji kredy-
towej a wartoœci¹ bie¿¹c¹ oczekiwanych przysz³ych przep³ywów 
pieniê¿nych zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej stopy 
procentowej danego instrumentu. Wysokoœæ odpisu aktualizuj¹ce-
go tworzonego wed³ug MSR odzwierciedla prawdopodobieñstwo 
odzyskania zarówno kapita³u jak i odsetek, eliminuj¹c ewidencjê 
odsetek zastrze¿onych jako odrêbnego sk³adnika pasywów 
Banku. Po aktualizacji wartoœci sk³adnika aktywów finansowych, 
przychody odsetkowe uznawane s¹ na podstawie efektywnej 
stopy procentowej u¿ytej dla potrzeb wyceny wartoœci bie¿¹cej 
instrumentu,

• wed³ug PSR Bank utworzy³ w latach ubieg³ych rezerwê na ryzyko 
ogólne, s³u¿¹c¹ pokryciu niezidentyfikowanego ryzyka zwi¹zane-
go z prowadzeniem dzia³alnoœci bankowej. MSR nie przewiduje 
mo¿liwoœci tworzenia rezerw w sytuacji, gdy nie wystêpuj¹ obiek-

tywne dowody na utratê wartoœci lub nieœci¹galnoœæ sk³adnika 
aktywów finansowych,

• zgodnie z PSR, Bank prezentuje wartoœæ firmy jako ró¿nicê miêdzy 
cen¹ nabycia jednostki a ni¿sz¹ od niej wartoœci¹ godziw¹ prze-
jêtych aktywów netto i amortyzuje j¹ metod¹ liniow¹. Tymczasem 
MSR narzuca obowi¹zek rocznej weryfikacji wartoœci firmy w celu 
ujawnienia potencjalnej trwa³ej utraty wartoœci i nie dopuszcza 
mo¿liwoœci dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

• Bank, jako podmiot wchodz¹cy w sk³ad Citigroup, oferuje swoim 
pracownikom uznaniowe nagrody w postaci praw do akcji oraz 
opcji na akcje Citigroup, zwane dalej programami œwiadczeñ kapi-
ta³owych. Zdarzenia zwi¹zanie z przyznaniem œwiadczeñ kapita³o-
wych ujmowane s¹ w ksiêgach Banku zgodnie z zapisami Miêdzy-
narodowego Standardu Sprawozdawczoœci Finansowej 2. W opar-
ciu o swoj¹ najlepsz¹ wiedzê Bank klasyfikuje programy œwiadczeñ 
kapita³owych jako transakcje p³atnoœci w formie akcji rozliczane   
w œrodkach pieniê¿nych. W rezultacie Bank wycenia zaci¹gniête 
zobowi¹zania do wartoœci godziwej na ka¿dy dzieñ sprawozdawczy 
oraz ujmuje w rachunku zysków i strat koszt przyznanych œwiad-
czeñ proporcjonalnie do up³ywu czasu, przez który pracownik 
zobligowany jest œwiadczyæ us³ugi w celu otrzymania prawa do re-
alizacji nagród. Obecnie Komitet ds. Interpretacji Miêdzynarodowej 
Sprawozdawczoœci Finansowej (IFRIC) analizuje zasady ujmowania 
p³atnoœci regulowanych akcjami podmiotu dominuj¹cego pod k¹-
tem ich klasyfikacji do jednej z nastêpuj¹cych kategorii MSSF 2:

(a) transakcje p³atnoœci w formie akcji rozliczane w instrumen-
tach kapita³owych; 

(b) transakcje p³atnoœci w formie akcji rozliczane w œrodkach 
pieniê¿nych.

W przypadku wydania przez IFRIC interpretacji zaliczaj¹cej pro-
gramy œwiadczeñ kapita³owych do drugiej z powy¿szych kategorii, 
obecne ujêcie zostanie zast¹pione ujêciem poprzez kapita³y Banku 
zgodnie z zasadami przewidzianymi przez MSSF 2 dla transakcji 
rozliczanych w instrumentach kapita³owych.

79



BILANS

31.12.2004 31.12.2003Notatys. z³

Aktywa

I.     Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

II.    D³u¿ne papiery wartoœciowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 

III.   Nale¿noœci od sektora finansowego

1.  W rachunku bie¿¹cym

2. Terminowe

IV. Nale¿noœci od sektora niefinansowego 

1.  W rachunku bie¿¹cym

2. Terminowe

V. Nale¿noœci od sektora bud¿etowego

1.  W rachunku bie¿¹cym

2. Terminowe

VI. Nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VII. D³u¿ne papiery wartoœciowe

VIII. Udzia³y lub akcje w jednostkach zale¿nych 

IX. Udzia³y lub akcje w jednostkach wspó³zale¿nych

X. Udzia³y lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

XI. Udzia³y lub akcje w innych jednostkach 

XII. Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe

XIII. Wartoœci niematerialne i prawne, w tym:

      - wartoœæ firmy

XIV. Rzeczowe aktywa trwa³e

841 114 

-

8 496 980

5 468 012

3 028 968

9 707 041

2 423 075

7 283 966

1 538

91

1 447

293 209

7 303 033

389 036

6 671

11 829

27 749

4 105 123

1 237 133

1 171 200

711 710

1 186 514

-

8 724 786

6 822 543

1 902 243

13 252 870

3 529 638

9 723 232

3 131

87

3 044

288 601

3 912 427

338 218

5 323

12 388

23 633

3 624 895

1 295 012

1 243 645

764 145

1
 

2
 

3
 

4

 

5
 

6
 

7, 10

8, 10

9, 10

11

12

14

15

stan na dzieñ
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XV. Inne aktywa

1.  Przejête aktywa - do zbycia

   2. Pozosta³e

XVI. Rozliczenia miêdzyokresowe 

   1.  Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

   2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe

AKTYWA RAZEM

388 347

23 780

364 567

299 419

217 678

81 741

33 819 932 

315 717

21 025

294 692

280 556

218 563

61 993

34 028 216 

16

17

31.12.2004 31.12.2003Notatys. z³

stan na dzieñ

Pasywa

I. Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego

II. Zobowi¹zania wobec sektora finansowego

   1.  W rachunku bie¿¹cym

   2. Terminowe

III. Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 

   1. Rachunki oszczêdnoœciowe, w tym: 

      a) bie¿¹ce

      b) terminowe

   2. Pozosta³e, w tym:

      a) bie¿¹ce

      b) terminowe

IV. Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego

      1. Bie¿¹ce

      2. Terminowe

718

4 304 594

3 039 901

1 264 693

16 729 658

—

16 729 658

8 422 514

8 307 144

531 517

338 869

192 648

41 145 

3 826 082

2 343 320

1 482 762

18 039 260

—

18 039 260

8 877 277

9 161 983

465 145

304 107

161 038

20

21

22

31.12.2004 31.12.2003Notatys. z³

stan na dzieñ
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—

—

—

—

—

—

Pasywa - cd.

V. Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

VI. Zobowi¹zania z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych

      1. Krótkoterminowe

      2. D³ugoterminowe

VII. Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowi¹zania

IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze¿one

 1. Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów

408 559

—

4 194 290

277 585

1 003 509

158 749

470 803

3 651 195

222 120

918 205

121 470

23

20,21, 22,24

25

26

31.12.2004 31.12.2003Notatys. z³

stan na dzieñ

 2. Ujemna wartoœæ firmy

 3. Pozosta³e przychody przysz³ych okresów oraz zastrze¿one 

X. Rezerwy

   1. Rezerwy z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

   2. Pozosta³e rezerwy

        a) krótkoterminowe

        b) d³ugoterminowe

XI. Zobowi¹zania podporz¹dkowane

XII. Kapita³ zak³adowy

XIII. Nale¿ne wp³aty na kapita³ zak³adowy (wielkoœæ ujemna) 

XIV. Akcje w³asne (wielkoœæ ujemna)

XV. Kapita³ zapasowy

XVI. Kapita³ z aktualizacji wyceny 

XVII. Pozosta³e kapita³y rezerwowe

XVIII.Zysk (strata) z lat ubieg³ych 

XIX. Zysk (strata) netto 

PASYWA RAZEM

—

844 760

216 717

—

216 717

29 353

187 364

—

522 638

—

—

3 044 585

19 651

2 116 561

35 136

414 214

33 819 932

796 735

447 331

447 331

96 558

350 773

522 638

3 044 585

(13 212)

2 115 273

(10 847)

288 493

34 028 216

 

27

28

29

30

31

32

3382



31.12.2004 31.12.2003Notatys. z³

stan na dzieñ

19,29
 

6 152 785
 

130 659 600
 

47,09
 

—

—

16,04 

5 946 930
 

130 659 600
 

45,51
 

—

—

34

35

35

Wspó³czynnik wyp³acalnoœci (w %)

Wartoœæ ksiêgowa 

Liczba akcji

Wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)

Pozycje pozabilansowe

I. Zobowi¹zania warunkowe udzielone i otrzymane

   1. Zobowi¹zania udzielone:

      a) finansowe

      b) gwarancyjne

   2. Zobowi¹zania otrzymane:

      a) finansowe

      b) gwarancyjne

II. Zobowi¹zania zwi¹zane z realizacj¹ operacji kupna/sprzeda¿y

III. Pozosta³e (z tytu³u)

   - Zabezpieczenia otrzymane przez Bank

Pozycje pozabilansowe razem

14 715 204

11 762 863

9 394 449

2 368 414

2 952 341

335 975

2 616 366

191 926 365

5 267 673

5 267 673

211 909 242 

18 356 245

15 058 891

12 020 986

3 037 905

3 297 354

480 000

2 817 354

167 002 522

6 264 593

6 264 593

191 623 360 

36

37

31.12.2004 31.12.2003Notatys. z³

stan na dzieñ
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23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres

I. Przychody z tytu³u odsetek

II. Koszty odsetek

III. Wynik z tytu³u odsetek (I-II) 

IV. Przychody z tytu³u prowizji

V. Koszty prowizji

VI. Wynik z tytu³u prowizji (IV-V) 

VII. Przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów wartoœciowych i innych instrumentów finansowych, 
o zmiennej kwocie dochodu

    1. Od jednostek zale¿nych 

    2. Od jednostek wspó³zale¿nych

    3. Od jednostek stowarzyszonych

    4. Od innych jednostek

VIII. Wynik operacji finansowych

IX. Wynik z pozycji wymiany

X. Wynik dzia³alnoœci bankowej

XI. Pozosta³e przychody operacyjne

XII. Pozosta³e koszty operacyjne

XIII. Koszty dzia³ania banku

XIV. Amortyzacja œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoœci

    1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

    2. Aktualizacja wartoœci aktywów finansowych

1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003

1 653 161 

(753 892)

899 269

655 854

(65 390)

590 464

16 526

15 185

—

341

1 000

51 765

360 352

1 918 376

90 101

(117 209)

(1 264 318)

(142 179)

(1 090 609)

(1 090 609)

—

1 386 301 

(637 474)

748 827

570 945

(48 794)

522 151

64 750

500

59 530

4 697

132 175

481 361

1 949 264

77 865

(113 759)

(1 119 779)

(155 445)

(1 148 878)

(1 124 969)

(23 909)

Notatys. z³

38

39   

40   

41 

42   

43   

44   

45   

46   
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za okres 1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003Notatys. z³

Rachunek zysków i strat - cd.

XVI. Rozwi¹zanie rezerw i aktualizacja wartoœci

    1. Rozwi¹zanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

    2. Aktualizacja wartoœci aktywów finansowych

XVII. Ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji

XVIII.Wynik dzia³alnoœci operacyjnej 

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

   1. Zyski nadzwyczajne

   2. Straty nadzwyczajne

XX. Zysk (strata) brutto

XXI. Podatek dochodowy

    1. Czêœæ bie¿¹ca

    2. Czêœæ odroczona

XXII. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku (zwiêkszenie straty)

XXIII.Udzia³ w zyskach (stratach) netto jednostek podporz¹dkowanych wycenianych metod¹ praw w³asnoœci

XXIV.Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Œrednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych

Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)

Œrednia wa¿ona rozwodniona liczba akcji zwyk³ych

Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w z³)

1 081 848

1 077 663

4 185

(8 761)

476 010

—

476 010

(123 668)

(139 597)

15 929

—

61 872

414 214

414 214

130 659 600

3,17

—

—

961 170

956 619

4 551

(187 708)

450 438

—

450 438

(190 284)

(59 808)

(130 476)

—

28 339

288 493

288 493

130 659 600

2,21

—

—

47   

49   

50   

51   

52   

53   

54   

55   

55   
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W£ASNYM

I. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO)

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

b) korekty b³êdów podstawowych

I.a. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapita³ zak³adowy na pocz¹tek okresu

1.1. Zmiany kapita³u zak³adowego

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

     - emisji akcji

      - zamiany Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje

b) zmniejszenia (z tytu³u)

     - umorzenia akcji

1.2. Kapita³ zak³adowy na koniec okresu

2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ zak³adowy na pocz¹tek okresu

2.1. Zmiana nale¿nych wp³at na kapita³ zak³adowy

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

b) zmniejszenia (z tytu³u)

2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ zak³adowy na koniec okresu

3. Akcje w³asne na pocz¹tek okresu

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

b) zmniejszenia (z tytu³u)

3.1. Akcje w³asne na koniec okresu

4. Kapita³ zapasowy na pocz¹tek okresu

5 946 930 

—

—

5 946 930

522 638

—

—

—

522 638

—

—

3 044 585

5 969 109 

(76)

—

5 969 033

500 902

21 736

21 736

—

21 736

—

522 638

—

—

3 044 585

za okres 1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003tys. z³
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4.1. Zmiany stanu kapita³u zapasowego

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

     - emisji akcji powy¿ej wartoœci nominalnej 

     - podzia³u zysku (ustawowo)

     - podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoœæ)

b) zmniejszenia (z tytu³u)

     - pokrycia straty

4.2. Kapita³ zapasowy na koniec okresu

5. Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

5a.Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

5.1. Zmiany kapita³u z aktualizacji wyceny

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

     - bie¿¹cej wyceny papierów wartoœciowych dostêpnych do sprzeda¿y

     - efektu podatkowego wyceny papierów wartoœciowych dostêpnych do sprzeda¿y

b) zmniejszenie (z tytu³u)

    - zbycia œrodków trwa³ych

    - bie¿¹cej wyceny papierów wartoœciowych dostêpnych do sprzeda¿y

    - efektu podatkowego wyceny papierów wartoœciowych dostêpnych do sprzeda¿y

5.2. Kapita³ z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na pocz¹tek okresu

6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

     - podzia³u zysku

b) zmniejszenie (z tytu³u)

—

—

—

3 044 585

(13 212)

(13 212)

32 863

41 186

41 186

—

(8 323)

(498)

—

(7 825)

19 651

390 000

—

—

—

—

3 044 585

45 968

10 771

56 739

(69 951)

19 692

—

19 692

(89 643)

(1 075)

(88 568)

—

(13 212)

390 000

—

za okres 1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003tys. z³

—

—

—

—
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Zestawienie zmian w kapitale w³asnym - cd.

6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu

7. Inne pozosta³e kapita³y rezerwowe na pocz¹tek okresu

7.1. Zmiany innych pozosta³ych kapita³ów rezerwowych 

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

     - podzia³u zysku

     - zbycia œrodków trwa³ych

b) zmniejszenie (z tytu³u)

     - pokrycia straty z wyceny udzia³ów w jednostkach podporz¹dkowanych metod¹ praw w³asnoœci
  na dzieñ 01.01.2002r. - zmiany przyjêtych zasad rachunkowoœci

     - zamiany Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje

7.2 Inne pozosta³e kapita³y rezerwowe na koniec okresu

8. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

8.1. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu 

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

b) korekty b³êdów podstawowych

8.2. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

8.3. Zmiana zysku z lat ubieg³ych

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

     - podzia³u zysku z lat ubieg³ych

390 000

1 725 273

1 288

1 288

790

498

—

1 726 561

277 646

288 493

—

—

288 493

(242 510)

—

390 000

1 776 283

(51 010)

2 044

969

1 075

(53 054)

(31 318)

(21 736)

1 725 273

242 689

242 689

—

—

242 689

(242 689)

—

za okres 1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003tys. z³

b) zmniejszenie (z tytu³u)

     - odpisu na kapita³ rezerwowy

     - dywidendy

8.4. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu

(242 510)

(790)

(241 720)

45 983

(242 689)

(969)

(241 720)

—

8.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu

a) zmiany przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoœci

b) korekty b³êdów podstawowych

(10 847) (31 318)

(10 847)

—
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8.6. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

8.7. Zmiana straty z lat ubieg³ych 

a) zwiêkszenie (z tytu³u)

     - przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia

b) zmniejszenie (z tytu³u)

    - pokrycia straty z wyceny udzia³ów w jednostkach podporz¹dkowanych metod¹ praw w³asnoœci 
 na dzieñ 01.01.2002r. - zmiany przyjêtych zasad rachunkowoœci

8.8. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu

8.9. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

II. Kapita³ w³asny na koniec okresu (BZ)

III. Kapita³ w³asny, po uwzglêdnieniu proponowanego podzia³u zysku (pokrycia straty)*

(10 847)

—

(10 847)

35 136

414 214

414 214

—

6 152 785

4 588 790

(42 165)

31 318

—

31 318

31 318

(10 847)

(10 847)

288 493

288 493

—

5 946 930

5 705 210

*/ Stan kapita³ów w³asnych na koniec 2004 roku po uwzglêdnieniu proponowanej do wyp³aty dywidendy z podzia³u zysku za 2004 rok oraz pochodz¹cej z zysku lat ubieg³ych 
     przekazanej z kapita³u zapasowego i kapita³ów rezerwowych (patrz: Dodatkowa Nota Objaœniaj¹ca 10).  

za okres 1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003tys. z³
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RACHUNEK PRZEP£YWÓW PIENIÊ¯NYCH

A. PRZEP£YWY ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH Z DZIA£ALNOŒCI OPERACYJNEJ (metoda poœrednia)

I. Zysk (strata) netto

   II. Korekty razem:

      1. Udzia³ w (zyskach) stratach netto jednostek podporz¹dkowanych wycenianych metod¹ praw w³asnoœci

      2. Amortyzacja 

      3. (Zysk) straty z tytu³u ró¿nic kursowych

      4. Odsetki i udzia³y w zyskach (dywidendy)

      5. (Zysk) strata z dzia³alnoœci  inwestycyjnej

      6. Zmiany stanu rezerw

      7. Zmiana stanu d³u¿nych papierów wartoœciowych

      8. Zmiana stanu nale¿noœci od sektora finansowego

      9. Zmiana stanu nale¿noœci od sektora niefinansowego i sektora bud¿etowego

     10. Zmiana stanu nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

     11. Zmiana stanu udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów wartoœciowych i innych aktywów finansowych

     12. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec sektora finansowego

     13. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec sektora niefinansowego i sektora bud¿etowego

     14. Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

     15. Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u papierów wartoœciowych

     16. Zmiana stanu innych zobowi¹zañ

     17. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych

     18. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów i zastrze¿onych

     19. Inne korekty

III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej (I +/- II) - metoda poœrednia

(3 460 766)

414 214

(239 858)

(61 872)

142 179

(35 038)

4 143

24 233

(230 614)

333 361

3 547 422

(4 608)

(480 228)

531 553

(1 243 230)

(62 244)

—

154 396

18 410

51 504

531 541

174 356

(3 370 864)

288 493

(149 139)

(28 339)

155 445

13 750

(16 346)

10 858

1 936

429 119

284 442

(268 834)

898 554

241 780

1 805 152

230 029

—

(26 697)

68 053

72 973

(650 150)

139 354

za okres 1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003tys. z³
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B. PRZEP£YWY ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH Z DZIA£ALNOŒCI INWESTYCYJNEJ

I. Wp³ywy

      1. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach zale¿nych

      2. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach wspó³zale¿nych

      3. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

      4. Zbycie udzia³ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta³ych papierów wartoœciowych i innych aktywów finansowych

      5. Zbycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych

      6. Zbycie inwestycji w nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne

      7. Inne wp³ywy inwestycyjne

II. Wydatki

      1. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach zale¿nych

      2. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach wspó³zale¿nych

      3. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

      4. Nabycie udzia³ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta³ych papierów wartoœciowych i innych aktywów finansowych

      5. Nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych

      6. Inwestycje w nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne

      7. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej (I-II)

C. PRZEP£YWY ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH Z DZIA£ALNOŒCI FINANSOWEJ

I. Wp³ywy

      1. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych kredytów od innych banków

      2. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych po¿yczek od innych ni¿ banki podmiotów sektora finansowego

      3. Emisja d³u¿nych papierów wartoœciowych

      4. Zwiêkszenie stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych

      5. Wp³ywy netto z emisji akcji i dop³at do kapita³u

      6. Inne wp³ywy finansowe

za okres 1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003tys. z³

17 850

—

—

2 096

2 330

4 440

—

8 984

(117 218)

—

—

—

(476)

(116 742)

—

—

(99 368)

1 350

—

—

—

—

—

1 350

440 715

500

75 000

144

308 791

6 848

—

49 432

(128 605)

—

—

—

(14 782)

(113 823)

—

—

312 110

34 392

19 611

14 781

—

—

—

—
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II. Wydatki

      1. Sp³aty d³ugoterminowych kredytów na rzecz innych banków

      2. Sp³aty d³ugoterminowych po¿yczek na rzecz innych ni¿ banki podmiotów sektora finansowego

      3. Wykup d³u¿nych papierów wartoœciowych

      4. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych

      5. P³atnoœci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego

      6. Zmniejszenie stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych

      7. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³aœcicieli

      8. Inne, ni¿ wyp³aty na rzecz w³aœcicieli, wydatki z tytu³u podzia³u zysku

      9. Nabycie akcji w³asnych

     10. Inne wydatki finansowe 

III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej (I-II)

D. PRZEP£YWY PIENIÊ¯NE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.IIII+/-C.III)

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŒRODKÓW PIENIÊ¯NYCH, W TYM:

   - zmiana stanu œrodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych

F. ŒRODKI PIENIÊ¯NE NA POCZ¥TEK OKRESU

G. ŒRODKI PIENIÊ¯NE NA KONIEC OKRESU (F+/- D), W TYM:

   - o ograniczonej mo¿liwoœci dysponowania

(316 185)

(33 693)

(10 187)

—

—

—

—

(241 720)

—

—

(30 585)

(314 835)

(239 847)

(239 847)

(15 533)

1 211 860

972 013

—

(282 560)

—

(9 406)

—

—

—

—

(241 720)

—

—

(31 434)

(248 168)

203 296

203 296

4 891

1 008 564

1 211 860

—

za okres 1.01 - 31.12
2004

1.01 - 31.12
2003tys. z³

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych - cd.
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NOTY OBJAŒNIAJ¥CE

Nota 1B
Œrodki pieniê¿ne (struktura walutowa)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

      po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w tys. z³ 

Œrodki pieniê¿ne, razem

782 069

59 045

6 857

27 969

6 876

20 561

10 515

841 114 

1 123 971

62 543

5 835

27 526

7 010

26 221

8 796

1 186 514 

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

EUR

USD

tys.

tys.

Nota 1A
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

a) w rachunku bie¿¹cym

b) rezerwa obowi¹zkowa

c) œrodki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

d) inne œrodki

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym, razem

841 114

—

—

—

841 114 

1 186 514

—

—

—

1 186 514 

2004 2003tys. z³

Obci¹¿enia œrodków pieniê¿nych o charakterze prawnorzeczowym 
i obligacyjnym:

- na rachunku bie¿¹cym w NBP utrzymywana jest rezerwa obowi¹z-
kowa, której deklarowana wysokoœæ na dzieñ 31 grudnia 2004 ro-
ku wynosi³a 738 313 tys. z³ (31 grudnia 2003 roku: 688 085 tys. z³).

Rezerwa obowi¹zkowa mo¿e byæ wykorzystywana przez Bank pod 
warunkiem, ¿e suma œredniego miesiêcznego salda na rachunku bie-
¿¹cym w NBP nie jest mniejsza od poziomu deklarowanego.

NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO BILANSU
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2004 2003tys. z³

Nota 2B
Nale¿noœci (brutto) od sektora finansowego 
(wg terminów zapadalnoœci)

a) w rachunku bie¿¹cym

b) nale¿noœci terminowe, o pozosta³ym od dnia 
    bilansowego okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat

    - dla których termin zapadalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

    - niezapad³e

    - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora finansowego, 
razem 

5 468 055

3 049 797

769 240

725 737

1 132 631

313 668

12 709

95 812

114 231

72 244

41 987

8 632 083 

6 822 600

2 020 263

1 414 452

46 910

178 452

264 876

16 614

98 959

75 042

34 838

40 204

8 917 905 

2004 2003tys. z³

Nota 2A
Nale¿noœci od sektora finansowego (wg struktury rodzajowej)

a) rachunki bie¿¹ce

b) kredyty, lokaty i po¿yczki, w tym:

    - lokaty w innych bankach i w innych 
      podmiotach finansowych 

c) skupione wierzytelnoœci

d) zrealizowane gwarancje i porêczenia

e) inne nale¿noœci (z tytu³u)

   - przejœciowej ewidencji nale¿noœci

f) odsetki:

   - niezapad³e

   - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora finansowego, 
razem 

g) rezerwa utworzona na nale¿noœci od sektora 
    finansowego (wielkoœæ ujemna)

Nale¿noœci (netto) od sektora finansowego, 
razem

824 190

7 677 701

7 043 329

12 710

251

3 000

3 000

114 231

72 244

41 987

8 632 083

(135 103)

8 496 980 

883 069 

7 928 841

7 275 059

26 876

314

3 763

3 763

75 042

34 838

40 204

8 917 905

(193 119)

8 724 786 
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2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 2D
Nale¿noœci (brutto) od sektora finansowego 
(wg struktury walutowej)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

      po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

      po przeliczeniu na tys. z³

b3. w walucie 

      po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w  tys. z³ 

Nale¿noœci (brutto) od 
sektora finansowego, razem 

2 102 590

6 529 493

105 748

279 396

266 250

1 086 034

1 590 302

4 755 639

408 424

8 632 083 

1 469 448

7 448 457

144 484

437 512

148 199

699 056

1 587 174

5 936 825

375 064

8 917 905 

CHF

EUR

USD

tys.

tys.

tys.

2004 2003tys. z³

Nota 2C
Nale¿noœci (brutto) od sektora finansowego
(wg pierwotnych terminów zapadalnoœci)

a) w rachunku bie¿¹cym

b) nale¿noœci terminowe, o okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat

c) odsetki

    - niezapad³e

    - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora finansowego, 
razem 

5 468 055

3 049 797

97 970

813 233

1 391 984

478 710

267 900

114 231

72 244

41 987

8 632 083 

6 822 600

2 020 263

345 173

1 070 281

54 516

401 978

148 315

75 042

34 838

40 204

8 917 905 
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Nota 2F
Wartoœæ zabezpieczeñ prawnych pomniejszaj¹cych podstawê 
naliczania rezerw celowych na nale¿noœci od sektora finansowego 
dotycz¹ce nale¿noœci

a) pod obserwacj¹

b) zagro¿onych

    - poni¿ej standardu

    - w¹tpliwych

    - straconych

Wartoœæ zabezpieczeñ prawnych 
pomniejszaj¹cych podstawê naliczania rezerw 
na nale¿noœci od sektora finansowego, razem

92 212

5 000

—

—

5 000

97 212 

—

121 626

4 752

108 888

7 986

121 626 

2004 2003tys. z³

Nota 2G
Stan rezerw na nale¿noœci od sektora finansowego 

a) pod obserwacj¹

b) zagro¿one

    - poni¿ej standardu

    - w¹tpliwe

    - stracone

Rezerwy na nale¿noœci od sektora 
finansowego, razem

—

135 103

45 675

15

89 413

135 103 

—

193 119

95

102 873

90 151

193 119 

2004 2003tys. z³

Nota 2E
Nale¿noœci (brutto) od sektora finansowego

1.  Nale¿noœci normalne

2. Nale¿noœci pod obserwacj¹

3. Nale¿noœci zagro¿one, w tym:

    a) poni¿ej standardu

    b) w¹tpliwe

    c) stracone

4. Odsetki:

    a) niezapad³e

    b) zapad³e

        - od nale¿noœci normalnych i pod obserwacj¹

        - od nale¿noœci zagro¿onych

Nale¿noœci (brutto) od sektora finansowego, 
razem 

8 154 846

132 668

230 338

135 894

30

94 414

114 231

72 244

41 987

—

41 987

8 632 083 

8 410 508 

107 219

325 136

5 226

221 773

98 137

75 042

34 838

40 204

35

40 169

8 917 905 

2004 2003tys. z³
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2004 2003tys. z³

Nota 3A
Nale¿noœci od sektora niefinansowego (wg struktury rodzajowej)

a) kredyty i po¿yczki 

b) skupione wierzytelnoœci

c) zrealizowane gwarancje i porêczenia

d) inne nale¿noœci (z tytu³u)

    - przejœciowej ewidencji nale¿noœci 

e) odsetki:

    - niezapad³e

    - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora 
niefinansowego, razem

f) rezerwa utworzona na nale¿noœci od sektora 
    niefinansowego (wielkoœæ ujemna)

Nale¿noœci (netto) od sektora 
niefinansowego, razem

10 423 263

162 803

66 781

506

506

651 033

55 388

595 645

11 304 386

(1 597 345)

9 707 041 

13 766 494

239 040

74 332

3 157

3 157

597 714

141 466

456 248

14 680 737

(1 427 867)

13 252 870 

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz na 31 grudnia 2003 roku Bank 
nie posiada³ kredytów i po¿yczek udzielonych klientom sektora fi-
nansowego, od których nie nalicza siê odsetek.

Odsetki od nale¿noœci sektora finansowego zaliczone zosta³y w bi-
lansie do nale¿noœci terminowych.  

Nota 2H
Zmiana stanu rezerw na nale¿noœci od sektora finansowego 

1.  Stan rezerw na nale¿noœci od sektora 
    finansowego na pocz¹tek okresu

    a) zwiêkszenia (z tytu³u)

         - odpisów na rezerwy

    b) wykorzystanie (z tytu³u)

         - spisania nale¿noœci

    c) rozwi¹zanie (z tytu³u)

         - rozwi¹zania rezerw

2. Stan rezerw na nale¿noœci od sektora 
    finansowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na nale¿noœci 
    od sektora finansowego na koniec okresu, 
    zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

193 119

20 690

20 690

(26)

(26)

(78 680)

(78 680)

135 103

135 103 

151 935

91 391

91 391

(120)

(120)

(50 087)

(50 087)

193 119

193 119 

2004 2003tys. z³
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Nota 3C
Nale¿noœci (brutto) od sektora niefinansowego 
(wg pierwotnych terminów zapadalnoœci)

a) w rachunku bie¿¹cym

b) nale¿noœci terminowe, o okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat

c) odsetki

    - niezapad³e

    - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora
niefinansowego, razem

2 692 594

7 960 759

1 586 731

1 464 496

1 132 878

2 750 732

1 025 922

651 033

55 388

595 645

11 304 386 

3 727 970

10 355 053

2 444 399

1 634 903

1 044 640

3 025 702

2 205 409

597 714

141 466

456 248

14 680 737 

2004 2003tys. z³

Nota 3B
Nale¿noœci (brutto) od sektora niefinansowego 
(wg terminów zapadalnoœci)

a) w rachunku bie¿¹cym

b) nale¿noœci terminowe, o pozosta³ym od dnia 
    bilansowego okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat

    - dla których termin zapadalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

    - niezapad³e

    - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora niefinansowego, 
razem

2 375 331

8 278 022

2 392 283

587 858

1 520 815

1 789 415

140 647

1 847 004

651 033

55 388

595 645

11 304 386 

3 519 264

10 563 759

3 865 379

762 134

1 180 960

2 762 308

354 655

1 638 323

597 714

141 466

456 248

14 680 737 

2004 2003tys. z³
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Nota 3E
Nale¿noœci (brutto) od sektora niefinansowego

1.  Nale¿noœci normalne

2. Nale¿noœci pod obserwacj¹

3. Nale¿noœci zagro¿one, w tym:

     a) poni¿ej standardu

     b) w¹tpliwe

     c) stracone

4. Odsetki:

     a) niezapad³e

     b) zapad³e

         - od nale¿noœci normalnych i pod 
            obserwacj¹

         - od nale¿noœci zagro¿onych

Nale¿noœci (brutto) od sektora 
niefinansowego, razem           

5 847 617

1 780 860

3 024 876

637 350

647 695

1 739 831

651 033

55 388

595 645

3 209

592 436

11 304 386 

8 160 026

1 587 918

4 335 079

703 960

1 826 369

1 804 750

597 714

141 466

456 248

1 413

454 835

14 680 737 

2004 2003tys. z³

Nota 3D
Nale¿noœci (brutto) od sektora niefinansowego  
(wg struktury walutowej)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

b3. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w  tys. z³ 

Nale¿noœci (brutto) od
sektora niefinansowego, razem

9 453 178

1 851 208

76 437

201 955

298 924

1 219 311

137 192

410 258

19 684

11 304 386 

10 674 871

4 005 866

193 247

585 170

512 351

2 416 760

220 372

824 303

179 633

14 680 737 

CHF

EUR

USD

tys.

tys.

tys.

2004 2003tys. z³ jedn. waluta
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Nota 3H
Zmiana stanu rezerw na nale¿noœci od sektora niefinansowego  

    niefinansowego na pocz¹tek okresu

    a) zwiêkszenia (z tytu³u)

        - odpisów na rezerwy

        - ró¿nic kursowych

        - inne

    b) wykorzystanie (z tytu³u)

        - spisania nale¿noœci

    c) rozwi¹zanie (z tytu³u)

        - rozwi¹zania rezerw

        - przeniesienia do innej grupy aktywów

        - ró¿nic kursowych

2. Stan rezerw na nale¿noœci od sektora 
    niefinansowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na nale¿noœci 
    od sektora niefinansowego na koniec okresu, 
    zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

1.  Stan rezerw na nale¿noœci od sektora 
1 427 867

884 552

881 128

—

3 424

(152 574)

(152 574)

(562 500)

(562 500)

—

—

1 597 345

1 597 345 

1 364 918

732 693

732 610

83

—

(54 635)

(54 635)

(615 109)

(609 819)

(5 233)

(57)

1 427 867

1 427 867 

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz na 31 grudnia 2003 roku Bank 
nie posiada³ kredytów i po¿yczek udzielonych klientom sektora nie-
finansowego, od których nie nalicza siê odsetek. 

Odsetki od nale¿noœci sektora niefinansowego zaliczone zosta³y w bi-
lansie do nale¿noœci terminowych.  

2004 2003tys. z³

Nota 3G
Stan rezerw na nale¿noœci od sektora niefinansowego 

a) normalne

b) pod obserwacj¹

c) zagro¿one

    - poni¿ej standardu

    - w¹tpliwe

    - stracone

Rezerwy na nale¿noœci od sektora 
niefinansowego, razem

—

—

1 597 345

34 498

107 331

1 455 516

1 597 345 

—

—

1 427 867

43 049

119 099

1 265 719

1 427 867 

2004 2003tys. z³

Nota 3F
Wartoœæ zabezpieczeñ prawnych pomniejszaj¹cych podstawê 
naliczania rezerw celowych na nale¿noœci od sektora 
niefinansowego dotycz¹ce nale¿noœci

a) normalnych

b) pod obserwacj¹

c) zagro¿onych

    - poni¿ej standardu

    - w¹tpliwych

    - straconych

Wartoœæ zabezpieczeñ prawnych pomniejsza-
j¹cych podstawê naliczania rezerw na 
nale¿noœci od sektora niefinansowego, razem

—

673 478

1 182 212

464 862

433 038

284 312

1 855 690 

—

367 262

2 616 280

489 001

1 588 241

539 038

2 983 542 

2004 2003tys. z³
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Nota 4A
Nale¿noœci od sektora bud¿etowego (wg struktury rodzajowej)

a) kredyty i po¿yczki 

b) skupione wierzytelnoœci

c) zrealizowane gwarancje i porêczenia

d) inne nale¿noœci (z tytu³u)

e) odsetki

    - niezapad³e

    - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora bud¿etowego,  
razem

f) rezerwa utworzona na nale¿noœci od  
    sektora bud¿etowego (wielkoœæ ujemna)

Nale¿noœci (netto) od sektora bud¿etowego, 
razem

91

1 186

—

—

261

261

—

1 538

—

1 538 

1 095

1 540

—

—

496

496

—

3 131

—

3 131 

2004 2003tys. z³

Nota 4B
Nale¿noœci (brutto) od sektora bud¿etowego 
(wg terminów zapadalnoœci)

a) w rachunku bie¿¹cym

b) nale¿noœci terminowe, o pozosta³ym od dnia 
    bilansowego okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat

    - dla których termin zapadalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

    - niezapad³e

    - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora bud¿etowego, 
razem

91

1 186

—

1 186

—

—

—

—

261

261

—

1 538 

87

2 548

369

1 936

243

—

—

—

496

496

—

3 131 

2004 2003tys. z³
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Nota 4D
Nale¿noœci (brutto) od sektora bud¿etowego  
(wg struktury walutowej)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w tys. z³ 

Nale¿noœci (brutto) od 
sektora bud¿etowego, razem

1 538

0

0

0

0

1 538 

3 130

1

0

1

—

3 131

EURtys.

