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List Przewodniczącego Rady Banku
Szanowni Paƒstwo!
ok 2001 w sektorze bankowym up∏ynà∏ pod znakiem fuzji. Po∏àczenie
Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego by∏o jednà
z najwi´kszych operacji tego rodzaju, a jednoczeÊnie okaza∏o si´ jednà z najlepiej
i najskuteczniej przeprowadzonych. O sukcesie tej operacji Êwiadczy równie˝ to, ˝e jej
koszty okaza∏y si´ ni˝sze od pierwotnie planowanych. Sukces ten zawdzi´czamy ludziom zaanga˝owanym w proces ∏àczenia
si´ banków, ich umiej´tnoÊciom kierowania,
zawierania kompromisów, realizowania wyznaczonych, ambitnych celów. Ale to, ˝e fuzja naszych dwóch banków przebiega∏a spokojnie zawdzi´czamy tak˝e naszym akcjonariuszom oraz klientom.
W tych trudnych warunkach uda∏o nam
si´ tak˝e osiàgnàç dobre wyniki finansowe.
Nasz zysk netto plasuje Bank Zachodni
WBK na trzecim miejscu w sektorze bankowym, a tendencje, które ujawni∏y si´ pod
koniec roku, ka˝à z nadziejà patrzeç
w najbli˝szà przysz∏oÊç. Warto pami´taç, ˝e
dobry wynik zosta∏ wypracowany przez
Bank Zachodni WBK mimo niesprzyjajàcych warunków otoczenia makroekonomicznego. Spowolnienie tempa rozwoju naszej gospodarki, na co du˝y wp∏yw mia∏a
zwalniajàca gospodarka Êwiatowa, rosnàce
bezrobocie, a tak˝e ekonomiczna zapaÊç
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wielu bran˝ spowodowa∏y, ˝e zrealizowanie
naszych celów nie by∏o ∏atwe. Tym bardziej,
˝e w 2001 roku ros∏a konkurencja na rynku
us∏ug bankowych, która dyktowa∏a bankom
koniecznoÊç sta∏ego podnoszenia jakoÊci
us∏ug. Bank Zachodni WBK, mimo znacznego zaanga˝owania wielu swoich pracowników w proces fuzji, potrafi∏ skutecznie
walczyç o wzgl´dy klientów.
W roku 2001 Bank Zachodni WBK po∏o˝y∏
du˝y nacisk na zbudowanie silnych podstaw
na przysz∏oÊç, czego najbardziej spektakularnym przyk∏adem jest rozpocz´cie wdra˝ania
w naszych placówkach nowego scentralizowanego systemu informatycznego.
Jestem przekonany – podobnie jak wszyscy cz∏onkowie Rady Nadzorczej – ˝e mimo
trudnych warunków, w których przysz∏o nam
pracowaç w ubieg∏ym roku, nie zawiedliÊmy
oczekiwaƒ akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK. Za dobrà i skutecznà prac´ serdecznie dzi´kuj´ Zarzàdowi i wszystkim pracownikom Banku Zachodniego WBK.

Marian Górski

Przewodniczàcy Rady Banku
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List Prezesa Zarządu
Szanowni Paƒstwo!
ok 2001 nale˝a∏ do najtrudniejszych
w historii Banku Zachodniego, Wielkopolskiego Banku Kredytowego
oraz wszystkich naszych spó∏ek zale˝nych.
By∏ to rok ∏àczenia dwóch du˝ych organizmów gospodarczych, a intensywnoÊç tego
procesu spowodowa∏a, ˝e zmuszeni byliÊmy
poÊwi´ciç temu lwià cz´Êç naszej pracy.
Fuzja dwóch tak du˝ych organizmów gospodarczych, do tego pracujàcych w bardzo
wra˝liwej bran˝y, wymaga∏a od wszystkich
osób zaanga˝owanych w ten proces nie tylko wielkiej ostro˝noÊci, ale tak˝e znakomitego przygotowania merytorycznego, profesjonalizmu, zaanga˝owania i wiele odwagi.
Pracownicy naszych dwóch banków, domów
maklerskich oraz spó∏ek zarzàdzania aktywami i innych podmiotów wykazali si´ tymi
cechami, czego efektem by∏a sprawna i spokojnie przeprowadzona fuzja, co zosta∏o dobrze przyj´te przez wszystkich naszych
klientów. Dobrà ocen´ fuzji podzielajà tak˝e analitycy oraz inwestorzy. O tym, jak
sprawnie sobie z tym trudnym procesem
poradziliÊmy Êwiadczy fakt, ˝e ju˝ w trzy tygodnie po po∏àczeniu przedstawiliÊmy
klientom zunifikowanà ofert´ produktowà
zarówno banku, jak i spó∏ek zale˝nych, we
wszystkich podmiotach naszej Grupy obowiàzujà identyczne procedury, rozpocz´liÊmy wprowadzanie nowego, bardzo nowoczesnego systemu informatycznego, zracjonalizowaliÊmy zatrudnienie. W 2001 roku
umocniliÊmy naszà pozycj´ czo∏owego emitenta kart p∏atniczych i kredytowych, znaczàco zwi´kszyliÊmy baz´ klientów bankowoÊci elektronicznej, skutecznie walczàc
z konkurencjà nie tylko o liczb´ klientów,
ale tak˝e o jakoÊç naszych us∏ug w tym sektorze. W koƒcu 2001 roku, przy zaanga˝owaniu bardzo wielu pracowników, zacz´liÊmy tworzyç nowà strategi´ dzia∏ania Grupy
Banku Zachodniego WBK, która obejmie
tak˝e produkty spó∏ek zale˝nych.
Ubieg∏oroczne po∏àczenie spó∏ek zale˝nych, nale˝àcych wczeÊniej do dwóch ró˝nych banków, spowodowa∏o znaczàcy wzrost
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potencja∏u tych firm oraz liczby obs∏ugiwanych klientów. Szczególne s∏owa uznania
nale˝à si´ pracownikom Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., który w rankingu domów
maklerskich osiàgajàcych najwi´ksze obroty
na rynku kontraktów terminowych zajà∏
w 2001 roku trzecie miejsce. Du˝ym sukcesem by∏o tak˝e podpisanie przez WBK AIB
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
umowy o zarzàdzaniu Êrodkami Pracowniczego Programu Emerytalnego jednego
z najwi´kszych polskich przedsi´biorstw –
Polskich Sieci Energetycznych S.A.
Proces ∏àczenia absorbowa∏ wszystkie jednostki naszego banku, ale mimo to w 2001
roku pokazaliÊmy, ˝e Bank Zachodni WBK
i jego spó∏ki zale˝ne sà instytucjami zdolnymi do zmian, kreatywnymi, zaspokajajàcymi
rosnàce potrzeby swoich klientów, szybko reagujàcymi na wyzwania rynku. To ogromny
kapita∏, który b´dzie procentowa∏.
Ju˝ procentuje, czego najlepszym dowodem sà bardzo dobre wyniki sprzeda˝y
w ostatnim kwartale ubieg∏ego roku. Wzrost
sprzeda˝y dotyczy wielu produktów, w tym
tak˝e tych, które majà znaczenie strategiczne i rzutujà na wynik banku w przysz∏oÊci –
mi´dzy innymi kredyty hipoteczne, fundusze inwestycyjne oraz kredyty dla sektora
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Goràco dzi´kuj´ za wyt´˝onà i efektywnà
prac´ wszystkim pracownikom Banku Zachodniego WBK S.A., spó∏ek zale˝nych,
a tak˝e Radzie Banku, która w 2001 roku
wytrwale wspiera∏a nasze wysi∏ki. Goràco
dzi´kuj´ tak˝e za zaufanie, jakim obdarzajà
Grup´ Banku Zachodniego WBK nasi akcjonariusze oraz klienci.