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 4C
Nale¿noœci (brutto) od sektora bud¿etowego 
(wg pierwotnych terminów zapadalnoœci)

a) w rachunku bie¿¹cym

b) nale¿noœci terminowe, o okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat

c) odsetki

    - niezapad³e

    - zapad³e

Nale¿noœci (brutto) od sektora bud¿etowego, 
razem

91

1 186

1 186

261

261

—

1 538 

87

2 548

—

126

1 450

972

—

496

496

—

3 131 

2004 2003tys. z³

Nota 4E
Nale¿noœci (brutto) od sektora bud¿etowego

1.  Nale¿noœci normalne

2. Nale¿noœci pod obserwacj¹

3. Nale¿noœci zagro¿one, w tym:

     a) poni¿ej standardu

     b) w¹tpliwe

     c) stracone

4. Odsetki:

     a) niezapad³e

     b) zapad³e

         - od nale¿noœci normalnych i pod obserwacj¹

         - od nale¿noœci zagro¿onych

Nale¿noœci (brutto) od sektora bud¿etowego, 
razem           

1 277

—

—

261

261

—

1 538

2 635

—

—

496

496

—

3 131

2004 2003tys. z³
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Nota 4F
Wartoœæ zabezpieczeñ prawnych pomniejszaj¹cych podstawê 
naliczania rezerw celowych na nale¿noœci od sektora bud¿etowego 
dotycz¹ce nale¿noœci

a) normalnych

b) pod obserwacj¹

c) zagro¿onych

    - poni¿ej standardu

    - w¹tpliwych

    - straconych

Wartoœæ zabezpieczeñ prawnych 
pomniejszaj¹cych podstawê naliczania rezerw 
na nale¿noœci od sektora bud¿etowego, razem — —

2004 2003tys. z³

Nota 4G
Stan rezerw na nale¿noœci od sektora bud¿etowego 

a) normalne

b) pod obserwacj¹

c) zagro¿one

    - poni¿ej standardu

    - w¹tpliwe

    - stracone

Rezerwy na nale¿noœci od sektora 
bud¿etowego, razem — —

2004 2003tys. z³
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Nota 4H
Zmiana stanu rezerw na nale¿noœci od sektora bud¿etowego  

1.  Stan rezerw na nale¿noœci od sektora 
    bud¿etowego na pocz¹tek okresu

    a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    b) wykorzystanie (z tytu³u)

    c) rozwi¹zanie (z tytu³u)

2. Stan rezerw na nale¿noœci od sektora 
    bud¿etowego na koniec okresu

3. Wymagany poziom rezerw na nale¿noœci 
    od sektora bud¿etowego na koniec okresu, 
    zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

 
—

—

—

 
—

—

—

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz na 31 grudnia 2003 roku Bank 
nie posiada³ kredytów i po¿yczek udzielonych klientom sektora bu-
d¿etowego, od których nie nalicza siê odsetek.

Odsetki od nale¿noœci sektora bud¿etowego zaliczone zosta³y w bi-
lansie do nale¿noœci terminowych.  

2004 2003tys. z³

Nota 5
Nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych 
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora bud¿etowego

d) odsetki

Nale¿noœci z tytu³u zakupionych
papierów wartoœciowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu, razem

292 849

—

—

360

293 209 

288 386

—

—

215

288 601 

2004 2003tys. z³
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Nota 6A
D³u¿ne papiery wartoœciowe

a)  emitowane przez banki centralne, w tym:

      - obligacje wyra¿one w walutach obcych

b)  emitowane przez pozosta³e banki, w tym:

      - wyra¿one w walutach obcych

c)  emitowane przez inne podmioty finansowe, 
     w tym:

      - wyra¿one w walutach obcych

d)  emitowane przez podmioty niefinansowe, 
     w tym:

      - wyra¿one w walutach obcych

e)  emitowane przez Bud¿et Pañstwa, w tym:

      - wyra¿one w walutach obcych

f)   emitowane przez bud¿ety terenowe, w tym:

      - wyra¿one w walutach obcych

g)  odkupione w³asne d³u¿ne papiery wartoœciowe

D³u¿ne papiery wartoœciowe, razem

384 287

—

160 727

—

—

190 914

—

6 567 105

1 398 285

—

—

7 303 033 

384 884

—

116 627

—

70 457

70 159

553 996

—

2 786 463

1 689 405

—

—

3 912 427 

2004 2003tys. z³

Nota 6B
D³u¿ne papiery wartoœciowe (wed³ug rodzaju)

1.  Emitowane przez Bud¿et Pañstwa, w tym:

    a) obligacje

    b) bony skarbowe

    c) inne (wg rodzaju):

2. Emitowane przez jednostkê dominuj¹c¹, w tym:

    a) obligacje

    b) inne (wg rodzaju):

3. Emitowane przez znacz¹cego inwestora, w tym:

    a) obligacje

    b) inne (wg rodzaju):

4. Emitowane przez jednostki zale¿ne, w tym:

    a) obligacje

    b) inne (wg rodzaju):

5. Emitowane przez jednostki wspó³zale¿ne, w tym:

    a) obligacje

    b) inne (wg rodzaju):

6. Emitowane przez jednostki stowarzyszone, 
    w tym:

    a) obligacje

    b) inne (wg rodzaju):

7. Emitowane przez inne jednostki, w tym:

    a) obligacje

    b) inne (wg rodzaju):

         - certyfikaty depozytowe

D³u¿ne papiery wartoœciowe, razem

6 567 105

6 263 335

303 770

—

—

—

—

—

735 928

727 409

8 519

8 519

7 303 033 

2 786 463

2 640 357

146 106

—

—

—

70 159

70 159

—

—

1 055 805

1 033 564

22 241

22 241

3 912 427 

2004 2003tys. z³
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W ogólnej kwocie d³u¿nych papierów wartoœciowych na dzieñ 31 gru-
dnia 2004 roku znajduje siê kwota 474 270 tys. z³. stanowi¹ca ob-
ci¹¿enia o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym (31 grud-
nia 2003 roku: 542 100 tys. z³), w tym:

bony skarbowe o wartoœci nominalnej 54 280 tys. z³ stanowi¹ce 
zabezpieczenie zobowi¹zañ na rzecz Bankowego Funduszu Gwa-
rancyjnego (31 grudnia 2003 roku: 75 650 tys. z³),

obligacje Skarbu Pañstwa o wartoœci nominalnej 257 400 tys. z³ 
stanowi¹ce zabezpieczenie zobowi¹zañ Banku z tytu³u przyjêtych 

•

•

depozytów, bêd¹cych wynikiem transakcji sprzeda¿y papierów 
wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (31 grudnia 
2003 roku: 283 020 tys. z³), 

 obligacje przedsiêbiorstw o wartoœci nominalnej 162 590 tys. z³ 
stanowi¹ce zabezpieczenie zobowi¹zañ Banku z tytu³u przyjêtych 
depozytów, bêd¹cych wynikiem transakcji sprzeda¿y papierów 
wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (31 grudnia 
2003 roku: 183 430 tys. z³).

W ogólnej kwocie d³u¿nych papierów wartoœciowych wykazane s¹ 
obligacje Narodowego Banku Polskiego o wartoœci nominalnej
366 665 tys. z³ nabyte w dniu 28 lutego 2002 roku w ramach emisji 
przeznaczonej dla banków w zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezerwy 
obowi¹zkowej utrzymywanej przez banki w NBP. Posiadany pakiet 
obligacji NBP obejmuje obligacje na okaziciela, które oprocentowa-
ne s¹ wed³ug stopy procentowej ustalanej na podstawie rentow-
noœci 52-tygodniowych bonów skarbowych.

W ogólnej kwocie d³u¿nych papierów wartoœciowych wyemitowanych 
przez instytucje finansowe na dzieñ 31 grudnia 2003 roku znajduje 
siê kwota 14 874 tys. EUR, stanowi¹ca równowartoœæ 70 159 tys. z³, 
dotycz¹ca nieoprocentowanych obligacji zamiennych na akcje wye-
mitowanych przez spó³kê zale¿n¹ Handlowy Investments S.A. W dniu 
31 grudnia 2004 roku w wyniku zawartej transakcji wierzytelnoœæ 
Banku z tytu³u obligacji wzglêdem Handlowy Investments S.A. zosta-
³a skompensowana z przys³uguj¹c¹ tej spó³ce wobec Banku wierzy-
telnoœci¹. 

Szczegó³y zawartej transakcji przedstawione s¹ w Dodatkowej Nocie 
Objaœniaj¹cej 16.  

•

Nota 6C
Zmiana stanu d³u¿nych papierów wartoœciowych

Stan na pocz¹tek okresu

    - zmiana przyjêtych zasad rachunkowoœci

Stan na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    - zakupów

    - aktualizacji wyceny 

    - ró¿nic kursowych

    - rozliczenia dyskonta, premii i odsetek

b) zmniejszenia (z tytu³u)

    - sprzeda¿y

    - aktualizacji wyceny

    - ró¿nic kursowych

    - przeniesienie do innej grupy aktywów 

    - rozliczenia dyskonta, premii i odsetek

Stan d³u¿nych papierów wartoœciowych 
na koniec okresu

3 912 427

—

3 912 427

155 664 837

155 402 015

2 541

735

259 546

(152 274 231)

(151 739 783)

(3 291)

(439 644)

(60 669)

(30 844)

7 303 033 

4 356 193 

220 901

4 577 094

122 967 465

122 755 436

9 763

106 385

95 881

(123 632 132)

(123 480 122)

(34 803)

—

—

(117 207)

3 912 427 

2004 2003tys. z³
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Nota 7D
Zmiana stanu wartoœci firmy - jednostki zale¿ne

a) wartoœæ firmy brutto na pocz¹tek okresu

b) zwiêkszenia (z tytu³u)

c) zmniejszenia (z tytu³u)

d) wartoœæ firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartoœci firmy na pocz¹tek okresu

f) odpis wartoœci firmy za okres (z tytu³u)

g) odpis wartoœci firmy na koniec okresu

h) wartoœæ firmy netto na koniec okresu — —

2004 2003tys. z³

Nota 7B
Zmiana stanu udzia³ów lub akcji w jednostkach zale¿nych

Stan na pocz¹tek okresu

    a) zwiêkszenia (z tytu³u)

        - ró¿nic kursowych

        - aktualizacji wyceny

    b) zmniejszenia (z tytu³u)

        - sprzeda¿y

        - aktualizacji wyceny

        - ró¿nic kursowych

        - sp³aty dop³at do spó³ek

        - inne

Stan udzia³ów lub akcji w jednostkach 
zale¿nych na koniec okresu 

338 218

57 647

—

57 647

(6 829)

—

(797)

(6 032)

—

—

389 036 

371 271

52 589

6 588

46 001

(85 642)

(6 113)

(17 454)

—

(42 000)

(20 075)

338 218 

2004 2003tys. z³

Nota 7C
Udzia³y lub akcje w jednostkach zale¿nych, w tym:

- wartoœæ firmy - jednostki zale¿ne

- ujemna wartoœæ firmy - jednostki zale¿ne

—

—

—

—

2004 2003tys. z³

Nota 7A
Udzia³y lub akcje w jednostkach zale¿nych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udzia³y lub akcje w jednostkach zale¿nych, razem 

40 255

339 338

9 443

389 036 

38 788

289 988

9 442

338 218 

2004 2003tys. z³

Nota 7E
Zmiana stanu ujemnej wartoœci firmy - jednostki zale¿ne

a) ujemna wartoœæ firmy brutto na pocz¹tek okresu

b) zwiêkszenia (z tytu³u)

c) zmniejszenia (z tytu³u)

d) ujemna wartoœæ firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartoœci firmy na pocz¹tek okresu

f) odpis ujemnej wartoœci firmy za okres (z tytu³u)

g) odpis ujemnej wartoœci firmy na koniec okresu

h) ujemna wartoœæ firmy netto na koniec okresu — —

2004 2003tys. z³
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Nota 8A
Udzia³y lub akcje w jednostkach wspó³zale¿nych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udzia³y lub akcje w jednostkach 
wspó³zale¿nych, razem 

—

6 671

—

6 671 

—

5 323

—

5 323 

2004 2003tys. z³

Nota 8B
Zmiana stanu udzia³ów lub akcji w jednostkach wspó³zale¿nych

Stan na pocz¹tek okresu

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    - aktualizacji wyceny

b) zmniejszenia (z tytu³u)

    - sprzeda¿y

Stan udzia³ów lub akcji w jednostkach 
wspó³zale¿nych na koniec okresu 

5 323

1 348

1 348

—

6 671 

20 072

115 251

115 251

(130 000)

(130 000)

5 323 

2004 2003tys. z³

Nota 8C
Udzia³y lub akcje w jednostkach wspó³zale¿nych, w tym:

- wartoœæ firmy - jednostki wspó³zale¿ne

- ujemna wartoœæ firmy - jednostki wspó³zale¿ne

—

—

—

—

2004 2003tys. z³

Nota 8E
Zmiana stanu ujemnej wartoœci firmy - jednostki wspó³zale¿ne

a) ujemna wartoœæ firmy brutto na pocz¹tek okresu

b) zwiêkszenia (z tytu³u)

c) zmniejszenia (z tytu³u)

d) ujemna wartoœæ firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartoœci firmy na pocz¹tek okresu

f) odpis ujemnej wartoœci firmy za okres (z tytu³u)

g) odpis ujemnej wartoœci firmy na koniec okresu

h) ujemna wartoœæ firmy netto na koniec okresu — —

2004 2003tys. z³

Nota 8D
Zmiana stanu wartoœci firmy - jednostki wspó³zale¿ne

a) wartoœæ firmy brutto na pocz¹tek okresu

b) zwiêkszenia (z tytu³u)

c) zmniejszenia (z tytu³u)

d) wartoœæ firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartoœci firmy na pocz¹tek okresu

f) odpis wartoœci firmy za okres (z tytu³u)

g) odpis wartoœci firmy na koniec okresu

h) wartoœæ firmy netto na koniec okresu — —

2004 2003tys. z³
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Nota 9A
Udzia³y lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

a) w bankach

b) w innych podmiotach sektora finansowego

c) w podmiotach sektora niefinansowego

Udzia³y lub akcje w jednostkach 
stowarzyszonych, razem 

—

11 500

329

11 829 

—

6 059

6 329

12 388 

2004 2003tys. z³

Nota 9B
Zmiana stanu udzia³ów i akcji w jednostkach stowarzyszonych

Stan na pocz¹tek okresu

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    - przeniesienia wyceny z innej grupy

    - aktualizacji wyceny

b) zmniejszenia (z tytu³u)

    - sprzeda¿y

    - aktualizacji wyceny

    - przeklasyfikowania jednostki

Stan udzia³ów lub akcji w jednostkach 
stowarzyszonych na koniec okresu 

12 388

57 309

29 663

27 646

(57 868)

(23 490)

—

(34 378)

11 829 

19 942

3 133

—

3 133

(10 687)

(2 077)

(8 610)

—

12 388 

2004 2003tys. z³

Nota 9C
Udzia³y lub akcje w jednostkach stowarzyszonych, w tym:

- wartoœæ firmy - jednostki stowarzyszone

- ujemna wartoœæ firmy - jednostki stowarzyszone

—

—

—

—

2004 2003tys. z³

Nota 9D
Zmiana stanu wartoœci firmy - jednostki stowarzyszone

a) wartoœæ firmy brutto na pocz¹tek okresu

b) zwiêkszenia (z tytu³u)

c) zmniejszenia (z tytu³u)

d) wartoœæ firmy brutto na koniec okresu

e) odpis wartoœci firmy na pocz¹tek okresu

f) odpis wartoœci firmy za okres (z tytu³u)

g) odpis wartoœci firmy na koniec okresu

h) wartoœæ firmy netto na koniec okresu — —

2004 2003tys. z³

Nota 9E
Zmiana stanu ujemnej wartoœci firmy - jednostki stowarzyszone

a) ujemna wartoœæ firmy brutto na pocz¹tek 
     okresu

b) zwiêkszenia (z tytu³u)

c) zmniejszenia (z tytu³u)

d) ujemna wartoœæ firmy brutto na koniec okresu

e) odpis ujemnej wartoœci firmy na pocz¹tek 
     okresu

f) odpis ujemnej wartoœci firmy za okres (z tytu³u)

g) odpis ujemnej wartoœci firmy na koniec okresu

h) ujemna wartoœæ firmy netto na koniec okresu — —

2004 2003tys. z³
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Lp. a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem 
formy prawnej

siedziba przedmiot
przedsiêbiorstwa

charakter 
powi¹zania 

kapita³owego 
(jednostka 
zale¿na, 

wspó³zale¿na, 
stowarzyszo-
na, z wyszcze-

gólnieniem 
powi¹zañ 

bezpoœrednich 
i poœrednich)

zastosowana 
metoda

konsolidacji/
wycena metod¹ 
praw w³asnoœci,
b¹dŸ wskazanie, 

¿e jednostka 
nie podlega 

konsolidacji/
wycenie 
metod¹ 

praw w³asnoœci

data objêcia
kontroli/
wspó³-

kontroli/
uzyskania 

znacz¹cego 
wp³ywu

wartoœæ
 udzia³ów/

akcji
wg ceny 
nabycia

korekty
aktuali-
zuj¹ce

wartoœæ
(razem)

wartoœæ
bilansowa
udzia³ów/

akcji

procent
posiada-

nego
kapita³u
zak³ado-

wego

udzia³
w ogólnej
 liczbie
g³osów

na walnym
zgroma-
dzeniu

wskazanie innej
ni¿ okreœlona pod 

lit. j) lub k), 
podstawy kontroli/

wspó³kontroli/
znacz¹cego 

wp³ywu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Warszawa

Warszawa

Poznañ

Luksemburg

Warszawa

Luksemburg

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Dzia³alnoœæ 
leasingowa

Dzia³alnoœæ 
maklerska

Bankowoœæ

Dzia³alnoœæ 
inwestycyjna

Dzia³alnoœæ 
inwestycyjna

Dzia³alnoœæ 
inwestycyjna

Produkcja urz¹dzeñ 
gastronomicznych 

i handlowych

Dzia³alnoœæ 
inwestycyjna

Dzia³alnoœæ 
inwestycyjna

Dzia³alnoœæ 
maklerska

Ubezpieczenia 

Faktoring

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
wspó³zale¿na

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

nie podlega 
wycenie metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

04.03.1996

28.02.2001

18.09.1997

27.01.1997

16.04.1998

05.11.1997

30.11.2001

18.02.1997

16.08.1994

18.08.1999

19.04.2000

13.06.1994

120 000 

70 950 

52 580 

38 515 

42 000 

41 475 

13 502 

10 084 

8 070 

5 000 

2 140 

2 752 

64 253 

24 134 

(12 325)

(38 515)

(19 157)

(21 226)

(4 059)

(6 023)

226 

(634)

(1 954)

3 919 

184 253 

95 084 

40 255
 

0 

22 843 

20 249 

9 443 

4 061 

8 296 

4 366 

186 

6 671 

97,47 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

80,97 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00

79,27

25,00

zale¿noœæ poœrednia 
- patrz inf. pod tabel¹

—

—

—

—

zale¿noœæ poœrednia 
- patrz inf. pod tabel¹

—

—

—

—

—

zale¿noœæ poœrednia 
- patrz inf. pod tabel¹

97,47 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

80,97 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

79,27 

25,00 

1
CITILEASING Sp. z o.o.

DOM MAKLERSKI BANKU 
HANDLOWEGO SA 

BANK ROZWOJU 
CUKROWNICTWA S.A.

2
HANDLOWY- INVESTMENTS S.A.

TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH BH S.A.

HANDLOWY - 
- INVESTMENTS II S.a.r.l.

PPH SPOMASZ Sp. z o.o. 
w likwidacji

HANDLOWY 
INWESTYCJE II Sp. z o.o.

HANDLOWY 
3

INWESTYCJE Sp. z o.o.

HANDLOWY 
ZARZ¥DZANIE AKTYWAMI S.A.

POLSKIE PRACOWNICZE 
TOWARZYSTWO EMERYTALNE 
DIAMENT S.A. w likwidacji

HANDLOWY HELLER S.A.

Nota 10
Udzia³y lub akcje w jednostkach podporz¹dkowanych
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m n o p r s t

kapita³ 
zapasowy

zobowi¹-
zania     

krótko-              
terminowe

nale¿noœci     
krótko-              

terminowe

aktywa
jednostki

razem

przychody
ze

sprzeda¿y

nie-
op³acona 

przez 
emitenta 
wartoœæ 

udzia³ów/
akcji 

w 
jednostce

otrzymane
 lub 

nale¿ne
dywidendy

od
jednostek
za ostatni

rok
obrotowy

nale¿ne 
wp³aty

na kapita³ 
zak³adowy 
(wielkoœæ 
ujemna)

kapita³
zak³adowy

kapita³ w³asny jednostki, w tym:

pozosta³y kapita³ w³asny, 
w tym:

zysk 
(strata) 

z lat 
ubieg³ych

zysk 
(strata) 
netto

zobowi¹zania jednostki, w tym:

 zobowi¹-
zania    
d³ugo-

terminowe

nale¿noœci jednostki, w tym:

nale¿noœci     
d³ugo-              

terminowe

168 248

95 084

40 255

(67 698)

22 843

18 591

4 061

8 054

4 366

235

26 685

Jednostka postawiona w stan likwidacji

123 120

70 950

25 064

38 515

13 000

53 138

4

4

5 000

100

10 000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

28 739 

3 222 

9 745 

0
 

29 000
 
 

          —    

10 080 

8 066 

5 

1 223 

11 011
 

16 389

20 912

5 446

(106 213)

(19 157)

(34 547)

(6 023)

(16)

(639)

(1 088)

5 674

1 329

833

0

(91 484)

(24 870)

(42 745)

(6 185)

(6 263)

(26)

(302)

—

4 418

20 079

1 573

(15 101)

5 713

1 239

162

(9)

(613)

(13)

5 674

18 188

217 259

43

187 849

1 200

20 401

1

1 599

103

164

366 813

15 108

217 259

43

18

1 200

26

1

1 599

103

164

366 813

3 080

—

—

187 831

—

20 375

—

—

—

—

—

39 883

172 973

99

30 479

1 040

13

32

55

884

161

391 215

26 398

172 618

93

30 479

1 040

13

0

0

884

161

 391 215

13 485

355

6

—

—

—

32

55

—

—

—

189 510

319 018

43 731

120 151

24 686

34 069

4 062

18 321

5 706

399

 398 438

3 220

52 867

2 263

0

20 556

0

18

29

5 425

0

 32 681

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4 257

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zabrze

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Luksemburg

Guernsey

Warszawa

Warszawa

Budownictwo 
produkcyjno-

-us³ugowe

Zarz¹dzanie 
funduszami 

inwestycyjnymi

Wywiadownia 
gospodarcza

Leasing, najem 
i sprzeda¿ ratalna 

nieruchomoœci

Dzia³alnoœæ 
inwestycyjna

Dzia³alnoœæ 
inwestycyjna

Dzia³alnoœæ 
leasingowa

Faktoring

Jednostka 
stowarzyszona

Jednostka 
stowarzyszona

Jednostka 
stowarzyszona

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
stowarzyszona

Jednostka 
zale¿na

Jednostka 
wspó³zale¿na

nie podlega 
wycenie metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

nie podlega 
wycenie metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

nie podlega 
wycenie metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

wycena metod¹ 
praw w³asnoœci

28.06.2000

01.03.1995

29.06.1992

19.08.2003

05.11.1997

21.08.1998

19.08.2003

07.01.1999

89 250

1 260

329

3 125

10 112

19 722

3 125

3 558

(89 250)

10 240

—

10 836

(6 963)

(1 606)

1 426

3 113

0

11 500

329

13 961

3 149

18 116

4 551

6 671

34,44

49,99

49,03

100,00

19,03

23,86

2,53

25,00

—

—

—

—

—

—

—

—

34,44

49,99

49,03

100,00

19,03

23,86

2,53

25,00

MOSTOSTAL ZABRZE 
HOLDING S.A.

KP KONSORCJUM Sp. z o.o.

CREDITREFORM PL Sp. z o.o.

HANDLOWY LEASING S.A.

HANDLOWY -
- INVESTMENTS II S.a.r.l.

NIF FUND HOLDINGS PCC Ltd.

CITILEASING Sp. z o.o.

HANDLOWY HELLER S.A.

1/  Poœrednie powi¹zania poprzez Citileasing Sp. z o.o.

2/ Poœrednie powi¹zania poprzez Handlowy Investments S.A.

3/ Poœrednie powi¹zania poprzez Handlowy Inwestycje Sp. z o.o.

Ad. poz. 1.   Na dzieñ 31.12.2004 roku Bank posiada dodatkowo poœredni udzia³ w Citileasing Sp. z o.o. poprzez jednostkê Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. - 2,53% kapita³u zak³adowego. £¹czny udzia³ Banku w tej 
                    jednostce wynosi 100% kapita³u zak³adowego.
Ad. poz. 6.  Na dzieñ 31.12.2004 roku Bank posiada dodatkowo poœredni udzia³ w Handlowy Investments II S.a.r.l. poprzez jednostkê Handlowy Investments S.A. - 19,03% kapita³u zak³adowego. £¹czny udzia³ 
                    Banku w tej jednostce wynosi 100% kapita³u zak³adowego.
Ad. poz. 12. Na dzieñ 31.12.2004 roku Bank posiada dodatkowo poœredni udzia³ w Handlowy Heller S.A. - 25% kapita³u zak³adowego, poprzez jednostkê Handlowy Inwestycje Sp.z o.o. £¹czny udzia³ Banku w tej 
                     jednostce wynosi 50% kapita³u zak³adowego.

Udzia³y lub akcje w jednostkach podporz¹dkowanych - cd.

Lp. a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem 
formy prawnej

siedziba przedmiot
przedsiêbiorstwa

charakter 
powi¹zania 

kapita³owego 
(jednostka 
zale¿na, 

wspó³zale¿na, 
stowarzyszo-
na, z wyszcze-

gólnieniem 
powi¹zañ 

bezpoœrednich 
i poœrednich)

zastosowana 
metoda

konsolidacji/
wycena metod¹ 
praw w³asnoœci,
b¹dŸ wskazanie, 

¿e jednostka 
nie podlega 

konsolidacji/
wycenie 
metod¹ 

praw w³asnoœci

data objêcia
kontroli/
wspó³-

kontroli/
uzyskania 

znacz¹cego 
wp³ywu

wartoœæ
 udzia³ów/

akcji
wg ceny 
nabycia

korekty
aktuali-
zuj¹ce

wartoœæ
(razem)

wartoœæ
bilansowa
udzia³ów/

akcji

procent
posiada-

nego
kapita³u
zak³ado-

wego

udzia³
w ogólnej
 liczbie
g³osów

na walnym
zgroma-
dzeniu

wskazanie innej
ni¿ okreœlona pod 

lit. j) lub k), 
podstawy kontroli/

wspó³kontroli/
znacz¹cego 

wp³ywu

112



(102 895)

26 604 

308 

13 961 

18 591 

bd

168 248

 
26 685 

20 327 

292 

670 

3 125 

53 138 

bd

123 120
 

10 000 

              —    
     

     —    
     

     —    

0 

    
      —

    

 bd 

     
    —    

      
    —    

5 630 

5 457 

11 

626 

         
  —    

 
bd 

28 739 

11 011 

(128 852)

20 855 

(373)

10 210 

(34 547)

bd

16 389 

5 674 

(122 233)

17 812 

(505)

0 

(42 745)

 
bd 

1 329 

           
  —    

(12 298)

3 043

 
132 

10 210 

1 239

 
bd

4 418

 
5 674 

228 023

 
1 332

 
318 

760 913 

20 401

 
bd

18 188

 
366 813 

218 536

 
       1 332

    
318

 

589 252 

26

 
bd

15 108

 
366 813 

9 487

 
               —

    
               —

    

171 661 

20 375

 
 bd 

3 080
 

               — 

67 502

 
28 616

 
312 

770 888 

13

 
 bd 

39 883

 
391 215 

67 502

 
28 616

 
312 

352 814 

          13

    
bd

26 398

 
391 215 

               — 

   
               — 

   
               —    

418 074 

               — 

   
 bd 

13 485 

               —    

217 995

 
36 649

 
627 

782 096 

34 069

 
bd

189 510

 
398 438 

98 386

 
15 200

 
4 958 

70 723 

           —

    
bd

3 220

 
32 681 

          
          —

    
          —

    
          —    

          —
    

          —

    
 bd

 

          —

    
          —    

           
            —

    
            —

    
            —    

            —    

            —

    
 bd 

            —

    
            —    

Przedstawiono dane finansowe jednostek dostêpne na dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania, pochodz¹ce z niezbadanych sprawozdañ finansowych jednostek.

n o p r s t

zobowi¹-
zania     

krótko-              
terminowe

nale¿noœci     
krótko-              

terminowe

aktywa
jednostki

razem

przychody
ze

sprzeda¿y

nie-
op³acona 

przez 
emitenta 
wartoœæ 

udzia³ów/
akcji 

w 
jednostce

otrzymane
 lub 

nale¿ne
dywidendy

od
jednostek
za ostatni

rok
obrotowy

zobowi¹zania jednostki, w tym:

 zobowi¹-
zania    
d³ugo-

terminowe

nale¿noœci jednostki, w tym:

nale¿noœci     
d³ugo-              

terminowe

m

kapita³ 
zapasowy

nale¿ne 
wp³aty

na kapita³ 
zak³adowy 
(wielkoœæ 
ujemna)

kapita³
zak³adowy

kapita³ w³asny jednostki, w tym:

pozosta³y kapita³ w³asny, 
w tym:

zysk 
(strata) 

z lat 
ubieg³ych

zysk 
(strata) 
netto
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2004 2003tys. z³

Nota 11A
Udzia³y lub akcje w innych jednostkach

a) w podmiotach sektora finansowego

b) w podmiotach sektora niefinansowego

Udzia³y lub akcje w innych jednostkach, razem 

17 553

10 196

27 749

18 152 

5 481

23 633 

2004 2003tys. z³

Nota 11B
Zmiana stanu udzia³ów lub akcji w innych jednostkach

Stan na pocz¹tek okresu

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

     - zakupów

     - aktualizacji wyceny

     - ró¿nic kursowych

     - przekwalifikowania jednostki

     - przejêcie za wierzytelnoœci

b) zmniejszenia (z tytu³u)

     - sprzeda¿y

     - aktualizacji wyceny

     - przeniesienia wyceny z innej grupy

     - inne

Stan udzia³ów lub akcji w innych jednostkach 
na koniec okresu 

23 633 

37 539

476

2 685

—

34 378

—

(33 423)

(3 761)

—

(29 662)

—

27 749 

23 512 

22 674

14 782

40

12

—

7 840

(22 553)

(7 921)

(14 341)

—

(291)

23 633 

114



Nota 11C
Udzia³y lub akcje w innych jednostkach 

Lp. nazwa (firma) jednostki 
(ze wskazaniem 
formy prawnej)

siedziba przedmiot 
przedsiêbiorstwa

wartoœæ 
bilan-
sowa 

udzia³ów/
akcji

procent 
posiada-

nego 
kapita³u 
zak³ado-

wego

udzia³ 
w ogólnej 

liczbie 
g³osów 

na
walnym 
zgroma-
dzeniu

kapita³ w³asny 
jednostki, w tym:

 kapita³ 
zak³a-
dowy

nieop³aco-
na przez 
emitenta
wartoœæ 

udzia³ów/
akcji 

w 
jednostce

otrzymane
lub 

nale¿ne 
dywidendy 

od jed-
nostki za 

ostatni rok 
obrotowy

Lp.

POLSKIE TOWARZYSTWO 
REASEKURACYJNE S.A.

ELEKTROMONTA¯ S.A.

WSCHODNI BANK 
CUKROWNICTWA SA

GÓRNOŒL¥SKIE TOWARZYSTWO 
LOTNICZE SA

BIURO INFORMACJI 
KREDYTOWEJ S.A.

STALEXPORT S.A.

KIR S.A.

MTS-CeTO S.A.

GPW S.A.

BIURO CENTRUM Sp. z o.o.

POLANIA Sp. z o.o. (w upad³oœci)

PIA PIASECKI S.A. (w upad³oœci)

12 809

4 715

4 386

4 105

1 026

344

313

31

14

6

—

—

a b c d e f g h i

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Warszawa

Poznañ

Lublin

Katowice

Warszawa

Katowice

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Katowice

Gniezno

Kielce

Dzia³alnoœæ
 reasekuracyjna

Us³ugi 
budowlano-monta¿owe

Bankowoœæ

Lotnictwo

Prowadzenie informacji 
kredytowej

Sprzeda¿ i dystrybucja 
produktów hutniczych

Us³ugi w zakresie 
rozliczeñ miêdzybankowych

Prowadzenie centralnej 
tabeli ofert

Prowadzenie GPW

Administrowanie 
budynkiem biurowym

Produkcja obuwia 
i wyrobów skórzanych

Us³ugi budowlane

11,88

19,88

7,38

4,90

12,54

1,73

5,74

3,39

0,05

7,63

6,06

19,12

11,88

19,88

7,39

4,90

12,54

1,73

5,74

3,39

0,05

7,63

6,06

19,12

119 736

55 351

178 779

87 254

22 846

(28 970)

92 502

6 079

383 685

153

—

—

105 180

54 082

200 191

83 845

15 550

215 524

5 445

10 000

41 979

80

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

250

—

—

—

—

750

—

—

—

—

—

Przedstawione dane finansowe spó³ek dostêpne na dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania, pochodz¹ z niezbadanych sprawozdañ 
finansowych spó³ek.
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Nota 12A
Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe (wg rodzaju)

a) prawa poboru

b) prawa pochodne

c) inne (wed³ug rodzaju)

    - nale¿noœci do otrzymania z tytu³u wyceny 
      operacji instrumentami pochodnymi

Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa 
finansowe, razem 

—

—

4 105 123

4 105 123

4 105 123

—

—

3 624 895

3 624 895

3 624 895

2004 2003tys. z³

Nota 12C
Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe
(wg struktury walutowej)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

      po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

      po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w tys. z³ 

Pozosta³e papiery wartoœciowe 
i inne aktywa finansowe, razem 

4 094 654

10 469

1 117

4 557

1 977

5 911

1

4 105 123

3 607 076

17 819

1 213

5 722

3 234

12 097

—

3 624 895

EUR

USD

tys.

tys.

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 12B
Zmiana stanu pozosta³ych papierów wartoœciowych i innych 
aktywów finansowych

Stan na pocz¹tek okresu

    a) zwiêkszenia (z tytu³u)

        - aktualizacji wyceny

    b) zmniejszenia (z tytu³u)

        - sprzeda¿y

        - aktualizacji wyceny

Stan pozosta³ych papierów wartoœciowych 
i innych aktywów finansowych na koniec okresu 

3 624 895

480 228

480 228

—

4 105 123

4 527 450 

—

(902 555)

(4 000)

(898 555)

3 624 895

2004 2003tys. z³
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Nota 13A
Aktywa finansowe

a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

b) kredyty i po¿yczki udzielone przez bank i wie-
     rzytelnoœci w³asne, nieprzeznaczone do obrotu

c) aktywa finansowe utrzymywane 
    do terminu zapadalnoœci

d) aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y

e) œrodki pieniê¿ne

Aktywa finansowe, razem

5 316 963

18 495 262

—

6 526 478

841 114

31 179 817

4 743 692

22 262 468

70 159

3 103 033

1 186 514

31 365 866

Nota 13B
Aktywa finansowe (wg struktury walutowej)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w tys. z³ 

Aktywa finansowe (brutto), 
razem

23 065 975

9 846 290

756 814

3 087 046

1 952 677

5 839 286

919 958

32 912 265

19 648 823 

3 338 029

938 747

4 428 071

1 957 969

7 323 783

1 586 175

32 986 852

EUR

USD

tys.

tys.

2004 2003tys. z³

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 13C
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (wg zbywalnoœci)

A. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, notowane 
     na gie³dach (wartoœæ bilansowa)

      a) akcje (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) obligacje (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      c) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

B. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, notowane 
    na rynkach pozagie³dowych (wartoœæ bilansowa)  

      a) akcje (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) obligacje (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      c) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

 
841 458

—

841 458

841 458

841 458

834 851

—

—

 
444 182

—

444 182

444 182

444 182

434 678

—

—

2004 2003tys. z³
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Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (wg zbywalnoœci) - cd.

C. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, nienotowane 
    na rynkach regulowanych (wartoœæ bilansowa)

      a) akcje (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) obligacje (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      c) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

      c1) bony skarbowe (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

D. Z ograniczon¹ zbywalnoœci¹ 
    (wartoœæ bilansowa)

      a) akcje i udzia³y (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) obligacje (wartoœæ bilansowa):

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

 
18 740

 
—

18 740
 

18 740
 

18 740
 

—

18 678

 
4 456 765 

—

343 122 

343 122
 

—

342 163

 
36 042

 
—

32 348
 

32 348
 

—

32 661

 
3 694

 
3 694

 
3 694

 
—

3 684

 
4 263 468

 
—

616 332 

616 332
 

—

614 228

2004 2003tys. z³
      c) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

      c1) certyfikaty depozytowe 
           (wartoœæ bilansowa)

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      c2) aktywa z tytu³u wyceny instrumentów 
            finansowych (wartoœæ bilansowa)

          - wartoœæ godziwa

          - wartoœæ rynkowa

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

Wartoœæ wed³ug cen nabycia, razem*

Wartoœæ na pocz¹tek okresu, razem 

Korekty aktualizuj¹ce wartoœæ, razem*

Wartoœæ bilansowa, razem

4 113 643

8 520

8 520

—

8 464

4 105 123

4 105 123

4 105 123

1 204 156

4 561 580

7 683

5 316 963 

3 647 136

22 241

22 241

—

22 126

3 624 895

3 624 895

3 624 895

—

1 107 377

6 241 704

11 421

4 743 692 

*/ Wartoœæ wed³ug ceny nabycia oraz korekty aktualizuj¹ce dotycz¹ papierów wartoœciowych.