Jacek Kseƒ

Prezes Zarzàdu
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Otoczenie Zewnętrzne
ok 2001 przyniós∏ bardzo powa˝ne
spowolnienie gospodarcze, dynamika wzrostu PKB szacowana jest na
oko∏o 1.3% r/r, najmniej od 1991 roku. Spadek dynamiki PKB spowodowany by∏
przede wszystkim za∏amaniem si´ popytu
krajowego na skutek g∏´bokiego spadku
akumulacji brutto, zarówno zapasów, które
w skali ca∏ego roku obni˝y∏y si´ o po∏ow´,
jak i inwestycji w majàtek trwa∏y.
W 2001 roku ujawni∏y si´ skumulowane
efekty wielu czynników, które negatywnie
oddzia∏ywa∏y na wzrost gospodarczy.
Po pierwsze, trzy najwi´ksze gospodarki
Êwiata znalaz∏y si´ w recesji lub na jej progu:
USA, Japonia i Euroland. Z pewnym opóênieniem, globalne zwolnienie gospodarcze
by∏o odczuwalne w Polsce poprzez dwa kana∏y: obni˝enie dynamiki, a nast´pnie spadek eksportu oraz obni˝enie tempa inwestycji zagranicznych. Rok 2001 by∏ pierwszym w okresie transformacji, gdy inwestycje bezpoÊrednie by∏y ni˝sze ni˝ rok wczeÊniej, chocia˝ przyczyni∏a si´ do tego równie˝ wolniejsza prywatyzacja.
W 2001 roku dosz∏o do znaczàcego za∏amania si´ popytu krajowego na skutek
opóênionych efektów twardej polityki pieni´˝nej i braku reform poda˝owej strony
gospodarki. W szczególnoÊci, nieelastyczny
rynek pracy i wysokie koszty zatrudnienia,
w po∏àczeniu ze spadkiem popytu wewn´trznego i zewn´trznego, doprowadzi∏y
do znacznego spadku popytu na prac´,
w grudniu 2001 zatrudnienie w sektorze
przedsi´biorstw by∏o 4,7% ni˝sze ni˝ rok
wczeÊniej.
W roku 2001 nastàpi∏o bardzo szybkie obni˝enie inflacji, z poziomu 8,5% w grudniu
2000 do 3,6% w grudniu 2001. Trzy czynniki wspiera∏y ten proces: g∏´boka deflacja
cen paliw, niskie ceny ˝ywnoÊci i bardzo silny z∏oty. Nie bez znaczenia pozostawa∏ równie˝ szybki wzrost bezrobocia, który ogranicza∏ ˝àdania p∏acowe i studzi∏ oczekiwania
inflacyjne. Rada Polityki Pieni´˝nej, po
dwóch latach przestrzelenia celu inflacyjnego, tym razem obni˝y∏a inflacj´ znacznie
poni˝ej dolnej granicy celu wyznaczonego
na 6-8%.
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Podstawowe wskaêniki makroekonomiczne
PKB

% r/r

PKB

mln USD

Produkcja przemys∏owa

% r/r

Sprzeda˝ detaliczna realnie

% r/r

Stopa bezrobociau

%

P∏aca realna brutto

% r/r

Rachunek bie˝àcy

mln USD

Rachunek bie˝àcy
u

Deficyt bud˝etowy

Deficyt ekonomiczny SFP

1999

2000

2001e

2002p

6,8

4,8

4,1
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1,3
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x
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3,3

4,7

1,0
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0,5

-6 862 -11 558

-9 946

-4 309

-6 900 -8 000

% PKB

-3,0

-4,3

-7,4

-6,3

-3,9

-4,5

mld PLN

-5,9

-13,2

-12,5

-15,4

-33,0

-40,0

% PKB

-3,3

-3,4

-2,8

-2,3

-5,5

-5

62,4

80,2

89,3

99,3

106

x

Inflacja

% r/r

13,2

8,6

9,8

8,5

3,6

5,0

Inflacja

% r/r

14,9

11,8

7,3

10,1

5,5

4,1

Ceny produkcji

% r/r

12,2

7,3

5,7

7,8

1,7

1,8

USD/PLN

PLN

3,2808

3,4937

3,9675 4,3465 4,0939

4,2

EUR/PLN

PLN

3,7055

3,9231

4,2270 4,0110 3,6685

3,8

%

23,50

15,50

16,50

19,00

11,50

9,0

%

9,0

9,5

7,4

8,7

10,5

6,3

%

23,93

21,34

14,73

18,78

16,04

10,4

u

Stopa interwencyjna NBP
Realna stopa
WIBOR 3M

v
e
p

1998

mld USD

Pasywa zagraniczne krajut

t
u

1997

u

procentowav

na podstawie mi´dzynarodowej pozycji inwestycyjnej
stan na koniec okresu
Êrednioroczny 3M WIBOR minus Êrednioroczna inflacja
dane szacunkowe
prognoza

Polityka pieni´˝na w 2001 roku by∏a
bardzo restrykcyjna - Êrednioroczna krótkoterminowa realna stopa procentowa
wzros∏a do 10,5% z 8,7% w 2000 roku. Dodatkowo, wystàpi∏a silna nominalna aprecjacja kursu walutowego, co wzmocni∏o
wzrost restrykcyjnoÊci polityki pieni´˝nej.
Kombinacja polityki pieni´˝nej i fiskalnej
pogorszy∏a si´, gdy˝ wzrostowi realnych
stóp procentowych towarzyszy∏o gwa∏towne pogorszenie deficytu ekonomicznego
sektora finansów publicznych z 2,3%
do 5,5%.
W 2001 roku bank centralny szeÊciokrotnie obni˝a∏ stopy procentowe, w sumie o 750 pb. Jednak na skutek pogarsza-

raport roczny 2 0 0 1

jàcej si´ jakoÊci portfela kredytowego banków (udzia∏ nale˝noÊci nieregularnych
wzrós∏ z 14,4% w grudniu 2000 do 16,6%
w listopadzie 2001, przy wzroÊcie udzia∏u
kredytów straconych), obni˝ki oprocentowania kredytów by∏y mniejsze ni˝ redukcje stóp oficjalnych.
W listopadzie 2001, przed wprowadzeniem podatku od dochodów odsetkowych,
depozyty o wartoÊci oko∏o 2 mld z∏otych
zosta∏y przetransferowane z banków
do funduszy obligacji. Dosz∏o równie˝ do
znacznej zmiany struktury depozytów
z poni˝ej szeÊciu miesi´cy do powy˝ej szeÊciu miesi´cy, i dotyczy∏o to kilkunastu
procent depozytów ogó∏em.
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Rachunek zysków i strat
Omówienie
Poni˝sza tabela przedstawia g∏ówne zmiany, jakie zasz∏y w podstawowych wielkoÊciach
bilansu i rachunku wyników w 2001 roku.

mln z∏
Aktywa ogó∏em
Depozyty
Kredyty
Dochody odsetkowe nettou
Dochody pozaodsetkowe
Dochody ogó∏em
Zysk netto

31.12.2001

31.12.2000

Zmiana w %

24 788,3
18 847,0
10 630,4

22 748,0
17 503,4
10 029,2

+ 9,0%
+ 7,7%
+ 6,0%

1 044,5
529,0
1 573,4
148,5

1 131,9
490,5
1 622,5
138,6

- 7,7%
+ 7,8%
- 3,0%
+ 7,1%

u skorygowane o dochody z operacji instrumentami finansowymi (2001 r.: 422,7 mln z∏, 2000 r.: 248,5 mln z∏)
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yniki Grupy Kapita∏owej Banku
Zachodniego WBK S.A. odzwierciedlajà wp∏yw otoczenia gospodarczego oraz kosztów zwiàzanych z przeprowadzeniem fuzji Banku Zachodniego
S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego
S.A., a tak˝e pozytywny wp∏yw szeregu inicjatyw zmierzajàcych do obni˝enia bazy
kosztowej Grupy Kapita∏owej. Mimo, i˝

W

znaczne inwestycje poczynione w systemy
informatyczne, szkolenia oraz rozwój kana∏ów dystrybucji mia∏y wp∏yw na wyniki roku
2001, to ich pozytywny wp∏yw b´dzie widoczny w roku 2002 i w latach nast´pnych.
Zysk osiàgni´ty przez Grup´ Kapita∏owà
w 2001 roku nie odbiega istotnie od prognozy zysku przedstawionej 1 sierpnia 2001
roku.

Dochody

zytów bie˝àcych oraz kredytów dla ludnoÊci
ustala Komitet Zarzàdzania Aktywami i Pasywami (ALCO). Odpowiednia strategia
produktowa, po∏àczona ze zwi´kszeniem
wolumenu kredytów i depozytów, powinna
pozwoliç na skuteczne zwi´kszenie rentownoÊci Grupy Kapita∏owej w zmieniajàcym
si´ otoczeniu stóp procentowych.
Dochody pozaodsetkowe stanowià oko∏o
34% dochodów ogó∏em i wykazujà wyraênà
tendencj´ wzrostowà, g∏ównie dzi´ki zyskom na operacjach walutowych, op∏atom
z tytu∏u prowadzenia rachunków dla przedsi´biorstw oraz prowizjom i op∏atom generowanym przez biznes kartowy. W 2001 roku dochody te zwi´kszy∏y si´ o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dochody ogó∏em Grupy Kapita∏owej spad∏y o 2,7% w porównaniu z dochodami
osiàgni´tymi w roku 2000. Znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowa∏o zmniejszenie popytu na kredyty bankowe, natomiast bardzo g∏´boka obni˝ka oficjalnych stóp procentowych NBP przyczyni∏a si´ do spadku oprocentowania depozytów i kredytów, co zwi´kszy∏o presj´ na mar˝e odsetkowe. Bank stosuje stopy procentowe powiàzane ze stopami rynkowymi
(WIBOR oraz WIMEAN) do okreÊlenia
standardowego oprocentowania kredytów
gospodarczych oraz depozytów terminowych. Natomiast oprocentowanie dla depo-