2004 2003tys. z³
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Nota 13D
Aktywa finansowe utrzymywane do up³ywu terminu zapadalnoœci 
(wg zapadalnoœci)

A. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, notowane 
    na gie³dach (wartoœæ bilansowa)

B. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, notowane 
    na rynkach pozagie³dowych (wartoœæ bilansowa)  

C. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, nienotowane 
    na rynkach regulowanych (wartoœæ bilansowa)

      a) obligacje (wartoœæ bilansowa):

          - korekty aktualizuj¹ce wartoœæ (za okres)

          - wartoœæ na pocz¹tek okresu

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

      a) obligacje (wartoœæ bilansowa):

          - korekty aktualizuj¹ce wartoœæ (za okres)

          - wartoœæ na pocz¹tek okresu

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

      a) obligacje (wartoœæ bilansowa):

          - korekty aktualizuj¹ce wartoœæ (za okres)

          - wartoœæ na pocz¹tek okresu

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

—

—

—

—

—

—

2004 2003tys. z³

D. Z ograniczon¹ zbywalnoœci¹ 
     (wartoœæ bilansowa)

      a) obligacje (wartoœæ bilansowa):

          - korekty aktualizuj¹ce wartoœæ 

          - wartoœæ na pocz¹tek okresu

          - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

Wartoœæ wed³ug cen nabycia, razem

Wartoœæ na pocz¹tek okresu, razem

Korekty aktualizuj¹ce wartoœæ, razem

Wartoœæ bilansowa, razem

—

70 159

—

—

70 159 

70 159

—

305 707

70 159

—

70 159

305 707

—

70 159 

2004 2003tys. z³
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Nota 13E
Aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y (wg zbywalnoœci)

A. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, notowane 
    na gie³dach (wartoœæ bilansowa)

B. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, notowane 
    na rynkach pozagie³dowych (wartoœæ bilansowa)  

      a) akcje (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) obligacje (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      c) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

      a) akcje (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) obligacje (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      c) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

5 422 221

344

344

—

92 986

5 421 877

5 421 877

5 309 984

—

—

2 196 519

344

344

—

132 985

2 196 175

2 196 175

2 196 175

2 219 423

—

—

2004 2003tys. z³
C. Z nieograniczon¹ zbywalnoœci¹, nienotowane 
    na rynkach regulowanych (wartoœæ bilansowa)

D. Z ograniczon¹ zbywalnoœci¹ 
     (wartoœæ bilansowa)

      a) akcje (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) obligacje (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      c) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

      c1) bony skarbowe (wartoœæ bilansowa)

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      a) udzia³y i akcje (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

      b) obligacje (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

669 317

—

384 287

384 287

—

366 665

285 030

285 030

285 030

—

274 362

434 940

434 940

434 940

—

475 357

—

527 296

—

384 884

384 884

—

366 665

142 412

142 412

142 412

—

140 927

379 218

379 218

379 218

—

468 165

—

2004 2003tys. z³
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      c) inne - wg grup rodzajowych 
          (wartoœæ bilansowa):

      c1) jednostki uczestnictwa 
           (wartoœæ bilansowa):

           - wartoœæ godziwa

           - wartoœæ rynkowa

           - wartoœæ wed³ug cen nabycia

Wartoœæ wed³ug cen nabycia, razem

Wartoœæ na pocz¹tek okresu, razem 

Korekty aktualizuj¹ce wartoœæ, razem

Wartoœæ bilansowa, razem

 —

6 519 354

3 103 033

7 124

6 526 478

—

3 328 165

3 004 560

(225 132)

3 103 033

2004 2003tys. z³ Nota 14A
Wartoœci niematerialne i prawne

a) koszty zakoñczonych prac rozwojowych

b) wartoœæ firmy

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne 
    wartoœci, w tym: 

    - oprogramowanie komputerowe

d) inne wartoœci niematerialne i prawne

e) zaliczki na wartoœci niematerialne i prawne

Wartoœci niematerialne i prawne, razem

—

1 171 200

65 826

65 622

—

107

1 237 133

—

1 243 645

51 079

50 749

—

288

1 295 012

2004 2003tys. z³
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Nota 14B
Zmiany stanu wartoœci niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

koszty 
zakoñczo-
nych prac 
rozwojo-

wych

wartoœæ 
firmy

a) wartoœæ brutto wartoœci niematerialnych i prawnych 
    na pocz¹tek okresu      

b) zwiêkszenia (z tytu³u)

     - zakupu

     - nak³adów inwestycyjnych

     - przeniesienia z inwestycji

c) zmniejszenia (z tytu³u)

     - rozliczenia inwestycji

     - inne

d) wartoœæ brutto wartoœci niematerialnych i prawnych 
    na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz¹tek 
    okresu

f) amortyzacja za okres (z tytu³u)

     - zwiêkszenia (z tytu³u)

     - odpisów amortyzacyjnych

- zmniejszenia (z tytu³u)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci na pocz¹tek okresu

    - zwiêkszenia 

    - zmniejszenia 

i) odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci na koniec okresu

j) wartoœæ netto wartoœci niematerialnych i prawnych na 
   koniec okresu

 
167 712

37 183

16 048

21 135

—

204 895

116 633

22 436

22 436

22 436

139 069

—

—

65 826

a b

 
166 972

37 183

16 048

21 135

—

204 155

116 223

22 310

22 310

22 310

138 533

—

—

65 622

 
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

 
288

5 907

5 907

(6 088)

(5 289)

(799)

107

—

—

—

—

—

—

107

 
1 616 907

43 090

16 048

5 907

21 135

(6 088)

(5 289)

(799)

1 653 909

321 895

94 881

94 881

94 881

—

416 776

—

—

1 237 133

koncesje, patenty, licencje 
i podobne wartoœci, w tym:

c

 oprogra-
mowanie 
kompute-

rowe

inne 
wartoœci 

nie-
materialne 
i prawne 

d

zaliczki 
na wartoœci 

nie-
materialne 
i prawne

e Wartoœci 
nie-

materialne 
i prawne, 

razem

 
1 448 907

—

—

1 448 907

205 262

72 445

72 445

72 445

277 707

—

—

1 171 200

 
—

—

—

—

—

—

—

—

tys. z³
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Nota 14C
Wartoœci niematerialne i prawne (struktura w³asnoœciowa)

a) w³asne

b) u¿ywane na podstawie umowy najmu, 
     dzier¿awy lub innej umowy, w tym umowy 
     leasingu, w tym:

Wartoœci niematerialne i prawne, razem

1 237 026

—

1 237 026 

1 294 724

—

1 294 724 

2004 2003tys. z³

Nota 15A
Rzeczowe aktywa trwa³e

a) œrodki trwa³e, w tym:

     - grunty (w tym prawo u¿ytkowania 
        wieczystego gruntu)

      - budynki, lokale i obiekty in¿ynierii 
        l¹dowej i wodnej

      - urz¹dzenia techniczne i maszyny

      - œrodki transportu

      - inne œrodki trwa³e

b) œrodki trwa³e w budowie

c) zaliczki na œrodki trwa³e w budowie

Rzeczowe aktywa trwa³e, razem

707 841

31 465

526 454

—

36 254

113 668

3 869

—

711 710

745 944

43 885

537 120

—

32 540

132 399

18 201

—

764 145

2004 2003tys. z³
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Zmiana stanu œrodków trwa³ych (wg grup rodzajowych)

a) wartoœæ brutto œrodków trwa³ych na pocz¹tek okresu

b) zwiêkszenia (z tytu³u)

    - zakupów

    - przeniesienia ze œrodków trwa³ych w budowie

    - inwentaryzacji

    - inne

c) zmniejszenia (z tytu³u)

    - sprzeda¿y

    - likwidacji

    - darowizny

    - inwentaryzacji

    - inne

d) wartoœæ brutto œrodków trwa³ych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz¹tek okresu

f) amortyzacja za okres (z tytu³u)

 - zwiêkszenia (z tytu³u)

    - odpisów amortyzacyjnych

    - inwentaryzacji

    - inne

70 461
 

0 

(176)

(176)

70 285
 

26 576
 

12 244
 

12 419
 

12 419
 

689 837
 

19 497
 

2 149
 

17 348 

(13 383)

(13 383)

695 951
 

151 264
 

16 780
 

26 105
 

26 105
 

1 487 645 

92 010
 

34 476
 

54 466
 

2 269
 

799 

(90 643)

(14 169)

(23 628)

(772)

(50 751)

(1 323)

1 489 012
 

740 010
 

39 470
 

121 975
 

119 743
 

2 188
 

44
 

671 315 

54 352
 

32 327
 

18 957
 

2 269
 

799 

(64 996)

(2 224)

(10 245)

(691)

(50 751)

(1 085)

660 671
 

538 678
 

8 087
 

72 197
 

69 965
 

2 188
 

44

56 032
 

18 161
 

18 161 

(12 088)

(11 769)

(81)

(238)

62 105
 

23 492
 

2 359
 

11 254
 

11 254
 

—

—

—

Nota 15B

tys. z³

grunty 
(w tym 
prawo 

wieczystego 
u¿ytkowania 

gruntu)

budynki, 
lokale

i obiekty 
in¿ynierii 
l¹dowej 
i wodnej

urz¹dzenia 
techniczne 
i maszyny

œrodki 
transportu

inne 
œrodki 
trwa³e

Œrodki 
trwa³e, 
razem
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Zmiana stanu œrodków trwa³ych (wg grup rodzajowych) - cd.

  - zmniejszenia (z tytu³u)

     - sprzeda¿y

     - likwidacji

     - darowizny

     - inwentaryzacji

     - inne  

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

h) odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci na pocz¹tek okresu

     - zwiêkszenia 

     - zmniejszenia 

i) odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci na koniec okresu

j) wartoœæ netto œrodków trwa³ych na koniec okresu

(175)

(175)

38 820

—

—

31 465 

(9 325)

(9 282)

(43)

168 044

1 453
 

1 453
 

526 454 

(82 505)

(11 173)

(19 064)

(734)

(50 436)

(1 098)

779 480

1 691
 

1 691
 

707 841 

(64 110)

(2 217)

(9 782)

(687)

(50 436)

(988)

546 765

238
 

238
 

113 668 

(8 895)

(8 781)

(47)

(67)

25 851

—

—

36 254 

 

—

—

—

—

tys. z³

grunty 
(w tym 
prawo 

wieczystego 
u¿ytkowania 

gruntu)

budynki, 
lokale

i obiekty 
in¿ynierii 
l¹dowej 
i wodnej

urz¹dzenia 
techniczne 
i maszyny

œrodki 
transportu

inne 
œrodki 
trwa³e

Œrodki 
trwa³e, 
razem
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Nota 15C
Œrodki trwa³e bilansowe (struktura w³asnoœciowa)

a) w³asne

b) u¿ywane na podstawie umowy najmu, 
    dzier¿awy lub innej umowy, w tym umowy 
    leasingu, w tym:

    - umowy leasingu

Œrodki trwa³e bilansowe, razem

707 841 

—

707 841 

745 873

71

71

745 944 

2004 2003tys. z³

Nota 16A
Inne aktywa

a) przejête aktywa do zbycia

b) pozosta³e, w tym:

    - rozrachunki miêdzybankowe

    - rozliczenia z tytu³u obrotu papierami 
      wartoœciowymi

    - rozliczenia z tytu³u operacji instrumentami 
      pochodnymi*

    - przychody do otrzymania

    - po¿yczki dla pracowników z Funduszu 
      Œwiadczeñ Socjalnych

    - d³u¿nicy ró¿ni

Inne aktywa, razem

23 780 

364 567

14 729

1 468

220 995

23 554

39 581

64 240

388 347 

21 025 

294 692

18 828

—

9 689

36 427

45 135

184 613

315 717 

*/ Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku rozliczenia z tytu³u operacji instrumentami 
     pochodnymi obejmuj¹ œrodki pieniê¿ne zabezpieczaj¹ce transakcje na instrumentach 
     pochodnych w kwocie 215 578 tys. z³ stanowi¹ce obci¹¿enia o charakterze 
     prawnorzeczowym i obligacyjnym (31 grudnia 2003 roku: 8 117 tys. z³).  

2004 2003tys. z³

Nota 15D
Œrodki trwa³e (wykazywane pozabilansowo) 

u¿ywane na podstawie umowy najmu, dzier¿awy 
lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

    - wartoœæ gruntów u¿ytkowanych wieczyœcie 

Œrodki trwa³e pozabilansowe, razem — —

2004 2003tys. z³
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Nota 16B
Przejête aktywa do zbycia

a) œrodki trwa³e w budowie

b) nieruchomoœci

c) inne

Przejête aktywa do zbycia, razem

—

23 425

355

23 780

—

21 024

1

21 025

2004 2003tys. z³

Nota 16C
Zmiana stanu przejêtych aktywów do zbycia (wg tytu³ów)

Stan na pocz¹tek okresu (wg tytu³ów)

    - nieruchomoœci

    - inne

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    - przeniesienie roszczenia spornego

b) zmniejszenia (z tytu³u)

    - odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci

    - sprzeda¿y

Stan przejêtych aktywów do zbycia na koniec 
okresu (wg tytu³ów)

    - nieruchomoœci

    - inne

21 025 

21 024

1

2 756

2 756

(1)

—

(1)

23 780

23 425

355 

25 677

25 677

—

1

1

(4 653)

(4 653)

—

21 025

21 024

1 

2004 2003tys. z³

Nota 17A
Rozliczenia miêdzyokresowe

a. d³ugoterminowe 

    - aktywa z tytu³u odroczonego podatku 
      dochodowego

    - pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe

b. krótkoterminowe, w tym:

    - pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe

Rozliczenia miêdzyokresowe, razem

217 678

217 678

—

81 741

81 741

299 419

218 563

218 563

—

61 993

61 993

280 556

2004 2003tys. z³
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2004 2003tys. z³

Nota 17B
Zmiana stanu aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego*

1. Stan aktywów na pocz¹tek okresu, w tym:

    a) odniesionych na wynik finansowy

    b) odniesionych na kapita³ w³asny

    c) odniesionych na wartoœæ firmy lub ujemn¹ wartoœæ firmy

1a. Korekta wynikaj¹ca ze zmiany zasad rachunkowoœci dotycz¹ca ewidencji transakcji z przyrzeczeniem odkupu na papierach wartoœciowych 
     - odnoszona na bie¿¹ce obci¹¿enie wyniku

1b. Korekta wynikaj¹ca ze zmiany zasad rachunkowoœci dotycz¹ca ewidencji transakcji z przyrzeczeniem odkupu na papierach wartoœciowych 
     - odnoszona na obci¹¿enie wyniku z lat ubieg³ych

1c. Korekta wynikaj¹ca ze zmiany zasad rachunkowoœci dotycz¹ca ewidencji transakcji z przyrzeczeniem odkupu na papierach wartoœciowych 
     - odnoszona na kapita³ z aktualizacji wyceny

1d. Stan aktywów na pocz¹tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

2. Zwiêkszenia 

    a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku z dodatnimi i ujemnymi ró¿nicami przejœciowymi (z tytu³u)

        - rezerw celowych i trwa³ej utraty wartoœci udzia³ów

        - odsetek memoria³owych

        - rozliczenia ulgi inwestycyjnej

        - wyceny instrumentów finansowych i papierów wartoœciowych

        - kosztów do zap³acenia

        - przychodów pobranych z góry

        - inne

    b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku z wycen¹ udzia³ów metod¹ praw w³asnoœci 

    c) przeniesienie z wyniku lat ubieg³ych na kapita³ rezerwowy, bez wp³ywu na wynik bie¿¹cego okresu 

    d) odniesione na kapita³ w³asny w zwi¹zku z ujemnymi ró¿nicami przejœciowymi (z tytu³u)

    e) odniesione na kapita³ w³asny w zwi¹zku ze strat¹ podatkow¹ (z tytu³u)

    f)  odniesione na wartoœæ firmy lub ujemn¹ wartoœæ firmy w zwi¹zku z ujemnymi ró¿nicami przejœciowymi (z tytu³u)

    g) odniesione na kapita³ w³asny w zwi¹zku z ujemnymi ró¿nicami przejœciowymi z tytu³u wyceny papierów wartoœciowych, w tym w ramach
         transakcji odkupu na papierach wartoœciowych 

218 563 

205 716 

12 847
 

—

—

—

—

218 563
 

27 069
 

15 579
 

12 224
 

686
 

1 070
 

1 599
 

—

—

—

—

—

—

—

—

425

329 318 

326 170
 

3 148
 

—

2 739

 
1 273

 
(3 983)

329 347
 

49 540
 

19 465
 

—

—

2 198
 

10 146
 

—

7 121
 

—

—

8 833
 

—

—

—

19 692
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    h) odniesione na obci¹¿enie wyniku lat ubieg³ych z tytu³u zmian w ewidencji transakcji odkupu na papierach wartoœciowych

3. Zmniejszenia 

    a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku z ujemnymi i dodatnimi ró¿nicami przejœciowymi  (z tytu³u)

        - wyceny instumentów finansowych i papierów wartoœciowych

        - odsetek memoria³owych

        - kosztów do zap³acenia

        - przychodów pobranych z góry 

        - rezerw celowych i trwa³ej utraty wartoœci udzia³ów

        - zmiany stawki podatku z 27% w 2003 roku na 19% w 2004 roku

        - inne

    b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku ze strat¹ podatkow¹ (z tytu³u) 

    c) odniesione na kapita³ w³asny w zwi¹zku z ujemnymi ró¿nicami przejœciowymi (z tytu³u) 

    d) odniesione na kapita³ w³asny w zwi¹zku ze strat¹ podatkow¹ (z tytu³u)

    e) odniesione na wartoœæ firmy lub ujemn¹ wartoœæ firmy w zwi¹zku z ujemnymi ró¿nicami przejœciowymi (z tytu³u)

    f) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi¹zku z podatkiem z tytu³u bie¿¹cej wyceny udzia³ów metod¹ praw w³asnoœci

    g) odniesione na zobowi¹zania z tytu³u podatku dochodowego

    h) odniesione na kapita³ w³asny w zwi¹zku ze zmniejszeniem dodatnich ró¿nic przejœciowych z tytu³u wyceny papierów wartoœciowych

    i) przeniesienia z wyniku lat ubieg³ych na kapita³ rezerwowy, bez wp³ywu na wynik bie¿¹cego okresu

    j) odniesione na obci¹¿enie wyniku lat ubieg³ych z tytu³u zmian w ewidencji transakcji odkupu na papierach wartoœciowych

4. Stan aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

    a) odniesionych na bie¿¹cy wynik finansowy

    b) odniesienych na kapita³ z aktualizacji wyceny

    c) odniesionych na obci¹¿enie wyniku z lat ubieg³ych

    d) odniesionych na wartoœæ firmy lub ujemn¹ wartoœæ firmy

    e) odniesionych na zobowi¹zania z tytu³u podatku dochodowego

11 065

(27 953)

(1 208)

—

—

—

(856)

—

—

(352)

—

—

—

—

(18 495)

—

(8 250)

—

—

217 678

212 657

2 198

2 823

—

—

1 550

(160 324)

(146 107)

—

(24 382)

(622)

—

(71 357)

(49 746)

—

—

—

—

—

(5 384)

—

—

(8 833)

—

218 563

205 716

10 024

2 823

—

—

*/ W powy¿szej nocie zosta³y ³¹cznie zaprezentowane, dodatnie i ujemne ró¿nice przejœciowe przyjête do wyliczenia odroczonego podatku dochodowego.

2004 2003tys. z³
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a

Nota 18
Po¿yczki podporz¹dkowane

1.  Handlowy Investments S.A.

2. Handlowy Investments S.A.

3. Handlowy Investments S.A.

4. Handlowy Investments II S.a.r.l

Po¿yczki podporz¹dkowane razem

Odsetki nale¿ne

Po¿yczki podporz¹dkowane (brutto) razem

Rezerwa utworzona

Po¿yczki podporz¹dkowane (netto) razem

38 174 

33 210

25 308

16 168

112 860

39 255

152 115

(34 158)

117 957 

b c d

Nazwa jednostki
w tys. z³. w  walucie jednostka waluta

Warunki 
oprocentowania

Termin
wymagalnoœci

Wartoœæ po¿yczki

tys.

tys.

tys.

tys.

z³

z³

z³

z³

WIBOR 3M PLN +1% p.a.

WIBOR 3M PLN +1% p.a.

WIBOR 3M PLN +1% p.a.

WIBOR 3M PLN +1% p.a.

30.09.2005

30.09.2005

30.09.2005

30.09.2005

Nota 17C
Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe

a) czynne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, 
    w tym:

    - odsetki zap³acone z góry

    - inne koszty zap³acone z góry

b) inne rozliczenia miêdzyokresowe, w tym:

Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe, razem

81 741

—

81 741

—

81 741

61 993 

802

61 191

—

61 993 

2004 2003tys. z³
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Nota 19
Odpisy/odwrócenia odpisów aktualizuj¹cych (netto) 
z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci aktywów finansowych

Odniesione do rachunku zysków i strat

1.  Akcje, udzia³y w jednostkach podporz¹dko-
    wanych, akcje i udzia³y w innych jednostkach

    - odpisy (netto) z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci

    - odwrócone odpisy (netto) z tytu³u trwa³ej 
      utraty wartoœci

2. D³u¿ne papiery wartoœciowe przeznaczone 
    do obrotu

    - odpisy (netto) z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci

    - odwrócone odpisy (netto) z tytu³u trwa³ej 
      utraty wartoœci

Odniesione na kapita³ w³asny - kapita³ 
z aktualizacji wyceny*

1. D³u¿ne papiery wartoœciowe dostêpne do 
   sprzeda¿y

    - odpisy (netto) z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci

    - odwrócone odpisy (netto) z tytu³u trwa³ej 
      utraty wartoœci

    - dodatnia wycena (netto) na dzieñ 1 stycznia 
      2003 roku (zmiana przyjêtych zasad 
      rachunkowoœci)

Odpisy/odwrócenia odpisów aktualizuj¹cych 
(netto) z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci 
aktywów finansowych, razem

68 598 

—

66 057 

—

2 541

33 359

—

33 359

—

101 957 

7 514

—

8 981

(1 467)

—

(58 105)

(68 876)

—

10 771

(50 591)

*/ z uwzglêdnieniem efektu podatkowego z wyceny

2004 2003tys. z³

Nota 20A
Zobowi¹zania wobec sektora finansowego 
(wg struktury rodzajowej)

a) œrodki na rachunkach i depozyty, w tym:

    - depozyty banków i innych podmiotów 
       finansowych

b) kredyty i po¿yczki otrzymane

c) weksle w³asne

d) w³asna emisja papierów wartoœciowych

e) inne zobowi¹zania (z tytu³u)

    - przejœciowej ewidencji zobowi¹zañ

    - zabezpieczeñ pieniê¿nych

f) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora finansowego, 
razem 

3 814 668 

3 093 183

446 825

—

—

24 403

21 033

3 370

18 698

4 304 594 

3 233 270

2 177 593

545 332

—

—

27 401

16 186

11 215

20 079

3 826 082 

2004 2003tys. z³

131



Nota 20B
Zobowi¹zania wobec sektora finansowego 
(wg terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o pozosta³ym 
    od dnia bilansowego okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora finansowego, 
razem

3 039 901

1 245 995

504 373

65 090

562 357

93 700

20 475

—

—

—

18 698

4 304 594

2 343 320

1 462 683

312 388

46 129

564 864

494 190

45 112

—

—

—

20 079

3 826 082

2004 2003tys. z³

Nota 20C
Zobowi¹zania wobec sektora finansowego 
(wg pierwotnych terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora finansowego, 
razem

3 039 901

1 245 995

232 399

64 354

487 994

119 280

336 274

—

5 694

—

18 698

4 304 594

2 343 320

1 462 683

204 265

104 272

153 517

571 404

421 762

—

7 463

—

20 079

3 826 082

2004 2003tys. z³
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Odsetki od zobowi¹zañ wobec sektora niefinansowego zaliczone zo-
sta³y w bilansie do zobowi¹zañ terminowych.

Nota 20D
Zobowi¹zania wobec sektora finansowego (wg struktury walutowej)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w tys. z³ 

Zobowi¹zania wobec 
sektora finansowego, razem

3 424 887

879 707

131 861

537 861

80 860

241 803

100 043

4 304 594

2 917 049

909 033

115 787

546 168

86 223

322 517

40 348

3 826 082

EUR

USD

tys.

tys.

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 21A
Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
(wg struktury rodzajowej)

a) œrodki na rachunkach i depozyty

b) kredyty i po¿yczki otrzymane

c) weksle w³asne

d) w³asna emisja papierów wartoœciowych

e) inne zobowi¹zania (z tytu³u)

    - przejœciowej ewidencji zobowi¹zañ

    - zabezpieczeñ pieniê¿nych

f) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego, 
razem

16 322 099

—

—

—

369 039

27 510

341 529

38 520

16 729 658

17 569 386

—

—

—

406 668

35 126

371 542

63 206

18 039 260

2004 2003tys. z³

Nota 21B
Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego  
- lokaty oszczêdnoœciowe (wg terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o pozosta³ym 
    od dnia bilansowego okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
- lokaty oszczêdnoœciowe, razem — —

2004 2003tys. z³
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Nota 21C
Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
- lokaty oszczêdnoœciowe (wg pierwotnych terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
- lokaty oszczêdnoœciowe, razem — —

2004 2003tys. z³

Nota 21D
Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
- pozosta³e (wg terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o pozosta³ym 
    od dnia bilansowego okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
- pozosta³e, razem 

8 422 514

8 268 624

5 052 910

1 828 860

983 012

403 684

158

—

—

—

38 520

16 729 658

9 098 777

5 229 253

1 649 915

1 540 772

678 743

94

—

—

—

63 206

18 039 260

2004 2003tys. z³
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Nota 21F
Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
(wg struktury walutowej)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w  tys. z³ 

Zobowi¹zania wobec sektora 
niefinansowego, razem 

12 104 204

4 625 454

487 150

1 987 086

783 044

2 341 615

296 753

16 729 658

13 030 206

5 009 054

408 593

1 927 331

708 424

2 649 860

431 863

18 039 260

EUR

USD

tys.

tys.

   
Odsetki od zobowi¹zañ wobec sektora niefinansowego zaliczone zo-
sta³y w bilansie do zobowi¹zañ terminowych.

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 21E
Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
- pozosta³e (wg pierwotnych terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 
- pozosta³e, razem 

8 422 514

8 268 624

3 951 497

2 066 746

1 637 496

612 662

223

—

—

—

38 520

16 729 658

8 877 277

9 098 777

4 166 019

1 823 583

1 957 901

1 149 419

325

—

1 530

—

63 206

18 039 260

2004 2003tys. z³
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Nota 22A
Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
(wg struktury rodzajowej)

a) œrodki na rachunkach i depozyty

b) kredyty i po¿yczki otrzymane

c) weksle w³asne

d) w³asna emisja papierów wartoœciowych

e) inne zobowi¹zania (z tytu³u)

    - przejœciowej ewidencji zobowi¹zañ

    - zabezpieczeñ pieniê¿nych

f) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego, 
razem

531 002

—

—

—

211

—

211

304

531 517

464 655

—

—

—

146

2

144

344

465 145

2004 2003tys. z³

Nota 22B
Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
- lokaty oszczêdnoœciowe (wg terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o pozosta³ym 
    od dnia bilansowego okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
- lokaty oszczêdnoœciowe, razem — —

2004 2003tys. z³
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Nota 22C
Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
- lokaty oszczêdnoœciowe (wg pierwotnych terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
- lokaty oszczêdnoœciowe, razem — —

2004 2003tys. z³

Nota 22D
Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
- pozosta³e (wg terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o pozosta³ym 
    od dnia bilansowego okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
- pozosta³e, razem 

338 869

192 344

145 967

16 349

29 950

78

—

—

—

304

531 517

304 107

160 694

110 155

22 640

27 877

22

—

—

—

—

344

465 145

2004 2003tys. z³
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Nota 22F
Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
(wg struktury walutowej)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

    po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

    po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w tys. z³ 

Zobowi¹zania wobec sektora 
bud¿etowego, razem

460 971

70 546

13 471

54 950

5 149

15 398

198

531 517

399 100

66 045

8 201

38 686

7 314

27 359

—

465 145

EUR

USD

tys.

tys.

Odsetki od zobowi¹zañ wobec sektora bud¿etowego zaliczone zo-
sta³y w bilansie do zobowi¹zañ terminowych.

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 22E
Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
- pozosta³e (wg pierwotnych terminów wymagalnoœci)

a) zobowi¹zania bie¿¹ce

b) zobowi¹zania terminowe, o okresie sp³aty:

    - do 1 miesi¹ca

    - powy¿ej 1 miesi¹ca do 3 miesiêcy

    - powy¿ej 3 miesiêcy do 1 roku

    - powy¿ej 1 roku do 5 lat

    - powy¿ej 5 lat do 10 lat

    - powy¿ej 10 lat do 20 lat

    - powy¿ej 20 lat

    - dla których termin wymagalnoœci up³yn¹³

c) odsetki

Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego 
- pozosta³e, razem 

338 869

192 344

125 802

32 913

33 510

118

1

—

—

—

304

531 517

304 107

160 694

90 631

25 292

43 865

906

—

—

—

—

344

465 145

2004 2003tys. z³

Nota 23
Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych 
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

a) wobec sektora finansowego

b) wobec sektora niefinansowego 
    i sektora bud¿etowego

c) odsetki

Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów 
wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu, razem

239 490

168 871

198

408 559

297 711

172 797

295

470 803

2004 2003tys. z³

138



Nota 24A
Zobowi¹zania z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych

a) obligacji

b) certyfikatów

c) pozosta³ych (wg rodzaju)

d) odsetki

Zobowi¹zania z tytu³u emisji d³u¿nych 
papierów wartoœciowych, razem — —

2004 2003tys. z³

Nota 24B
Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u emisji d³u¿nych 
papierów wartoœciowych

Stan na pocz¹tek okresu

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

b) zmniejszenia (z tytu³u)

Stan zobowi¹zañ z tytu³u emisji d³u¿nych 
papierów wartoœciowych na koniec okresu

—

—

—

—

2004 2003tys. z³

Nota 24C
Zobowi¹zania d³ugoterminowe z tytu³u wyemitowanych d³u¿nych instrumentów finansowych

a b c d e f g h

d³u¿ne instrumenty 
finansowe wg rodzaju

wartoœæ 
nominalna

warunki 
oprocentowania

termin 
wykupu

gwarancje/
zabezpieczenia

dodatkowe 
prawa

rynek 
notowañ

inne

Zobowi¹zania zabezpieczone na maj¹tku 

Przedstawione w Nocie 23 zobowi¹zania z tytu³u przyjêtych depo-
zytów, bêd¹cych wynikiem transakcji sprzeda¿y papierów wartoœ-
ciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, zabezpieczone by³y 
d³u¿nymi papierami wartoœciowymi. Rodzaj i wartoœæ d³u¿nych papie-
rów wartoœciowych stanowi¹cych zabezpieczenie tych zobowi¹zañ 
przedstawia informacja pod Not¹ 6C.
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Nota 26A
Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów

2004 2003tys. z³

a) krótkoterminowe, w tym:

    - koszty do zap³acenia z tytu³u zobowi¹zañ 
      wobec pracowników

    - rezerwa na koszty restrukturyzacji

       - na koszty osobowe

       - na koszty rzeczowe i pozosta³e

    - inne koszty do zap³acenia

b) d³ugoterminowe, w tym:

    - rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody 
      za wieloletni¹ pracê

Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów, razem

131 793

90 772

7 627

6 307

1 320

33 394

26 956

26 956

158 749

96 470

73 597

7 221

—

7 221

15 652

25 000

25 000

121 470

Nota 26B
Zmiana stanu ujemnej wartoœci firmy

2004 2003tys. z³

Stan na pocz¹tek okresu

    a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    b) zmniejszenia (z tytu³u)

Stan ujemnej wartoœci firmy na koniec okresu — —

Nota 26C
Pozosta³e przychody przysz³ych okresów oraz zastrze¿one

2004 2003tys. z³

a) krótkoterminowe, w tym:

    - przychody przysz³ych okresów

       - odsetki pobrane z góry

       - prowizje pobrane z góry

       - inne przychody pobrane z góry

    - przychody zastrze¿one (z tytu³u)

       - odsetek zastrze¿onych

       - innych przychodów do rozliczenia

       - odsetek kapitalizowanych

b) d³ugoterminowe, w tym:

       - odsetki zastrze¿one

Pozosta³e przychody przysz³ych okresów 
oraz zastrze¿one, razem

309 834

113 342

2 420

57 191

53 731

196 492

166 653

15 838

14 001

534 926

534 926

844 760

249 906

77 692

5 897

16 964

54 831

172 214

98 153

49 089

24 972

546 829

546 829

796 735

Nota 25
Fundusze specjalne i inne zobowi¹zania

2004 2003tys. z³

a) fundusze specjalne (z tytu³u)

    - funduszu œwiadczeñ socjalnych

b) inne zobowi¹zania (z tytu³u)

    - rozrachunków miêdzybankowych

    - rozrachunków miêdzyoddzia³owych

    - rozliczeñ z tytu³u operacji instrumentami 
      pochodnymi

    - rozliczeñ z Urzêdem Skarbowym i ZUS

    - wierzycieli ró¿nych

Fundusze specjalne i inne zobowi¹zania, razem

67 609

67 609

209 976

65 804

128

230

28 935

114 879

277 585

80 208

80 208

141 912

37 753

1 398

—

5 175

97 586

222 120
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Nota 27A
Zmiana stanu rezerwy z tuty³u odroczonego podatku dochodowego

2004 2003tys. z³

1. Stan rezerwy z tytu³u odroczonego podatku 
   dochodowego na pocz¹tek okresu, w tym:

    a) odniesionej na wynik finansowy

    b) odniesionej na kapita³ w³asny

    c) odniesionej na wartoœæ firmy lub ujemn¹ 
        wartoœæ firmy

2. Zwiêkszenia 

    a) odniesione na wynik finansowy okresu 
        z tytu³u dodatnich ró¿nic przejœciowych
        (z tytu³u)

    b) odniesione na kapita³ w³asny w zwi¹zku 
        z dodatnimi ró¿nicami przejœciowymi
        (z tytu³u)

    c) odniesione na wartoœæ firmy lub ujemn¹ 
        wartoœæ firmy w zwi¹zku z dodatnimi 
        ró¿nicami przejœciowymi (z tytu³u)

3. Zmniejszenia 

    a) odniesione na wynik finansowy okresu 
        w zwi¹zku z dodatnimi ró¿nicami 
        przejœciowymi (z tytu³u)

    b) odniesione na kapita³ w³asny w zwi¹zku 
        z dodatnimi ró¿nicami przejœciowymi
        (z tytu³u)

    c) odniesione na wartoœæ firmy lub ujemn¹ 
        wartoœæ firmy w zwi¹zku z dodatnimi
        ró¿nicami przejœciowymi (z tytu³u)

Stan rezerwy z tytu³u odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

    a) odniesionych na wynik finansowy

    b) odniesionych na kapita³ w³asny

    c) odniesionych na wartoœæ firmy lub ujemn¹ 
        wartoœæ firmy

 
—

—

 
—

—

Nota 27B
Rezerwa z tuty³u odroczonego podatku dochodowego 
(struktura walutowa)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych 
    (wg walut i po przeli-
    czeniu na z³)

b1. w walucie

    po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w tys. z³

Rezerwa z tytu³u 
odroczonego podatku 
dochodowego, razem — —

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 27C
Pozosta³e rezerwy (wg tytu³ów)

    - na pozabilansowe zobowi¹zania warunkowe

    - na ryzyko ogólne

    - inne

Pozosta³e rezerwy, razem

39 352 

164 000

13 365

216 717 

145 019

300 000

2 312

447 331 

2004 2003tys. z³

W Nocie 17B zosta³y ³¹cznie zaprezentowane, dodatnie i ujemne ró¿-
nice przejœciowe przyjête do wyliczenia odroczonego podatku do-
chodowego.  
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Nota 27D
Pozosta³e rezerwy 

a) krótkoterminowe (wg tytu³ów):

    - na zobowi¹zania pozabilansowe

    - inne

b) d³ugoterminowe (wg tytu³ów):

    - na zobowi¹zania pozabilansowe

    - na ryzyko ogólne

Pozosta³e rezerwy, razem

29 353 

15 988

13 365

187 364

23 364

164 000

216 717 

96 558

94 246

2 312

350 773

50 773

300 000

447 331 

2004 2003tys. z³

Nota 27E
Pozosta³e rezerwy (struktura walutowa)

a. w walucie polskiej

b. w walutach obcych (wg 
    walut i po przeliczeniu na z³)

b1. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

b2. w walucie 

     po przeliczeniu na tys. z³

pozosta³e waluty w  tys. z³ 

Pozosta³e rezerwy, razem

199 200 

17 517

2 367

9 654

2 263

6 768

1 095

216 717 

403 683 

43 648

4 682

22 085

5 272

19 720

1 843

447 331 

EUR

USD

tys.

tys.

2004 2003tys. z³ jedn. waluta

Nota 27F
Zmiana stanu pozosta³ych rezerw krótkoterminowych

Stan na pocz¹tek okresu (wg tytu³ów)

    - na zobowi¹zania pozabilansowe

    - inne

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    - odpisów na rezerwy na zobowi¹zania 
      pozabilansowe

    - odpisów na  rezerwy na przysz³e zobowi¹zania 

b) wykorzystanie (z tytu³u)

    - spisania w ciê¿ar rezerwy

c) rozwi¹zanie (z tytu³u)

    - rozwi¹zania rezerw na zobowi¹zania 
      pozabilansowe

    - rozwi¹zania rezerw na przysz³e zobowi¹zania 

Stan pozosta³ych rezerw krótkoterminowych 
na koniec okresu (wg tytu³ów)

    - na zobowi¹zania pozabilansowe

    - inne

Stan pozosta³ych rezerw krótkoterminowych 
na koniec okresu, razem

96 558 

94 246

2 312

119 091

104 468

14 623

(1 207)

(1 207)

(185 089)

(182 726)

(2 363)

29 353

15 988

13 365

29 353 

52 419 

52 331

88

213 313

210 642

2 671

—

—

(169 174)

(168 727)

(447)

96 558

94 246

2 312

96 558 

2004 2003tys. z³
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Nota 27G
Zmiana stanu pozosta³ych rezerw d³ugotermnowych

Stan na pocz¹tek okresu (wg tytu³ów)

    - na zobowi¹zania pozabilansowe

    - na ryzyko ogólne

a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    - odpisów na rezerwy na zobowi¹zania 
      pozabilansowe

b) wykorzystanie (z tytu³u)

c) rozwi¹zanie (z tytu³u)

    - rozwi¹zania rezerw na zobowi¹zania 
      pozabilansowe

    - rozwi¹zania rezerw na ryzyko ogólne

    - przeniesienia do innej grupy

Stan pozosta³ych rezerw d³ugoterminowych 
na koniec okresu (wg tytu³ów) 

    - na zobowi¹zania pozabilansowe

    - na ryzyko ogólne

Stan pozosta³ych rezerw d³ugoterminowych 
na koniec okresu, razem

350 773

50 773

300 000

81 540

81 540

—

(244 949)

(108 949)

(136 000)

—

187 364

23 364

164 000

187 364 

392 976 

92 976

300 000

86 455

86 455

—

(128 658)

(127 058)

—

(1 600)

350 773

50 773

300 000

350 773 

2004 2003tys. z³

Nota 28B
Zmiana stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych

Stan na pocz¹tek okresu

    a) zwiêkszenia (z tytu³u)

    b) zmniejszenia (z tytu³u)

Stan zobowi¹zañ podporz¹dkowanych 
na koniec okresu —

2004 2003tys. z³

—

Nota 28A
Zobowi¹zania podporz¹dkowane

a b c d e f

Nazwa 
podmiotu

Wartoœæ po¿yczki

w tys. z³.

Warunki 
oprocentowania

Termin
wymagalnoœci

Stan zobowi¹zañ
podporz¹dko-

wanych

Odsetki

wg walut
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Nota 29
Kapita³ zak³adowy (struktura)

Seria/
emisja

Rodzaj
akcji

Rodzaj 
ogranicze-
nia praw 
do akcji

Liczba
akcji

Wartoœæ
serii/emisji 
wg wartoœci 
nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapita³u

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy 
(od daty)

Rodzaj 
uprzywilejo-
wania akcji

A

B

B

B

B

B

C

Liczba akcji razem

Kapita³ zak³adowy razem

Wartoœæ nominalna jednej akcji = 4,00 z³

27.03.97r.

27.10.98r.

25.06.99r.

16.11.99r.

24.05.02r.

16.06.03r.

28.02.01r.

01.01.97r.

01.01.97r.

01.01.97r.

01.01.97r.

01.01.97r.

01.01.97r.

01.01.00r.

w ca³oœci op³acony

w ca³oœci op³acony

w ca³oœci op³acony

w ca³oœci op³acony

w ca³oœci op³acony

w ca³oœci op³acony

przeniesienie maj¹tku 
CPSA na Bank

260 000

4 480

6 230

8 960

70 594

21 736

150 638

522 638

65 000 000

1 120 000

1 557 500

2 240 000

17 648 500

5 434 000

37 659 600

130 659 600

—

—

—

—

—

—

—

akcje zwyk³e 

akcje zwyk³e 

akcje zwyk³e 

akcje zwyk³e 

akcje zwyk³e 

akcje zwyk³e 

akcje zwyk³e 

na okaziciela

na okaziciela

na okaziciela

na okaziciela

na okaziciela

na okaziciela

na okaziciela

Zmiany w kapitale zak³adowym

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz na 31 grudnia 2003 roku kapita³ 
zak³adowy Banku wynosi³ 522 638 400 z³ i podzielony by³ na        
130 659 600 akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 4 z³ 
ka¿da.

W okresie od 31 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku zmianie 
uleg³a struktura w³asnoœci znacznych pakietów akcji. Zmiana ta by³a 
wynikiem zbycia w dniu 30 listopada 2004 roku przez Citibank 
Overseas Investment Corporation (COIC), podmiot zale¿ny od 

Citibank N.A., na rzecz Internetional Finance Associates B.V., z sie-
dzib¹ w Amsterdamie, podmiot zale¿ny od COIC, 18 722 874 akcji 
stanowi¹cych 14,3% kapita³u zak³adowego Banku. W wyniku tej 
transakcji udzia³ procentowy COIC w kapitale zak³adowym Banku 
uleg³ zmniejszeniu z 89,3% do 75%.
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Lista akcjonariuszy

Akcjonariuszy posiadaj¹cych na dzieñ 31 grudnia 2004 roku co naj-
mniej 5% ogólnej liczby g³osów na Walnym Zgromadzeniu lub co naj-
mniej 5% kapita³u zak³adowego Banku przedstawia poni¿sza tabela.

Nota 30B
Akcje emitenta bêd¹ce w³asnoœci¹ jednostek podporz¹dkowanych

a b c d

nazwa (firma) jednostki, siedziba liczba akcji wartoœæ wg ceny nabycia wartoœæ bilansowa

Bank nie emitowa³ akcji uprzywilejowanych.

Wartoœæ akcji
(w tys. z³)

Liczba
akcji

Akcje
%

Liczba g³osów na 
WZ

G³osy w WZ
%

Citibank Overseas Investment Corporation, USA

International Finance Associates, USA

Pozostali akcjonariusze

Razem

391 979

74 891

55 768

522 638

97 994 700

18 722 874

13 942 026

130 659 600

75,0

14,3

10,7

100,0

97 994 700

18 722 874

13 942 026

130 659 600

75,0

14,3

10,7

100,0

Nota 30A
Akcje w³asne 

a b c d e

liczba wartoœæ 
wg ceny nabycia

wartoœæ bilansowa cel nabycia przeznaczenie

W pozycji „Pozostali akcjonariusze” podano sumaryczne dane doty-
cz¹ce akcjonariuszy posiadaj¹cych pakiet akcji daj¹cych prawo do 
mniej ni¿ 5% g³osów na Walnym Zgromadzeniu.
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Wspó³czynnik wyp³acalnoœci wyliczony zosta³ wed³ug zasad okreœlo-
nych w uchwale nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia          
12 grudnia 2001r. w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyzna-
czania wymogów kapita³owych z tytu³u poszczególnych rodzajów 
ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów koncentracji wierzytel-
noœci, sposobu i szczegó³owych zasad obliczania wspó³czynnika wy-
p³acalnoœci banku, (...) (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 43 z póŸniejszymi 
zmianami).

Nota 34
Dane liczbowe do wyliczenia wspó³czynnika wyp³acalnoœci

Nota 31
Kapita³ zapasowy

a) ze sprzeda¿y akcji powy¿ej ich wartoœci 
    nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem ponad 
    wymagan¹ ustawowo (minimaln¹) wartoœæ

d) z dop³at akcjonariuszy

e) inny (wg rodzaju)

Kapita³ zapasowy, razem

—

166 967

2 877 618

—

—

3 044 585

—

166 967

2 877 618

—

—

3 044 585

2004 2003tys. z³

Nota 33
Pozosta³e kapita³y rezerwowe (wg celu przeznaczenia), w tym:

    - fundusz ogólnego ryzyka bankowego

    - kapita³ rezerwowy

Pozosta³e kapita³y rezerwowe, razem

390 000

1 726 561

2 116 561

390 000

1 725 273

2 115 273

2004 2003tys. z³

Nota 32
Kapita³ z aktualizacji wyceny

a) z tytu³u aktualizacji wyceny œrodków trwa³ych

b) z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

c) ró¿nice kursowe z przeliczenia oddzia³ów 
    zagranicznych

d) inny (wg rodzajów)

    - z tytu³u aktualizacji wyceny aktywów 
      finansowych

Kapita³ z aktualizacji wyceny, razem

29 021

2 198

—

(11 568)

(11 568)

19 651

29 520

1 773

—

(44 505)

(44 505)

(13 212)

2004 2003tys. z³

Ca³kowity wymóg kapita³owy

Fundusze w³asne, z tego:

Fundusze podstawowe 
(z uwzglêdnieniem pomniejszeñ)

Fundusze uzupe³niaj¹ce

Pomniejszenia sumy funduszy podstawowych
i uzupe³niaj¹cych

Wspó³czynnik wyp³acalnoœci

1 670 944

4 029 954

4 481 787

29 021

480 854

19,29

2 289 828

4 590 465

4 905 489

29 520

344 544

16,04

*/ Prezentowane dane nie uwzglêdniaj¹ wp³ywu wprowadzonych w 2004 roku zmian 
     stosowanych zasad rachunkowoœci ze wzglêdu na ich nieistotny wp³yw 
     (patrz:  Dodatkowe Noty Objaœniaj¹ce 32 i 33).

tys. z³ 31.12.2004 31.12.2003*
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Nota 35
Dane liczbowe do wyliczenia wartoœci ksiêgowej na jedn¹ akcjê

Fundusze w³asne podstawowe

     Kapita³ zak³adowy

     Kapita³ zapasowy

     Kapita³ rezerwowy

     Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

Fundusze uzupe³niaj¹ce

     Fundusz z aktualizacji wyceny

Zysk (strata) z lat ubieg³ych (korekta)

Zysk netto

Wartoœæ ksiêgowa 

Liczba akcji

Wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê (w z³)

Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ 
akcjê (w z³)

5 683 784

522 638

3 044 585

1 726 561

390 000

19 651

19 651

35 136

414 214

6 152 785

130 659 600

47,09

—

—

5 682 496

522 638

3 044 585

1 725 273

390 000

(13 212)

(13 212)

(10 847)

288 493

5 946 930

130 659 600

45,51

—

—

2004 2003tys. z³

Nota 36
Zobowi¹zania warunkowe na rzecz jednostek powi¹zanych (z tytu³u)

a) udzielonych gwarancji i porêczeñ, w tym:

    - jednostkom zale¿nym

    - jednostkom wspó³zale¿nym

    - jednostkom stowarzyszonym

    - znacz¹cemu inwestorowi

    - jednostce dominuj¹cej

b) pozosta³e (z tytu³u)

    - akredytyw importowych

       - w tym: na rzecz jednostek zale¿nych

       - w tym: na rzecz jednostek wspó³zale¿nych

       - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

       - w tym: na rzecz znacz¹cego inwestora

       - w tym: na rzecz jednostki dominuj¹cej

    - linii przyrzeczonych kredytów 

       - w tym: na rzecz jednostek zale¿nych

       - w tym: na rzecz jednostek wspó³zale¿nych

       - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

       - w tym: na rzecz znacz¹cego inwestora

       - w tym: na rzecz jednostki dominuj¹cej

Zobowi¹zania warunkowe na rzecz jednostek 
powi¹zanych, razem

1 847

1 500

347

—

—

132 272

545

545

—

—

—

—

131 727

57 911

73 816

—

—

—

134 119

60 987

1 500 

347

59 140

—

—

134 837

4 620

4 620

—

—

—

—

130 217

90 056

38 503

1 658

—

—

195 824

2004 2003tys. z³

147



Nota 37
Zobowi¹zania warunkowe od jednostek powi¹zanych (z tytu³u)

a) otrzymanych gwarancji i porêczeñ, w tym:

    - od jednostek zale¿nych

    - od jednostek wspó³zale¿nych

    - od jednostek stowarzyszonych

    - od znacz¹cego inwestora

    - od jednostki dominuj¹cej

b) pozosta³e (z tytu³u)

Zobowi¹zania warunkowe od jednostek 
powi¹zanych, razem —

13 484

—

748

12 736

—

—

—

13 484

2004 2003tys. z³
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NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

W 2004 roku przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów 
wartoœciowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwo-
cie dochodu obejmuj¹ przychód z likwidacji spó³ki zale¿nej Budowa 
Centrum Plac Teatralny Sp. z o.o. w likwidacji oraz dochód ze sprze-
da¿y czêœci posiadanych akcji spó³ki stowarzyszonej Elektromonta¿ 
Poznañ S.A. oraz przychody z tytu³u dywidend od udzia³ów w jed-
nostkach mniejszoœciowych.

W 2003 roku przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów 
wartoœciowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwo-
cie dochodu obejmuj¹ dochód ze sprzeda¿y akcji i udzia³ów spó³ek 
PKO/Handlowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., 
Bytom Collection Sp. z o.o. i ZO Bytom S.A. oraz przychody z tytu³u 
dywidend od udzia³ów w jednostkach mniejszoœciowych.

Przychody z tytu³u odsetek

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora bud¿etowego

d) od papierów wartoœciowych o sta³ej kwocie 
    dochodu

e) pozosta³e

Przychody z tytu³u odsetek razem

216 302

929 255

3 663

503 941

—

1 653 161

125 001

981 912

4 794

274 594

—

1 386 301

Nota 38

2004 2003tys. z³

Koszty odsetek

a) od sektora finansowego

b) od sektora niefinansowego

c) od sektora bud¿etowego

d) pozosta³e

Koszty odsetek razem

227 487

503 225

23 180

—

753 892

138 842

476 225

22 407

—

637 474

Nota 39

2004 2003tys. z³

Przychody z tytu³u prowizji

a) prowizje z tytu³u dzia³alnoœci bankowej

b) prowizje z tytu³u dzia³alnoœci maklerskiej

Przychody z tytu³u prowizji razem

655 854

—

655 854

570 945

—

570 945

Nota 40

2004 2003tys. z³

Przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów 
wartoœciowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej 
kwocie dochodu

a) od jednostek zale¿nych

b) od jednostek wspó³zale¿nych

c) od jednostek stowarzyszonych

d) od pozosta³ych jednostek

Przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych 
papierów wartoœciowych i innych instrumentów 
finansowych, o zmiennej kwocie dochodu, razem

15 185

—

341

1 000

16 526

500

59 530

23

4 697

64 750

Nota 41

2004 2003tys. z³
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Wynik operacji finansowych

a) papierami wartoœciowymi i innymi 
    instrumentami finansowymi

    -  przychody z operacji papierami 
       wartoœciowymi i innymi instrumentami 
       finansowymi

    -  koszty operacji papierami wartoœciowymi 
       i innymi instrumentami finansowymi

b) pozosta³ych 

Wynik operacji finansowych razem

51 765

3 720 478

3 668 713

—

51 765

132 175

3 344 734

3 212 559

—

132 175

Nota 42

2004 2003tys. z³

Pozosta³e przychody operacyjne

a) z tytu³u dzia³alnoœci zarz¹dzania maj¹tkiem 
    osób trzecich

b) z tytu³u sprzeda¿y lub likwidacji œrodków 
    trwa³ych, wartoœci niematerialnych i prawnych 
    oraz aktywów do zbycia

c) z tytu³u odzyskanych nale¿noœci 
    przedawnionych, umorzonych i nieœci¹galnych

d) otrzymane odszkodowania, kary i grzywny

e) otrzymane darowizny

f)  inne (z tytu³u)

    - zwrotu kosztów BFG

    - przychodów ubocznych

    - sprzeda¿y towarów i us³ug

    - rozwi¹zañ rezerw celowych na nale¿noœci 
      od d³u¿ników ró¿nych

    - rozwi¹zañ rezerw na przysz³e zobowi¹zania

    - rozliczenia prawa wieczystego u¿ytkowania 
      gruntów

    - nieruchomoœci przejêtych za d³ugi

    - przychodów za dzier¿awê i pozosta³ych 
      przychodów

Pozosta³e przychody operacyjne razem

—

1 798

8 212

—

—

80 091

4 309

1 733

7 687

3 539

2 363

7 261

4 299

48 900

90 101

—

1 147

8 737

—

—

67 981

3 957

3 121

8 543

3 509

447

6 389

7 554

34 461

77 865

Nota 43

2004 2003tys. z³
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W 2004 roku i w 2003 roku Bank dokona³ odpisu amortyzacyjnego 
wartoœci firmy powsta³ej w wyniku po³¹czenia z dniem 28 lutego 2001 
roku Banku z Citibank (Poland) S.A.

W 2004 roku w ogólnej kwocie kosztów dzia³ania Bank uwzglêdni³ do-
datkowe koszty poniesione i naliczone na pakiety odprawowe dla pra-
cowników zwalnianych w ramach planowanych w 2004 roku zwolnieñ 
grupowych, koszty z tytu³u utworzenia rezerw na wyp³aty z tytu³u opcji 
mened¿erskich oraz koszty poniesione i naliczone z tytu³u us³ug œwiad-
czonych przez podmioty nale¿¹ce do akcjonariusza strategicznego 
zwi¹zanych z wykorzystywanymi systemami informatycznymi oraz 
wsparciem doradczym (patrz: Dodatkowa Nota objaœniaj¹ca 16).

Pozosta³e koszty operacyjne

a) z tytu³u dzia³alnoœci zarz¹dzania maj¹tkiem 
    osób trzecich

b) z tytu³u sprzeda¿y lub likwidacji œrodków 
    trwa³ych, wartoœci niematerialnych i prawnych 
    oraz aktywów do zbycia

c) z tytu³u odpisanych nale¿noœci

d) zap³acone odszkodowania, kary i grzywny 

e) przekazane darowizny

f) inne (z tytu³u)

    -  kosztów ubocznych

    - utworzenia rezerw celowych na nale¿noœci 
      od d³u¿ników ró¿nych

    - amortyzacji wartoœci firmy

    - utworzenia rezerw na przysz³e zobowi¹zania

    - nieruchomoœci przejêtych za d³ugi

    - trwa³ej utraty wartoœci aktywów do zbycia

    - pozosta³ych kosztów

Pozosta³e koszty operacyjne razem

—

4 096

—

—

340

112 773

3 548

2 078

72 445

14 623

6 232

—

13 847

117 209

—

2 744

1

—

2 907

108 107

3 632

3 609

72 445

2 671

5 382

4 652

15 716

113 759

Nota 44

2004 2003tys. z³

Koszty dzia³ania banku

a) wynagrodzenia

b) ubezpieczenia i inne œwiadczenia

c) koszty rzeczowe

d) podatki i op³aty

e) sk³adka i wp³aty na Bankowy Fundusz 
   Gwarancyjny

f) pozosta³e (z tytu³u) 

    - rezerwy na restrukturyzacjê - na koszty 
      osobowe

Koszty dzia³ania banku razem

468 899

91 580

654 585

8 526

7 680

33 048

33 048

1 264 318

448 760

82 907

568 963

8 060

11 089

—

1 119 779

Nota 45

2004 2003tys. z³
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W 2003 roku aktualizacja wartoœci aktywów finansowych obejmuje 
odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci udzia³ów w jednostce zale¿nej 
PPH Spomasz Sp. z o.o. w likwidacji, w jednostce stowarzyszonej 
Mostostal Zabrze Holding S.A. oraz w jednostkach mniejszoœciowych.

Bank sporz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Dane do-
tycz¹ce sprzeda¿y spó³ek przedstawione zostan¹ w nocie 51 w skon-
solidowanym sprawozdaniu finansowym.

Nota 48

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoœci

a) odpisy na rezerwy na: 

    - nale¿noœci normalne

    - nale¿noœci pod obserwacj¹

    - nale¿noœci zagro¿one

    - nale¿noœci z tytu³u po¿yczek 
      podporz¹dkowanych

    - ogólne ryzyko bankowe

    - zobowi¹zania pozabilansowe

    - inne

b) aktualizacja wartoœci:

    - aktywów finansowych

    - inne

Odpisy na rezerwy i aktualizacja 
wartoœci razem

1 090 609

—

—

901 817

—

—

186 007

2 785

—

1 090 609

1 124 969

—

—

745 040

78 961

—

297 097

3 871

23 909

23 909

—

1 148 878

Nota 46

2004 2003tys. z³

Rozwi¹zanie rezerw i aktualizacja wartoœci

a) rozwi¹zanie rezerw na: 

    - nale¿noœci normalne

    - nale¿noœci pod obserwacj¹

    - nale¿noœci zagro¿one

    - nale¿noœci z tytu³u po¿yczek 
      podporz¹dkowanych

    - ogólne ryzyko bankowe

    - zobowi¹zania pozabilansowe

    - inne

b) aktualizcja wartoœci:

    - aktywów  finansowych

    - inne

Rozwi¹zanie rezerw i aktualizacja 
wartoœci razem

1 077 663

—

—

572 476

68 703

136 000

291 675

8 809

4 185

4 185

—

1 081 848

956 619

—

—

649 906

10 000

—

295 786

927

4 551

4 551

—

961 170

Nota 47

2004 2003tys. z³
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Zyski nadzwyczajne

a) losowe 

b) pozosta³e (z tytu³u)

    -  niepowtarzalnych zdarzeñ

Zyski nadzwyczajne razem — —

Nota 49

2004 2003tys. z³

Podatek dochodowy bie¿¹cy

1. Zysk (strata) brutto

2. Ró¿nice pomiêdzy zyskiem brutto a podstaw¹ 
    opodatkowania podatkiem dochodowym 
    (wg tytu³ów)

    a) trwa³ych ró¿nic pomiêdzy zyskiem brutto 
        a dochodem do opodatkowania podatkiem 
        dochodowym

    b) przejœciowych ró¿nic pomiêdzy zyskiem 
        brutto a dochodem do opodatkowania 
        podatkiem dochodowym

3. Podstawa opodatkowania podatkiem 
    dochodowym

4. Podatek dochodowy wed³ug stawki 19% / 27%

5. Zwiêkszenia, zaniechania, zwolnienia, 
    odliczenia i obni¿ki podatku

6. Podatek dochodowy bie¿¹cy ujêty (wykazany) 
    w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

     - wykazany w rachunku zysków i strat

     - dotycz¹cy pozycji, które zmniejszy³y 
       lub zwiêkszy³y kapita³ w³asny

     - dotycz¹cy pozycji, które zmniejszy³y 
       lub zwiêkszy³y wartoœæ firmy lub ujemn¹ 
       wartoœæ firmy

7. Podatek dochodowy wykazany w rachunku 
    zysków i strat (³¹cznie z podatkiem zap³aconym 
    od udzia³ów w zyskach osób prawnych)

537 882

198 544

138 273

60 271

736 426

139 921

1 002

138 919

138 919

—

—

139 597

478 777

(257 272)

142 901

(400 173)

221 505

59 806

(984)

58 822

58 822

—

—

59 808

Nota 51A

2004 2003tys. z³

Straty nadzwyczajne

a) losowe 

b) pozosta³e (z tytu³u)

Straty nadzwyczajne razem — —

Nota 50

2004 2003tys. z³
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Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku 
zysków i strat

zmniejszenie (zwiêkszenie) z tytu³u powstania 
i odwrócenia siê ró¿nic przejœciowych

zmniejszenie (zwiêkszenie) z tytu³u zmiany 
stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiêkszenie) z tytu³u poprzednio 
nieujêtej straty podatkowej, ulgi podatkowej 
lub ró¿nicy przejœciowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiêkszenie) z tytu³u odpisania 
aktywów z tytu³u odroczonego podatku docho-
dowego lub braku mo¿liwoœci wykorzystania 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne sk³adniki podatku odroczonego (wg tytu³ów):

    - nale¿noœci od bud¿etu z tytu³u odliczeñ 
      podatku, przys³uguj¹cych w latach 2007-2009

Podatek dochodowy odroczony, razem 

6 941

—

—

—

8 988

8 988

15 929

(80 730)

(49 746)

—

—

—

(130 476)

Nota 51B

2004 2003tys. z³

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków 
i strat dotycz¹cy 

- dzia³alnoœci zaniechanej

- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

—

—

—

—

Nota 51D

2004 2003tys. z³

£¹czna kwota podatku odroczonego

- ujêtego w kapitale w³asnym

- ujêtego w wartoœci firmy lub ujemnej wartoœci 
  firmy

2 198

—

1 773

—

Nota 51C

2004 2003tys. z³

Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty), 
z tytu³u:

pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku 
(zwiêkszenia straty), z tytu³u:

pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku 
(zwiêkszenia straty), razem

 
—

—

 
—

—

Nota 52

2004 2003tys. z³

Udzia³ w zyskach (stratach) netto jednostek popdporz¹dkowanych 
wycenianych metod¹ praw w³asnoœci, w tym:

- odpis wartoœci firmy jednostek 
  podporz¹dkowanych

- odpis ujemnej wartoœci firmy jednostek 
  podporz¹dkowanych

- odpis ró¿nicy w wycenie aktywów netto

 
—

—

61 872

 
—

—

28 339

Nota 53

2004 2003tys. z³
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W dniu 16 marca 2005 roku Zarz¹d Banku podj¹³ uchwa³ê w sprawie 
proponowanego podzia³u zysku za 2004 rok (jak wy¿ej) oraz propo-
zycjê wyp³aty dywidendy pochodz¹c¹ z zysku z lat ubieg³ych w kwo-
cie 1 149 804 480,00 z³ przekazan¹ z kapita³u zapasowego i kapita-
³ów rezerwowych (patrz: Dodatkowa Nota  Objaœniaj¹ca 10).

W dniu 17 marca 2005 roku Zarz¹d Banku podj¹³ uchwa³ê w sprawie 
odniesienia na kapita³ rezerwowy kwoty 35 136 029,29 z³ wynika-
j¹cej ze zmiany stosowanych przez Bank zasad rachunkowoœci, 
której skumulowane skutki dotycz¹ce lat poprzednich odniesione zo-
sta³y w sprawozdaniu finansowym na dzieñ 31 grudnia 2004 roku na 
zysk z lat ubieg³ych (patrz: Dodatkowe Noty Objaœniaj¹ce 32 i 33). 
Powy¿sza uchwa³a Zarz¹du Banku zostanie przed³o¿ona Radzie 
Nadzorczej do zaopiniowania, a nastêpnie Walnemu Zgromadzeniu 
do zatwierdzenia.

Dane liczbowe do wyliczenia zysku na jedn¹ akcjê

Nota 55

Zysk (strata) netto (w PLN)*

Œrednia wa¿ona liczba akcji zwyk³ych

Zysk (strata) netto na jedn¹ akcjê zwyk³¹ 
(w PLN)

Œrednia wa¿ona rozwodniona liczba 
akcji zwyk³ych

Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê 
zwyk³¹ (w PLN)

414 214 162,25

130 659 600

3,17

—

—

288 493 561,98

130 659 600

2,21

—

—

*/ Zysk netto za 2003 rok obejmuje wynik wprowadzonej w 2004 roku i zastosowanej 
    retrospektywnie zmiany zasad ewidencji transakcji z przyrzeczeniem odkupu/
    odsprzeda¿y typu sell - buy - back i buy - sell - back na papierach wartoœciowych 
    (patrz: Dodatkowe Noty Objaœniaj¹ce 32 i 33).

2004 2003

12 miesiêcy do 31 grudnia

Propozycja podzia³u zysku netto za 2004 rok oraz sposób podzia³u 
zysku netto za 2003 rok przedstawia poni¿sza tabela:

Nota 54

Zysk do podzia³u

    - Dywidenda

    - Kapita³ rezerwowy

414 214 162,25

414 190 932,00

23 230,25

242 510 335,70

241 720 260,00

790 075,70

100%

99,99%

0,01%

100%

99,67%

0,33%

Propozycja podzia³u 
zysku za 2004 rok

Podzia³ zysku 
za 2003 rok

w z³ w % w z³ w %
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NOTY OBJAŒNIAJ¥CE DO RACHUNKU PRZEP£YWÓW PIENIÊ¯NYCH 

2004 2003

12 miesiêcy do 31 grudnia

tys. z³

Przyczyny wystêpowania ró¿nic pomiêdzy bilansowymi zmianami 
stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji 
wykazanymi w rachunku przep³ywów pieniê¿nych

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

   A-II-7. Zmiana stanu d³u¿nych papierów 
               wartoœciowych

      - zmiana stanu d³u¿nych papierów 
        wartoœciowych utrzymywanych do terminu 
        wykupu netto (wp³ywy i wydatki z tytu³u 
        d³u¿nych papierów wartoœciowych 
        utrzymywanych do terminu wykupu s¹ 
        zaprezentowane w czêœci inwestycyjnej 
        rachunku przep³ywów pieniê¿nych)

Zmiana stanu w bilansie

   VII. D³u¿ne papiery wartoœciowe

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

   A-II-8. Zmiana stanu nale¿noœci od sektora 
               finansowego

      - zmiana stanu œrodków na rachunkach 
        bie¿¹cych (nostro, przekroczenia loro) 
        zaprezentowana w pozycji D. Przep³ywy 
        pieniê¿ne netto, razem (zmiana stanu 
        œrodków pieniê¿nych) 

Zmiana stanu w bilansie

   III. Nale¿noœci od sektora finansowego

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

   A-II-11. Zmiana stanu udzia³ów lub akcji, 
                pozosta³ych papierów wartoœciowych 
               i innych aktywów finansowych

(3 460 766)

70 160 

(3 390 606)

333 361

(105 555)

227 806 

(480 228)

429 119

235 548 

664 667

(3 370 864)

3 910

(3 366 954)

898 554

Struktura œrodków pieniê¿nych w rachunku przep³ywów pieniê¿nych

na pocz¹tek okresu sprawozdawczego:

    - œrodki pieniê¿ne w kasie

    - rachunek bie¿¹cy nostro w banku centralnym

    - rachunki bie¿¹ce w innych bankach 
      (nostro, przekroczenia sald na rachunkach 
      loro)

na koniec okresu sprawozdawczego:

    - œrodki pieniê¿ne w kasie

    - rachunek bie¿¹cy nostro w banku centralnym

    - rachunki bie¿¹ce w innych bankach 
      (nostro, przekroczenia sald na rachunkach
      loro)

1 211 860

321 536

864 977

25 347

972 013

310 650

530 464

130 899

1 008 564

326 960

652 348

29 256 

1 211 860

321 536

864 977

25 347

2004 2003

12 miesiêcy do 31 grudniaStruktura œrodków pieniê¿nych

tys. z³
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Objaœnienia do pozycji rachunku przep³ywów 
pieniê¿nych: „Inne korekty”, „Inne wp³ywy”, 
„Inne wydatki"

2004 2003

12 miesiêcy do 31 grudniaInne korekty

tys. z³

Zmiana stanu nale¿noœci/zobowi¹zañ z tytu³u 
kont koryguj¹cych dotycz¹cych papierów 
wartoœciowych (trwa³a utrata wartoœci, wycena 
udzia³ów i akcji metod¹ praw w³asnoœci, 
dyskonto, premia, odsetki) oraz zmiany 
nie powoduj¹ce przep³ywu pieni¹dza

Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u naliczonych 
odsetek od zaci¹gniêtych d³ugoterminowych 
kredytów od banków i instytucji finansowych

Zmiana stanu pozosta³ych aktywów

Zmiana stanu pozosta³ych pasywów

Inne pozycje dotycz¹ce zmian maj¹tku trwa³ego 
i wartoœci niematerialnych i prawnych nie 
powoduj¹ce przep³ywu pieni¹dza

Zmiana stanu kapita³ów Banku i aktualizacji 
wyceny aktywów finansowych

Udzia³ w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporz¹dkowanych wycenianych metod¹ praw 
w³asnoœci

Zmiana stanu aktywów do zbycia

Inne korekty razem

(27 860)

13 603

(195 934)

570 227

79 029

33 359

61 872

(2 755)

531 541

(102 456)

13 981

155 204

(759 177)

78 183

(68 875)

28 339

4 651

(650 150)

Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej

      - zmiana stanu akcji, udzia³ów i innych 
        papierów wartoœciowych dostêpnych do 
        sprzeda¿y (wp³ywy i wydatki z tytu³u akcji, 
        udzia³ów i innych papierów wartoœciowych 
        dostêpnych do sprzeda¿y s¹ 
        zaprezentowane w czêœci  inwestycyjnej 
        rachunku przep³ywów pieniê¿nych)

Zmiana stanu w bilansie

   XI. Udzia³y lub akcje w innych jednostkach 
         oraz XII. Pozosta³e papiery wartoœciowe 
         i inne aktywa finansowe

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

   A-II-12. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec 
                sektora finansowego

      - zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u operacji 
        z NBP

      - zobowi¹zania z tytu³u d³ugoterminowych 
        (powy¿ej 1 roku) œrodków otrzymanych 
        od instytucji finansowych (wykazane 
        w czêœci dotycz¹cej dzia³alnoœci finansowej) 
        oraz odsetek do zap³acenia (pozycja A-II-19), 
        a tak¿e zmiana z tytu³u ró¿nic kursowych od 
        po¿yczek otrzymanych w okresach 
        poprzednich (w ramach pozycji A-II-3)

Zmiana stanu w bilansie

    II. Zobowi¹zania wobec sektora finansowego

Rachunek przep³ywów pieniê¿nych

   A-II-17. Zmiana stanu rozliczeñ
                miêdzyokresowych (wykazywana jako 
                 saldo zmian rozliczeñ miêdzyokreso-
                 wych czynnych i biernych)

      - zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych 
        biernych

Zmiana stanu w bilansie

   XVI. Rozliczenia miêdzyokresowe

(4 116)

(484 344)

531 553

40 427

(93 468)

478 512

18 410

(37 273)

(18 863)

3 880

902 434

241 780

80 795

55 313

377 888

68 053

19 096

87 149

2004 2003

12 miesiêcy do 31 grudnia

tys. z³
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2004 2003

12 miesiêcy do 31 grudniaInne wydatki finansowe

tys. z³

2004 2003

12 miesiêcy do 31 grudniaInne wp³ywy finansowe

tys. z³

2004 2003

12 miesiêcy do 31 grudniaInne wp³ywy inwestycyjne

tys. z³

Dywidendy od akcji i udzia³ów dostêpnych 
do sprzeda¿y

Wartoœæ odsetek otrzymanych od papierów 
wartoœciowych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ 
inwestycyjn¹

Zwrot dop³aty do spó³ki Handlowy 
Inwestycje Sp. z o.o.

Zrealizowane ró¿nice kursowe zwi¹zane 
z dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹ 

Inne wp³ywy inwestycyjne razem

8 984

—

—

—

8 984

4 696

2 724

42 000

12

49 432

Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej

Zrealizowane ró¿nice kursowe zwi¹zane 
z dzia³alnoœci¹ finansow¹

Inne wp³ywy finansowe razem

1 350

1 350

—

—

Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoœci finansowej

Sp³ata odsetek od zaci¹gniêtych d³ugotermino- 
wych kredytów od banków i instytucji finansowych

Zrealizowane ró¿nice kursowe zwi¹zane 
z dzia³alnoœci¹ finansow¹

Inne wydatki finansowe razem

(30 585)

—

(30 585)

(30 773)

(661)

(31 434)158



Nota 1

Limity zaanga¿owania

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 72, poz. 665 z póŸniejszymi zmianami), oraz wydane na jej pod-
stawie akty wykonawcze Komisji Nadzoru Bankowego okreœlaj¹ limi-
ty maksymalnego zaanga¿owania Banku. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
od 1 stycznia 2002 roku przepisami art. 71 ust. 1, wspomnianej ustawy 
suma wierzytelnoœci Banku oraz udzielonych przez Bank zobowi¹zañ 
pozabilansowych w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów 
powi¹zanych kapita³owo lub organizacyjnie, nie mo¿e przekraczaæ 
odpowiednio 20 % funduszy w³asnych Banku w przypadku, gdy który-
kolwiek z tych podmiotów jest w stosunku do Banku podmiotem domi-
nuj¹cym lub zale¿nym albo jest zale¿ny od podmiotu dominuj¹cego 
wobec Banku oraz 25 % w przypadku, gdy podmioty te nie s¹ w ten 
sposób podmiotami powi¹zanymi z Bankiem. Przy zachowaniu warun-
ków okreœlonych przepisami uchwa³y nr 5/2001 Komisji Nadzoru 
Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu i szcze-
gó³owych zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u po-
szczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów 
koncentracji wierzytelnoœci, sposobu i szczegó³owych zasad oblicza-
nia wspó³czynnika wyp³acalnoœci banku, (...) (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 
43 z póŸniejszymi zmianami) dopuszcza siê utrzymywanie przez 
Bank przekroczenia limitów koncentracji wierzytelnoœci ponad limity 
okreœlone w art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo Bankowe wy³¹cznie w za-
kresie wierzytelnoœci wynikaj¹cych z operacji zaliczanych do portfela 
handlowego. Fundusze w³asne dla celów wyznaczania limitów zaanga-
¿owania okreœlonych w ustawie Prawo Bankowe ustalone zosta³y 
zgodnie z uchwa³¹ nr 6/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia       
12 grudnia 2001 r. w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad ustala-
nia wysokoœci funduszy w³asnych banków (...) (Dz. Urz. NBP Nr 22, 
poz. 44).

Koncentracja zaanga¿owania

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 roku Bank posiada³ zaanga-
¿owanie wobec podmiotu powi¹zanego z sektora bankowego prze-
kraczaj¹ce ustawowe limity koncentracji wierzytelnoœci. Przekro-
czenie limitu dotyczy³o wierzytelnoœci wynikaj¹cych z transakcji in-
strumentami pochodnymi. Z tytu³u przekroczenia limitu koncen-
tracji wierzytelnoœci wyznaczony zosta³ dodatkowy wymóg kapita³o-
wy, który w³¹czony zosta³ do rachunku ca³kowitego wymogu kapita-
³owego na dzieñ 31 grudnia 2004 roku.

Bank d¹¿y do ograniczenia koncentracji zaanga¿owania wobec po-
jedynczych klientów. W prezentowanych okresach sprawozdaw-
czych Bank nie posiada³ zaanga¿owania przekraczaj¹cego ustawo-
we limity koncentracji wierzytelnoœci w zakresie operacji dotycz¹-
cych portfela bankowego w stosunku do jednego podmiotu lub 
podmiotów powi¹zanych kapita³owo lub organizacyjnie, jak równie¿ 
nie przekracza³ pozosta³ych limitów koncentracji okreœlonych w usta-
wie - Prawo Bankowe. Wed³ug danych z dnia 31 grudnia 2004 roku 
zaanga¿owanie Banku w transakcje z klientami dotycz¹ce portfela 
bankowego, wobec których zaanga¿owanie przekracza 10 % fundu-
szy w³asnych Banku wynosi 991 597 tys. z³, czyli 24,6 % tych fundu-
szy (31 grudnia 2003 roku: 762 565 tys. z³., tj. 16,6 % ).

Koncentracja zaanga¿owania w sektorach gospodarki

W celu unikniêcia nadmiernej koncentracji ryzyka kredytowego Bank 
na bie¿¹co monitoruje zaanga¿owania w poszczególnych sektorach 
gospodarki, okreœlaj¹c po¿¹dane kierunki, w których zaanga¿owanie 
Banku powinno siê zwiêkszaæ, oraz sektory o niekorzystnych per-
spektywach rozwojowych, w których zaanga¿owanie powinno byæ 
zmniejszane. Polityka zaanga¿owania Banku wobec klientów nale¿¹-
cych do poszczególnych sektorów prowadzona jest odrêbnie wobec 
klientów korporacyjnych w ramach Pionów Bankowoœci Korporacyj-
nej i Komercyjnej oraz wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ra-
mach Pionu Bankowoœci Przedsiêbiorstw.

DODATKOWE NOTY OBJAŒNIAJ¥CE
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Polityka zaanga¿owania Banku wobec klientów korporacyjnych 
nale¿¹cych do poszczególnych sektorów prowadzona jest poprzez 
definiowanie rynków docelowych. Jednym z kluczowych elementów 
uwzglêdnianych przy definiowaniu rynków jest ocena ryzyka bran-
¿owego. Analizy sektorowe wykonywane s¹ przez specjalistów 
bran¿owych. W ramach okreœlonych rynków docelowych definiowa-
ne s¹ programy kredytowe o udokumentowanych wymaganiach do-
tycz¹cych zatwierdzania ryzyka dla specyficznych rodzajów dzia³al-
noœci. Im wy¿sze ryzyko sektorowe tym ostrzejsze s¹ kryteria akce-
ptacji ryzyka. Ocena sytuacji finansowej bran¿ oraz perspektyw roz-
wojowych jest istotnym elementem wp³ywaj¹cym na rating klienta.

Polityka zaanga¿owania Banku wobec ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw prowadzona jest w drodze okreœlenia rynku docelowego 
poprzez negatywn¹ selekcjê bran¿, polegaj¹c¹ na wyeliminowaniu 
z rynku docelowego bran¿, z którymi ryzyko wspó³pracy uznawane 
jest za zbyt wysokie jak na standardy obowi¹zuj¹ce w Banku.

W polityce wyró¿niono nastêpuj¹ce kryteria bêd¹ce podstaw¹ nega-
tywnej selekcji:

A/ bran¿e wykluczone ze wzglêdu na niezgodnoœæ z charakterem
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, 

B/ bran¿e wykluczone ze wzglêdu na ich wra¿liwoœæ na czynniki 
rynkowe i niestabilnoœæ wyników finansowych,

C/ bran¿e wykluczone ze wzglêdu na tendencje spadkowe.

Rynek docelowy okreœlany jest jako wszystkie inne bran¿e, które nie 
znalaz³y siê na liœcie negatywnej. Wobec wybranych bran¿ wyklu-
czonych ze wzglêdu na ich wra¿liwoœæ i niestabilnoœæ oraz wyklu-
czonych ze wzglêdu na tendencje spadkowe mo¿na stosowaæ podej-
œcie selektywne, co oznacza, ¿e nie eliminuje siê klientów z najwy¿-
szymi ratingami. 