Koszty
Koszty operacyjne Grupy Kapita∏owej
Banku Zachodniego WBK S.A. wzros∏y
o 16,8% w 2001 roku. G∏ównà przyczynà by∏
wzrost kosztów ogólnych wynikajàcych z rozwoju kana∏ów dystrybucji (utworzono 68 placówek), rozwoju infrastruktury informatycznej oraz kosztów zwiàzanych z fuzjà Banku
Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku
Kredytowego S.A. Koszty fuzji w skali ca∏ej
Grupy Kapita∏owej by∏y ni˝sze od przewidywanych i zamkn´∏y si´ kwotà 147,9 mln z∏.
Niezale˝nie jednak od kosztów, jakie Grupa Kapita∏owa ponios∏a w zwiàzku z fuzjà,
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wyniki roku 2001 pokazujà równie˝ pierwsze
oszcz´dnoÊci. Porównywalne koszty pracownicze Grupy Kapita∏owej obni˝y∏y si´ o 4,1%
w rezultacie zmniejszenia liczby etatów z 11
258 na koniec 2000 roku do 9 764 etatów na
koniec 2001 roku w Banku Zachodnim WBK
S.A. oraz z 412 do 256 w po∏àczonym Domu
Maklerskim obu banków. W zwiàzku z wdra˝aniem nowego systemu informatycznego
w sieci oddzia∏ów, zgodnie z uchwalonym regulaminem zwolnieƒ grupowych, Grupa Kapita∏owa do koƒca 2003 roku mo˝e zwolniç
dodatkowych 2 150 osób, co wp∏ynie na dalsze obni˝enie kosztów w latach przysz∏ych.
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Struktura bilansu
Dominujàcym sk∏adnikiem sumy bilansowej Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego
WBK S.A. sà depozyty klientów, które na
koniec 2001 roku stanowi∏y ok. 76% pasywów ogó∏em. WÊród depozytów klientów
przewa˝ajà depozyty klientów indywidualnych (70%), a pozosta∏e to depozyty podmiotów gospodarczych. Na przestrzeni
ostatnich kilku lat systematycznie wzrasta
proporcja depozytów terminowych kosztem
depozytów bie˝àcych, co wynika z bardziej
efektywnego zarzàdzania gotówkà przez
klientów.
Istotnà zmianà, która mo˝e mieç d∏ugoterminowy wp∏yw na rozwój bazy depozytowej Grupy Kapita∏owej by∏o wprowadzenie
opodatkowania odsetek od depozytów. Pod
koniec 2001 roku, bank zaproponowa∏
klientom d∏ugoterminowe lokaty umo˝liwiajàce unikni´cie opodatkowania (Impet
Plus). Oferta spotka∏a si´ z ˝yczliwym przyj´ciem klientów, a depozyty tego typu wynosi∏y na koniec 2001 roku ok. 2,8 mld z∏.
Po stronie aktywów najwi´kszà pozycj´
stanowià kredyty (43% ogó∏u aktywów).
Portfel kredytowy jest bardzo dobrze zdywersyfikowany – najwi´ksze jest zaanga˝owanie wobec przedsi´biorstw handlowych
(17% ogó∏u kredytów), natomiast pojedyncze zaanga˝owania wobec pozosta∏ych ga∏´-

zi gospodarki nie przekraczajà 7% ogó∏u
kredytów. Podzia∏ portfela mi´dzy klientów
korporacyjnych, komercyjnych i indywidualnych kszta∏tuje si´ odpowiednio wed∏ug
proporcji 44% - 42% - 14%. Najwi´ksze zaanga˝owania wobec klientów korporacyjnych dotyczà klientów, z którymi Grupa Kapita∏owa wspó∏pracuje od d∏u˝szego czasu
i ich sytuacja finansowa nie budzi wàtpliwoÊci.
W 2001 roku portfel kredytowy Grupy
Kapita∏owej wzrós∏ o 6% w warunkach istotnie ograniczonego popytu na kredyt. Ponadto, trudne warunki makroekonomiczne
sk∏oni∏y Grup´ Kapita∏owà do podj´cia celowej decyzji o ograniczeniu zaanga˝owania
w niektóre ga∏´zie gospodarki, a tak˝e wobec klientów indywidualnych. W takich warunkach, wspomniany 6% wzrost akcji kredytowej odzwierciedla rzeczywisty wzrost,
majàcy silne podstawy w Êrednio- i d∏ugoterminowych potrzebach rozwojowych kredytowanych przedsi´biorstw.
Kredyty sklasyfikowane w kategoriach
„poni˝ej standardu”, „wàtpliwe” i „stracone” stanowi∏y 19,5% ogó∏u kredytów, a ich
pokrycie rezerwami celowymi wynosi∏o
46%. W 2001 roku skierowano do windykacji 27 430 nale˝noÊci na kwot´ 690,2
mln z∏.
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Bank Zachodni WBK S.A.
BankowoÊç detaliczna
ank Zachodni WBK S.A. obs∏uguje
1,6 mln klientów indywidualnych
w Polsce, którym oferuje bogaty zakres produktów, w tym równie˝ produkty
spó∏ek zale˝nych i podporzàdkowanych, takie jak: us∏ugi maklerskie, leasing, fundusze
inwestycyjne,
alternatywne
produkty
oszcz´dnoÊciowe. Dzi´ki elastycznoÊci i innowacyjnoÊci proponowanych rozwiàzaƒ,
bank umiej´tnie trafia w oczekiwania rynku.
W 2001 roku z sukcesem przeprowadzi∏ kolejne subskrypcje Gwarantowanej Lokaty
Inwestycyjnej Euro Index. Du˝ym uznaniem
cieszy∏a si´ wprowadzona do oferty banku
lokata Impet Plus, a tak˝e nowa wersja programu Pewny Start Dziecka. Klienci indywidualni docenili te˝ konkurencyjne parametry i konstrukcj´ kredytów hipotecznych
oraz kart kredytowych Banku Zachodniego
WBK, czego przejawem by∏ znaczàcy wzrost
sprzeda˝y tych produktów w minionym
roku.
Z zamiarem dostarczenia dodatkowej wartoÊci klientom indywidualnym o ponadprzeci´tnych dochodach i potencjale, w roku
ubieg∏ym sukcesywnie realizowano inicjatywy majàce na celu upraszczanie procedur,
ograniczanie iloÊci wymaganej dokumentacji oraz przyspieszenie procesu kredytowego
w obs∏udze tego segmentu. Zarysowujàca si´
coraz wyraêniej tendencja do ró˝nicowania
oferty znalaz∏a te˝ odbicie w obszarze kont
osobistych, które bank zaproponowa∏ ludnoÊci w kilku wariantach dostosowanych do
potrzeb poszczególnych segmentów.
W 2001 roku Bank Zachodni WBK S.A.
uruchomi∏ 68 nowych oddzia∏ów. Zdecydowana wi´kszoÊç to niewielkie placówki oferujàce us∏ugi ludnoÊci oraz ma∏ym i Êrednim
firmom. Dà˝àc do podniesienia rentownoÊci
sieci oraz racjonalizacji posiadanych zasobów, rozpocz´to dzia∏ania restrukturyzacyjne. W oparciu o kompleksowà diagnoz´
kondycji i wyników infrastruktury oddzia∏owej, zmieniono lokalizacj´ 12 oddzia∏ów,
a 34 najmniej efektywne zamkni´to. W efekcie tych posuni´ç, na koniec grudnia 2001
roku, sieç Banku Zachodniego WBK S.A. li-