Handel hurtowy i komisowy, z wy³¹czeniem 
handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami

Poœrednictwo finansowe, z wy³¹czeniem 
ubezpieczeñ i funduszów emerytalno- rentowych

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê 
elektryczn¹, gaz, parê wodn¹ i gor¹c¹ wodê

Produkcja artyku³ów spo¿ywczych i napojów

Produkcja wyrobów chemicznych

Budownictwo

Produkcja maszyn i urz¹dzeñ, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

Poczta i telekomunikacja

Sprzeda¿, obs³uga i naprawa pojazdów 
samochodowych i motocykli; sprzeda¿ detaliczna 
paliw do pojazdów samochodowych

Produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego

Pierwsze „10” bran¿ gospodarki

19,60

10,73

8,64

6,66

3,73

3,66

3,50

3,39

3,07

2,69

65,67

20,84

7,41

6,80

7,25

3,80

4,07

3,67

3,03

3,61

3,29

63,77

Bran¿a gospodarki wed³ug PKD

2004 2003w %

Ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie klientów reprezentuj¹cych po-
szczególne sektory gospodarki, w poni¿szej tabeli przedstawiono 
zagregowane dane w zakresie zaanga¿owania Banku w sektory sku-
pione w najwiêkszych 20 bran¿ach gospodarki: 
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Nota 2

�ród³a pozyskiwania funduszy i ich wykorzystanie

Dzia³anoœæ gospodarcza pozosta³a

Produkcja sprzêtu i urz¹dzeñ radiowych, 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych

Handel detaliczny,  z  wy³¹czeniem  sprzeda¿y 
pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa 
artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, 
gdzie indziej niesklasyfikowana

Produkcja mebli; dzia³alnoœæ produkcyjna, 
gdzie indziej niesklasyfikowana

Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy 
naftowej i paliw j¹drowych

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep

Transport l¹dowy, transport rurociagiem

Produkcja wyrobów z pozosta³ych surowców 
niemetalicznych

Pierwsze „20” bran¿ gospodarki

Pozosta³e bran¿e

Razem  Bank

2,44

2,30

2,25

2,21

2,16

2,13

2,07

1,94

1,57

1,46

86,20

13,80

100,00

2,39

1,70

2,23

2,36

2,36

1,70

1,64

2,70

1,43

1,75

84,03

15,97

100,00

Bran¿a gospodarki wed³ug PKD

31.12.2004 31.12.2003w %

Fundusze pozyskane

Fundusze banków 

Fundusze klientów i sektora bud¿etowego

Pozosta³e fundusze zewnêtrzne

Fundusze w³asne ³¹cznie z wynikiem finansowym

Ogó³em fundusze pozyskane

1 898 252

19 911 344

5 857 551

6 152 785

33 819 932

1 868 837

20 502 794

5 709 655

5 946 930

34 028 216

31.12.2004 31.12.2003tys. z³

Wykorzystanie funduszy

Lokaty w bankach*

Nale¿noœci od klientów i sektora bud¿etowego

Papiery wartoœciowe, udzia³y i inne aktywa 
finansowe

Pozosta³e wykorzystanie

Razem wykorzystanie funduszy

7 043 329

10 957 444

12 136 650

3 682 509

33 819 932

7 275 059

14 388 879

8 205 485

4 158 793

34 028 216

* ³¹cznie z lokatami jednodniowymi typu „overnight”, „tom/next”, „spot/next”.

31.12.2004 31.12.2003tys. z³
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Poni¿ej przedstawiono fundusze klientów i sektora bud¿etowego 
oraz nale¿noœci od klientów i sektora bud¿etowego na dzieñ 31 gru-
dnia 2004 roku, które zwi¹zane s¹ z operacjami realizowanymi przez 
oddzia³y Banku. Ich strukturê ujêto wed³ug utworzonych w 2004 ro-
ku Regionów, w ramach których zgrupowane s¹ oddzia³y Banku.

Nazwa regionu / Zakres geograficzny 
dzia³alnoœci wed³ug województw - powiatów

Fundusze klientów 
i sektora 

bud¿etowego

Nale¿noœci od 
klientów i sektora 

bud¿etowegotys. z³

Region PÓ£NOCNY

województwa:
kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmiñsko-mazurskie oraz powiaty z woj. zachodnio-pomorskiego: s³awieñski, 
koszaliñski, ko³obrzeski, bia³ogardzki, œwidwiñski, szczecinecki, drawski, grodzki Koszalin.

Region PO£UDNIOWY

województwa: 
œl¹skie, opolskie, ma³opolskie, podkarpackie, œwiêtokrzyskie.

Region ZACHODNI

województwa: 
lubuskie, wielkopolskie, dolnoœl¹skie, zachodnio-pomorskie bez powiatów przypisanych Regionowi Pó³nocnemu.

Region CENTRALNO-WSCHODNI

miasto Warszawa, województwa: 
mazowieckie, lubelskie, ³ódzkie, podlaskie. 

Sektor Bankowoœci Detalicznej - CITIBANK HANDLOWY

RAZEM

944 001

1 359 975

1 199 392

10 542 408

5 865 568

19 911 344

975 195

1 173 741

1 516 851

5 246 036

2 045 621

10 957 444
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Nazwa regionu / Zakres geograficzny 
dzia³alnoœci wed³ug województw - powiatów

Fundusze klientów 
i sektora 

bud¿etowego

Nale¿noœci od 
klientów i sektora 

bud¿etowegotys. z³

Region PÓ£NOCNY

województwa:
kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmiñsko-mazurskie oraz powiaty z woj. zachodnio-pomorskiego: s³awieñski, 
koszaliñski, ko³obrzeski, bia³ogardzki, œwidwiñski, szczecinecki, drawski, grodzki Koszalin.

Region PO£UDNIOWY

województwa: 
œl¹skie, opolskie, ma³opolskie, podkarpackie, œwiêtokrzyskie.

Region ZACHODNI

województwa: 
lubuskie, wielkopolskie, dolnoœl¹skie, zachodnio-pomorskie bez powiatów przypisanych Regionowi Pó³nocnemu.

Region CENTRALNO-WSCHODNI

miasto Warszawa, województwa: 
mazowieckie, lubelskie, ³ódzkie, podlaskie. 

Sektor Bankowoœci Detalicznej - CITIBANK HANDLOWY

RAZEM

825 853

1 397 428

1 613 975

10 613 343

6 052 195

20 502 794

1 619 226

2 084 312

2 595 867

6 756 397

1 333 077

14 388 879

Bank nie prowadzi dzia³alnoœci za poœrednictwem oddzia³ów 
zagranicznych

Nota 3

Dotacje dla oddzia³ów zagranicznych

Poni¿ej przedstawiono fundusze klientów i sektora bud¿etowego 
oraz nale¿noœci od klientów i sektora bud¿etowego na dzieñ 31 gru-
dnia 2003 roku, które zwi¹zane s¹ z operacjami realizowanymi przez 
oddzia³y Banku. Ich strukturê ujêto wed³ug utworzonych w 2004 ro-
ku Regionów, w ramach których zgrupowane s¹ oddzia³y Banku.
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Instrumenty finansowe z podzia³em na poszczególne 
kategorie aktywów i zobowi¹zañ finansowych

Nota 4

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu z podzia³em 
na poszczególne grupy aktywów:

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu:

D³u¿ne papiery wartoœciowe przeznaczone do obrotu

D³u¿ne papiery wartoœciowe przeznaczone do obrotu to papiery war-
toœciowe, które nabyto w celu uzyskania korzyœci w wyniku krótko-
terminowych wahañ cen. D³u¿ne papiery wartoœciowe przeznaczone 
do obrotu wycenia siê wed³ug wartoœci godziwej, a efekt wyceny za-
licza siê do odpowiednio do wyniku na operacjach finansowych. Od-
setki, dyskonto lub premiê od tych papierów wartoœciowych rozlicza 
siê do rachunku zysków i strat metod¹ liniow¹. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Zobowi¹zania finansowe przeznaczone do obrotu

Kredyty i po¿yczki udzielone i nale¿noœci w³asne 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
zapadalnoœci

Aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y

Instrumenty finansowe razem

5 316 962

4 194 290

18 495 262

—

6 118 936

34 125 450

4 743 692

3 651 195

22 262 468

70 159

2 747 098

33 474 612

31.12.2004 31.12.2003tys. z³

D³u¿ne papiery wartoœciowe

Nale¿noœci do otrzymania z tytu³u wyceny 
operacji instrumentami pochodnymi

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
razem

1 211 839

4 105 123

5 316 962

1 118 797

3 624 895

4 743 692

31.12.2004 31.12.2003tys. z³

Stan na pocz¹tek okresu

    - zmiana przyjêtych zasad rachunkowoœci

Stan na pocz¹tek okresu po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych

    zwiêkszenia (z tytu³u)

        - zakupów

        - ró¿nic kursowych

        - aktualizacji wyceny

        - rozliczenia dyskonta, premii, odsetek

    zmniejszenia (z tytu³u)

        - sprzeda¿y

        - aktualizacji wyceny

        - rozliczenia dyskonta, premii, odsetek

Stan aktywów finansowych przeznaczonych 
do obrotu na koniec okresu

4 743 692

—

4 743 692

122 317 652

122 199 799

735

2 541

114 577

(121 744 382)

(121 738 931)

—

(5 451)

5 316 962

6 080 900

160 804

6 241 704

103 201 486

103 169 266

1

210

32 009

(104 699 498)

(103 770 180)

(900 232)

(29 086)

4 743 692

2004 2003tys. z³
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Nale¿noœci do otrzymania z tytu³u wyceny operacji
instrumentami pochodnymi

W pozycji „nale¿noœci do otrzymania z tytu³u wyceny operacji instru-
mentami pochodnymi” prezentowana jest dodatnia wycena instru-
mentów pochodnych, to jest terminowych transakcji walutowych, 
instrumentów na stopê procentow¹ oraz transakcji opcyjnych. 

Bank zawiera transakcje instrumentami pochodnymi w celach spe-
kulacyjnych oraz w celach zarz¹dzania ryzykiem walutowym i ryzy-
kiem stopy procentowej. Terminy rozliczenia p³atnoœci z tytu³u otwar-
tych pozycji dotycz¹cych operacji na instrumentach pochodnych 
uzale¿nione s¹ w g³ównej mierze od charakteru instrumentu. W od-
niesieniu do prezentowanych transakcji oprocentowanie zmienne 
oparte jest na oprocentowaniu z rynku miêdzybankowego obowi¹-
zuj¹cego na pocz¹tek okresu odsetkowego, zaœ oprocentowanie 
sta³e jest uzale¿nione od charakteru instrumentu i celu, dla którego 
instrument zosta³ zawarty.

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 roku Bank z³o¿y³ w innych 
instytucjach lokaty pod zabezpieczenie transakcji instrumentami 
pochodnymi na ³¹czn¹ kwotê 215 578 tys. z³ (31 grudnia 2003 roku: 
8 117 tys. z³), natomiast z tytu³u transakcji instrumentami pochodny-
mi Bank otrzyma³ zabezpieczenia w kwocie 8 116 tys. z³ (31 grudnia 
2003 roku: 4 270 tys. z³).

Transakcje forward stanowi¹ umowy kupna lub sprzeda¿y walut po 
z góry ustalonym kursie, z dat¹ rozliczenia inn¹ ni¿ dwa dni robocze 
od daty zawarcia transakcji. Transakcje typu swap s¹ kombinacj¹ 
transakcji walutowej spot (rozliczenie nastêpuje drugiego dnia ro-
boczego przypadaj¹cego po dniu zawarcia transakcji) i transakcji 
forward, tzn. okreœlona kwota waluty wymieniana jest wed³ug kursu 
bie¿¹cego na datê spot oraz ta sama kwota waluty jest wymieniana 
z powrotem wed³ug kursu forward w okreœlonym dniu w przysz³oœci. 
Wartoœæ nominalna transakcji walutowych oznacza kwotê waluty 
zakupion¹ lub sprzedan¹ i nie przedstawia rzeczywistego rynkowe-

Terminowe transakcje walutowe

go czy kredytowego ryzyka zwi¹zanego z tymi transakcjami. 

Terminowe transakcje walutowe zawierane s¹ w celu zamykania 
otwartych dziennych pozycji walutowych oraz w celach spekulacyj-
nych. Transakcje typu swap walutowy wykorzystywane s¹ g³ównie 
do zarz¹dzania p³ynnoœci¹ Banku i œrodkami na rachunkach nostro.

Terminowe transakcje walutowe wyceniane s¹ i wykazywane w ra-
chunku zysków i strat wed³ug ich wartoœci rynkowej. Do wyceny ter-
minowych transakcji walutowych stosuje siê model zdyskontowa-
nych przep³ywów pieniê¿nych. Niezrealizowane zyski i straty z tytu³u 
wyceny terminowych transakcji walutowych wykazywane s¹ w bi-
lansie w pozycji „Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa 
finansowe” lub „Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finanso-
wych” w ich wartoœci brutto, to jest bez kompensowania. 

Przedmiotem walutowych transakcji opcyjnych jest sprzeda¿ lub 
kupno przez Bank prawa do dokonania w okreœlonym momencie 
w przysz³oœci wymiany jednej waluty na drug¹ po ustalonym kursie 
wymiany i w ustalonym dniu lub okresie rozliczenia, przy czym reali-
zacja opcji mo¿e nast¹piæ przez dokonanie fizycznej transakcji wy-
miany z dostaw¹ waluty albo poprzez rozliczenie ró¿nicy miêdzy 
kursem realizacji opcji, a obowi¹zuj¹cym w dniu realizacji opcji 
rynkowym kursem referencyjnym. Wyró¿nia siê dwa rodzaje opcji: 
opcje typu call daj¹ jej posiadaczowi prawo do zakupu okreœlonej 
umow¹ iloœci waluty zagranicznej za okreœlon¹ kursem realizacji 
opcji iloœæ waluty krajowej lub innej zagranicznej oraz opcje typu 
put daj¹ jej posiadaczowi prawo do sprzeda¿y okreœlonej umow¹ 
iloœci waluty zagranicznej za okreœlon¹ kursem realizacji opcji iloœæ 
waluty krajowej lub innej zagranicznej. Nabywca opcji p³aci wystaw-
cy opcji premiê za nabyte prawo do zakupu lub sprzeda¿y waluty. 

Opcje walutowe wyceniane s¹ i wykazywane w rachunku zysków 
i strat wed³ug ich wartoœci rynkowej. Do wyceny walutowych tran-
sakcji opcyjnych stosuje siê model wyceny Garmana-Kohlhagena. 

Walutowe transakcje opcyjne
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Niezrealizowane zyski i straty z tytu³u wyceny opcji wykazywane s¹ 
w bilansie w pozycji „Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa 
finansowe” lub „Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finanso-
wych” w ich wartoœci brutto, to jest bez kompensowania. Premie 
otrzymane z tytu³u wystawionych opcji wykazywane s¹ w pozycji 
„Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych”, natomiast 
premie zap³acone z tytu³u zakupionych opcji wykazywane s¹ w po-
zycji „Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe” i za-
liczane do rachunku zysków i strat w momencie zakoñczenia 
transakcji.

W ramach transakcji na stopy procentowe Bank zawiera³ transakcje 
typu swap na stopach procentowych (IRS) i swap procentowo  
walutowy (CIRS) oraz transakcje typu forward rate agreement 
(FRA).

Przedmiotem transakcji IRS jest zamiana oprocentowania zobowi¹-
zania. W dniu p³atnoœci odsetek na Banku i na kontrahencie ci¹¿y 
zobowi¹zanie do wymiany p³atnoœci odsetkowych, opartych na ró¿-
nych stopach, uzgodnionych w umowie o transakcje IRS. Zaœ przed-
miotem transakcji CIRS, zawieranych w dwóch ró¿nych walutach, 
jest zamiana zobowi¹zania kontrahenta wyra¿onego w walucie 
pierwszej na zobowi¹zanie w walucie drugiej, w wyniku której 
w dniu p³atnoœci odsetkowych na Banku i na kontrahencie ci¹¿y zo-
bowi¹zanie do wymiany p³atnoœci odsetkowych uzgodnionych 
w umowie o transakcje CIRS. Dodatkowo strony mog¹ wymieniaæ 
miêdzy sob¹ kwoty nominalne zobowi¹zañ. Bank zawiera transakcje 
IRS oraz CIRS na rynku miêdzybankowym oraz z klientami.

Przedmiotem transakcji FRA jest ustalenie wysokoœci stopy procen-
towej dla nale¿noœci kontrahenta, które powsta³y lub powstan¹ 
w okreœlonych terminach w przysz³oœci lub ustalenie wysokoœci 
stopy procentowej dla zobowi¹zañ kontrahenta, które powsta³y lub 
powstan¹ w okreœlonych terminach w przysz³oœci. Bank zawiera 
transakcje FRA na rynku miêdzybankowym oraz z klientami. 

Transakcje na stopy procentowe

Instrumenty na stopê procentow¹ wyceniane s¹ i wykazywane w ra-
chunku zysków i strat wed³ug ich wartoœci rynkowej. Do wyceny 
transakcji na stopy procentowe stosuje siê model zdyskontowanych 
przep³ywów pieniê¿nych. Niezrealizowane zyski i straty z tytu³u wy-
ceny tych instrumentów wykazywane s¹ w bilansie w pozycji „Pozo-
sta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe” lub „Inne zobo-
wi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych” w ich wartoœci brutto, 
to jest bez kompensowania.

Przedmiotem transakcji typu opcja na stopê procentow¹ jest prawo 
do otrzymania w okreœlonych momentach w przysz³oœci kwoty kom-
pensacyjnej, która uzale¿niona jest od ukszta³towania siê stóp 
procentowych w przysz³oœci. Rozró¿nia siê dwa rodzaje opcji na 
stopê procentow¹: opcje typu cap  gdzie sprzedawca zgadza siê p³a-
ciæ nabywcy ró¿nicê pomiêdzy stop¹ referencyjn¹ (zwykle 3 lub 6-
miesiêczny LIBOR) a uzgodnion¹ stop¹ realizacji - kiedy stopa refe-
rencyjna przewy¿sza stopê realizacji, opcje typu floor gdzie sprze-
dawca zgadza siê p³aciæ nabywcy ró¿nicê pomiêdzy stop¹ referen-
cyjn¹, a uzgodnion¹ stop¹ realizacji - kiedy stopa realizacji przewy¿-
sza stopê referencyjn¹. W obu przypadkach w zamian sprzedawca 
otrzymuje premiê p³atn¹ z góry.

Opcje na stopy procentowe wyceniane s¹ i wykazywane w rachunku 
zysków i strat wed³ug ich wartoœci rynkowej. Niezrealizowane zyski   
i straty z tytu³u wyceny opcji wykazywane s¹ w bilansie w pozycji 
„Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe” lub „Inne 
zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych” w ich wartoœci 
brutto, to jest bez kompensowania. Premie otrzymane z tytu³u wy-
stawionych opcji wykazywane s¹ w pozycji „Inne zobowi¹zania z ty-
tu³u instrumentów finansowych”, natomiast premie zap³acone z ty-
tu³u zakupionych opcji wykazywane s¹ w  pozycji „Pozosta³e papie-
ry wartoœciowe i inne aktywa finansowe” i zaliczane do rachunku 
zysków i strat w momencie zakoñczenia transakcji.

Opcje na stopy procentowe
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Transakcje terminowe na papierach wartoœciowych

Opcje na akcje

Transakcje futures

Bank zawiera transakcje zakupu oraz sprzeda¿y d³u¿nych papie-
rów wartoœciowych po z góry ustalonym kursie, z dat¹ rozliczenia 
póŸniejsz¹ ni¿ dwa dni robocze od daty zawarcia transakcji (transa-
kcje typu forward).

Transakcje te wyceniane s¹ wed³ug wartoœci rynkowej, zaœ niezre-
alizowane zyski i straty z tytu³u wyceny wykazywane s¹ w bilansie  
w pozycji „Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe” 
lub „Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych”.

Opcje na akcje daj¹ nabywcy prawo do otrzymania ró¿nicy pomiê-
dzy cen¹ akcji lub wartoœci¹ indeksu akcji z umowy opcji a wartoœci¹ 
instrumentu bazowego w dniu realizacji opcji, w zale¿noœci od ro-
dzaju opcji call lub opcji put - odpowiednio w przypadku wzrostu lub 
spadku ceny instrumentu bazowego. W zamian za otrzymane prawa 
nabywca opcji p³aci wystawcy opcji premiê.

Opcje wyceniane s¹ i wykazywane w rachunku zysków i strat wed-
³ug ich wartoœci rynkowej. Niezrealizowane zyski i straty z tytu³u 
wyceny opcji wykazywane s¹ w bilansie w pozycji „Pozosta³e papie-
ry wartoœciowe i inne aktywa finansowe” lub „Inne zobowi¹zania 
z tytu³u instrumentów finansowych” w ich wartoœci brutto, to jest 
bez kompensowania. Premie otrzymane z tytu³u wystawionych opcji 
wykazywane s¹ w pozycji „Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów 
finansowych”, natomiast premie zap³acone z tytu³u zakupionych 
opcji wykazywane s¹ w pozycji „Pozosta³e papiery wartoœciowe i in-
ne aktywa finansowe” i zaliczane do rachunku zysków i strat w mo-
mencie zakoñczenia transakcji.

Kontrakt financial futures jest umow¹ bêd¹c¹ przedmiotem obrotu 
na zorganizowanej gie³dzie, dotycz¹c¹ zakupu lub sprzeda¿y stan-
dardowej iloœci okreœlonego instrumentu finansowego w uzgodnio-
nym z góry terminie w przysz³oœci po uzgodnionej z góry cenie.

Kontrakty terminowe typu futures mog¹ bazowaæ na instrumentach 
finansowych okreœlonych rodzajów, których ceny s¹ zale¿ne od stóp 
procentowych. Kontrakty financial futures mog¹ równie¿ bazowaæ 
na zmianach kursów walutowych niektórych podstawowych walut 
obcych. Bank nie prowadzi obrotu walutowymi kontraktami termi-
nowymi typu futures.
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Charakterystyka instrumentów pochodnych

Opis instrumentu

Stosowane metody wyceny

Cel zawarcia kontraktu

Liczba niezapad³ych transakcji

Przysz³e przychody/p³atnoœci

Zapadalnoœæ

Mo¿liwoœæ wymiany 
lub zamiany na inny sk³adnik 
aktywów/pasywów

Ustalone stopy/kwoty 
przychodów oraz terminy 
p³atnoœci

Inne warunki

Rodzaj ryzyka

Instrument FX forward FX swap Opcje walutowe IRS CIRS

Polega na terminowym kupnie/
sprzeda¿y waluty po kursie 
ustalonym w dniu zawarcia 

transakcji.

model zdyskontowanych 
przep³ywów pieniê¿nych

do obrotu

1201

zmienne

2005.01.03 - 2007.09.28

brak

zmienne

brak

walutowe, p³ynnoœci, 
kontrahenta i stopy procentowej

Polega na równoczesnym 
natychmiastowym kupnie/
sprzeda¿y waluty oraz jej 

terminowym odkupie/
odsprzeda¿y po kursie 

ustalonym w dniu zawarcia 
transakcji.

model zdyskontowanych 
przep³ywów pieniê¿nych

do obrotu

331

zmienne

2005.01.03 - 2007.05.31

brak

zmienne

brak

stopy procentowej, walutowe, 
p³ynnoœci, kontrahenta

Polegaj¹ na nabyciu przez 
nabywaj¹cego kontrakt opcyjny 

prawa (ale nie obowi¹zku) do 
kupna lub sprzeda¿y waluty po 
ustalonym kursie w ustalonym 

terminie.

model wyceny opcji 
(Garman - Kohlhagen)

do obrotu

6067

zmienne

2005.01.03 - 2006.10.31

brak

zmienne

brak

walutowe, p³ynnoœci, stopy pro-
centowej, ryzyko zmiennoœci cen 

(vega), kontrahenta - dla opcji 
kupionych przy czym Bank nie 
podejmuje ryzyka nieliniowego 
wynikaj¹cego z opcji zamykaj¹c 

ka¿dorazowo tak¹ pozycjê 
ryzyka na rynku

Polega na wymianie p³atnoœci 
odsetkowych w tej samej 
walucie, opartych o ró¿ne 

stopy procentowe.

model zdyskontowanych 
przep³ywów pieniê¿nych

do obrotu

2060

zmienne

2005.01.07 - 2018.09.04

brak

zmienne

brak

stopy procentowej, 
kontrahenta, walutowe 

dla IRS w walucie

Polega na wymianie p³atnoœci 
odsetkowych w ró¿nej walucie. 
Instrument ten mo¿e równie¿ 

zawieraæ w sobie 
natychmiastow¹ i/lub 

terminow¹ wymianê walut.

model zdyskontowanych 
przep³ywów pieniê¿nych

do obrotu

50

zmienne

2005.01.21 - 2013.05.27

brak

zmienne

brak

walutowe, stopy procentowej, 
p³ynnoœci, kontrahenta
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FRA Terminowe operacje 
papierami wartoœciowymi

Kontakty futures 
na stopach procentowych

Opcje na papierach
wartoœciowych

Opcje na stopê
procentow¹

Polega na ulokowaniu/przyjêciu hipo-
tetycznego kontraktu depozytowego 

na okreslony termin w przysz³oœci. 
Rozliczany jest kwot¹ zdyskontowanej 
ró¿nicy pomiêdzy odsetkami naliczo-

nymi za okres kontraktu wed³ug stopy 
kontraktu a odsetkami naliczonymi 

wed³ug tzw. stopy referencyjnej, któr¹ 
jest najczêœciej stopa miedzybanko-

wego rynku pieniê¿nego.

model zdyskontowanych 
przep³ywów pieniê¿nych

do obrotu

233

zmienne

2005-01-03 - 2005-09-26

brak

zmienne

brak

stopy procentowej, 
kontrahenta, walutowe 

dla FRA w walucie

Polega na terminowej sprzeda¿y 
lub kupnie papierów wartoœciowych 
po cenie ustalonej w dacie zawarcia 

transakcji.

model zdyskontowanych 
przep³ywów pieniê¿nych

do obrotu

102

zmienne

2005.01.03 - 2005.01.07

brak

zmienne

brak

stopy procentowej, 
p³ynnoœci, kontrahenta,

Polegaj¹ na zakupie lub sprzeda¿y 
standardowej iloœci danego 
instrumentu finansowego 

w uzgodnionym z góry terminie 
w przysz³oœci po uzgodnionej cenie. 

S¹ przedmiotem obrotu na 
zorganizowanej gie³dzie

metoda inventory

do obrotu

8

zmienne

2005.03 - 2005.12

brak

zmienne

brak

stopy procentowej, 
walutowe, kontrahenta, 

Polegaj¹ na nabyciu przez 
nabywaj¹cego kontrakt opcyjny 

prawa (ale nie obowi¹zku) do 
otrzymania ró¿nicy pomiêdzy cen¹ 

akcji ustalon¹ w kontrakcie 
a wartoœci¹ instrumentu w dniu 

realizacji opcji.

model wyceny opcji 
(Black Scholes)

do obrotu

46

zmienne

2005.01.20 - 2008.10.13

brak

zmienne

brak

stopy procentowej, emitenta, 
kursu papieru, ryzyko zmiennoœci 

cen (vega) przy czym Bank nie 
podejmuje ryzyka nieliniowego 
wynikaj¹cego z opcji zamykaj¹c 

ka¿dorazowo tak¹ pozycjê ryzyka 
na rynku

Polegaj¹ na nabyciu przez 
nabywaj¹cego kontrakt opcyjny 

prawa (ale nie obowi¹zku) do 
zamiany kwoty odsetek naliczonych 
od kwoty transakcji wed³ug stawki 

realizacji na kwotê odsetek 
naliczonych od kwoty transakcji 

wed³ug stawki referencyjnej

model wyceny opcji 
(Black 76)

do obrotu

20

zmienne

2005.02.28 - 2013.10.24

brak

zmienne

brak

stopy procentowej, 
kontrahenta, ryzyko zmiennoœci 
cen (vega) przy czym Bank nie 
podejmuje ryzyka nieliniowego 
wynikaj¹cego z opcji zamykaj¹c 

ka¿dorazowo tak¹ pozycjê ryzyka 
na rynku

W wiêkszoœci przypadków istnieje mo¿liwoœæ wczeœniejszego zamkniêcia zawartych instrumentów pochodnych, wed³ug ich wartoœci rynkowej. 

Wszystkie transakcje pochodne zawierane z klientami niebankowymi, przeprowadzane s¹ w oparciu o przyznawane indywidualnie limity 
transakcyjne. W niektórych przypadkach w celu przyznania limitu wymagane jest przedstawienie zabezpieczenia. Najczêœciej stosowanymi 
rodzajami zabezpieczeñ s¹: kaucja, weksel, cesja, oœwiadczenie o poddaniu siê egzekucji. 
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Rodzaj instrumentu

Instrumenty stopy procentowej

- FRA - kupno

- FRA - sprzeda¿

- swapy odsetkowe (IRS)

- swapy odsetkowo  walutowe 
  (CIRS)

- opcje na stopê procentow¹ 
  zakupione

- opcje na stopê procentow¹ 
  sprzedane

- kontrakty futures - kupno

- kontrakty futures - sprzeda¿

Instrumenty walutowe

- FX forward

- FX swap

- opcje walutowe zakupione

- opcje walutowe sprzedane

- pozosta³e (commodity swap)

Transakcje na papierach 
wartoœciowych

- opcje na akcje zakupione

- opcje na akcje sprzedane

- papiery wartoœciowe zakupione 
  do otrzymania

- papiery wartoœciowe sprzedane 
  do wydania

Instrumenty pochodne ogó³em

Wartoœæ nominalna

Stan na 31.12.2004

Zapadalnoœæ

Do 3 miesiêcy

Banki Pozosta³e Banki Pozosta³e Banki Pozosta³e Banki Pozosta³e Ogó³em Banki Pozosta³e Ogó³em

3 miesi¹ce - 1 rok 1 - 5 lat Powy¿ej 5 lat

Stan na 31.12.2003

   21 098 435

     7 094 000

     8 294 000

     4 394 553

        449 882

        436 000

        430 000

                    —

                    —

   17 255 990

        557 279

   14 523 212

     1 088 378

        968 282

        118 839

        595 233

          66 756

               344

        227 998

        300 135

   38 949 658

1 441 803

                  —

                  —

          2 836

                  —

      430 000

      436 000

      553 701

        19 266

   2 653 965

      551 438

      232 208

      757 081

      994 399

      118 839

      118 679

             344

        66 756

        10 035

        41 544

   4 214 447

   43 727 899

     8 056 340

     8 924 760

   25 310 792

     1 126 007

        300 000

          10 000

                    —

                    —

   15 201 058

     1 132 852

   11 470 775

     1 507 489

     1 089 942

                    —

          68 573

          67 948

               625

                    —

                    —

   58 997 530

   2 641 764

      100 000

                  —

      956 251

      462 131

                  —

      290 000

      833 382

                  —

   3 467 136

      952 370

        69 555

      985 338

   1 459 873

                  —

        68 573

             625

        67 948

                  —

                  —

   6 177 473

   62 239 021

                    —

                    —

   61 687 301

        400 220

                    —

        151 500

                    —

                    —

     3 112 675

        243 639

     2 578 281

        148 790

        141 965

                    —

          41 330

          41 330

                    —

                    —

                    —

   65 393 026

             2 587 605

                           —

                           —

             1 131 609

             1 304 496

                151 500

                           —

                           —

                           —

                967 681

                623 121

                  63 728

                131 230

                149 602

                           —

                  41 330

                           —

                  41 330

                           —

                           —

             3 596 616

   12 613 454

                    —

                    —

   11 657 885

        205 569

                    —

        750 000

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

                    —

   12 613 454

   1 984 161

                  —

                  —

   1 148 981

        85 180

      750 000

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

                  —

   1 984 161

     148 334 142

       15 250 340

       17 218 760

     106 290 208

         4 033 485

         2 067 500

         2 067 500

         1 387 083

              19 266

       42 658 506

         4 060 699

       28 937 759

         4 618 306

         4 804 063

            237 679

            933 718

            177 003

            177 003

            238 033

            341 679

     191 926 366

119 135 918

21 184 000

20 769 000

72 528 587

3 630 459

690 000

333 872

—

—

35 310 908

1 744 218

29 833 055

2 062 472

1 668 729

2 434

666 618

351 709

33 733

148 275

132 901

155 113 444

4 737 724

70 280

—

1 571 041

2 092 531

323 872

680 000

—

—

6 719 596

2 823 888

1 050 646

1 202 924

1 639 704

2 434

391 757

33 733

351 709

4 835

1 480

11 849 077

123 873 642

21 254 280

20 769 000

74 099 628

5 722 990

1 013 872

1 013 872

—

—

42 030 504

4 568 106

30 883 701

3 265 396

3 308 433

4 868

1 058 375

385 442

385 442

153 110

134 381

166 962 521

Niezapad³e instrumenty pochodne na dzieñ 31 grudnia 2004 roku

tys. z³
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Instrumenty stopy procentowej

- FRA

- swapy odsetkowe (IRS)

- swapy odsetkowo - walutowe 
  (CIRS)

- opcje na stopê procentow¹ 
  zakupione*

- opcje na stopê procentow¹ 
  sprzedane*

- kontrakty futures

Instrumenty walutowe

- FX forward

- FX swap

- opcje walutowe zakupione*

- opcje walutowe sprzedane*

- pozosta³e (commodity swap)

Transakcje na papierach 
wartoœciowych

- opcje na akcje zakupione

- opcje na akcje sprzedane

- transakcje terminowe

Instrumenty pochodne ogó³em

Dodatnia wartoœæ rynkowa

          2 185 115

               27 770

          2 026 413

             129 784

                 1 148

                       —

                       —

          1 490 181

               57 377

          1 354 876

               64 351

               12 152

                 1 425

                 3 060

                 2 347

                       —

                    713

          3 678 356

Banki

Rodzaj instrumentu Ujemna wartoœæ rynkowa Ekwiwalenty kredytowe**

Stan na 
31.12.2003

Stan na 
31.12.2004

Stan na 
31.12.2004

Stan na 
31.12.2003

Stan na 
31.12.2004

Stan na 
31.12.2003

Pozosta³e Banki Pozosta³e Banki Pozosta³e

           248 143

                    —

           120 244

           107 039

             20 048

                  723

                    89

           149 764

             91 823

               2 413

             47 648

               6 088

               1 792

               4 243

                    —

               3 921

                  322

           402 150

             2 708 464

                  38 636

             2 451 121

                212 983

                    5 317

                       407

                          —

                870 755

                103 003

                654 828

                105 663

                    7 084

                       177

                  12 947

                    1 512

                  10 729

                       706

             3 592 166

              2 174 556

                   24 754

              1 976 539

                 153 106

                        613

                   19 544

                           —

              1 301 495

                   65 524

              1 176 349

                     6 842

                   50 988

                     1 792

                     4 982

                     3 921

                           —

                     1 061

              3 481 033

               158 623

                      813

                 84 026

                 71 923

                         —

                   1 148

                      713

               251 032

               161 126

                 25 757

                   4 302

                 58 423

                   1 424

                   2 361

                         —

                   2 347

                        14

               412 016

               2 509 489

                    35 120

               2 184 826

                  284 429

                         297

                      4 817

                            —

                  802 104

                  117 185

                  581 130

                      9 143

                    94 469

                         177

                12 330

                 10 729

                   1 512

                           89

            3 323 923

                  540 734

                           24

                  501 988

                    38 492

                         230

                            —

                            —

                  331 852

                    14 783

                  296 054

                    18 336

                            —

                      2 679

                      6 868

                      6 868

                            —

                            —

                  879 454

              189 312

                     250

                71 706

              101 328

                16 028

                       —

                       —

              102 455

                58 579

                  2 594

                34 839

                       —

                  6 443

                       29

                       29

                       —

                       —

              291 796

                   1 176 392

                        27 527

                      940 035

                      202 023

                          6 807

                               —

                               —

                      345 529

                        88 282

                      198 348

                        58 802

                               —

                               97

                        15 372

                        15 372

                               —

                               —

                   1 537 293

*    wycena nie obejmuje premii otrzymanych i zap³aconych z tytu³u wystawionych i zakupionych opcji.
**  kolumna ekwiwalenty pozabilansowe przedstawia wartoœæ tzw. równowa¿ników kredytowych instrumentów pochodnych obliczonych wed³ug zasad okreœlonych w uchwale nr 5/2001 Komisji Nadzoru 
      Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów 
      koncentracji wierzytelnoœci, sposobu i szczegó³owych zasad obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoœci banku, (...) (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 43 z póŸniejszymi zmianami). Ekwiwalenty kredytowe u¿ywane 
      s¹ jako miara ryzyka kontrahenta instrumentów pochodnych w rachunku adekwatnoœci kapita³owej oraz rachunku koncentracji wierzytelnoœci.

Zestawienie wartoœci rynkowych niezapad³ych instrumentów pochodnych na dzieñ 31 grudnia 2004 roku przedstawia siê nastêpuj¹co:

tys. z³

171



Zobowi¹zania finansowe przeznaczone do obrotu z podzia³em 
na poszczególne grupy zobowi¹zañ

Zobowi¹zania finansowe przeznaczone do obrotu

Zmiana stanu zobowi¹zañ finansowych przeznaczonych do obrotu

W pozycji „zobowi¹zania do uregulowania z tytu³u wyceny operacji 
instrumentami pochodnymi” prezentowana jest ujemna wycena 
instrumentów pochodnych.

Rodzaje transakcji instrumentami pochodnymi, które przeprowadza 
Bank oraz zasady ich wyceny zosta³y zaprezentowane w punkcie 
„Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu”.