B
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czy∏a 441 placówek. W ubieg∏ym roku zarzàdzano siecià zgodnie z nowym, dwustopniowym podzia∏em administracyjnym. W ramach trzech makroregionów, zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie i Wroc∏awiu,
wyodr´bniono 17 regionów.
Starajàc si´ zapewniç klientom najwy˝szà
jakoÊç obs∏ugi, w 2001 roku Bank Zachodni
WBK S.A. poÊwi´ci∏ wiele uwagi doskonaleniu funkcjonalnoÊci kana∏ów dystrybucji.
Kontynuowano prace nad zintegrowanym
systemem informatycznym (ICBS), które zakoƒczy∏y si´ udanym pilota˝em w dwóch oddzia∏ach banku. Przygotowania do wdro˝enia nowego systemu obj´∏y m.in. przebudow´ modelu oddzia∏u. W ramach tego przedsi´wzi´cia usprawniono tryb obs∏ugi klienta
wprowadzajàc stanowiska do realizacji
szybkich transakcji gotówkowych oraz uniwersalne punkty sprzeda˝owe prowadzàce
dystrybucj´ produktów depozytowo-rozliczeniowych i kredytowych. Wyodr´bniono
te˝ stanowiska i sprzedawców zajmujàcych
si´ obs∏ugà klientów o ponadprzeci´tnych
dochodach i proporcjonalnie wy˝szych potrzebach produktowych oraz informacyjnych. Równolegle, Bank Zachodni WBK
S.A. rozwija∏ i promowa∏ alternatywne kana∏y dystrybucji, wÊród których znajdujà si´
najbardziej zaawansowane technologie (Internet, WAP, etc.). Nowoczesne kana∏y
umo˝liwi∏y klientom wygodny, szybki i tani
dost´p do rachunku oraz produktów bankowych, ograniczajàc pracoch∏onnoÊç operacji
po stronie banku. Potwierdzeniem atutów
oferty Banku Zachodniego WBK S.A. w zakresie alternatywnych kana∏ów dystrybucji
jest ich rosnàce wykorzystanie w codziennych transakcjach. Liczba transakcji zrealizowanych przez telefon wzros∏a w zesz∏ym
roku siedmiokrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, a internet wykorzystywany by∏ dwanaÊcie razy cz´Êciej.
W zwiàzku z uniwersalizacjà kompetencji
sprzeda˝owych w oddzia∏ach banku oraz
w celu zapewnienia coraz lepszej obs∏ugi,
pracownicy zajmujàcy si´ obs∏ugà klientów
indywidualnych zostali poddani serii szkoleƒ produktowych oraz z zakresu zaawansowanych technik sprzeda˝y.
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BankowoÊç komercyjna i korporacyjna
Rozwój bankowoÊci komercyjnej i korporacyjnej banku w 2001 roku pozostawa∏ pod
du˝ym wp∏ywem zmian w otoczeniu makroekonomicznym. Pomimo zmniejszonego
popytu na kredyty oraz zaostrzonych kryteriów oceny potencjalnych kredytobiorców,
portfel kredytowy ogó∏em zwi´kszy∏ si´
o ok. 6%.
Obs∏uga klientów korporacyjnych prowadzona jest przez trzy oÊrodki: Poznaƒ, Wroc∏aw oraz Warszaw´. Równie˝ kredyty komercyjne (tj. dla ma∏ych i Êrednich firm) sà
przyznawane przez te trzy centra biznesowe. Z kolei zdecydowana wi´kszoÊç kredytów dla klientów indywidualnych jest sankcjonowana przez Centrum Kredytów dla
LudnoÊci w Poznaniu. Wyjàtkami sà tutaj
kredyty studenckie i kredyty na cele termoizolacyjne, których przyznanie pozostaje

BankowoÊç inwestycyjna
W minionym roku Bank Zachodni
WBK S.A. odnotowa∏ wiele sukcesów na
rynku us∏ug kapita∏owych. W ramach konsorcjum wygra∏ presti˝owy przetarg na doradzanie Ministrowi Skarbu Paƒstwa w procesie przygotowania oferty sprzeda˝y akcji
Telekomunikacji Polskiej S.A., przeprowadzi∏ emisj´ obligacji miasta Wroc∏awia, wyst´powa∏ jako doradca Ministerstwa Skarbu
Paƒstwa w procesie prywatyzacji elektrowni
Dolna Odra, Kozienice i Ostro∏´ka, opracowa∏ koncepcj´ upublicznienia dwóch spó∏ek
oraz szereg analiz, strategii i raportów na
zlecenie klientów banku. Bank rozwinà∏
równie˝ dzia∏alnoÊç zwiàzanà z organizacjà
i finansowaniem transakcji MBO (wykupy

w gestii dyrektorów oddzia∏ów.
W 2001 roku bank podjà∏ znaczàce inicjatywy majàce na celu uatrakcyjnienie oferty
dla ma∏ych i Êrednich firm. Mi´dzy innymi,
wraz z Polsko-Kanadyjskim Funduszem
Przedsi´biorczoÊci, utworzono fundusz por´czajàcy kredyty dla firm mikro (tj. do
5 zatrudnionych). Ponadto, bank rozwinà∏
wspó∏prac´ z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie dystrybucji korzystnie oprocentowanych kredytów dla
klientów komercyjnych.
W przysz∏oÊci bank b´dzie si´ koncentrowaç na dalszym zwi´kszaniu efektywnoÊci
oraz jakoÊci procesów kredytowych poprzez
ich centralizacj´. G∏ówne prace w tym zakresie b´dà prowadzone nad centralizacjà
funkcji windykacyjnych oraz nad rozszerzeniem scentralizowanego sankcjonowania
kredytów o kredyty do 500 000 z∏ dla klientów komercyjnych.

mened˝erskie).
Jednym z istotnych nurtów dzia∏alnoÊci
banku w obszarze bankowoÊci inwestycyjnej
by∏y prace nad nowymi produktami i us∏ugami inwestycyjnymi, które zostanà w∏àczone do oferty banku oraz planów sprzeda˝owych na rok 2002.
W 2001 roku Bank Zachodni WBK S.A.
powo∏a∏ spó∏k´ BZ WBK Inwestycje
Sp. z o.o. do prowadzenia obrotu akcjami
i udzia∏ami spó∏ek prawa handlowego
oraz innymi papierami wartoÊciowymi,
a tak˝e do poszukiwania inwestorów dla
spó∏ek oraz Êwiadczenia us∏ug doradczych. W chwili utworzenia spó∏ki w jej
portfelu znajdowa∏y si´ akcje i udzia∏y ponad 20 spó∏ek o ∏àcznej wartoÊci ok. 24,5
mln z∏.
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BankowoÊç hipoteczna
Zgodnie z oczekiwaniami, w 2001 roku
bankowoÊç hipoteczna rozwija∏a si´ w Banku Zachodnim WBK S.A. w bardzo szybkim
tempie. IloÊç kredytów hipotecznych
w portfelu banku wzros∏a w ciàgu roku dwukrotnie. Wysokà dynamik´ wzrostu odnotowano te˝ w wymiarze wartoÊciowym. WartoÊç portfela kredytów hipotecznych na koniec ubieg∏ego roku wynios∏a 632,6 mln z∏,
osiàgajàc wzrost w wysokoÊci 113% w stosunku do stanu z koƒca roku poprzedniego.
Dzi´ki wysokim wynikom sprzeda˝owym,
udzia∏ Banku Zachodniego WBK S.A.
w przyroÊcie portfela kredytów mieszkaniowych ca∏ego systemu bankowego wyniós∏
w minionym roku ok. 5,7%.
Dynamiczny rozwój biznesu hipotecznego nastàpi∏ w wyniku rozszerzenia infrastruktury sprzeda˝owej banku po fuzji, wykorzystania w szerszym zakresie zewn´trznych kana∏ów dystrybucji oraz skonstru-

BankowoÊç elektroniczna
Pomimo ostrej konkurencji, Bank Zachodni WBK S.A. pozostaje jednym z wiodàcych banków w obszarze bankowoÊci elektronicznej. W minionym roku utrwali∏ swojà pozycj´ poprzez dalszy rozwój infrastruktury, usprawnianie procesów obs∏ugi, wzbogacanie oferty oraz dzia∏ania promocyjne.
Tradycyjnie ju˝, bank nadaje ton na rynku bankowoÊci internetowej. Jego udzia∏
w tym segmencie rynku wynosi ok. 31%.
Z 201,6 tys. klientów, którzy wg stanu na koniec grudnia 2001 roku posiadali dost´p do
us∏ug elektronicznych BZWBK24 (61,3 tys.
klientów na koniec 2000), 130,6 tys. to zarejestrowani u˝ytkownicy bankowoÊci internetowej. O potencjale i aktywnoÊci tej grupy Êwiadczy imponujàcy, bo ponad dwunastokrotny, wzrost iloÊci transakcji dokonanych przy u˝yciu internetu w 2001 roku
w porównaniu z rokiem poprzednim.
Jako emitent kart, Bank Zachodni WBK
S.A. posiada 10% udzia∏u w rynku. IloÊç
wa˝nych kart w dyspozycji klientów przekroczy∏a pod koniec 2001 roku 1 087 tys.,
wzrastajàc o 9% w porównaniu ze stanem
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owania wysoce konkurencyjnej oferty.
W 2001 roku, wprowadzono do oferty banku szereg innowacji stanowiàcych cz´sto nowoÊç na polskim rynku kredytów mieszkaniowych. Wymieniç tu mo˝na kredyty
Business Locum dla osób wykonujàcych
wolne zawody, kredyty o stopie procentowej
sta∏ej w okresie 5 lat, kredyty o podzielonym oprocentowaniu, kredyty z∏otowo-walutowe, etc.
Wysokà jakoÊç portfela kredytów hipotecznych Banku Zachodniego WBK S.A. zapewnia sta∏e doskonalenie procesu zarzàdzania ryzykiem kredytowym. Dobrej jakoÊci sprzyja ponadto przeprowadzona w roku
ubieg∏ym centralizacja procesu udzielania
wszystkich kredytów hipotecznych.
Przewidujemy, ˝e popyt na kredyty hipoteczne b´dzie przybiera∏ na sile pod wp∏ywem powszechnego oczekiwania na spadek
stóp procentowych oraz wzrostu znaczenia
kredytu w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