Kredyty i po¿yczki udzielone i nale¿noœci w³asne z podzia³em 
na rodzaje nale¿noœci

Kredyty i po¿yczki udzielone i nale¿noœci w³asne

Zmiana stanu kredytów i po¿yczek udzielonych i nale¿noœci w³asnych

Stan na pocz¹tek okresu

zwiêkszenia (z tytu³u) 

   - sprzeda¿y papierów wartoœciowych

   - aktualizacji wyceny

zmniejszenia (z tytu³u)

   - zakupu papierów wartoœciowych

   - aktualizacji wyceny

Stan zobowi¹zañ finansowych przeznaczonych 
do obrotu na koniec okresu 

3 651 195

563 841

—

563 841

(20 746)

(20 746)

—

4 194 290

4 182 578

288 863

288 863

—

(820 246)

—

(820 246)

3 651 195

2004 2003tys. z³

Zobowi¹zania do uregulowania z tytu³u wyceny 
operacji instrumentami pochodnymi

Zobowi¹zania z tytu³u krótkiej sprzeda¿y 
papierów wartoœciowych 

Zobowi¹zania finansowe przeznaczone 
do obrotu razem

3 926 173

268 117

4 194 290

3 362 332

288 863

3 651 195

31.12.2004 31.12.2003tys. z³

Stan na pocz¹tek okresu

zwiêkszenia (z tytu³u) 

    - realizacji nowych transakcji*

    - odsetek nale¿nych

zmniejszenia (z tytu³u)

    - sp³aty nale¿noœci*

Stan kredytów i po¿yczek udzielonych 
i nale¿noœci w³asnych (brutto) na koniec okresu

23 883 454

24 903 348

24 810 930

92 418

(28 559 092)

(28 559 092)

20 227 710

20 398 499

28 731 824

28 658 010

73 814

(25 246 869)

(25 246 869)

23 883 454

* z uwzglêdnieniem krótkoterminowych kredytów odnawialnych

2004 2003tys. z³

Kredyty i po¿yczki

Lokaty z³o¿one w innych bankach

Skupione wierzytelnoœci

Zrealizowane gwarancje i porêczenia

Nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów 
wartoœciowych

Odsetki nale¿ne

Kredyty i po¿yczki udzielone i nale¿noœci 
w³asne (brutto) razem

Rezerwa utworzona 

Kredyty i po¿yczki udzielone i nale¿noœci 
w³asne (netto) razem

16 522 781

2 402 464

176 699

67 032

292 849

765 885

20 227 710

(1 732 448)

18 495 262

21 240 209

1 339 290

267 456

74 646

288 386

673 467

23 883 454

(1 620 986)

22 262 468

31.12.2004 31.12.2003tys. z³
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Kredyty konsumpcyjne oraz kredyty zwi¹zane z funkcjonowaniem 
kart kredytowych wydanych osobom fizycznym wyceniane s¹ wed³ug 
zamortyzowanego kosztu, z uwzglêdnieniem efektywnej stopy pro-
centowej, po pomniejszeniu o utworzone rezerwy celowe.

Nale¿noœci od instytucji finansowych, niefinansowych oraz sektora 
bud¿etowego wykazywane s¹ w bilansie jako ró¿nica miêdzy ich 
wartoœci¹ nominaln¹, powiêkszon¹ o odsetki nale¿ne, a wartoœci¹ 
rezerw celowych utworzonych na pokrycie ryzyka kredytowego.

Zmiana stanu rezerw na kredyty i po¿yczki udzielone i nale¿noœci 
w³asne:

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalnoœci 

Zmiana stanu aktywów finansowych utrzymywanych do terminu za-
padalnoœci:

D³u¿ne papiery wartoœciowe utrzymywane do terminu zapadalnoœci 
wycenia siê wed³ug cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytu³u 
trwa³ej utraty wartoœci. Odsetki oraz dyskonto od tych papierów war-
toœciowych rozlicza siê do rachunku zysków i strat metod¹ liniow¹.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalnoœci z podzia-
³em na poszczególne grupy aktywów:

Stan na pocz¹tek okresu

zwiêkszenia (z tytu³u) 

    - odpisów na rezerwy

    - ró¿nic kursowych

    - inne

zmniejszenia (z tytu³u)

    - rozwi¹zania rezerw

    - wykorzystania rezerw (spisanie nale¿noœci)

    - przeniesienia do innej grupy aktywów

    - ró¿nic kursowych

Stan rezerw na kredyty i po¿yczki udzielone 
i nale¿noœci w³asne na koniec okresu

1 620 986

905 242

901 818

—

3 424

(793 780)

(641 180)

(152 600)

—

—

1 732 448

1 516 853

824 084

824 001

83

—

(719 951)

(659 906)

(54 755)

(5 233)

(57)

1 620 986

2004 2003tys. z³

Stan na pocz¹tek okresu

zwiêkszenia (z tytu³u) 

    - zakupów

    - ró¿nic kursowych

zmniejszenia (z tytu³u)

    - sprzeda¿y

    - ró¿nic kursowych

    - przeniesienia do innej grupy aktywów

    - rozliczenia dyskonta, premii, odsetek

Stan aktywów finansowych utrzymywanych 
do terminu zapadalnoœci na koniec okresu 

70 159

—

—

—

(70 159)

—

(9 489)

(60 670)

—

—

305 707

10 364

—

10 364

(245 912)

(244 443)

—

—

(1 469)

70 159

2004 2003tys. z³

D³u¿ne papiery wartoœciowe

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
zapadalnoœci razem

70 159

70 159

31.12.2004 31.12.2003tys. z³

—

—
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Stan na pocz¹tek okresu

- zmiana przyjêtych zasad rachunkowoœci

Stan na pocz¹tek okresu po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych

zwiêkszenia (z tytu³u) 

    - zakupów

    - ró¿nic kursowych

    - aktualizacji wyceny

    - rozliczenia dyskonta, premii, odsetek

    - przekwalifikowania jednostki

zmniejszenia (z tytu³u)

    - sprzeda¿y

    - aktualizacji wyceny

    - ró¿nic kursowych

    - rozliczenia dyskonta, premii, odsetek

    - przeniesienia wyceny z innej grupy

Stan aktywów finansowych dostêpnych 
do sprzeda¿y na koniec okresu

2 747 098

—

2 747 098

33 859 105

33 682 443

—

—

144 969

31 693

(30 487 267)

(30 001 451)

(3 291)

(430 154)

(25 393)

(26 978)

6 118 936

2 520 153

60 097

2 580 250

19 778 277

19 600 950

96 021

9 593

63 872

7 841

(19 611 429)

(19 477 019)

(47 467)

—

(86 652)

(291)

2 747 098

2004 2003tys. z³

Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 1/9/OK/2003 Zarz¹du NBP z dnia 4 marca 
2003 r. w sprawie wczeœniejszego wykupu przez NBP obligacji prze-
znaczonych dla banków w zwi¹zku z obni¿eniem stóp rezerwy obo-
wi¹zkowej, w dniu 3 kwietnia 2003 roku Narodowy Bank Polski 
dokona³ wczeœniejszego wykupu obligacji znajduj¹cych siê w port-
felu Banku na ³¹czn¹ kwotê 244 443 tys. z³.

Aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y

Zmiana stanu aktywów finansowych dostêpnych do sprzeda¿y:

Jako d³u¿ne papiery wartoœciowe dostêpne do sprzeda¿y klasyfiko-
wane s¹ d³u¿ne papiery nie zaliczone do kategorii „przeznaczone do 
obrotu” lub „utrzymywane do terminu zapadalnoœci”. D³u¿ne papie-
ry wartoœciowe dostêpne do sprzeda¿y wyceniane s¹ wed³ug war-
toœci godziwej. Skutki zmiany wartoœci godziwej tych papierów war-
toœciowych s¹ odnoszone na kapita³ z aktualizacji wyceny.

Aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y z podzia³em na poszcze-
gólne grupy aktywów:

D³u¿ne papiery wartoœciowe

Akcje w innych jednostkach ni¿ podporz¹dkowane

Aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y razem

6 091 194

27 742

6 118 936

2 723 471

23 627

2 747 098

31.12.2004 31.12.2003tys. z³
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Przychody z tytu³u odsetek od d³u¿nych instrumentów 
finansowych, po¿yczek udzielonych i nale¿noœci w³asnych

Zarz¹dzanie ryzykiem rynkowym

Zarz¹dzanie ryzykiem rynkowym w Banku odbywa siê w ramach za-
sad i procedur zatwierdzonych przez Komitet Aktywów i Pasywów 
Banku oraz Zarz¹d Banku i bêd¹cych odzwierciedleniem wymogów 
polskich organów nadzorczych oraz odpowiadaj¹cym zasadom obo-
wi¹zuj¹cym w ramach Citigroup.

Zarz¹dzanie ryzykiem rynkowym obejmuje dwa podstawowe obsza-
ry ryzyka: ryzyko p³ynnoœci finansowej oraz ryzyko cenowe.

Ryzyko p³ynnoœci jest definiowane jako niebezpieczeñstwo nie wy-
wi¹zania siê Banku z wykonania wymagalnych zobowi¹zañ finanso-
wych wobec klientów i partnerów.

Ryzyko cenowe okreœlane jest jako ryzyko negatywnego wp³ywu na 
wynik Banku zmiany rynkowych stóp procentowych, kursów waluto-
wych, kursów akcji oraz wszelkich parametrów zmiennoœci tych stóp, 
kursów i cen.

Pomiar i limitowanie ryzyka p³ynnoœci

Podstawowym miernikiem ryzyka p³ynnoœci finansowej Banku jest 
raport niedopasowania przep³ywów finansowych w poszczególnych 
tenorach czasowych obrazuj¹cy potencjalne wystawienie siê Banku 
na koniecznoœæ znalezienia dodatkowych Ÿróde³ finansowania na 
rynku pieniê¿nym - Market Access Report („MAR”). Raport MAR 
zawiera wszystkie przep³ywy finansowe zwi¹zane z transakcjami 
bilansowymi i pozabilansowymi. Zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ obejmuje 
wszystkie zobowi¹zania i nale¿noœci Banku. Raport sporz¹dzany jest 
codziennie i obejmuje bilans Banku ogó³em (universal currency) oraz 
bilanse w PLN, USD, EUR i CHF. Limity luki proponowane przez 
Dyrektora Departamentu Ryzyka Rynkowego, konsultowane przez 
Regionalnego Mened¿era Ryzyka Rynkowego oraz Dyrektora Ryzyka 
Citigroup i aprobowane przez Komitet Aktywów i Pasywów, obowi¹-

Zarz¹dzanie ryzykiem p³ynnoœci

Zarz¹dzanie ryzykiem

Kredyty i po¿yczki udzielone i nale¿noœci w³asne

    odsetki naliczone zrealizowane

    odsetki naliczone niezrealizowane, w tym:

        odsetki niezapad³e

        odsetki zapad³e

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu*

    odsetki naliczone zrealizowane

    odsetki naliczone niezrealizowane

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
zapadalnoœci*

    odsetki naliczone zrealizowane

    odsetki naliczone niezrealizowane

Aktywa finansowe dostêpne do sprzeda¿y*

    odsetki naliczone zrealizowane

    odsetki naliczone niezrealizowane

1 185 042

765 885

128 253

637 632

141 948

17 859

—

—

224 515

194 742

1 103 571

673 467

177 015

496 452

85 709

7 139

2 724

—

164 682

67 985

31.12.2004 31.12.2003
Kategoria aktywu /
przychody z tytu³u odsetek tys. z³

* D³u¿ne papiery wartoœciowe
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zuj¹ dla przedzia³ów czasowych O/N, 2-7 dni, 8-15 dni, 1 miesi¹c,         
2 miesi¹ce, 3 miesi¹ce, 6 miesiêcy, oraz 1 rok. Luka p³ynnoœci po-
wy¿ej roku nie jest limitowana, ale podlega obserwacji. W obliczaniu 
luki uwzglêdniane s¹ badania statystyczne, dotycz¹ce miêdzy innymi 
stabilnoœci bazy depozytowej, oraz za³o¿enia dotycz¹ce udzia³u po-
szczególnych grup produktów w strukturze bilansu Banku. Raport 
przygotowywany jest codziennie. Tak¿e w cyklu dziennym wykony-
wane s¹ analizy sytuacji skrajnych (stress test) uwzglêdniaj¹ce po-
tencjalne zagro¿enia wynikaj¹ce przyk³adowo z kryzysu systemu 
bankowego i zwi¹zanego z tym ograniczenia p³ynnoœci rynku. Dodat-
kowo dla oceny ryzyka p³ynnoœci Departament Ryzyka Rynkowego 
monitoruje podstawowe relacje struktury bilansu Banku oraz analizu-
je zmiany tych relacji w czasie.

Zakres ryzyka

Zarz¹dzanie ryzykiem cenowym dotyczy wszystkich portfeli, z któ-
rych dochody nara¿one s¹ na negatywny wp³yw czynników rynko-
wych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny towarów 
oraz parametrów zmiennoœci tych czynników. W zarz¹dzaniu ryzy-
kiem cenowym wyodrêbniono dwa rodzaje portfeli: handlowe i ban-
kowe. Portfele handlowe obejmuj¹ transakcje na instrumentach fi-
nansowych (bilansowych i pozabilansowych), których celem jest 
osi¹gniêcie dochodu zwi¹zanego ze zmian¹ parametrów rynkowych 
w krótkim okresie czasu. Wycena portfeli handlowych dokonywana 
jest wed³ug cen rynkowych. Dzia³alnoœæ na portfelach handlowych 
prowadzona jest przez Departament Skarbu w zakresie portfeli 
obejmuj¹cych ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kursu waluto-
wego. Dzia³alnoœæ handlowa w zakresie portfeli akcji i instrumentów 
pochodnych na akcje prowadzona jest przez Dom Maklerski Banku 
Handlowego S.A. („DM BH”). Portfele bankowe obejmuj¹ wszystkie 
pozosta³e, nie zaliczone do portfeli handlowych, pozycje bilansowe 
oraz pozabilansowe. Celem zawierania tych transakcji jest realizacja 
wyniku w ca³ym, kontraktowym okresie transakcji. Departament 
Skarbu przejmuje pozycje ryzyka stóp procentowych z portfeli ban-
kowych Sektora Bankowoœci Komercyjnej i Inwestycyjnej, Sektora Ban-

Zarz¹dzanie ryzykiem cenowym

kowoœci Detalicznej, spó³ek leasingowych i DM BH. Mechanizm prze-
kazywania pozycji ryzyka stóp procentowych opiera siê na systemie 
transferowej ceny funduszy. Kalkulacja wyniku z portfeli bankowych 
odbywa siê zgodnie z metod¹ memoria³ow¹ - kumulacji odsetek.

Pomiar ryzyka cenowego portfeli bankowych

Bank stosuje dwie metody pomiaru ryzyka cenowego portfeli ban-
kowych:

• metodê dochodów odsetkowych nara¿onych na ryzyko (Interest 
Rate Exposure);

• metodê kosztów zamkniêcia otwartych pozycji odsetkowych 
(Value at Close).

Limity ryzyka na³o¿one s¹ na potencjaln¹ zmianê dochodów odset-
kowych na skutek przesuniêcia krzywych stóp procentowych o 100 
punktów bazowych dla podstawowych walut (PLN, USD, EUR), 
w których denominowane s¹ aktywa i pasywa Banku, w horyzoncie 
1 roku oraz 5 i 10 lat.  Wykorzystanie limitów monitorowane jest 
w cyklu dziennym. Na bazie dziennej monitorowane s¹ równie¿ 
zmiany kosztów zamkniêcia otwartych pozycji odsetkowych. Ustalo-
ne s¹ dla tych zmian progi graniczne, których przekroczenie powo-
duje przekazanie informacji na wy¿sze szczeble zarz¹dzania oraz 
koniecznoœæ okreœlenia przez zarz¹dzaj¹cych dalszego planu dzia-
³ania.

Pomiar ryzyka cenowego portfeli handlowych

Podstawow¹ operacyjn¹ miar¹ ryzyka cenowego portfeli handlo-
wych zarówno na poziomie jednostek organizacyjnych, jak i ca³ego 
Banku, jest wspó³czynnik wra¿liwoœci zmiany wyniku finansowego 
na zmiany rynkowych czynników ryzyka (stóp procentowych, 
kursów walutowych, cen akcji, mar¿ ryzyka kredytowego d³u¿nych 
papierów handlowych). Z zastosowaniem wspó³czynników 
wra¿liwoœci, przy przyjêciu wielkoœci jednostkowej zmiany czynnika 
ryzyka (zmiana ogólnego poziomu stóp procentowych oraz mar¿y 
ryzyka kredytowego o 1 punkt bazowy, zmiana kursów walutowych 
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oraz cen akcji o 1 procent) ustalane s¹ limity pozycji ryzyka w po-
dziale na waluty i poszczególne jednostki organizacyjne. W przy-
padku ryzyka stóp procentowych stosowane s¹ dodatkowo wartoœci 
graniczne dla pozycji ryzyka na poszczególnych odcinkach krzy-
wych stóp procentowych oraz ryzyka bazowego. Limity ryzyka usta-
lane s¹ dla pozycji na koniec dnia i monitorowane w cyklu dziennym.  

Na poziomie ca³ego Banku stosowany jest pomiar wartoœci zagro¿o-
nej (Value-at-Risk), przy zak³adanym horyzoncie czasowym zam-
kniêcia pozycji równym 1 dzieñ oraz wspó³czynniku ufnoœci 99%. 
Limity wartoœci zagro¿onej ustalane s¹ zarówno dla ryzyka kursu 
walutowego i stopy procentowej osobno, jak i dla sumy tych ryzyk.

W cyklu dziennym dokonywana jest analiza scenariuszy warunków 
skrajnych (stress test) przy za³o¿eniu wiêkszych, ni¿ przyjête 
w pomiarze wartoœci zagro¿onej, zmian czynników ryzyka oraz po-
miniêciu historycznie obserwowalnych korelacji pomiêdzy tymi czyn-
nikami. Bank dokonuje pomiaru ryzyka w warunkach skrajnych dla 
trzech podstawowych scenariuszy:

• najbardziej prawdopodobnego opartego na historycnej zmiennoœci 
czynników ryzyka,

• kryzysu finansowego oraz

• bardzo powa¿nego kryzysu gospodarczego.

Dwie powy¿sze metody monitoringu ryzyka uzupe³nione s¹ ograni-
czeniami dotycz¹cymi:

• granicznej, skumulowanej w okresie miesi¹ca,  straty na portfelu, 

• udzia³u w rynku na dany instrument finansowy (Aggregate 
Contracts Limit),

• termin do zapadalnoœci danego instrumentu (Max Tenor),

• limitów koncentracji w przypadku d³u¿nych i w³aœcicielskich pa-
pierów wartoœciowych.

Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym

Komitet Polityki Kredytowej Banku ustali³ g³ówne zasady zarz¹dza-
nia ryzykiem kredytowym, które s¹ udokumentowane w „Regulami-
nie Polityki Kredytowej”.

Dodatkowe regulacje s¹ uwzglêdnione w Instrukcjach Kredytowych 
dla Bankowoœci Korporacyjnej, Instytucji Finansowych, Sektora Pub-
licznego oraz Departamentu Restrukturyzacji, jak równie¿ w licz-
nych Programach Kredytowych.

Elementy kluczowe zarz¹dzania ryzykiem kredytowym prezentuje-
my poni¿ej:

• podczas gdy mened¿erowie odpowiadaj¹ za zarz¹dzanie ryzykiem 
w zakresie ich odpowiedzialnoœci i kompetencji, Bank dodatkowo 
posiada system kontroli, w sk³ad którego wchodz¹: 

- niezale¿ne stanowisko zarz¹dzaj¹cego ryzykiem; 

- ka¿da decyzja kredytowa musi byæ podjêta przez przynajmniej 
dwie upowa¿nione osoby. Kredyty opiewaj¹ce na wy¿sz¹ kwotê, 
z którymi zwi¹zane jest wiêksze ryzyko, wymagaj¹ odpowiednio 
zatwierdzenia przez bardziej kompetentne i upowa¿nione do 
tego osoby na wy¿szych stanowiskach; 

- niezale¿ny Departament Audytu sprawdzaj¹cy tak¿e wszelkie 
dzia³ania dotycz¹ce zarz¹dzania ryzykiem;

• ka¿dy kredytobiorca jest przypisany do odpowiedniej skali ryzyka, 
posiadaj¹c swój rating, oparty zarówno na kryteriach finanso-
wych, jak i jakoœciowych. Ratingi ryzyka pozwalaj¹ Bankowi za-
pewniæ, ¿e ca³oœciowy portfel pozostaje w ramach dopuszczalne-
go ryzyka; 

• ka¿demu klientowi Banku przypisana jest jednostka kontrolna za-
rz¹dzaj¹ca relacjami z danym klientem. Powy¿sze rozwi¹zania 
dotycz¹ce klientów wchodz¹cych w sk³ad grup kapita³owych s¹ ³¹-
czone w celu zarz¹dzania ca³oœciowym ryzykiem danej grupy i za-
pewnienia nieprzekraczalnoœci koncentracji wierzytelnoœci;
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• osoby kompetentne do zatwierdzania kredytów s¹ wyznaczane 
przez Komitet Polityki Kredytowej na podstawie ich doœwiadcze-
nia i umiejêtnoœci;

• Bank musi ograniczaæ koncentracje, aby utrzymaæ zró¿nicowany 
portfel aktywów obci¹¿onych ryzykiem, jak równie¿, aby spe³niaæ 
wymogi kapita³owe odnoœnie do odpowiedniego portfela. Ryzyko 
kredytowe mo¿e zawieraæ ograniczenia dla klientów, bran¿ czy 
regionów;

• Bank ustali³ wytyczne dla okresowego monitorowania wyników 
z dzia³alnoœci klientów oraz rozpoznawania wszelkich niekorzyst-
nych zmian w ich sytuacji finansowej, które musz¹ byæ od razu za-
komunikowane wy¿szemu lub œredniemu szczeblowi zarz¹dza-
j¹cemu, a które dodatkowo zawieraj¹ opinie specjalistycznych 
jednostek do spraw restrukturyzacji.

Zasady zarz¹dzania ryzykiem kredytowym dla produktów oferowa-
nych klientom detalicznym s¹ okreœlone osobno dla ka¿dego z ofe-
rowanych produktów. Do podstawowych narzêdzi oceny ryzyka 
w tym zakresie zaliczane jest:

• ocena ryzyka kredytowego na podstawie:

- kryteriów minimalnych dla wniosku;

- wartoœci oceny punktowej (modele scoringowe);

- kryteriów jakoœciowych;

- informacji zawartych w Biurze Informacji Kredytowej;

• wykorzystanie zaawansowanego systemu informacji zarz¹dczej 
do monitorowania jakoœci portfela.

Zarz¹dzanie ryzykiem operacyjnym

W ostatnich latach Bank zarz¹dza³ ryzykiem operacyjnym przy u¿y-
ciu ró¿nych narzêdzi i technik (np. polityk, procedur, list kon-
trolnych, limitów, procesu samooceny, narzêdzi kontrolowania 
bezpieczeñstwa informacji, planów awaryjnych, ubezpieczeñ, 
audytów). 

Po opublikowaniu zaleceñ Komitetu Bazylejskiego, Zarz¹d Banku 
zintensyfikowa³ pomiary jakoœciowe i iloœciowe ryzyka opera-
cyjnego. 

Role i zakresy odpowiedzialnoœci na ró¿nych poziomach Kierownic-
twa Banku uregulowano w „Polityce zarz¹dzania ryzykiem opera-
cyjnym, w³¹cznie z procedur¹ samooceny”. Informacje na ich temat 
s¹ przekazywane jednostkom organizacyjnym w ramach regular-
nych sesji szkoleniowych.

Decyzje strategiczne dotycz¹ce polityki Banku, jego organizacji, po-
dzia³u ról i zakresów odpowiedzialnoœci, reorganizacji procesów, 
automatyzacji i centralizacji s¹ zastrze¿one dla Zarz¹du Banku.

Szef Pionu Finansowego, we wspó³pracy z Komitetem ds. Ryzyka, 
Systemu Kontroli i Zgodnoœci, odpowiada za monitorowanie ryzyka 
operacyjnego Banku oraz za Proces Samooceny (RCSA), obejmu-
j¹cy: przekazywanie wytycznych (np. definiowanie standardów) doty-
cz¹cych ustanawiania i interpretacji polityki, nadzorowanie realizacji 
polityki korporacyjnej i lokalnej, zatwierdzanie zmian polityki i ewen-
tualnych wniosków o odstêpstwa; przegl¹d wyników procesu RCSA     
w celu identyfikacji potencjalnej ekspozycji na ryzyko (co najmniej 
raz na kwarta³). 

Ryzyko operacyjne definiuje siê jako ryzyko wynikaj¹ce z niew³aœci-
wych lub zawodnych procesów wewnêtrznych, ludzi lub systemów, 
b¹dŸ te¿ ze zdarzeñ zewnêtrznych. Ryzyko to nie obejmuje ryzyka 
strategicznego oraz potencjalnych strat bêd¹cych rezultatem de-
cyzji zwi¹zanych z ryzykiem kredytowym, rynkowym, ryzykiem sto-
py procentowej (zarz¹dzanie aktywami i pasywami, czyli „ALM”), 
p³ynnoœci lub ubezpieczeniowym.

Wdro¿ony w Banku RCSA umo¿liwia bie¿¹c¹ identyfikacjê, kontrolê, 
ocenê, monitorowanie, pomiar i raportowanie oceny jakoœci proce-
sów kontrolnych i potencjalnych zagro¿eñ. Dane na temat wp³ywu 
zdarzeñ wi¹¿¹cych siê z ryzykiem operacyjnym (strat) s¹ zbierane 
regularnie od roku 2002. Uchybienia kontrolne, zdarzenia opera-
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cyjne i wskaŸniki zwi¹zane z ryzykiem operacyjnym s¹ przedmiotem 
regularnych raportów przedstawianych Komitetowi ds.Ryzyka, Sys-
temu Kontroli i Zgodnoœci.

Jakoœæ procesu zarz¹dzania ryzykiem, jak te¿ RCSA s¹ przedmio-
tem ocen wystawianych przez audyt wewnêtrzny.

Wprowadzone w ostatnich latach centralizacja i automatyzacja 
pozwoli³y na znaczne obni¿enie liczby oraz kwot strat operacyjnych. 
Dalsze dzia³ania bêd¹ koncentrowaæ siê na procesach objêtych 
profilem ryzyka Banku.

Rachunkowoœæ zabezpieczeñ

Bank nie stosowa³ dotychczas rachunkowoœci zabezpieczeñ.

Nota 5

Na dzieñ na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku 
Bank nie posiada³ zawartych kontraktów opcji subskrypcji lub 
sprzeda¿y akcji zwyk³ych.

Nota 6

Aktywa stanowi¹ce zabezpieczenie zobowi¹zañ w³asnych Banku 
oraz zobowi¹zañ strony trzeciej na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz 
31 grudnia 2003 roku przedstawione zosta³y w informacjach pod 
Notami objaœniaj¹cymi do bilansu 1B, 6C i 16A.

Dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub
sprzeda¿y akcji zwyk³ych

Dane o aktywach stanowi¹cych zabezpieczenie zobowi¹zañ
w³asnych Banku oraz zobowi¹zañ strony trzeciej

Nota 7

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu na dzieñ 31 grudnia 2004 roku 
oraz 31 grudnia 2003 roku ujête s¹ w bilansie.

Nota 8

Udzielone zobowi¹zania finansowe obejmuj¹ niewykorzystane linie 
kredytowe, otwarte akredytywy importowe, zobowi¹zania z tytu³u 
zawartych umów depozytowych (lokaty do wydania), dla których 
termin realizacji zwi¹zany jest jedynie z czasem niezbêdnym do 
technicznego przygotowania przep³ywu œrodków oraz inne 
zobowi¹zania pozabilansowe o charakterze finansowym. Dane doty-
cz¹ce wymienionych udzielonych zobowi¹zañ finansowych wed³ug 
stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku 
przedstawione s¹ w Dodatkowej Nocie Objaœniaj¹cej 9.

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku udzielone zobowi¹zania finansowe 
Banku maj¹ charakter nieodwo³alny, za wyj¹tkiem linii kredytowych, 
które w kwocie 2 580 tys. z³ stanowi¹ zobowi¹zania o charakterze 
warunkowym (31 grudnia 2003 roku: 38 013 tys. z³).

Informacje na temat nie ujêtych w bilansie transakcji
z przyrzeczeniem odkupu

Udzielone zobowi¹zania finansowe
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Gwarancje udzielone obejmuj¹ gwarancje sp³aty kredytu za zlece-
niodawcê, inne gwarancje zap³aty, gwarancje zwrotu zaliczki, gwa-
rancje nale¿ytego wykonania kontraktu, gwarancje przetargowe 
oraz porêczenia wekslowe.

Na zobowi¹zania pozabilansowe utworzone s¹ rezerwy celowe 
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 
2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane 
z dzia³alnoœci¹ banków. Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku kwota utwo-
rzonych rezerw na zobowi¹zania pozabilansowe wynios³a 39 352 tys. 
z³, w tym na zobowi¹zania pozabilansowe na rzecz jednostek po-
wi¹zanych 265 tys. z³ (31 grudnia 2003 roku: 145 019 tys. z³, w tym 
na zobowi¹zania pozabilansowe na rzecz jednostek powi¹zanych     
8 496 tys. z³).

Zobowi¹zania warunkowe otrzymane

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku kwota zobowi¹zañ warunkowych 
otrzymanych wynios³a 2 952 341 tys. z³, z tego  kwota  2 616 366  tys. 
z³ dotyczy³a zobowi¹zañ o charakterze gwarancyjnym (31 grudnia 
2003 roku: 3 297 354 tys. z³, z tego 2 817 354  tys. z³ zobowi¹zania 
o charakterze gwarancyjnym). Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku Bank 
nie posiada³ zobowi¹zañ warunkowych o charakterze gwarancyj-
nym otrzymanych od jednostek podporz¹dkowanych (31 grudnia 
2003 roku: 13 484 tys. z³).

Gwarancje i porêczenia emisji papierów wartoœciowych
udzielone innym emitentom

Na dzieñ 31 grudnia 2004 Bank nie posiada³ umów gwarancyjnych 
i porêczeñ emisji papierów wartoœciowych udzielonych innym emi-
tentom.

Umowy gwarancyjne zawarte przez Bank obowi¹zuj¹ce na dzieñ       
31 grudnia 2003 roku przedstawia poni¿sza tabela.

Nota 9

Zobowi¹zania warunkowe udzielone

Zobowi¹zania warunkowe udzielone wed³ug poszczególnych kate-
gorii pozabilansowych prezentowa³y siê nastêpuj¹co:

Zobowi¹zania pozabilansowe warunkowe

Akredytywy wed³ug kategorii przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

Akredytywy importowe wystawione

    w tym na rzecz jednostek powi¹zanych

Akredytywy eksportowe potwierdzone

Akredytywy razem

168 073

545

17 108

185 181

160 337

4 620

16 969

177 306

31.12.2004 31.12.2003tys. z³

Akredytywy

    w tym na rzecz jednostek powi¹zanych

Gwarancje udzielone

    w tym na rzecz jednostek powi¹zanych

Linie kredytowe udzielone

    w tym na rzecz jednostek powi¹zanych

Lokaty do wydania

Pozosta³e zobowi¹zania o charakterze finansowym 

Zobowi¹zania warunkowe udzielone razem

185 181

545

2 351 306

2 355

8 353 740

131 727

121 359

751 277

11 762 863

177 306

4 620

3 020 936

60 987

8 034 233

130 217

3 179 425

646 991

15 058 891

31.12.2004 31.12.2003tys. z³
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Nota 10

W dniu 16 marca 2005 roku Zarz¹d Banku podj¹³ uchwa³ê w sprawie 
proponowanego podzia³u zysku za 2004 rok oraz propozycji wyp³a-
ty dywidendy z zysku z lat ubieg³ych. Zarz¹d Banku zaproponowa³ 
przeznaczyæ na wyp³atê dywidendy:

1) kwotê w wysokoœci 414 190 932, 00 z³ z zysku za 2004 r.,

2)kwotê w wysokoœci 1 149 804 480,00 z³ pochodz¹c¹ z zysku z lat 
ubieg³ych przekazan¹ z kapita³u zapasowego i kapita³ów rezerwo-
wych.

£¹czna kwota przeznaczona na wyp³atê dywidendy wynosi                
1 563 995 412,00 z³.

Powy¿sza propozycja oznacza, ¿e dywidenda z zysku za 2004 r. 
przypadaj¹ca na jedn¹ akcjê wynosi 3 z³ote 17 groszy, zaœ dywi-
denda pochodz¹ca z zysku z lat ubieg³ych przypadaj¹ca na jedn¹ 
akcjê wynosi 8 z³otych 80 groszy.

Wyp³ata dywidendy

£¹czna kwota dywidendy przypadaj¹ca na jedn¹ akcjê wynosi 11 z³o-
tych 97 groszy.

Zarz¹d Banku zaproponowa³ termin ustalenia prawa do dywidendy 
na dzieñ 25 lipca 2005 roku oraz termin wyp³aty dywidendy na dzieñ 
1 wrzeœnia 2005 roku. Powy¿sza propozycja Zarz¹du Banku zostanie 
przed³o¿ona Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

Wyp³ata dywidendy z zysku za lata ubieg³e wymagaæ bêdzie zmiany 
Statutu Banku. Zarz¹d przedstawi propozycje zmian Statutu na Nad-
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które zosta³o zwo³ane 
na dzieñ 28 kwietnia 2005 roku, w terminie umo¿liwiaj¹cym zareje-
strowanie zmian w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru 
S¹dowego przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Banku w roku 2005.

Ponadto, wyp³ata dywidendy w kwocie wskazanej powy¿ej bêdzie 
wymagaæ zgody Komisji Nadzoru Bankowego na podstawie art. 129 
ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Po otrzy-
maniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w tym przedmiocie Za-
rz¹d wyst¹pi do Komisji Nadzoru Bankowego o udzielenie przedmio-
towej zgody.

Can Pack SA
Kraków

Urtica Finanse SA  
Wroc³aw

30 000

10 000

Razem:

30 000

10 000

40 000

Nazwa 
Emitenta -
siedziba

Rodzaj 
zawartej 
umowy

Okres 
obowi¹zywania 

umowy

Wynagrodzenie 
Banku

Rodzaj 
papieru

Zbywalnoœæ 
papieru

Pierwotna kwota 
umowna gwaran-
cji, do jakiej Bank 

zobowi¹za³ siê 
zaanga¿owaæ      

(w tys. z³)

Zobowi¹zanie 
gwarancyjne 

Banku istniej¹ce 
na dzieñ 

31.12.2003 roku  
(w tys. z³)

nabywania 
obligacji

emisji obligacji 
w ramach Programu 

Sekurytyzacji

10.07.2002
- 10.10.2004

 
23.01.2001

- 23.01.2004

prowizja 

prowizja

obligacje

obligacje

na rynku wtórnym, 
sprzeda¿ niepubliczna

na rynku wtórnym, 
sprzeda¿ niepubliczna

181



Po otrzymaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego, Zarz¹d przedsta-
wi propozycjê podzia³u zysku za 2004 rok oraz propozycjê wyp³aty 
dywidendy z zysku z lat ubieg³ych do zatwierdzenia Walnemu Zgro-
madzeniu Banku.

Bank nie emitowa³ akcji uprzywilejowanych.

Nota 11

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku Bank nie posiada³ zobowi¹zañ z ty-
tu³u zatwierdzonej do wyp³aty dywidendy z podzia³u zysku za lata 
ubieg³e.

Nota 12

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku Bank nie 
posiada³ zobowi¹zañ wobec bud¿etu pañstwa lub gminy z tytu³u 
uzyskania prawa w³asnoœci budynków i budowli.

Nota 13

W 2004 roku Bank nie zaniecha³ ¿adnej formy dzia³alnoœci i nie prze-
widuje siê zaniechañ ¿adnej formy dzia³alnoœci w daj¹cej siê przewi-
dzieæ przysz³oœci.

Nota 14

W 2004 oraz w 2003 roku Bank nie ponosi³ kosztów wytworzenia 
œrodków trwa³ych w budowie oraz œrodków trwa³ych na w³asne po-
trzeby.

Zobowi¹zania z tytu³u zatwierdzonej do wyp³aty dywidendy

Zobowi¹zania wobec bud¿etu pañstwa lub gminy

Dzia³alnoœæ zaniechana

Koszt wytworzenia œrodków trwa³ych w budowie, œrodków
trwa³ych na w³asne potrzeby

Nota 15

Nak³ady poniesione na œrodki trwa³e w budowie oraz na wartoœci 
niematerialne i prawne na dzieñ 31 grudnia 2004 roku wynosi³y        
3 976 tys. z³ (31 grudnia 2003 roku kwota: 18 489 tys. z³). Nak³ady 
inwestycyjne w okresie najbli¿szych 12 miesiêcy planowane s¹ w wy-
sokoœci 100 466 tys. z³ i dotycz¹ w g³ównej mierze wydatków na 
rzecz modernizacji i wyposa¿enia budynków oraz nak³adów z zakre-
su technologii informatycznych.

Nota 16

Transakcje z akcjonariuszami Banku posiadaj¹cymi
co najmniej 20% g³osów na Walnym Zgromadzeniu

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku akcjonariuszami Banku posiadaj¹cy-
mi bezpoœrednio lub poœrednio poprzez podmioty zale¿ne co najmniej 
10% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Banku by³y nastêpuj¹ce pod-
mioty:

• Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) podmiot zale¿-
ny od Citibank N.A. posiadaj¹cy 75 % g³osów na Walnym Zgro-
madzeniu Banku. Liczba posiadanych przez COIC akcji wynosi³a 
97 994 700, co stanowi³o 75% kapita³u zak³adowego Banku. Licz-
ba g³osów wynikaj¹cych z posiadanych przez COIC akcji wynosi³a 
97 994 700, co stanowi³o 75% ogólnej liczby g³osów na Walnym 
Zgromadzeniu Banku,

• International Finance Associates B.V., z siedzib¹ w Amsterdamie, 
Holandia („IFA”), podmiot zale¿ny od COIC posiadaj¹cy 14,3% g³o-
sów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Liczba posiadanych przez 
IFA akcji wynosi³a 18 722 874, co stanowi³o 14,3% kapita³u zak³a-
dowego Banku. Liczba g³osów wynikaj¹cych z posiadanych przez 
IFA akcji wynosi³a 18 722 874, co stanowi³o 14,3% ogólnej liczby 
g³osów na Walnym Zgromadzeniu Banku,

Poniesione oraz planowane nak³ady inwestycyjne

Transakcje z podmiotami powi¹zanymi
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W 2004 roku zmianie uleg³a struktura w³asnoœci znacznych pakietów 
akcji. Zmiana ta by³a wynikiem zbycia w dniu 30 listopada 2004 roku 
przez COIC na rzecz IFA 18 722 874 akcji stanowi¹cych 14,3% ka-
pita³u zak³adowego Banku. W wyniku tej transakcji udzia³ procento-
wy COIC w kapitale zak³adowym Banku uleg³ zmniejszeniu z 89,3% 
do 75%.
Transakcja zbycia akcji Banku przez COIC na rzecz IFA zwi¹zana 
jest z realizacj¹ wymogu dotycz¹cego obni¿enia udzia³u Citigroup     
w kapitale Banku do 75%. Akcje zosta³y zbyte przez COIC w zwi¹zku 
z emisj¹ przez Citibank, N.A. obligacji wymiennych na akcje Banku 
(„Obligacje”). Ka¿dy z obligatariuszy bêdzie uprawniony do wyda-
wania instrukcji co do wykonywania praw g³osu przys³uguj¹cych        
z takiej liczby akcji, jak¹ obligatariusz uzyska³by w wyniku realizacji 
prawa do wymiany Obligacji znajduj¹cych siê w jego posiadaniu.

COIC wraz z innymi podmiotami wchodz¹cymi w sk³ad Citigroup Inc. 
realizuje z Bankiem szereg transakcji.

Nale¿noœci i zobowi¹zania bilansowe i pozabilansowe wobec jedno-
stek Citigroup Inc. przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Ponadto Bank ponosi koszty i uzyskuje przychody z tytu³u zawar-
tych umów pomiêdzy jednostkami Citigroup Inc. i Bankiem dotycz¹-
cych œwiadczonych wzajemnie us³ug. Koszty poniesione i naliczone 
w 2004 roku z tytu³u zawartych w 2004 roku oraz we wczeœniej-
szych okresach umów wynosi³y ³¹cznie 149 894 tys. z³ i dotyczy³y     
w szczegolnoœci kosztów z tytu³u œwiadczenia na rzecz Banku us³ug 
zwi¹zanych z utrzymaniem i wsparciem bankowych systemów in-
formatycznych oraz wsparciem doradczym; przychody w kwocie    
42 581 tys. z³ dotyczy³y œwiadczenia przez Bank na rzecz tych jed-
nostek us³ug zwi¹zanych z przetwarzaniem danych.

W 2004 roku Bank zawar³ z jednostkami Citigroup Inc. nowe umowy 
dotycz¹ce œwiadczonych wzajemnie us³ug oraz umowy stanowi¹ce 
kontynuacjê umów zawartych we wczeœniejszych okresach.
Z nowo zawartych umów najistotniejsz¹ umowê stanowi umowa za-
warta w dniu 27 kwietnia 2004 roku pomiêdzy Bankiem i Citibank 
N.A., London Branch, Citibank N.A., New York; Citibank International 
PLC, London Branch; Citigroup Global Markets Deutschland AG & 
CO, Germany; Citigroup Global Markets Limited, London; Citigroup 
Global Markets Asia Limited, Hong Kong; Citigroup Global Markets, 
INC. spó³kami powi¹zanymi z Citibank N.A., jedynym akcjonariuszem 
spó³ki Citibank Overseas Investment Corporation, która jest wiêkszo-
œciowym akcjonariuszem Banku. Przedmiotem tej umowy jest œwiad-
czenie przez wymienione jednostki (jako us³ugodawców) na rzecz 
Banku (jako us³ugobiorcy) us³ug zwi¹zanych ze wsparciem dorad-
czym bie¿¹cej dzia³alnoœci Banku, obejmuj¹cych konsultacje oraz 
doradztwo w zakresie zarz¹dzania, finansów, ksiêgowoœci, audytu         
i oceny zgodnoœci, prawa i podatków, marketingu i spraw publicz-
nych, spraw pracowniczych, spraw administracyjnych, analizy i oce-
ny ryzyka.

Transakcje z jednostkami podporz¹dkowanymi

Nale¿noœci wed³ug wartoœci bilansowej oraz uzyskane przychody od 
jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych i stowarzyszonych na dzieñ 31 
grudnia 2004 roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Nale¿noœci, w tym:

    Lokaty

Zobowi¹zania, w tym:

    Depozyty

    Kredyty otrzymane

Pozabilansowe zobowi¹zania udzielone 

Pozabilansowe zobowi¹zania otrzymane 

Transakcje pochodnymi instrumentami 
finansowymi

Przychody z tytu³u odsetek i prowizji*

Poniesione koszty z tytu³u odsetek i prowizji*

4 898 775

4 877 390

674 489

456 866

217 623

110 680

619 087

114 058 930

62 975

26 191

5 502 307

5 485 579

491 818

275 704

216 114

3 258 637

555 471

97 279 361

48 487

24 672

* nie dotyczy transakcji pochodnymi instrumentami finansowymi

31.12.2004 31.12.2003tys. z³
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Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku kwota utworzonych rezerw na nale¿-
noœci od jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych i stowarzyszonych 
wynosi³a 57 036 tys. z³.

tys. z³ Zale¿ne Wspó³zale¿ne Stowarzyszone Razem

Zobowi¹zania:

    wobec jednostek finansowych - z tytu³u

        - rachunków  bie¿¹cych 

        - depozytów przyjêtych

    wobec pozosta³ych jednostek - z tytu³u

        - rachunków bie¿¹cych

        - depozytów przyjêtych

Zobowi¹zania razem

Poniesione koszty z tytu³u odsetek i prowizji

—

—

169

—

169

1

490 453

50 211

169

—

540 833

14 708

145

—

—

—

145

4

490 308

50 211

—

—

540 519

14 703

Zobowi¹zania oraz poniesione koszty wobec jednostek zale¿nych, 
wspó³zale¿nych i stowarzyszonych na dzieñ 31 grudnia 2004 roku 
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

    od jednostek finansowych  - z tytu³u

        - rachunków bie¿¹cych

        - kredytów udzielonych

        - po¿yczek podporz¹dkowanych

        - obligacji zamiennych na akcje

    od pozosta³ych jednostek - z  tytu³u

        - rachunków bie¿¹cych

        - kredytów udzielonych

Nale¿noœci razem

Przychody z tytu³u odsetek i prowizji

Nale¿noœci  netto:

—

—

—

—

1 889

2 849

4 738

39

588 728

41 809

117 957

—

1 889

2 849

753 232

25 279

tys. z³ Zale¿ne Wspó³zale¿ne Stowarzyszone Razem

100 323

—

—

—

—

—

100 323

4 372

488 405

41 809

117 957

—

—

—

648 171

20 868
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tys. z³ Zale¿ne Wspó³zale¿ne Stowarzyszone Razem

    od jednostek finansowych  - z tytu³u

        - rachunków bie¿¹cych

        - kredytów udzielonych

        - po¿yczek podporz¹dkowanych

        - obligacji zamiennych na akcje

    od pozosta³ych jednostek - z  tytu³u

        - rachunków bie¿¹cych

        - kredytów udzielonych

        - innych nale¿noœci terminowych

Nale¿noœci razem

Przychody z tytu³u odsetek i prowizji

Nale¿noœci  netto:

—

—

—

—

4 481

11 431

161

16 073

2 451

659 051

95 980

41 041

70 159

4 481

11 431

161

882 304

27 790

21 274

—

—

—

—

—

21 274

700

637 777

95 980

41 041

70 159

—

—

844 957

24 639

Nale¿noœci wed³ug wartoœci bilansowej oraz uzyskane przychody od 
jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych i stowarzyszonych na dzieñ    
31 grudnia 2003 roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

W ogólnej kwocie przychodów z tytu³u odsetek i prowizji znajduje 
siê kwota 5 441 tys. z³ dotycz¹ca otrzymanych odsetek od po¿yczek 
podporz¹dkowanych udzielonych jednostkom zale¿nym.

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku kwota utworzonych rezerw na nale¿-
noœci od jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych i stowarzyszonych wy-
nosi³a 141 453 tys. z³.
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tys. z³ Zale¿ne Wspó³zale¿ne Stowarzyszone Razem

Zobowi¹zania:

    wobec jednostek finansowych - z tytu³u

        - rachunków  bie¿¹cych 

        - depozytów przyjêtych

    wobec pozosta³ych jednostek - z tytu³u

        - rachunków bie¿¹cych

        - depozytów przyjêtych

Zobowi¹zania razem

Poniesione koszty z tytu³u odsetek i prowizji

17

—

9 589

16 365

25 971

1 603

229 316

85 001

9 589

16 365

340 271

14 837

74

—

—

—

74

15

229 225

85 001

—

—

314 226

13 219

Zobowi¹zania oraz poniesione koszty wobec jednostek zale¿nych, 
wspó³zale¿nych i stowarzyszonych na dzieñ 31 grudnia 2003 roku 
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

W 2004 roku mia³y miejsce nastêpuj¹ce transakcje dotycz¹ce jedno-
stek podporz¹dkowanych:

• sprzeda¿ przez podmiot zale¿ny Handlowy Investments S.A. wszyst-
kich posiadanych akcji jednostki Polimex Cekop S.A. reprezentuj¹-
cych 36,64% udzia³u w kapitale i tyle¿ samo g³osów na walnym 
zgromadzeniu tej jednostki,

• umorzenie czêœci udzia³ów w kapitale jednostki stowarzyszonej 
NIF Fund Holdings PCC Ltd posiadanej przez podmiot zale¿ny 
Handlowy Investments S.A. Umorzone udzia³y stanowi³y ³¹cznie 
10,19% kapita³u jednostki. Udzia³ w kapitale i g³osach na zgroma-
dzeniu wspólników tej jednostki nie uleg³ zmianie i wynosi 23,86%,

• sprzeda¿ czêœci posiadanych akcji jednostki stowarzyszonej Pia 
Piasecki S.A. Sprzedany pakiet akcji stanowi³ 17,40% udzia³u w ka-
pitale tej jednostki. W wyniku tej transakcji Bank posiada 19,12% 
udzia³u w kapitale i tyle¿ samo g³osów na walnym zgromadzeniu 
tej jednostki,

• sprzeda¿ ca³oœci posiadanych udzia³ów jednostki stowarzyszonej 
IPC JV Sp. z o.o. stanowi¹cych 31% udzia³u w kapitale i tyle¿ samo 
g³osów na zgromadzeniu wspólników tej jednostki,

• sprzeda¿ czêœci posiadanych akcji jednostki stowarzyszonej Elek-
tromonta¿ Poznañ S.A. Sprzedany pakiet akcji stanowi³ 5,42% 
udzia³u w kapitale tej jednostki. W wyniku tej transakcji Bank po-
siada 19,88% udzia³u w kapitale i tyle¿ samo g³osów na walnym 
zgromadzeniu tej jednostki,

• w dniu 29 grudnia 2004 roku zosta³a zawarta umowa sprzeda¿y 
wszystkich posiadanych przez Bank udzia³ów spó³ki stowarzyszo-
nej Creditreform Polska Sp. z o.o. („Creditreform”) na rzecz spó³ki 
Creditreform Frankfurt Emil Vogt KG z siedzib¹ we Frankfurcie 
nad Menem, Niemcy. Sprzedany pakiet stanowi³ 49,03% udzia³u 
w kapitale Creditreform oraz tyle¿ samo g³osów na zgromadzeniu 
wspólników tej spó³ki. Umowa przewiduje, i¿ zysk za rok obrotowy 
2004 wypracowany przez Creditreform przypadaj¹cy na posia-
dane w dniu podpisania umowy sprzeda¿y udzia³y Banku zostanie 
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wyp³acony najpóŸniej w ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia podjêcia 
przez zgromadzenie wspólników Creditreform uchwa³y o wyp³acie 
dywidendy. Zgodnie z warunkami umowy moment przejœcia w³as-
noœci udzia³ów nast¹pi³ w styczniu 2005 roku, z chwil¹ zap³aty ca-
³ej ceny sprzeda¿y przez stronê kupuj¹c¹.

• w dniu 31 grudnia 2004 roku Bank zawar³ transakcjê („Umowa kom-
pensaty”) ze spó³k¹ zale¿n¹ Handlowy Investments S.A. („Handlo-
wy Investments”), przedmiotem której by³a kompensata pewnych 
wzajemnych wierzytelnoœci Banku i tej spó³ki. Bank posiada 99,99% 
kapita³u zak³adowego Handlowy Investments i 99,99 % g³osów na 
walnym zgromadzeniu tej spó³ki.

Przed zawarciem Umowy kompensaty Bank by³ posiadaczem ob-
ligacji zamiennych („Obligacje”), z terminem wykupu 20 sierpnia 
2004 r., wyemitowanych przez Handlowy Investments w dniu    
20 sierpnia 1999 roku. Z tytu³u Obligacji przys³ugiwa³a Bankowi 
wzglêdem Handlowy Investments wierzytelnoœæ o zap³atê ceny 
wykupu w ³¹cznej kwocie 14 873 611,49 EUR („Wierzytelnoœæ 
Banku”). Dla celów Umowy kompensaty strony przeliczy³y Wie-
rzytelnoœæ Banku na z³ote wed³ug œredniego kursu EUR/PLN 
og³oszonego w tabeli A œrednich kursów NBP w dniu 31 grudnia 
2004 r., tj. 4,0794 z³otych. Wierzytelnoœæ Banku wynios³a zatem 
60 675 410,71 z³.

Z kolei, stosownie do postanowieñ umowy cesji wierzytelnoœci 
zawartej przez Bank i Handlowy Investments dnia 4 czerwca 
2004 roku („Umowa Cesji”), zgodnie z któr¹ Handlowy 
Investments dokona³ powierniczego przelewu na rzecz Banku 
wierzytelnoœci przys³uguj¹cych mu w zwi¹zku z umowami sprze-
da¿y akcji spó³ki Polimex-Cekop S.A. z dnia 4 czerwca 2004 
roku, w tym w szczególnoœci wierzytelnoœci o zap³atê ceny kup-
na, Handlowy Investments przys³ugiwa³a wobec Banku wie-
rzytelnoœæ w kwocie 9 881 638 USD („Wierzytelnoœæ Handlowy 
Investments”). Dla celów Umowa kompensaty strony przeliczy³y 
Wierzytelnoœæ Handlowy Investments na z³ote wed³ug œredniego 
kursu USD/PLN og³oszonego w tabeli A œrednich kursów NBP z 
dnia zawarcia Umowy Cesji.

Zgodnie z postanowieniami Umowy kompensaty Strony doko-
na³y kompensaty obydwu wierzytelnoœci, skutkiem czego Wie-
rzytelnoœæ Handlowy Investments uleg³a umorzeniu w ca³oœci, 
zaœ Wierzytelnoœæ Banku pozosta³a w kwocie 23 033 287,08 z³.

• œciœle zwi¹zana z powy¿sz¹ Umow¹ kompensaty jest transakcja 
zawarta w dniu 31 grudnia 2004 roku pomiêdzy Bankiem i spó³k¹ 
Handlowy Investments, przedmiotem której jest zaci¹gniêcie przez 
Handlowy Investments zobowi¹zania wobec Banku do zwrotu po-
¿yczki w kwocie 23 033 287,08 z³, które to zobowi¹zanie zostaje 
zaci¹gniête w celu umorzenia zobowi¹zania Handlowy Investments 
w stosunku do Banku bêd¹cego wynikiem realizacji Umowy kom-
pensaty.

Od kwoty po¿yczki przys³uguj¹ Bankowi zmienne odsetki umow-
ne, naliczane jako suma: a) stawki WIBOR dla 3 miesiêcznych 
depozytów w polskich z³otych (PLN), sta³ej w poszczególnych 
kwarta³ach, oraz b) sta³ego sk³adnika w wysokoœci 0,5 % p.a. 
obowi¹zuj¹cego w ca³ym okresie, na który po¿yczka zosta³a 
udzielona. Po¿yczka ma zostaæ sp³acona wraz z nale¿nymi od-
setkami umownymi do dnia 30 wrzeœnia 2005 r.

W 2003 roku mia³y miejsce nastêpuj¹ce transakcje dotycz¹ce jed-
nostek podporz¹dkowanych:

• Bank wraz ze swoim podmiotem zale¿nym Handlowy Inwestycje II 
Sp. z o.o. dokona³ sprzeda¿y ca³ego posiadanego pakietu akcji jed-
nostki stowarzyszonej ZO Bytom S.A. z siedzib¹ w Bytomiu. 
Sprzedany pakiet akcji stanowi³ ³¹cznie 27,64% (odpowiednio 
przez Bank - 18,46%, przez Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. – 
9,18%) udzia³u w kapitale zak³adowym i tyle samo g³osów na wal-
nym zgromadzeniu tej jednostki.

• sprzeda¿ ca³ego posiadanego pakietu udzia³ów jednostki zale¿nej 
„Bytom Collection” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Radzionkowie, repre-
zentuj¹cych 100% udzia³u w kapitale i tyle¿ samo g³osów na zgro-
madzeniu wspólników tej jednostki;

• sprzeda¿ wszystkich posiadanych akcji jednostki zale¿nej Handlowy 
Leasing S.A. z siedzib¹ w Warszawie w ramach Grupy Kapita³owej 
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Banku na rzecz jednostki zale¿nej Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. 
Sprzedany przez Bank pakiet akcji stanowi³ 0,01% udzia³u w ka-
pitale tej jednostki. W wyniku tej transakcji jednostka Handlowy 
Inwestycje Sp. z o.o. posiada³a 100% udzia³u w kapitale i tyle¿ samo 
g³osów na walnym zgromadzeniu jednostki Handlowy Leasing S.A;

• objêcie przez jednostkê Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. udzia³ów     
w podwy¿szonym kapitale zak³adowym jednostki Citileasing Sp. z 
o.o. Objêcie udzia³ów pokryte zosta³o aportem stanowi¹cym akcje 
jednostki Handlowy Leasing S.A. W wyniku tej transakcji jednostka 
Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. posiada 2,53% udzia³u w kapitale 
Citileasing Sp. z o.o. i tyle¿ samo g³osów na zgromadzeniu wspólni-
ków tej jednostki, zaœ jednostka Citileasing Sp. z o.o. posiada 100% 
udzia³u w kapitale Handlowy Leasing S.A. i tyle¿ samo g³osów na 
walnym zgromadzeniu tej jednostki;

• przejêcie przez Bank maj¹tku z tytu³u likwidacji jednostki zale¿nej 
Budowa Centrum Plac Teatralny Sp. z o.o. w likwidacji, w której 
Bank posiada³ 61,25% udzia³u w kapitale i tyle¿ samo g³osów na 
zgromadzeniu wspólników spó³ki;

• zwrot dop³aty na rzecz Banku, wniesionej przez Bank do jednostki 
zale¿nej Handlowy Inwestycje Sp. z o.o., w ³¹cznej kwocie 27 000 
tys. z³, zgodnie z uchwa³¹ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspól-
ników spó³ki Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2003 
roku;

• zwrot dop³aty na rzecz Banku, wniesionej przez Bank do jednostki 
zale¿nej Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o., w ³¹cznej kwocie 15 000 
tys. z³, zgodnie z uchwa³¹ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspól-
ników spó³ki Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2003 
roku.

• sprzeda¿ ca³ego posiadanego pakietu akcji jednostki wspó³zale¿nej 
PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z sie-
dzib¹ w Warszawie, w której Bank posiada³ 50% udzia³u w kapitale 
i tyle¿ samo g³osów na walnym zgromadzeniu spó³ki.

Bank nie zawiera³ transakcji z podmiotami powi¹zanymi, 
tj. przeniesienia praw i zobowi¹zañ z wspó³ma³¿onkami, krewnymi
i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi
lub przysposabiaj¹cymi oraz z innymi osobami, z którymi s¹ 
powi¹zane osobiœcie osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce Bank.

Transakcje z osobami zarz¹dzaj¹cymi i nadzoruj¹cymi Bank przed-
stawione s¹ w Dodatkowej Nocie Objaœniaj¹cej 26.

Procentowy udzia³ transakcji z podmiotami powi¹zanymi
w poszczególnych kategoriach transakcji ogó³em realizowanych
przez Bank

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku udzia³ procentowy przypadaj¹cy na 
transakcje z podmiotami powi¹zanymi przedstawia poni¿sza tabela:

Nale¿noœci

D³u¿ne papiery wartoœciowe

Zobowi¹zania

Pozabilansowe zobowi¹zania udzielone 

Pozabilansowe zobowi¹zania otrzymane 

Transakcje pochodnymi instrumentami finansowymi

5 652 007

—

1 215 322

245 307

619 087

114 058 930

30,55

—

5,53

2,09

20,97

59,43

Kategorie transakcji Transakcje 
z jednostkami  
Citigroup Inc.

Transakcje 
z jednostkami  

Grupy Kapita³owej 
Banku

Razem transakcje 
z podmiotami 
powi¹zanymi

753 232

—

540 833

134 627

—

—

4 898 775

—

674 489

110 680

619 087

114 058 930

Udzia³ %

tys. z³
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ki zale¿nej Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., w której Bank 
posiada 100% udzia³ów.

Nota 19

W 2004 roku kwota nale¿noœci nieœci¹galnych odpisanych w ciê¿ar 
utworzonych rezerw wynosi³a 152 600 tys. z³ (w 2003 roku: 55 011 
tys. z³).

W 2004 roku kwota nale¿noœci nieœci¹galnych odpisanych w ciê¿ar 
pozosta³ych kosztów operacyjnych wynosi³a 4 819 tys. z³. W 2003 
roku nie odnotowano kosztów operacyjnych z tytu³u spisania nale¿-
noœci nieœci¹galnych.

Odpisy nale¿noœci nieœci¹galnych

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku udzia³ procentowy przypadaj¹cy na 
transakcje z podmiotami powi¹zanymi przedstawia poni¿sza tabela:

Zaanga¿owanie kredytowe Banku wobec podmiotów powi¹zanych 
dotyczy³o kredytów i po¿yczek udzielonych jednostkom Grupy Kapi-
ta³owej Banku.

Zasady kredytowania przez Bank jednostek Grupy Kapita³owej Banku 
s¹ identyczne, jak dla klientów zewnêtrznych.

Nota 17

W 2004 roku oraz w 2003 roku Bank nie prowadzi³ wspólnych 
przedsiêwziêæ z podmiotami powi¹zanymi.

Nota 18

Bank nie prowadzi dzia³alnoœci maklerskiej w ramach swojej struk-
tury. Dzia³alnoœæ maklerska realizowana jest za poœrednictwem spó³-

Informacja o wspólnych przedsiêwziêciach, które nie 
podlegaj¹ konsolidacji

Przychody i koszty prowadzenia dzia³alnoœci maklerskiej

Nale¿noœci

D³u¿ne papiery wartoœciowe

Zobowi¹zania

Pozabilansowe zobowi¹zania udzielone 

Pozabilansowe zobowi¹zania otrzymane 

Transakcje pochodnymi instrumentami finansowymi

6 314 452

70 159

832 089

3 454 461

568 955

97 279 361

28,35

1,79

3,65

22,94

17,25

58,25

812 145

70 159

340 271

195 824

13 484

-

5 502 307

—

491 818

3 258 637

555 471

97 279 361

Kategorie transakcji Transakcje 
z jednostkami  
Citigroup Inc.

Transakcje 
z jednostkami  

Grupy Kapita³owej 
Banku

Razem transakcje 
z podmiotami 
powi¹zanymi

Udzia³ %

tys. z³
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Nota 20

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku kwota rezerw na przysz³e zobowi¹-
zania wobec pracowników wynosi³a 124 035 tys. z³ (31 grudnia 2003 
roku: 98 597 tys. z³), z tego: 

• rezerwa na wynagrodzenia i koszty pochodne od wynagrodzeñ     
w kwocie 90 772 tys. z³ (31 grudnia 2003 roku: 73 597 tys. z³),

• rezerwa na osobowe koszty restrukturyzacji utworzona w kwocie 
6 307 tys. z³ (31 grudnia 2003 roku: nie wystêpowa³a),

• rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody za wieloletni¹ pracê      
w kwocie 26 956 tys. z³ (31 grudnia 2003 roku: 25 000 tys. z³).

Nota 21

Bank dla swoich pracowników utworzy³ Pracowniczy Program Eme-
rytalny („Program”), którego celem jest gromadzenie oraz pomna-
¿anie poprzez inwestowanie œrodków finansowych pochodz¹cych ze 
sk³adek wp³acanych w ramach Programu na indywidualny rachunek 
uczestnika dla zapewnienia wyp³aty œwiadczenia po osi¹gniêciu wie-
ku 60 lat lub po przejœciu na wczeœniejsz¹ emeryturê lub w przy-
padku uzyskania przez uczestnika uprawnieñ do œwiadczeñ rento-
wych z tytu³u niezdolnoœci do pracy.

Obecny Program, bêd¹cy kontynuacj¹ PPE Polskiego Towarzystwa 
Emerytalnego „Diament”, realizowany jest od 19 marca 2004 roku 
w ramach umowy z CitiSenior SFIO („PPE CitiSenior”) zarz¹dzanym 
przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego 
S.A. („TFI BH”).

Sk³adka podstawowa dla uczestników Programu op³acana jest ze 
œrodków Banku w wysokoœci 6% indywidualnego wynagrodzenia 
pracownika – uczestnika Programu.

Rezerwy na zobowi¹zania wobec pracowników

Finansowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych

Ka¿dy pracownik – uczestnik Programu mo¿e równie¿ dop³acaæ        
z w³asnych œrodków sk³adkê dodatkow¹.

Sk³adki wp³acane do PPE CitiSenior s¹ w ca³oœci inwestowane w jed-
nostki uczestnictwa Specjalistycznego Otwartego Funduszu Inwes-
tycyjnego Kapita³ Handlowy Senior, zarz¹dzanego przez TFI BH.

Nota 22

Departament Powiernictwa Papierów Wartoœciowych („Departa-
ment”) prowadzi dzia³alnoœæ na podstawie przepisów prawa pols-
kiego i zgodnie z miêdzynarodowymi standardami us³ug powierni-
czych, oferowanych inwestorom i poœrednikom dzia³aj¹cym na miê-
dzynarodowych rynkach papierów wartoœciowych. Dziêki temu 
Departament potrafi sprostaæ wymogom najwiêkszych i najbardziej 
wymagaj¹cych klientów instytucjonalnych. Jednostka stanowi czêœæ 
globalnej struktury Citigroup, dzia³aj¹cej pod nazw¹ Global Trans-
action Services, która oferuje us³ugi zwi¹zane z bankowoœci¹ trans-
akcyjn¹, równie¿ w obrocie papierami wartoœciowymi.

Bank jest liderem na rynku banków depozytariuszy w Polsce. Oferuje 
zarówno us³ugi powiernicze dla zagranicznych inwestorów instytu-
cjonalnych, jak i us³ugi depozytariusza przeznaczone dla krajowych 
podmiotów finansowych, szczególnie funduszy emerytalnych, inwes-
tycyjnych i kapita³owych funduszy ubezpieczeniowych.

W ramach regulaminowej dzia³alnoœci, na podstawie zezwolenia 
Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d, Departament prowadzi ra-
chunki papierów wartoœciowych, rozlicza transakcje w obrocie pa-
pierami wartoœciowymi, zapewnia obs³ugê wyp³at dywidend i odse-
tek, wycenê portfela aktywów, indywidualne raporty, a tak¿e aran-
¿uje reprezentowanie klientów w walnych zgromadzeniach akcjona-
riuszy spó³ek publicznych. Ponadto, Departament œwiadczy us³ugi 
prowadzenia rejestru zagranicznych papierów wartoœciowych, w ra-
mach których poœredniczy w rozliczaniu transakcji klientów krajo-
wych na rynkach zagranicznych.

Us³ugi powiernictwa papierów wartoœciowych
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W okresie minionego roku Bank udostêpni³ klientom mo¿liwoœæ 
uczestnictwa w specjalnym programie po¿yczek papierów wartoœ-
ciowych udzielanych pod zabezpieczenie p³ynnoœci rozliczeñ trans-
akcji na rynku gie³dowym. Celem programu dla po¿yczkobiorców 
jest zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytu³u zawieszeñ transak-
cji rozliczanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych 
S.A. oraz wygenerowanie dodatkowych dochodów inwestorom d³u-
goterminowym, utrzymuj¹cym portfele pasywne, którzy wystêpuj¹ 
w charakterze po¿yczkodawców.

W grudniu 2004 roku Bank zawar³ umowê nabycia zorganizowanej 
czêœci przedsiêbiorstwa bankowego, obejmuj¹cej prowadzenie dzia-
³alnoœci w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartoœcio-
wych, rachunków bie¿¹cych i pe³nienia funkcji depozytariusza dla 
funduszy inwestycyjnych od ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Realiza-
cja umowy nast¹pi³a w lutym 2005 roku po uzyskaniu zgody orga-
nów nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Bankowego. Celem transakcji 
jest poszerzenie oferowanej gamy produktów oraz zwiêkszenie bazy 
klientów, a w konsekwencji, umocnienie pozycji Banku na krajowym 
rynku us³ug powierniczych.

Liczba rachunków papierów wartoœciowych

W dniu 31 grudnia 2004 roku Bank prowadzi³ 7477 rachunków pa-
pierów wartoœciowych.

Depozytariusz dla otwartych funduszy emerytalnych

Bank pe³ni³ obowi¹zki depozytariusza dla siedmiu Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych:

• Commercial Union OFE BPH CU WBK

• AIG OFE

• SAMPO OFE

• OFE Pocztylion

• Pekao OFE

• Generali OFE

• ING Nationale Nederlanden Polska OFE

oraz dla Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji 
Polskiej S.A.

Depozytariusz dla funduszy inwestycyjnych

Bank pe³ni³ obowi¹zki depozytariusza dla dwunastu funduszy inwes-
tycyjnych, zarz¹dzanych przez nastêpuj¹ce Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych:

• BZ WBK AIB TFI S.A.

• SEB TFI S.A.

• PIONEER PEKAO TFI S.A.

• DWS Polska TFI S.A.

Nota 23

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku Bank nie 
posiada³ wierzytelnoœci objêtych sekurytyzacj¹.

Nota 24

W 2004 roku przeciêtne zatrudnienie Banku wynosi³o 5 120 etatów, 
w tym kadra techniczna 40 (w 2003 roku: 4 822 etaty, w tym kadra 
techniczna 44).

Sekurytyzacja aktywów

Informacja o zatrudnieniu
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Nota 25

 

£¹czna wartoœæ wynagrodzeñ, nagród i korzyœci wyp³aconych lub 
nale¿nych obecnym i by³ym cz³onkom Zarz¹du Banku w 2004 roku.

Wynagrodzenia i nagrody (w pieni¹dzu i w naturze), ³¹cznie
z wynagrodzeniami z zysku, wyp³acone lub nale¿ne
osobom zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym Bank

Zgodnie z decyzj¹ Rady Nadzorczej kwota przyznanych cz³onkom 
Zarz¹du nagród za 2003 rok, wyp³aconych w 2004 roku wynios³a 
³¹cznie 3 294 tys. z³.

£¹czna kwota „Wynagrodzenia zasadniczego i nagród” obejmuje war-
toœæ brutto wyp³aconego w 2004 roku wynagrodzenia zasadniczego 
oraz przyznanej nagrody za 2004 rok.

Cz³onkowie Zarz¹du pe³ni¹cy swe funkcje 
na koniec 2004 roku:

    S³awomir Sikora

    Sunil Sreenivasan

    Philip King

    David Smith

    Lidia Jab³onowska-Luba

    Micha³ Mro¿ek  
    (do 25 maja 2004 roku pe³ni¹cy 
    funkcjê Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego)

Cz³onkowie Zarz¹du, którzy przestali pe³niæ swe 
funkcje w 2004 roku:

    Wies³aw Kalinowski  (do 30 marca 2004 roku)

Razem

16 000

8 000

1 500

1 500

27 000

30

8

38

118

404

168

48

48

786

46

1 556

216

3

3

14

2 765

4 603

Wynagrodzenia 
otrzymane z/t 

pe³nienia funkcji 
we w³adzach 

jednostek pod-
porz¹dkowanych

Imiê i nazwisko

tys. z³

Wynagrodzenia, nagrody i korzyœci otrzymane w Banku

2 291

3 926

2 475

174

1 057

1 249

428

11 600

Inne 
œwiadczenia

Wartoœæ akcji 
przyznanych 

w 2004r

Opcje mened¿erskie 
przyznane 
w 2004r. 

(w sztukach)

Wynagrodzenie 
zasadnicze 
i nagrody
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£¹czna kwota „Inne œwiadczenia” obejmuje wartoœæ brutto wyp³aco-
nego wynagrodzenia dotycz¹cego odszkodowania z tytu³u rozwi¹-
zania umowy o pracê, wyp³aconych opcji mened¿erskich, œwiadczeñ
rzeczowych, rycza³tu z tytu³u u¿ywania samochodu s³u¿bowego, 
sk³adki z tytu³u polis ubezpieczeniowych, ekwiwalentu za urlop, dy-
widendy, œwiadczeñ dodatkowych zgodnych z umow¹ o pracê pra-
cowników zagranicznych.

£¹czna wartoœæ wynagrodzeñ, nagród i korzyœci wyp³aconych lub 
nale¿nych obecnym i by³ym cz³onkom Rady Nadzorczej Banku         
w 2004 roku.

Nota 26

Zaanga¿owanie Banku z tytu³u zaliczek, po¿yczek, kredytów, gwa-
rancji i porêczeñ udzielonych pracownikom, osobom zarz¹dzaj¹cym 
i nadzoruj¹cym Bank na dzieñ 31 grudnia 2004 roku przedstawia siê 
nastêpuj¹co:

Zaliczki, po¿yczki, kredyty, gwarancje i porêczenia udzielone
pracownikom, osobom zarz¹dzaj¹cym i nadzoruj¹cym Bank

Cz³onkowie Rady Nadzorczej pe³ni¹cy funkcje 
na koniec 2004 roku i pobieraj¹cy z tytu³u pe³nienia 
swych funkcji wynagrodzenie:

    Stanis³aw So³tysiñski

    Göran Collert 

    Miros³aw Gryszka

    Edward Kuczera

    Jaros³aw Myjak  (od 24 czerwca 2004 roku)

    Andrzej Olechowski

Cz³onkowie Rady Nadzorczej, którzy przestali pe³niæ 
swe funkcje w 2004 roku i pobieraj¹cy z tytu³u 
pe³nienia swych funkcji wynagrodzenie:

    Andrzej Gdula (do 24 czerwca 2004 roku)

Razem

107

71

71

71

30

71

41

462

Imiê i nazwisko

tys. z³

£¹czna wartoœæ 
wyp³aconych
i nale¿nych 

wynagrodzeñ i nagród

Osoby nadzoruj¹ce Bank nie otrzymywa³y w 2004 roku wynagro-
dzeñ z tytu³u pe³nienia przez nich funkcji w organach jednostek pod-
porz¹dkowanych.

Zaliczki Gwarancje 
i porê-
czenia

Po¿yczki 
i kredyty 
bankowe*

tys. z³

Pracownicy

Osoby zarz¹dzaj¹ce

Osoby nadzoruj¹ce

Osoby osobiœcie 
powi¹zane z osobami 
zarz¹dzaj¹cymi 
i nadzoruj¹cymi

Razem

69 928

843

67

—

70 838

39 581

—

—

—

39 581

Po¿yczki 
z Zak³a-
dowego 

Funduszu 
Œwiadczeñ 
Socjalnych

1 133

318

—

—

1 451

104

—

—

—

104

* Oprocentowanie oraz harmonogram sp³at po¿yczek i kredytów bankowych ustalane 
   s¹ na warunkach  rynkowych
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Zaanga¿owanie Banku z tytu³u zaliczek, po¿yczek, kredytów, gwa-
rancji i porêczeñ udzielonych pracownikom, osobom zarz¹dzaj¹cym 
i nadzoruj¹cym Bank na dzieñ 31 grudnia 2003 roku przedstawia siê 
nastêpuj¹co:

Nota 27

W 2004 roku nie wyst¹pi³y w Banku znacz¹ce zdarzenia dotycz¹ce 
lat ubieg³ych, które mia³yby istotny wp³yw na sprawozdanie 
finansowe Banku za 2004 rok.

Nota 28

W dniu 20 stycznia 2005 roku Bank zawar³ ze spó³k¹ zale¿n¹ Han-
dlowy Inwestycje II Sp. z o.o. („Inwestycje II”), w której posiada 
udzia³y stanowi¹ce 100% kapita³u zak³adowego, umowê w sprawie 
objêcia udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³adowym tej spó³ki. 
Objêcie udzia³ów pokryte zosta³o aportem w postaci akcji spó³ki 
Mostostal-Zabrze Holding S.A. („MZH”) stanowi¹cych 24,60% kapi-
ta³u zak³adowego tej spó³ki. Wartoœæ aportowa, po jakiej wk³ad nie-
pieniê¿ny zosta³ wniesiony do Inwestycje II, zosta³a ustalona na 
kwotê 467.400,00 z³. Po rejestracji w dniu 4 lutego 2005 roku pod-
wy¿szenia kapita³u zak³adowego, kapita³ zak³adowy Inwestycje II 
wynosi 471.400,00 z³ i dzieli siê na 4.714 udzia³ów o wartoœci nomi-
nalnej 100 z³ ka¿dy, przy czym na ka¿dy udzia³ przypada jeden g³os 
na zgromadzeniu wspólników. Przed zbyciem akcji posiadany przez 
Bank udzia³ stanowi³ 34,44% kapita³u zak³adowego MZH i uprawnia³ 
do wykonywania 34,44% ogólnej liczby g³osów na walnym zgroma-
dzeniu. W wyniku tej transakcji Bank posiada 9,84% udzia³u w kapi-
tale zak³adowym MZH i tyle¿ samo g³osów na walnym zgromadzeniu 
spó³ki.

W dniu 15 lutego 2005 roku S¹d Okrêgowy w Warszawie I Wydzia³ 
Cywilny oddali³ powództwo Marka Gila przeciwko Bankowi Handlo-
wemu w Warszawie SA o zap³atê kwoty 276.508.282 z³. Przedmio-
towy pozew Marek Gil wniós³ w dniu 20 paŸdziernika 2003 roku. 
Jako podstawê swoich roszczeñ Marek Gil, wiêkszoœciowy akcjona-

Znacz¹ce zdarzenia dotycz¹ce lat ubieg³ych ujête 
w sprawozdaniu finansowym za 2004 roku

Znacz¹ce zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zosta³y
uwzglêdnione w sprawozdaniu finansowym za 2004 rok

Zaliczki Gwarancje 
i porê-
czenia

Po¿yczki 
i kredyty 
bankowe*

tys. z³

Po¿yczki 
z Zak³a-
dowego 

Funduszu 
Œwiadczeñ 
Socjalnych

Pracownicy

Osoby zarz¹dzaj¹ce

Osoby nadzoruj¹ce

Osoby osobiœcie 
powi¹zane z osobami 
zarz¹dzaj¹cymi 
i nadzoruj¹cymi

Razem

69 126

650

—

—

69 776

45 135

—

—

—

45 135

1 327

331

—

—

1 658

138

—

—

—

138

*Oprocentowanie oraz harmonogram sp³at po¿yczek i kredytów bankowych ustalane 
  s¹ na warunkach  rynkowych

Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku pracow-
nicy, osoby zarz¹dzaj¹ce i nadzoruj¹ce Bank oraz osoby osobiœcie 
powi¹zane z osobami zarz¹dzaj¹cymi i nadzoruj¹cymi Bank nie ko-
rzysta³y z zaliczek, po¿yczek, kredytów, gwarancji i porêczeñ udzie-
lonych przez jednostki zale¿ne i wspó³zale¿ne od Banku oraz z Ban-
kiem stowarzyszone.