z koƒca 2000 roku. Szczególne satysfakcjonujàce wzrosty odnotowano w obszarze kart
kredytowych. Ich liczba wzros∏a trzykrotnie,
a wraz z nià - z jeszcze wi´kszà dynamikà iloÊç i wartoÊç transakcji zrealizowanych
z ich u˝yciem. W 2001 roku oferta banku
zosta∏a poszerzona o kart´ VISA Business
Electron dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz pierwszà w Polsce kart´ typu
affinity wydawanà we wspó∏pracy z Uniwersytetem Wroc∏awskim.
Bank kontynuuje inwestycje w infrastruktur´ stanowiàcà baz´ dla dalszego rozwoju
biznesu kartowego. Na koniec roku dysponowa∏ 557 bankomatami (wzrost o 14%
w stosunku do 2000) i 6500 terminalami
POS (wzrost o 55% w stosunku do 2000).
We wrzeÊniu 2001 r. uruchomiono Centrum Komunikacji w Ârodzie Wielkopolskiej, które wykonuje szereg funkcji operacyjnych w obs∏udze bankowoÊci elektronicznej, a tak˝e prowadzi infolini´ oraz
help desk dla klientów us∏ug elektronicznych. Plany rozwojowe na 2002 przewidujà dalszy rozwój centrum, m.in. w zakresie
obs∏ugi informacyjnej i sprzeda˝owej
klientów.
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Wybrane spó∏ki zale˝ne Banku Zachodniego WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
(spó∏ka podlegajàca konsolidacji)
W dniu 11 maja 2001 r. nastàpi∏a zakoƒczona sukcesem fuzja Domu Maklerskiego
BZ S.A. i Domu Maklerskiego WBK S.A., co
doprowadzi∏o do powstania podmiotu
o lepszej pozycji rynkowej i wi´kszej zdolnoÊci konkurencyjnej. W 2001 r. obroty
gie∏dowe Domu Maklerskiego BZ WBK
S.A. na rynku akcji zamkn´∏y si´ kwotà 2,4
mld z∏, co odpowiada udzia∏owi w regulowanym rynku akcji w wysokoÊci 3,9%. Obroty Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z tytu∏u transakcji terminowych przekroczy∏y
w ubieg∏ym roku tempo wzrostu rynku instrumentów pochodnych i podwy˝szy∏y
udzia∏ spó∏ki w tym rynku z 6,9% do 8%.
W konsekwencji, spó∏ka zaj´∏a trzecià pozycj´ wÊród wszystkich domów maklerskich,
za co zosta∏a uhonorowana nagrodà Prezesa Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie. O 19,6% wzros∏a wartoÊç obrotów
spó∏ki na gie∏dowym rynku obligacji, osià-

WBK AIB Asset Management S.A.
Na koniec 2001 roku wartoÊç aktywów
powierzonych przez klientów spó∏ce
WBK AIB Asset Management S.A.
wynios∏a 291 mln z∏. Dzi´ki wysokiej
jakoÊci zarzàdzania, d∏ugoterminowe stopy
zwrotu portfeli inwestycyjnych spó∏ki

gajàc poziom 384,7 mln z∏. Na rynku pierwotnym obligacje cieszy∏y si´ jeszcze wi´kszà popularnoÊcià, co wynika∏o z atrakcyjnoÊci ich oprocentowania w porównaniu
z alternatywnymi formami lokowania kapita∏u, a tak˝e zapowiedzi zmian w prawie podatkowym. W ciàgu 2001 r. Dom Maklerski
BZ WBK S.A. sprzeda∏ obligacje o wartoÊci
604,7 mln z∏, co stanowi wzrost o 69% w stosunku do roku 2000. Spó∏ka wykaza∏a si´
równie˝ du˝à aktywnoÊcià w zakresie pozyskiwania aktywów dla funduszy ARKA przyj´to wp∏aty o wartoÊci 92 mln z∏. Pomimo zapaÊci na rynku pierwotnym, w ubieg∏ym roku Dom Maklerski BZ WBK S.A.
wykazywa∏ sporà aktywnoÊç na rynku us∏ug
kapita∏owych. Obs∏u˝y∏ 7 emisji akcji spó∏ek
publicznych z prawem poboru oraz 5 emisji
bez prawa poboru. Pe∏ni∏ równie˝ funkcj´
oferujàcego dla grupy du˝ych polskich
przedsi´biorstw, przygotowa∏ kilka ofert
sprzeda˝y akcji, a tak˝e przeprowadzi∏ obs∏ug´ przydzia∏u akcji premiowych PKN Orlen S.A.
nale˝a∏y do najlepszych na rynku. Jako
strona zajmujàca si´ konstrukcjà lokaty
gwarantowanej Euro Index, WBK AIB
Asset Management S.A. jest jednym z twórców sukcesu czterech emisji tego produktu,
które przeprowadzono w zesz∏ym roku,
gromadzàc Êrodki o ∏àcznej wysokoÊci
306 mln z∏.
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WBK AIB Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

BZ WBK Finanse & Leasing S.A.

W 2001 roku wzros∏y aktywa wi´kszoÊci
funduszy inwestycyjnych. Najwi´kszy wzrost
odnotowa∏y fundusze detaliczne, a zw∏aszcza Arka Ochrona Kapita∏u, której aktywa
zwi´kszy∏y si´ o 120,4 mln z∏ w porównaniu
z rokiem poprzednim. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏y si´ programy systematycznego oszcz´dzania, w tym szczególnie Pewny
Start Dziecka w ramach funduszu Ochrona
Kapita∏u. Do wa˝niejszych osiàgni´ç spó∏ki
w 2001 roku nale˝y wygrana w przetargu na
obs∏ug´ Powszechnego Programu Emerytalnego dla jednej z wi´kszych spó∏ek polskich oraz zawarcie nowych umów na zarzàdzanie aktywami z firmami ubezpieczeniowymi. Wg stanu na koniec 2001 roku, wartoÊç aktywów funduszy inwestycyjnych ogó∏em wynios∏a 153,6 mln z∏.

Dzi´ki wysokiej dynamice wzrostu portfela umów leasingu, w 2001 roku Spó∏ka
BZ WBK Finanse & Leasing S.A. osiàgn´∏a
wynik finansowy w wysokoÊci 1,5 mln z∏.
Wed∏ug stanu na koniec 2001, oddano w leasing aktywa o wartoÊci netto 286,6 mln z∏,
a portfel umów wyniós∏ 310,4 mln z∏.
Suma bilansowa BZ WBK Finanse & Leasing S.A. powi´kszy∏a si´ w 2001 roku
o 108% (do poziomu 368,1 mln z∏.),
a przychody ze sprzeda˝y o blisko 157%
(do 100,8 mln z∏). Dynamiczny rozwój BZ
WBK Finanse & Leasing S.A. w 2001 roku
jest wynikiem szeregu czynników, z których
najwa˝niejsze to podwy˝szenie efektywnoÊci
struktur sprzeda˝owych, modyfikacje produktowe oraz wprowadzenie bardziej efektywnych rozwiàzaƒ proceduralnych.

G∏ówne za∏o˝enia strategii Banku Zachodniego WBK S.A.
W∏adze Banku Zachodniego WBK S.A. zatwierdzi∏y strategi´ na lata 2002-2005. Jej
realizacja powinna zapewniç bankowi wiodàce miejsce w czo∏ówce polskich instytucji
bankowych oraz przyczyniç si´ do dalszego
wzrostu jego wartoÊci dla akcjonariuszy.
Strategia ta stawia klienta w centrum zainteresowania, czyniàc jego potrzeby nadrz´dnà
przes∏ankà dzia∏aƒ rozwojowych banku.
Z myÊlà o klientach, uproszczone zostanà
procedury, skróceniu ulegnie czas decyzji
kredytowej, usprawniony zostanie proces
wydawania kart, wprowadzone zostanà innowacje produktowe, ulegnà zmianie kompetencje sprzedawców w oddzia∏ach. JednoczeÊnie, bank b´dzie szczególnie intensywnie inwestowa∏ w szkolenia i rozwój zawodowy pracowników zaanga˝owanych w budow´
relacji z klientami. To tylko kilka z inicjatyw,
które sprawià, ˝e Bank Zachodni WBK S.A.
b´dzie si´ wyró˝nia∏ na polskim rynku us∏ug
bankowych najwy˝szym profesjonalizmem
obs∏ugi. Jego najwa˝niejsze wyznaczniki to
umiej´tne rozpoznawanie potrzeb klienta,
pe∏ne ich zaspokajanie, a tak˝e dba∏oÊç o jego interes finansowy i piel´gnowanie wza-

raport roczny 2 0 0 1

jemnych wi´zi.
Zgodnie z nowym podejÊciem, bank skoncentruje swoje wysi∏ki na klientach indywidualnych o wy˝szych dochodach oraz na
segmencie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, nie tracàc jednak z pola widzenia
pozosta∏ych klientów. Przyj´ta orientacja
strategiczna zapewni przedstawicielom
grup docelowych najwy˝szy poziom us∏ug
w skali kraju, poniewa˝ wi´kszoÊç wysi∏ków
zostanie ukierunkowana na spe∏nienie specyficznych wymogów i preferencji wybranych klientów. Narz´dziem pomocniczym
w realizacji za∏o˝onych celów b´dzie oferta
produktowa banku. B´dzie ona stale doskonalona, jednak najwi´kszy nacisk po∏o˝ony
zostanie na rozwój wyselekcjonowanych
grup produktów takich jak: kredyty hipoteczne, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne, leasing, produkty dla biznesu.
W efekcie realizacji zamierzeƒ strategicznych, multiregionalny Bank Zachodni
WBK S.A. powinien przejàç 10% krajowego
rynku us∏ug finansowych oraz zajàç wiodàcà
pozycj´ w zakresie kluczowych produktów
bankowych.
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Fuzja
Fuzja Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. zosta∏a
zarejestrowana 13 czerwca 2001 roku, natomiast z dniem 25 czerwca 2001 roku akcje Banku Zachodniego WBK S.A. sta∏y si´
przedmiotem obrotu na Warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych. Dzi´ki dobrze zaplanowanej i odpowiednio wczeÊnie
rozpocz´tej integracji obu banków, Bank
Zachodni WBK - poczàwszy od dnia fuzji funkcjonuje na rynku jako jednolita orga-

nizacja, oferujàc te same produkty i us∏ugi
zgodnie z ujednoliconà tabelà prowizji
i op∏at. Poza harmonizacjà oferty i procedur, jednym z wa˝niejszych projektów integracyjnych by∏o wprowadzenie nowej
struktury organizacyjnej dla po∏àczonej
Centrali oraz jej podzia∏ na trzy centra:
Wroc∏aw, Poznaƒ i Warszaw´. Proces pe∏nej
integracji zakoƒczy si´ wraz z wdro˝eniem
nowego systemu informatycznego w sieci
oddzia∏ów banku.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Bank Zachodni S.A.: Dnia 3 kwietnia
2001 roku odby∏o si´ Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego S.A., które zatwierdzi∏o sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarzàdu
z dzia∏alnoÊci banku za rok 2000 oraz skonsolidowane sprawozdania grupy kapita∏owej
Banku Zachodniego S.A. za ten sam okres,
udzieli∏o absolutorium cz∏onkom Rady
Nadzorczej i Zarzàdu z wykonania obowiàzków w roku 2000, a tak˝e uchwali∏o zmiany
w sk∏adzie Rady Nadzorczej i statucie.
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.: Zwy-

czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
odby∏o si´ 4 kwietnia 2001 roku. WZA zatwierdzi∏o sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Wielkopolskiego
Banku Kredytowego S.A. za rok 2000 oraz
skonsolidowane sprawozdania grupy kapita∏owej za ten sam okres, zaakceptowa∏o zaproponowany przez Zarzàd Banku podzia∏
zysku za rok 2000, udzieli∏o absolutorium
Radzie Banku i Zarzàdowi z wykonania
obowiàzków w poprzednim roku oraz
uchwali∏o zmiany w statucie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Bank Zachodni WBK S.A.: Zwo∏ane
w dniu 26 lipca 2001 roku Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku
Zachodniego WBK S.A. uchwali∏o zmiany
w statucie spó∏ki oraz w sk∏adzie Rady Nadzorczej.
Dnia 20 sierpnia 2001 roku odby∏o si´

drugie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK
S.A., które podj´∏o uchwa∏´ w sprawie zamiany akcji imiennych w posiadaniu Skarbu Paƒstwa oraz by∏ych i obecnych pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. na akcje na okaziciela.
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Rada Nadzorcza Banku
W Radzie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. zasiadali:
Marian Górski
David McCrossan
Michael Buckley
Waldemar Fràckowiak
Gary Kennedy
Franciszek Pospiech
Aleksander Szwarc
Andrzej Wierciƒski

Przewodniczàcy Rady Banku
Wiceprzewodniczàcy Rady Banku
Cz∏onek Rady Banku
Cz∏onek Rady Banku
Cz∏onek Rady Banku
Cz∏onek Rady Banku
Cz∏onek Rady Banku
Cz∏onek Rady Banku

Mandaty Rady Banku wygas∏y 13 czerwca 2001 r.

Rada Nadzorcza Banku Zachodniego S.A. funkcjonowa∏a w nast´pujàcym sk∏adzie:
Gary Kennedy
David McCrossan
Michael Buckley
Gerry Byrne
Józef Fràckowiak
Marek Grzegorzewicz
Robert Wrzesiƒski

Przewodniczàcy Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczàcy Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady

Na mocy uchwa∏ podj´tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Banku Zachodniego S.A. w dniu 3 kwietnia
2001 roku, z funkcji cz∏onka Rady Nadzorczej odwo∏ano pana Michaela Buckley, a do
sk∏adu powo∏ano pana Gerry’ego Byrne.
Dnia 26 lipca 2001 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. odwo∏a∏o Przewodni-

czàcego Rady - pana Gary’ego Kennedy
oraz Wiceprzewodniczàcego - pana David'a
McCrossana. Do sk∏adu Rady zosta∏y powo∏ane nast´pujàce osoby: Billy Andrews, Waldemar Fràckowiak, Marian Górski, Thomas
P. Mulcahy, Aleksander Szwarc. Funkcj´
Przewodniczàcego Rady Nadzorczej powierzono panu Marianowi Górskiemu.

W efekcie powy˝szych zmian, sk∏ad Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
przedstawia si´ nast´pujàco:
Marian Górski
Józef Fràckowiak
Billy Andrews
Gerry Byrne
Waldemar Fràckowiak
Marek Grzegorzewicz
Thomas P. Mulcahy
Aleksander Szwarc
Robert Wrzesiƒski
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Przewodniczàcy Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
Cz∏onek Rady
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Zarzàd Banku
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.: Zarzàd Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
sk∏ada∏ si´ z nast´pujàcych osób:
Jacek Kseƒ
Cornelius O’Sullivan
Romuald Szeliga
Declan Flynn
Joanna OÊwiecimska
Marcin Prell

Prezes Zarzàdu Banku
Pierwszy Wiceprezes Zarzàdu Banku
Wiceprezes Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku

Kadencja Zarzàdu Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. up∏yn´∏a z dniem
13 czerwca 2001 roku.

Bank Zachodni S.A.: W sk∏ad Zarzàdu Banku Zachodniego S.A. do 13 czerwca 2001 roku wchodzi∏y nast´pujàce osoby:
Aleksander Kompf
Richard William Horgan
Janusz Krawczyk
Mateusz Morawiecki
Jacek Sieniawski

Prezes Zarzàdu Banku
Pierwszy Wiceprezes Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku

Zarzàd Banku Zachodniego WBK S.A.: W zwiàzku z po∏àczeniem Banku Zachodniego
S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Rada Banku, za zgodà Komisji Nadzoru
Bankowego, powo∏a∏a pana Jacka Ksenia na stanowisko Prezesa Zarzàdu Banku Zachodniego WBK S.A.
Na wniosek Prezesa Zarzàdu, do Zarzàdu Banku Zachodniego WBK S.A. zosta∏y powo∏ane przez Rad´ Nadzorczà nast´pujàce osoby:
Richard William Horgan
Aleksander Kompf
Tadeusz Figiel
Declan Flynn
Michael Keegan
Justyn Konieczny
Janusz Krawczyk
J´drzej Marciniak
Mateusz Morawiecki
John Moyney
Dorota Poniatowska–Maƒczak
Jacek Sieniawski
Romuald Szeliga

Pierwszy Wiceprezes Zarzàdu Banku
Wiceprezes Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Cz∏onek Zarzàdu Banku

W dniu 25 lipca 2001 roku Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A. przyj´∏a rezygnacj´ pana John'a Moyney i odwo∏a∏a go z funkcji Cz∏onka Zarzàdu Banku Zachodniego WBK S.A. Podj´∏a te˝ uchwa∏´ o powo∏aniu pana Macieja W´grzyƒskiego na stanowisko Cz∏onka Zarzàdu Banku.
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Akcje Banku Zachodniego WBK S.A. w posiadaniu Cz∏onków Zarzàdu oraz Cz∏onków
Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.:
Stan na
25.06.2001