194



riusz Spó³ki Biuro Inwestycyjne CODE S.A. (CODE), podawa³ naru-
szenie przez Bank umowy z dnia 20 czerwca 1999 roku, na mocy 
której Bank by³ agentem emisji obligacji spó³ki CODE. Wyrok nie jest 
prawomocny. Fakt wniesienia powództwa przeciwko Bankowi w 2003 
roku nie zosta³ podany do publicznej wiadomoœci na mocy decyzji 
Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d z dnia 27 paŸdziernika 2003 
roku Nr DSPN/451/186/03.

W dniu 28 lutego 2005 roku, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru 
Bankowego, Bank zawar³ umowê transferu, na mocy której Bank 
nabêdzie zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa bankowego obej-
muj¹cego prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie prowadzenia rachun-
ków papierów wartoœciowych, rachunków pieniê¿nych/bankowych    
i pe³nienia funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych od 
ABN Amro Bank (Polska) S.A. z siedzib¹ w Warszawie.

W dniu 14 marca 2005 roku Bank zawar³ umowê rozporz¹dzaj¹c¹, 
na mocy której zby³, na rzecz Pana Zbiniewa Opacha, 2.357 udzia-
³ów w spó³ce zale¿nej Inwestycje II Sp. z o.o. (wczeœniej „Handlowy-
Inwestycje II” Sp. z o.o.) („Inwestyje II”), o wartoœci nominalnej 100 
z³otych ka¿dy i o ³¹cznej wartoœci nominalnej 235.700 z³otych, 
stanowi¹cych 50% kapita³u zak³adowego Inwestycje II i uprawnia-
j¹cych do wykonywania 50% g³osów na zgromadzeniu wspólników. 
Umowa rozporz¹dzaj¹ca zosta³a zawarta w wykonaniu postanowieñ 
warunkowej (zobowi¹zuj¹cej) umowy sprzeda¿y przedmiotowych 
udzia³ów za cenê 1.200.000 z³otych, z mo¿liwoœci¹ korekty zgodnie 
z odpowiednimi postanowieniami umowy zobowi¹zuj¹cej. Wartoœæ 
ewidencyjna zbytych udzia³ów w ksiêgach rachunkowych Banku wy-
nosi³a 2 264 192,13 z³otych. Nie istniej¹ powi¹zania pomiêdzy 
Bankiem i osobami zarz¹dzaj¹cymi lub nadzoruj¹cymi Bank a osob¹ 
nabywaj¹c¹ aktywa.

Niezale¿nie od wy¿ej opisanej transkacji Bank w dniu 14 marca 2005 
roku zawar³ umowê rozporz¹dzaj¹c¹, na mocy której zby³, na rzecz 
Pani Ma³gorzaty Waniowskiej, pozosta³e 2.357 udzia³ów w spó³ce 
Inwestyje II, o wartoœci nominalnej 100 z³otych ka¿dy i o ³¹cznej 
wartoœci nominalnej 235.700 z³otych, stanowi¹cych 50% kapita³u 

zak³adowego Inwestycje II i uprawniaj¹cych do wykonywania 50% 
g³osów na zgromadzeniu wspólników. Umowa rozporz¹dzaj¹ca zo-
sta³a zawarta w wykonaniu postanowieñ warunkowej (zobowi¹zuj¹-
cej) umowy sprzeda¿y przedmiotowych udzia³ów za cenê 1.200.000 
z³otych, z mo¿liwoœci¹ korekty zgodnie z odpowiednimi postanowie-
niami umowy zobowi¹zuj¹cej. Wartoœæ ewidencyjna zbytych udzia-
³ów w ksiêgach rachunkowych Banku wynosi³a 2 264 192,13 z³otych. 
Nie istniej¹ powi¹zania pomiêdzy Bankiemi i osobami zarz¹dzaj¹cy-
mi lub nadzoruj¹cymi Bank a osob¹ nabywaj¹c¹ aktywa.

Przed zawarciem wy¿ej wymienionych transkacji zbycia udzia³ów, 
Bank posiada³ 4.714 udzia³ów Inwestycje II stanowi¹cych 100% ka-
pita³u zak³adowego tej spó³ki i uprawniaj¹cych do 4.714 g³osów na 
zgromadzeniu wspólników. W wyniku zawartych transakcji Bank nie 
posiada ju¿ ¿adnych udzia³ów w Inwestycje II.

W dniu 16 marca 2005 roku Zarz¹d Banku podj¹³ uchwa³ê w sprawie 
proponowanego podzia³u zysku za 2004 rok oraz propozycji wyp³a-
ty dywidendy z zysku z lat ubieg³ych. Szczegó³owe infomacje doty-
cz¹ce wyp³aty dywidendy przedstawione s¹ w Dodatkowej Nocie 
Objaœniajacej 10.

Nota 29

Zarz¹d Banku w ramach kontynuowanych dzia³añ restrukturyzacyj-
nych podj¹³ decyzjê o kolejnej redukcji zatrudnienia w 2004 roku. 
Zmiany w strukturze zatrudnienia s¹ realizowane w œlad za reorga-
nizacj¹ poszczególnych obszarów i wprowadzaniem nowych rozwi¹-
zañ technologicznych i organizacyjnych. Bank spodziewa siê w ich 
wyniku poprawy jakoœci i efektywnoœci obs³ugi klienta. W dniu 23 
marca 2004 roku Bank zawar³ umowê ze zwi¹zkami zawodowymi 
dzia³aj¹cymi na jego terenie, która okreœla³a zasady postêpowania    
w sprawach dotycz¹cych pracowników zwalnianych z pracy w 2004 

Znacz¹ce zdarzenia dotycz¹ce bie¿¹cego okresu, maj¹ce
wp³yw na istotn¹ zmianê struktury pozycji bilansowych
oraz wyniku finansowego
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wymiennych o wartoœci 436,5 milionów USD (“Obligacje”) o trzylet-
nim terminie wykupu, wymiennych na oko³o 14,3% wyemitowanych     
i znajduj¹cych siê w obrocie akcji Banku Handlowego w Warszawie 
SA („Bank”). Obligacje uprawniaæ bêd¹ posiadaczy Obligacji do ich 
wymiany na akcje Banku. Ka¿dy posiadacz Obligacji bêdzie mia³ pra-
wo udzieliæ instrukcji w zakresie wykonywania prawa g³osu z takiej 
liczby akcji Banku, jaka odpowiada liczbie akcji Banku podlegaj¹cej 
wymianie za Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza.
Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez Citigroup Inc. w ofercie 
ustalono nastêpuj¹ce warunki emisji: (i) cena emisyjna: 100%; (ii) 
kupon odsetkowy wyp³acany w okresach pó³rocznych: 2,875%; (iii) 
cena wymiany t.j. cena po której posiadacze Obligacji bêd¹ mogli 
wymieniaæ Obligacje na akcje Banku: 23,3209 USD lub 75,00 PLN 
(po kursie wymiany: PLN/USD 3,2160); (iv) ró¿nica pomiêdzy cen¹ 
wymiany a aktualn¹ cen¹ akcji Banku Handlowego: 25%; (v) cena 
wykupu: 100%; (vi) termin wykupu: 8 grudnia 2007 r. Emitentowi - 
Citibank, N.A przys³uguje opcja wykupu Obligacji, która mo¿e zostaæ 
wykonana od grudnia 2005 r., pod warunkiem kszta³towania siê 
ceny akcji Banku na poziomie powy¿ej 115% ceny wymiany.
Obligacje zosta³y zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgod-
nie z w³aœciwymi przepisami prawa i regulacjami obowi¹zuj¹cymi     
w ka¿dym kraju, w którym zosta³a przeprowadzana oferta. Oferta 
nie zosta³a przeprowadzona na terytorium Stanów Zjednoczonych, 
nie zosta³a skierowana do podmiotów amerykañskich (US persons), 
ani przeprowadzona na terytorium Kanady i Japonii.
Obligacje zosta³y dopuszczone do publicznego obrotu na Gie³dzie 
Papierów Wartoœciowych w Luksemburgu w dniu 8 grudnia 2004 r. 
W dniu 3 marca 2005 r. obligacje zosta³y dopuszczone do publicz-
nego obrotu w Polsce z wykorzystaniem tzw. jednolitego paszportu 
europejskiego.
Celem transakcji opisanej powy¿ej jest obni¿enie udzia³u Citigroup 
w kapitale zak³adowym Banku do oko³o 75% ogólnej liczby akcji 
Banku, uprawniaj¹cych do wykonywania oko³o 75% ogólnej liczby 
g³osów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Wp³ywy z oferty zostan¹ 
wykorzystane na ogólne potrzeby finansowania Citibank, N.A.
Przedstawionej powy¿ej transakcji nie nale¿y rozumieæ jako oferty 

roku, w tym w szczególnoœci wysokoœæ przys³uguj¹cych im odpraw. 
W wyniku przeprowadzonych dzia³añ maj¹cych dostosowaæ stan         
i strukturê zatrudnienia do zmian w strategii i metodach dzia³ania 
Banku znaczna czêœæ osób przewidzianych do zwolnienia znalaz³a 
zatrudnienie w dynamicznie rozwijaj¹cej siê czêœci detalicznej Banku.

W dniu 24 czerwca 2004 roku odby³o siê Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Banku, które w ramach podjêtych uchwa³ powziê³o uchwa³ê 
w sprawie podzia³u zysku za 2003 rok oraz okreœlenia dnia dywi-
dendy i terminu wyp³aty dywidendy:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowi³o:

1) zysk za 2003 rok w kwocie: 242.510.335 z³otych 70 groszy po-
dzieliæ w sposób nastêpuj¹cy:
a) dywidenda dla akcjonariuszy 241.720.260 z³otych co oznacza, 

i¿ kwota dywidendy przypadaj¹ca na jedn¹ akcjê wynosi 1 z³oty 
85 groszy,

b) odpis na kapita³ rezerwowy - 790.075 z³otych 70 groszy;
2) okreœliæ dzieñ dywidendy na dzieñ 26 lipca 2004 roku;
3) okreœliæ termin wyp³aty dywidendy na dzieñ 1 wrzeœnia 2004 roku.

W dniu 21 paŸdziernika 2004 roku Agencja ratingowa Moody's po-
wiadomi³a Bank o podwy¿szeniu perspektywy ratingu si³y finanso-
wej Banku ze stabilnej do pozytywnej. Ratingi Banku tzn. ocena zo-
bowi¹zañ d³ugo i krótkoterminowych oraz si³a finansowa pozosta³y 
bez zmian (A2/P-1/D+).
Zdaniem Moody’s, rating si³y finansowej na poziomie D+ wraz z jego 
pozytywn¹ perspektyw¹ wynikaj¹ z korzyœci integracji z Citigroup,     
z wiod¹cej pozycji rynkowej w kartach kredytowych, bankowoœci 
korporacyjnej i inwestycyjnej oraz kompetencji na rynku kapita³owym 
i us³ug bankowoœci transakcyjnej. Bank bêdzie korzystaæ z "know-
how" dostarczanego przez spó³kê matkê w szczególnoœci przy eks-
pansji na rynku masowym bankowoœci detalicznej, gdzie poprzez 
swoj¹ markê CitiFinancial zamierza staæ siê wiod¹c¹ instytucj¹.

W dniu 23 listopada 2004 roku Citigroup Inc. poinformowa³a, ¿e 
Citibank, N.A. og³osi³a i pomyœlnie przeprowadzi³a ofertê obligacji 
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Nota 31

Dane finansowe w niniejszym sprawozdaniu nie zosta³y skorygowa-
ne wskaŸnikiem inflacji. W ci¹gu dwunastu miesiêcy koñcz¹cych siê 
31 grudnia: 2004, 2003 i 2002 roku, stopa inflacji mierzona wskaŸ-
nikiem wzrostu cen dóbr i us³ug konsumpcyjnych (grudzieñ do gru-
dnia) nie przekracza³a 100% i wynosi³a w kolejnych okresach odpo-
wiednio 4,4%, 1,7% i 0,8%. �ród³em wskaŸników inflacji jest Biule-
tyn Statystyczny wydawany przez G³ówny Urz¹d Statystyczny.

Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat
skorygowane wskaŸnikiem inflacji

sprzeda¿y przedmiotowych papierów wartoœciowych w Stanach Zjed-
noczonych. Papiery te nie mog¹ byæ sprzedawane w Stanach Zjed-
noczonych bez uprzedniej rejestracji lub uzyskania wy³¹czenia spod 
rejestracji na podstawie Ustawy o papierach wartoœciowych (U.S. 
Securities Act) z 1933 roku, z póŸniejszymi zmianami.

W zwi¹zku z emisj¹ przez Citibank, N.A. Obligacji wymiennych na 
akcje Banku Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), pod-
miot zale¿ny od Citibank N.A. dokona³a w dniu 30 listopada 2004 
roku zbycia na rzecz International Finance Associates B.V., z sie-
dzib¹ w Amsterdamie, Holandia („IFA”), podmiot zale¿ny od COIC, 
18 722 874 akcji stanowi¹cych 14,3% kapita³u zak³adowego Banku. 
W wyniku tej transakcji udzia³ procentowy COIC w kapitale zak³a-
dowym Banku uleg³ zmniejszeniu z 89,3% do 75%.

Pozosta³e znacz¹ce zdarzenia maj¹ce miejsce w 2004 roku doty-
czy³y umów i transakcji zawartych z podmiotami powi¹zanymi, które 
zosta³y przedstawione w Dodatkowej Nocie Objaœniaj¹cej 16.

Nota 30

Bank nie posiada prawnego poprzednika.

Informacja o relacjach miêdzy Bankiem a jego prawnym
poprzednikiem
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Nota 32

W celu zachowania porównywalnoœci danych finansowych z ujêciem 
bie¿¹cego okresu, prezentowane dane dotycz¹ce 2003 roku podle-
ga³y stosownym przekszta³ceniom w stosunku do uprzednio opubli-
kowanych danych w raporcie roczym SAB-R 2003.

Przekszta³cenia te przedstawiaj¹ poni¿sze zestawienia:

Zestawienie ró¿nic pomiêdzy danymi ujawnionymi
w sprawozdaniu finansowym i porównawczych danych
finansowych, a uprzednio sporz¹dzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi

BILANS

Aktywa

I.     Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

II.    D³u¿ne papiery wartoœciowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 

III.   Nale¿noœci od sektora finansowego

1. W rachunku bie¿¹cym

2. Terminowe

IV. Nale¿noœci od sektora niefinansowego 

1. W rachunku bie¿¹cym

2. Terminowe

V. Nale¿noœci od sektora bud¿etowego

1. W rachunku bie¿¹cym

2. Terminowe

VI. Nale¿noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VII. D³u¿ne papiery wartoœciowe

 

 

 

 

  1)

 

 

 

 

 

 
 2)

 2)

 

1 186 514

8 724 786

6 822 543

1 902 243

13 252 870

3 529 638

9 723 232

3 131

87

3 044

288 601

3 912 427

tys. z³

stan na 
31.12.2003

prezentowany  
uprzednio

Zmiana Pozycja 
opisu 

zmiany

stan na 
31.12.2003 
po zmianie

(8 117)

(8 117)

288 601

470 562

1 186 514

8 732 903

6 822 543

1 910 360

13 252 870

3 529 638

9 723 232

3 131

87

3 044

3 441 865
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2)

 1)

 2)

338 218

5 323

12 388

23 633

3 624 895

1 295 012

1 243 645

764 145

315 717

21 025

294 692

280 556

218 563

61 993

34 028 216

458

8 117

8 117

8

8

759 629

5 323

12 388

23 633

3 624 437

1 295 012

1 243 645

764 145

307 600

21 025

286 575

280 548

218 555

61 993

33 268 587

338 218

IX. Udzia³y lub akcje w jednostkach wspó³zale¿nych

X. Udzia³y lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

XI. Udzia³y lub akcje w innych jednostkach 

XII. Pozosta³e papiery wartoœciowe i inne aktywa finansowe

XIII. Wartoœci niematerialne i prawne, w tym:

      - wartoœæ firmy

XIV. Rzeczowe aktywa trwa³e

XV. Inne aktywa

1. Przejête aktywa - do zbycia

   2. Pozosta³e

XVI. Rozliczenia miêdzyokresowe 

   1. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego

   2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe

Aktywa razem

VIII. Udzia³y lub akcje w jednostkach zale¿nych 

tys. z³

stan na 
31.12.2003

prezentowany  
uprzednio

Zmiana Pozycja 
opisu 

zmiany

stan na 
31.12.2003 
po zmianie
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tys. z³

stan na 
31.12.2003

prezentowany  
uprzednio

Zmiana Pozycja 
opisu 

zmiany

stan na 
31.12.2003 
po zmianie

I. Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego

II. Zobowi¹zania wobec sektora finansowego

   1.  Bie¿¹ce

   2. Terminowe

III. Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego 

   1. Rachunki  oszczêdnoœciowe, w tym: 

      a) bie¿¹ce

      b) terminowe

   2. Pozosta³e, w tym:

      a) bie¿¹ce

      b) terminowe

IV. Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego

      1. Bie¿¹ce

      2. Terminowe

V. Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym 
        przyrzeczeniem odkupu

VI. Zobowi¹zania z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych

      1. Krótkoterminowe

      2. D³ugoterminowe

VII. Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowi¹zania

IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze¿one

 1. Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów

 2. Ujemna wartoœæ firmy

 3. Pozosta³e przychody przysz³ych okresów oraz zastrze¿one 

41 145

3 826 082

2 343 320

1 482 762

18 039 260

18 039 260

8 877 277

9 161 983

465 145

304 107

161 038

470 803

3 651 195

222 120

918 205

121 470

796 735

470 803

288 863

Pasywa

 41 145

3 826 082

2 343 320

1 482 762

18 039 260

18 039 260

8 877 277

9 161 983

465 145

304 107

161 038

3 362 332

222 120

918 205

121 470

796 735

 2)

 2)
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tys. z³

stan na 
31.12.2003

prezentowany  
uprzednio

Zmiana Pozycja 
opisu 

zmiany

stan na 
31.12.2003 
po zmianie

2)

 2)

 2)

447 331

447 331

96 558

350 773

522 638

3 044 585

(13 212)

2 115 273

(10 847)

288 493

34 028 216

(35 173)

(10 847)

45 983

759 629

447 331

447 331

96 558

350 773

522 638

3 044 585

21 961

2 115 273

242 510

33 268 587

X. Rezerwy

   1. Rezerwy na podatek dochodowy

   2. Pozosta³e rezerwy

        a) krótkoterminowe

        b) d³ugoterminowe

XI. Zobowi¹zania podporz¹dkowane

XII. Kapita³ zak³adowy

XIII. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u akcyjnego (wielkoœæ ujemna)

XIV. Akcje w³asne (wielkoœæ ujemna)

XV. Kapita³ zapasowy

XVI. Kapita³ z aktualizacji wyceny 

XVII. Pozosta³e kapita³y rezerwowe

XVIII.Zysk (strata) z lat ubieg³ych 

XIX. Zysk (strata) netto 

Pasywa razem
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tys. z³

stan na 
31.12.2003

prezentowany  
uprzednio

Zmiana Pozycja 
opisu 

zmiany

stan na 
31.12.2003 
po zmianie

Pozycje pozabilansowe

I. Zobowi¹zania warunkowe udzielone i otrzymane

   1. Zobowi¹zania udzielone:

      a) finansowe

      b) gwarancyjne

   2. Zobowi¹zania otrzymane:

      a) finansowe

      b) gwarancyjne

II. Zobowi¹zania zwi¹zane z realizacj¹ operacji kupna/sprzeda¿y

III. Pozosta³e (z tytu³u)

   - Zabezpieczenia otrzymane przez Bank

Pozycje pozabilansowe razem

2)(736 244)

(736 244)

18 356 245

15 058 891

12 020 986

3 037 905

3 297 354

480 000

2 817 354

167 738 766

6 264 593

6 264 593

192 359 604

15 058 891

12 020 986

3 037 905

3 297 354

480 000

2 817 354

167 002 522

6 264 593

6 264 593

191 623 360

18 356 245
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tys. z³

Rachunek zysków i strat

I. Przychody z tytu³u odsetek

II. Koszty odsetek

III. Wynik z tytu³u odsetek (I-II) 

IV. Przychody z tytu³u prowizji

V. Koszty prowizji

VI. Wynik z tytu³u prowizji (IV-V) 

VII. Przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów wartoœciowych i innych instrumentów 
       finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

    1. Od jednostek zale¿nych 

    2. Od jednostek wspó³zale¿nych

    3. Od jednostek stowarzyszonych

    4. Od innych jednostek

VIII. Wynik operacji finansowych

IX. Wynik z pozycji wymiany

X. Wynik dzia³alnoœci bankowej

XI. Pozosta³e przychody operacyjne

XII. Pozosta³e koszty operacyjne

XIII. Koszty dzia³ania banku

XIV. Amortyzacja œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych

XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoœci

    1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

    2. Aktualizacja wartoœci aktywów finansowych

XVI. Rozwi¹zanie rezerw i aktualizacja wartoœci

    1. Rozwi¹zanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

    2. Aktualizacja wartoœci aktywów finansowych

 2)

 2)

 2)

1 386 301

(637 474)

748 827

570 945

(48 794)

522 151

64 750

500

59 530

23

4 697

132 175

481 361

1 949 264

77 865

(113 759)

(1 119 779)

(155 445)

(1 148 878)

(1 124 969)

(23 909)

961 170

956 619

4 551

12 658

9 030

3 628

54 609

58 237

1 373 643

(628 444)

745 199

570 945

(48 794)

522 151

64 750

500

59 530

23

4 697

77 566

481 361

1 891 027

77 865

(113 759)

(1 119 779)

(155 445)

(1 148 878)

(1 124 969)

(23 909)

961 170

956 619

4 551

Zmiana Pozycja 
opisu 

zmiany

Za okres 01.01. -
 31.12.2003 

roku po zmianie

Za okres 01.01. -
 31.12.2003 

roku uprzednio
publikowany
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Objaœnienia zmian:

1) œrodki pieniê¿ne zabezpieczaj¹ce transakcje na instrumentach po-
chodnych zaliczane do nale¿noœci od sektora finansowego o cha-
rakterze terminowym zosta³y wykazane w bilansie jako „Inne 
aktywa”,

2) zmiana zasad ewidencji transakcji z przyrzeczeniem odkupu/ 
odsprzeda¿y typu sell-buy-back („SBB”) i buy-sell-back („BSB”)   
na papierach wartoœciowych. Papiery wartoœciowe odsprzedane       
z klauzul¹ przyrzeczenia odkupu (SBB) prezentowane s¹ w akty-
wach bilansu i jednoczeœnie ujmowane s¹ po stronie pasywów 
jako zobowi¹zania wynikaj¹ce z udzielonego przyrzeczenia odku-
pu. W przypadku transakcji typu BSB nabyte papiery wartoœcio-

we prezentowane s¹ jako nale¿noœæ wynikaj¹ca z klauzuli odku-
pu. Przed wprowadzeniem zmiany w zasadach ewidencji trans-
akcje te ujmowane by³y jako niezale¿ne transakcje kupna lub 
sprzeda¿y.

W rocznym sprawozdaniu finansowym za 2004 rok nast¹pi³y zmia-
ny w stosunku do wczeœniej publikowanego raportu kwartalnego za 
IV kwarta³ 2004 roku w zakresie danych bilansowych oraz rachunku 
przep³ywu œrodków pieniê¿nych, wynikaj¹ce z weryfikacji danych 
finansowych. W wyniku tych zmian suma bilansowa na dzieñ 31 gru-
dnia 2004 roku uleg³a zmniejszeniu o kwotê 31 316 tys. z³., kapita³y 
w³asne zmniejszeniu o kwotê 2 210 tys. z³ i o tê sam¹ kwotê uleg³ 
zmniejszeniu zysk netto.

tys. z³

Zmiana Pozycja 
opisu 

zmiany

Za okres 01.01. -
 31.12.2003 

roku po zmianie

 2)

(187 708)

450 438

450 438

(190 284)

(59 808)

(130 476)

28 339

288 493

58 237

58 237

(12 254)

(12 254)

45 983

(187 708)

392 201

392 201

(178 030)

(59 808)

(118 222)

28 339

242 510

XVII. Ró¿nica wartoœci rezerw i aktualizacji

XVIII. Wynik dzia³alnoœci operacyjnej 

XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

    1. Zyski nadzwyczajne

   2. Straty nadzwyczajne

XX. Zysk (strata) brutto

XXI. Podatek dochodowy

     1. Czêœæ bie¿¹ca

    2. Czêœæ odroczona

XXII. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku (zwiêkszenie straty)

XXIII. Udzia³ w zyskach (stratach) netto jednostek podporz¹dkowanych wycenianych
metod¹ praw w³asnoœci

XXIV. Zysk (strata) netto

Rachunek zysków i strat - cd.

Za okres 01.01. -
 31.12.2003 

roku uprzednio
publikowany
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Nota 33

W 2004 roku wprowadzone zosta³y nastêpuj¹ce zmiany w stosowa-
nych przez Bank zasadach (polityce) rachunkowoœci:

• zasady tworzenia rezerw celowych na ryzyko kredytowe, wprowa-
dzonych z dniem 1 stycznia 2004 roku w myœl przepisów nowego 
rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia re-
zerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ banków. Zmiany te doty-
cz¹ nowych zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, w szcze-
gólnoœci w obszarze terminów przeklasyfikowywania do poszcze-
gólnych kategorii ryzyka, co oznacza wyd³u¿enie okresów, po 
jakich kredyty zaliczane s¹ do grupy zagro¿onych, wykorzysty-
wania zabezpieczeñ na etapie klasyfikacji oraz poszerzenia listy 
dopuszczalnych zabezpieczeñ;

• zasady uznawania nale¿nych bankowi odsetek od nale¿noœci za-
kwalifikowanych do kategorii pod obserwacj¹, wprowadzonych     
z dniem 1 stycznia 2004 roku w myœl nowelizacji przepisów roz-
porz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad ra-
chunkowoœci banków. Zgodnie z nowelizacj¹ tego rozporz¹dzenia 
przychody z tytu³u odsetek i dyskonta od nale¿noœci, zakwalifiko-
wanych jako pod obserwacj¹, ujmowane s¹ w rachunku zysków      
i strat na zasadzie memoria³u. Przed dniem 1 stycznia 2004 roku 
odsetki te do czasu ich otrzymania stanowi³y przychody zastrze-
¿one. 

• zasady ewidencji transakcji z przyrzeczeniem odkupu/odsprze-
da¿y typu sell-buy-back („SBB”) i buy-sell-back („BSB”) na papie-
rach wartoœciowych. Zgodnie z nowelizacj¹ rozporz¹dzenia Mini-
stra Finansów w sprawie szczegó³owych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 
finansowych i zapisem MSR 39 zobowi¹zania lub nale¿noœci Banku 
wynikaj¹ce z transakcji SBB i BSB wykazywane s¹ w sprawozdaniu 
finansowym odpowiednio jako depozyt lub lokata. Przed wprowa-

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoœci 
w 2004 roku

dzeniem zmiany w zasadach ewidencji transakcje te ujmowane 
by³y jako niezale¿ne transakcje kupna lub sprzeda¿y. Zmiana zasa-
dy ewidencji transakcji SBB i BSB zastosowana zosta³a retrospek-
tywnie i z zachowaniem porównywalnoœci z prezentowanymi da-
nymi za poprzednie okresy sprawozdawcze. Skumulowane skutki 
wprowadzonej zmiany wykazane zosta³y w sprawozdaniu finanso-
wym Banku jako korekta bilansu otwarcia kapita³ów na dzieñ 1 sty-
cznia 2003 roku zmniejszaj¹ca ich stan o kwotê 76 tys. z³. Wp³yw 
tych zmian na dane finansowe za 2004 rok wyra¿a³ siê zwiêk-
szeniem sumy bilansowej o kwotê 676 552 tys. z³ oraz zmniejsze-
niem kapita³ów w³asnych o kwotê 31 tys. z³. Zmiana kapita³ów 
w³asnych by³a efektem zmniejszenia kapita³u z aktualizacji wyceny 
o kwotê 43 571 tys.z³, zwiêkszenia zysku netto o kwotê 8 466 tys. 
z³ oraz wykazania dodatniego wyniku z lat ubieg³ych na tych tran-
sakcjach w kwocie 35 136 tys. z³.

Nota 34

W sprawozdaniu finansowym za 2004 rok Bank nie dokonywa³ ko-
rekt b³êdów podstawowych.

Nota 35

Nie zachodzi w¹tpliwoœæ, co do zdolnoœci kontynuowania dzia³al-
noœci przez Bank.

Nota 36

W 2004 roku oraz 2003 roku nie dokonano po³¹czenia spó³ek.

Korekty b³êdów podstawowych

Kontynuacja dzia³alnoœci przez Bank

Po³¹czenie spó³ek
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ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów koncentracji wierzy-
telnoœci, sposobu i szczegó³owych zasad obliczania wspó³czynnika 
wyp³acalnoœci banku, (...) (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 43 z póŸniej-
szymi zmianami).

Pozycja walutowa dla podstawowych walut na dzieñ 31 grudnia 2004 
roku przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Nota 37

Pozycja walutowa Banku zosta³a wyliczona wed³ug zasad okreœlo-
nych w uchwale nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia        
12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyzna-
czania wymogów kapita³owych z tytu³u poszczególnych rodzajów 

Dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów

Kraj

USA

Unia Europejska

Wielka Brytania

Szwajcaria

Szwecja

Dania

Australia

Norwegia

Kanada

Japonia

Czechy

Wêgry

S³owacja 

Estonia 

Litwa

£otwa

Rosja

RPA

Waluty  niewymienialne  razem

Razem

Pozycja walutowa ca³kowita

79 952

(92 792)

3 855

29 178

1 019

(2 433)

(279)

(635)

212

(1 644)

1 542

(1 723)

147

(182)

(1 476)

(329)

—

454

(46)

116 359

Waluta Aktywa Pasywa Aktywa 
pozabilansowe

Pasywa
pozabilansowe

Aktywa/
Pasywa

indeksowane

Pozycja  
d³uga (krótka)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

14 825 706

4 805 218

306

631 322

25 833

393

1 166

2 277

—

4 375

168 392

216

—

261

1 890

2 919

—

—

—

20 470 274

11 505 278

4 324 820

6 924

380 009

16 801

—

—

163

—

—

32 190

—

—

—

—

—

—

—

—

16 266 185

2 644 959

2 647 169

141 865

139 505

26 629

3 238

152

7 018

3 281

1 861

4 472

1 608

1 053

—

—

—

11

—

 89 807

5 712 628

6 045 339

3 034 775

139 102

419 996

36 680

1 198

1 039

8 497

3 493

4 592

142 216

101

1 200

79

414

2 590

11

454

89 761

9 931 537

USD

EUR

GBP

CHF

SEK

DKK

AUD

NOK

CAD

JPY

CZK

HUF

SKK

EEK

LTL

LVL

RUB

ZAR

tys. z³
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Na dzieñ 31 grudnia 2004 roku wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka 
walutowego zosta³ ustalony w wysokoœci 2 861 tys. z³.

Pozycja walutowa dla podstawowych walut na dzieñ 31 grudnia 
2003 roku przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Na dzieñ 31 grudnia 2003 roku wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka 
walutowego zosta³ ustalony w zerowej wysokoœci.

Do obliczenia wymogu kapita³owego z tytu³u ryzka walutowego na 
dzieñ 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 roku Bank stosuje 
metodê podstawow¹ okreœlon¹ przepisami uchwa³y 5/2001 Komisji 
Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 roku.

USA

Unia Europejska

Wielka Brytania

Szwajcaria

Szwecja

Dania

Australia

Norwegia

Kanada

Japonia

Czechy

Wêgry

S³owacja 

RPA

Waluty  niewymienialne  razem

Razem

Pozycja walutowa ca³kowita

46 323

(1 076)

1 350

(32 910)

(1 437)

(335)

(149)

(621)

1 929

(9 990)

(867)

81

409

463

(57)

50 555

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

17 261 664

6 284 990

85 498

2 030 298

11 920

2 269

1 404

4 203

—

31 244

188 082

989

—

—

—

25 902 561

13 371 422

4 508 454

133 858

1 109 431

—

4 465

1 404

1 646

—

—

47 958

1 178

—

—

—

19 179 816

3 288 618

2 668 552

184 545

72 605

15 587

12 493

195

3 556

7 859

8 794

10 910

271

—

—

 189 268

6 463 253

7 225 183

4 444 012

137 535

960 562

26 070

9 962

46

5 492

9 788

30 048

150 167

163

409

463

189 211

13 189 111

USD

EUR

GBP

CHF

SEK

DKK

AUD

NOK

CAD

JPY

CZK

HUF

SKK

ZAR

Kraj Waluta Aktywa Pasywa Aktywa 
pozabilansowe

Pasywa
pozabilansowe

Aktywa/
Pasywa

indeksowane

Pozycja  
d³uga (krótka)

tys. z³
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Nota 38

1. Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 grudnia 2004 roku po stronie akty-
wów i pasywów wykazuje sumê 33 819 932 007,98 z³;

2. Pozycje pozabilansowe wykazuj¹ na dzieñ 31 grudnia 2004 roku 
sumê 211 909 242 473,89 z³, w tym zobowi¹zania pozabilansowe 
udzielone – 11 762 862 936,53 z³;

3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 gru-
dnia 2004 roku wykazuje zysk netto w wysokoœci 414 214 162,25 z³;

4. Zestawienie zmian w kapitale w³asnym za okres od 1 stycznia 
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuje kapita³y w³asne      
w wysokoœci 6 152 785 024,29. z³;

5. Rachunek przep³ywów pieniê¿nych za okres od 1 stycznia 2004 
roku do 31 grudnia 2004 roku wykazuje zmniejszenie stanu œrod-
ków pieniê¿nych netto na sumê 239 847 604,37 z³.

Nota 39
Raport roczny za 2004 rok bêdzie udostêpniony na stronie interne-
towej Banku Handlowego w Warszawie SA:

www.citibankhandlowy.pl

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz
rachunku przep³ywów pieniê¿nych bez stosowania
zaokr¹gleñ
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Opinia niezale¿nego bieg³ego rewidenta
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Za prawid³owoœæ, rzetelnoœæ i jasnoœæ za³¹czonego sprawozdania 
finansowego, jak równie¿ za prawid³owoœæ ksi¹g rachunkowych 
odpowiedzialny jest Zarz¹d Banku Handlowego w Warszawie SA. 
Naszym zadaniem by³o zbadanie i wyra¿enie opinii o rzetelnoœci, 
prawid³owoœci i jasnoœci tego sprawozdania finansowego oraz pra-
wid³owoœci ksi¹g rachunkowych stanowi¹cych podstawê jego spo-
rz¹dzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliœmy stosownie do 
postanowieñ Miêdzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdañ 
Finansowych wydanych przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Ksiêgo-
wych, rozdzia³u 7 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci 
(Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z póŸniejszymi zmianami) oraz norm 
wykonywania zawodu bieg³ego rewidenta, wydanych przez Krajow¹ 
Radê Bieg³ych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagaj¹, aby 
badanie zosta³o zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby 
uzyskaæ racjonaln¹ pewnoœæ, pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o spra-
wozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu       
o metodê wyrywkow¹ dowodów i zapisów ksiêgowych, z których 
wynikaj¹ kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. 
Badanie obejmuje równie¿ ocenê poprawnoœci stosowanych zasad 
rachunkowoœci, znacz¹cych szacunków dokonanych przez Zarz¹d 
Banku oraz ocenê ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. 
Wyra¿amy przekonanie, ¿e przeprowadzone przez nas badanie sta-
nowi wystarczaj¹c¹ podstawê dla naszej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe Banku Handlo-
wego w Warszawie SA zosta³o sporz¹dzone na podstawie prawi-
d³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych i przedstawia rzetelnie      
i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjê maj¹tkow¹ i fi-
nansow¹ Banku na dzieñ 31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za 
rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia, zgodnie z zasadami rachun-
kowoœci okreœlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachun-

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku
Handlowego w Warszawie SA

Przeprowadziliœmy badanie za³¹czonego sprawozdania finan-
sowego Banku Handlowego w Warszawie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ 
w Warszawie, ul. Senatorska 16, na które sk³ada siê: wprowadzenie 
do sprawozdania finansowego, bilans sporz¹dzony na dzieñ 31 
grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumê 33.819.932 tys. z³otych, wspó³czynnik wyp³acalnoœci, 
zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych wykazuj¹ce na 
dzieñ 31 grudnia 2004 r. kwotê 11.762.863 tys. z³otych, rachunek 
zysków i strat za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia wykazuj¹cy 
zysk netto w kwocie 414.214 tys. z³otych, zestawienie zmian w ka-
pitale w³asnym za rok obrotowy koñcz¹cy siê tego dnia wykazuj¹ce 
zwiêkszenie kapita³u w³asnego o kwotê 205.855 tys. z³otych, 
rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy koñcz¹cy siê 
tego dnia wykazuj¹cy zmniejszenie stanu œrodków pieniê¿nych 
netto o kwotê 239.847 tys. z³otych oraz dodatkowe informacje         
i objaœnienia.
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kowoœci i rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 
2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoœci banków (Dz. 
U. z 2001 r. nr 149, poz. 1673 z póŸniejszymi zmianami), jak równie¿ 
wymogami odnosz¹cymi siê do emitentów papierów wartoœciowych 
dopuszczonych do publicznego obrotu oraz jest zgodne z wp³ywa-
j¹cymi na treœæ sprawozdania finansowego przepisami prawa i po-
stanowieniami statutu Banku.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.       
o rachunkowoœci, stwierdzamy, ¿e sprawozdanie z dzia³alnoœci Banku 
uwzglêdnia informacje, o których mowa w art. 49 ust. 2 powy¿szej 
ustawy oraz wymogi rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 paŸ-
dziernika 2001 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych prze-
kazywanych przez emitentów papierów wartoœciowych (Dz. U. z 2001 
r., nr 139, poz. 1569 z póŸniejszymi zmianami) i s¹ one zgodne z infor-
macjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Bieg³y rewident nr 3683/5018

Janina Skwarka

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.

ul. Ch³odna 51, 00-867 Warszawa

Robert J. Widdowson, Dyrektor

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.

ul. Ch³odna 51, 00-867 Warszawa

Bieg³y rewident nr 9941/7390

Bo¿ena Graczyk, Cz³onek Zarz¹du

Warszawa, 24 marca 2005 r.
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