WartoÊç
nominalna
w z∏

Stan na
31.12.2001

WartoÊç
nominalna
w z∏

Zarzàd
Banku Zachodniego WBK S.A.
Tadeusz Figiel

–

–

–

–

Declan Flynn

–

–

–

–

Richard William Horgan

–

–

–

–

Michael Keegan

–

–

–

–

3 107

31 070

3 107

31 070

Justyn Konieczny

–

–

–

–

Janusz Krawczyk

–

–

–

–

Jacek Kseƒ

232

2 320

232

2 320

J´drzej Marciniak

108

1 080

108

1 080

Mateusz Morawiecki

–

–

–

–

Dorota Poniatowska-Maƒczak

–

–

–

–

Jacek Sieniawski

1 160

11 600

1 160

11 600

Romuald Szeliga

–

–

–

–

Maciej W´grzyƒski

–

–

–

–

Billy Andrews

–

–

–

–

Gerry Byrne

–

–

–

–

Józef Fràckowiak

–

–

–

–

Waldemar Fràckowiak

–

–

278

2 780

Marian Górski

–

–

52

520

Marek Grzegorzewicz

–

–

–

–

Thomas P. Mulcahy

–

–

–

–

Aleksander Szwarc

–

–

–

–

Robert Wrzesiƒski

–

–

–

–

Aleksander Kompf

Rada Nadzorcza
Banku Zachodniego WBK S.A.
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Sytuacja Kadrowa
WielkoÊç i struktura zatrudnienia
Zmiany przeprowadzone w ubieg∏ym roku w zwiàzku z fuzjà oraz przedsi´wzi´ciami rozwojowymi by∏y ÊciÊle skoordynowane
z inicjatywami kadrowymi oraz szkoleniowymi. Równolegle z procesem ∏àczenia
central obu banków oraz przygotowaniem
placówek do funkcjonowania w ramach nowego, zgodnego z wymogami ICBS, modelu oddzia∏u, prowadzono restrukturyzacj´
zatrudnienia. Sporà grup´ pracowników
przeniesiono do innych zadaƒ lub placówek, a w obszarach, w których stwierdzono

Szkolenia
W 2001 roku Bank Zachodni WBK S.A.
intensywnie inwestowa∏ w szkolenia, uznajàc profesjonalny rozwój kadr za jednà
z najwa˝niejszych metod doskonalenia poziomu us∏ug w banku oraz skutecznà motywacj´ dla pracowników. W ciàgu 2001 roku
zorganizowano szkolenia dla przesz∏o
10 tys. uczestników, wydatkujàc na ten cel
ok. 14 mln z∏. Zdecydowana wi´kszoÊç szkoleƒ adresowana by∏a do pracowników oddzia∏ów. Poszerzy∏y one wiedz´ pracowników z zakresu zharmonizowanej oferty
i procedur, pog∏´bi∏y znajomoÊç poszczególnych produktów, analizy kredytowej,
technik sprzeda˝y oraz wielu innych dziedzin. Szczególnie mocny nacisk po∏o˝ono

brak mo˝liwoÊci zagospodarowania nadwy˝ek kadrowych, zmniejszono zatrudnienie.
Na koniec 2001 roku iloÊç obsadzonych
etatów w Grupie Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A. wynios∏a 10 020 tj.
o 1 650 mniej ni˝ w analogicznym okresie
roku poprzedniego. Z tej liczby, ponad 200
etatów przypada na Projekt B1 (prace nad
wdro˝eniem systemu ICBS) rozrastajàcy si´
pod wzgl´dem liczebnoÊci w trakcie ca∏ego
2001 roku, a blisko 90 sk∏ada si´ na zatrudnienie uruchomionego we wrzeÊniu ub.r.
Centrum Komunikacji w Ârodzie Wielkopolskiej.

na rozwój umiej´tnoÊci sprzeda˝owych pracowników. Dla podniesienia skutecznoÊci
tych szkoleƒ, przeprowadzono odr´bne cykle dla poszczególnych grup sprzedawców
tj. obs∏ugi klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych, dostosowujàc treÊci i techniki sprzeda˝owe do potrzeb
audytorium.
W ubieg∏ym roku, po raz pierwszy na tak
du˝à skal´, wykorzystano w∏asne zasoby kadrowe do celów szkoleniowych. W ramach
projektu „Trener Wewn´trzny” wy∏oniono
osoby z oddzia∏ów i Centrali, które poza
swoimi codziennymi obowiàzkami, zadeklarowa∏y gotowoÊç prowadzenia szkoleƒ dla
pracowników oraz sta∏ego doskonalenia si´
w roli trenera pod wzgl´dem warsztatowym
i merytorycznym.

.....
.....
.....
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Nak∏ady inwestycyjne
WielkoÊç i struktura inwestycji
Nak∏ady inwestycyjne Banku Zachodniego WBK S.A. wynios∏y w 2001 r. 451,0 mln
z∏. Najwi´kszy sk∏adnik tej kwoty stanowià
wydatki na technologi´ informatycznà, które osiàgn´∏y wartoÊç 327,8 mln z∏. 211,5
mln z∏ przypad∏o na realizacj´ Programu
B1, tj. inwestycje zwiàzane z wdro˝eniem
scentralizowanego systemu oddzia∏owego
(nowy model oddzia∏u, audyt informatyczny w sieci banku, etc.). Powa˝nà cz´Êç nak∏adów informatycznych przeznaczono te˝ na
potrzeby
bankowoÊci
elektronicznej,
a zw∏aszcza projekt harmonizacji i rozsze-

Program B1
2001 rok by∏ drugim z kolei rokiem intensywnych prac Programu B1, któremu powierzono zadanie uruchomienia w sieci Banku
Zachodniego WBK S.A. scentralizowanego
systemu oddzia∏owego (ICBS). Rok ten zakoƒczy∏ si´ znaczàcym sukcesem Programu
B1, tj. udanà konwersjà na nowy system
dwóch oddzia∏ów pilota˝owych. Po zakoƒczeniu z wynikiem pozytywnym dalszych testów pilota˝owych, przeprowadzone zostanà
masowe wdro˝enia systemu w sieci. Zgodnie
z harmonogramem, rozpocznà si´ one
w drugim kwartale b.r. i potrwajà do koƒca

raport roczny 2 0 0 1

rzenia us∏ug oraz uruchomienie Centrum
Komunikacji w Ârodzie Wielkopolskiej.
Inwestycje, których przedmiotem by∏y
nieruchomoÊci i Êrodki trwa∏e, poch∏on´∏y
123,2 mln z∏. Najwa˝niejsze sk∏adowe tej
pozycji zwiàzane sà z rozwojem sieci placówek banku, budowà Centrum Komputerowego we Wroc∏awiu, adaptacjà nowej
Centrali Banku Zachodniego WBK S.A.
w budynku Poznaƒskiego Centrum Finansowego oraz przystosowaniem Centrum
Królewska dla jednostek organizacyjnych
banku z siedzibà w Warszawie.
Nak∏ady inwestycyjne w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. wynios∏y 2,8 mln z∏.

pierwszej po∏owy 2003 roku. Dzi´ki odpowiednim dzia∏aniom przygotowawczym,
wdro˝enia nie b´dà powodowaç ˝adnych
niedogodnoÊci dla klientów oddzia∏ów.
Nowy system to nie tylko sprawne narz´dzie informatyczne. To tak˝e nowe procesy
i procedury oraz zmieniony zakres i podzia∏
zadaƒ w oddzia∏ach. System wprowadzi
i utrwali w banku kultur´ zorientowanà na
klienta oraz sprzeda˝, a tak˝e zracjonalizuje dzia∏alnoÊç operacyjnà oddzia∏ów. Nowoczesne, wyposa˝one w system placówki Banku Zachodniego WBK S.A. b´dà w stanie
sprostaç rosnàcym wymaganiom klientów
teraz i w przysz∏oÊci.
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Zarządzanie
Obszarami Ryzyka

Grupa Kapitałowa

Banku Zachodniego WBK S.A.

000

Zarządzanie Obszarami
Ryzyka

Zarzàdzanie kapita∏em
olityka Banku Zachodniego WBK
S.A. zak∏ada utrzymywanie silnej bazy kapita∏owej oraz efektywne jej wykorzystanie z korzyÊcià dla akcjonariuszy.
Na koniec grudnia 2001 roku, zasoby kapita∏owe banku wynios∏y 2 159,5 mln z∏. Zak∏adajàc dalszy stabilny rozwój dzia∏alnoÊci,
bank planuje utrzymaç na niezmienionym
poziomie dotychczasowà proporcj´ corocznie zatrzymywanego zysku przeznaczonego
na zwi´kszenie kapita∏u (oko∏o 80% zysku
netto). Pod koniec 2001 r. wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci banku wynosi∏ 13,14%.

P
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Zarzàdzanie aktywami i pasywami banku
G∏ównym celem zarzàdzania aktywami
i pasywami jest prowadzenie rentownej
dzia∏alnoÊci, pozwalajàcej na rozwój w ramach wyznaczonych parametrów ryzyka.
Zarzàdzanie ryzykiem prowadzone jest
w banku w zakresie okreÊlonym przez Grup´ Kapita∏owà AIB i dotyczy trzech g∏ównych obszarów ryzyka: ryzyka rynkowego,
ryzyka kredytowego oraz ryzyka p∏ynnoÊci.
Zarzàd Banku, który jest odpowiedzialny
za zarzàdzanie ryzykiem, przekaza∏ swoje
uprawnienia dwóm komitetom wy˝szego
stopnia: Komitetowi Zarzàdzania Aktywami
i Pasywami oraz Komitetowi Kredytowemu.
Obydwa komitety sà odpowiedzialne za zarzàdzanie poszczególnymi obszarami ryzyka, za bie˝àcy monitoring ogólnego ryzyka
banku oraz wytyczanie bie˝àcej polityki
w okreÊlonych przez Zarzàd ramach.

Zarzàdzanie ryzykiem kredytowym
Dzia∏alnoÊç kredytowa Banku Zachodniego WBK S.A. koncentrowa∏a si´ na wzroÊcie
portfela kredytowego przy zagwarantowaniu jego wysokiej jakoÊci, dobrej rentownoÊci oraz satysfakcji klienta.

èród∏a ryzyka kredytowego
Ryzyko kredytowe banku wynika g∏ównie
z dzia∏alnoÊci kredytowej na rynku detalicznym, korporacyjnym i mi´dzybankowym.
Jest ono zarzàdzane w ramach polityki ustalonej przez Zarzàd i poprzez system limitów
kompetencyjnych dostosowanych do wiedzy
i doÊwiadczenia kadry zarzàdzajàcej. Bank
stosuje wewn´trzny system klasyfikacji kredytów, który umo˝liwia wczesne wykrywanie
sytuacji zagra˝ajàcych pogorszeniem jakoÊci portfela kredytowego.

raport roczny 2 0 0 1

41

Zarządzanie Obszarami
Ryzyka

Ryzyka rynkowe
Zarówno polityka, jak i praktyka Banku
Zachodniego WBK S.A. w zakresie zarzàdzania ryzykiem rynkowym prowadzona
jest zgodnie z trzema zasadami:
› kluczowe zagadnienia zwiàzane z podejmowaniem i zarzàdzaniem ryzykiem rynkowym muszà byç zatwierdzone przez Zarzàd banku,
› zarzàdzanie ryzykiem rynkowym jest
scentralizowane w Pionie Skarbu,
› ryzyko rynkowe jest mierzone i monitorowane przez osoby nie zwiàzane
z podejmowaniem tego ryzyka.

Zarzàdzanie ryzykiem p∏ynnoÊci
Polityka Banku Zachodniego WBK S.A.
w zakresie utrzymywania p∏ynnoÊci definiuje minimalne udzia∏y procentowe aktywów
p∏ynnych w aktywach ogó∏em zarówno
w z∏otówkach, jak i walutach obcych.
OdpowiedzialnoÊç za codzienne przestrzeganie polityki p∏ynnoÊci spoczywa na Pionie
Skarbu i Operacji Zagranicznych. Komitet
Zarzàdzania Aktywami i Pasywami (ALCO)
monitoruje wyniki banku podczas comiesi´cznych spotkaƒ. Wszelkie odst´pstwa
oraz przyczyny niezgodnoÊci z ustalonymi
zasadami przedstawiane sà Zarzàdowi
banku.

Zarzàdzanie ryzykiem operacyjnym
Zgodnie ze standardami obowiàzujàcymi
w Grupie AIB, Bank Zachodni WBK S.A.
wprowadzi∏ przejrzysty system rozpoznawania, monitorowania oraz raportowania ryzyka operacyjnego. G∏ównym narz´dziem zapobiegania potencjalnym ryzykom oraz ∏agodzenia ich skutków jest procedura samooceny ryzyka, która ma na celu identyfikowanie oraz wycen´ wszystkich ryzyk zwiàzanych z realizowanymi w banku procesami.
Dzi´ki tej procedurze, Zarzàd koncentruje
si´ na sprawach najwa˝niejszych.
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Zarzàd Banku Zachodniego WBK S.A.:

Data

Imi´ i nazwisko

Stanowisko

05-03-2002

Jacek Kseƒ

Prezes Zarzàdu

05-03-2002

Richard William Horgan

Pierwszy Wiceprezes Zarzàdu

05-03-2002

Declan Flynn

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Micha∏ Gajewski

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Michael Keegan

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Justyn Konieczny

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Janusz Krawczyk

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Jacek Marcinowski

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Mateusz Morawiecki

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Maciej W´grzyƒski

Cz∏onek Zarzàdu Banku

raport roczny 2 0 0 1
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Opinia Bieg∏ego Rewidenta
Dla Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A. (Grupa), stanowiàcego za∏àcznik do niniejszej opinii i obejmujàcego:

n wst´p;

n noty

n skonsolidowany

bilans sporzàdzony na
dzieƒ 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´
24.788.308 tys. z∏;
n skonsolidowany rachunek zysków i strat
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2001 r. wykazujàcy zysk netto
148.509 tys. z∏;
n skonsolidowane sprawozdanie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2001 r. wykazujàce zwi´kszenie stanu
Êrodków pieni´˝nych netto na sum´
476.384 tys. z∏;
n zestawienie zmian w skonsolidowanym
kapitale w∏asnym, wykazujàce na dzieƒ
31 grudnia 2001 r. kapita∏ w∏asny w kwocie 2.154.432 tys. z∏;
n zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujàce sum´ 58.870.475 tys. z∏;

raport roczny 2 0 0 1

objaÊniajàce;
oraz stanowiàcà podstaw´ ich sporzàdzenia
dokumentacj´ konsolidacyjnà.

Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z dzia∏alnoÊci Grupy odpowiedzialny jest
Zarzàd jednostki dominujàcej. Naszym zadaniem by∏o wyra˝enie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na
podstawie przeprowadzonego badania.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do
obowiàzujàcych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
n przepisów ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121
poz. 591 z póêniejszymi zmianami);
n norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta wydanych przez Krajowà Rad´
Bieg∏ych Rewidentów.
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Badanie nasze zosta∏o zaplanowane
i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie
wybranej próby, dowodów i zapisów ksi´gowych potwierdzajàcych kwoty i informacje
wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Grup´ oraz istotnych oszacowaƒ
dokonywanych przy sporzàdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji.
Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Dokumentacja konsolidacyjna oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzàdzone zosta∏o na podstawie sprawozdaƒ
finansowych podmiotów wchodzàcych
w sk∏ad Grupy z zastosowaniem w Grupie
generalnie jednakowych zasad rachunkowoÊci i metod wyceny. Okres obrotowy spó∏ki wchodzàcej w sk∏ad Grupy jest zgodny
z okresem obrotowym spó∏ki dominujàcej

Banku Zachodniego WBK S.A.
Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Grupy za
okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2001 r. sà zgodne z informacjami zawartymi
w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. jest pierwszym sprawozdaniem
rocznym sporzàdzonym przez Grup´ po
po∏àczeniu Banku Zachodniego S.A.
(BZ S.A.) i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. (WBK S.A.) oraz Domu Maklerskiego BZ S.A. (DM BZ S.A.) i Domu Maklerskiego WBK S.A (DM WBK S.A.).
Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Fabryczna
VI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego swoim postanowieniem
zarejestrowa∏ po∏àczenie BZ S.A. z WBK
S.A. w dniu 13 czerwca 2001 r. Sàd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego swoim
postanowieniem zarejestrowa∏ po∏àczenie
DM WBK S.A. z DM BZ S.A. w dniu 11 maja 2001 r.

W zwiàzku z powy˝szym, dane porównawcze dotyczàce roku obrotowego zakoƒczonego 31 grudnia 2000 r., przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu
Banku Zachodniego WBK S.A. za okres
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2001 r., sporzàdzone zosta∏y na podstawie
skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych grup kapita∏owych poszczególnych
∏àczàcych si´ Banków za okres obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. Na
temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej WBK S.A.
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2000 r. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej BZ S.A. za okres obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2000 r. wydaliÊmy
w dniu 19 lutego 2001 r. opinie bieg∏ego
rewidenta.

$
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Naszym zdaniem, za∏àczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy we
wszystkich istotnych aspektach:
n

zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonej dokumentacji
konsolidacyjnej, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciàg∏y zasadami rachunkowoÊci, okreÊlonymi w obowiàzujàcej na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
ustawie o rachunkowoÊci, w Uchwale Nr
1/98 Komisji Nadzoru Bankowego
w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków i sporzàdzania informacji
dodatkowej oraz w Uchwale Nr 2/98
Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie
szczególnych zasad sporzàdzania przez
banki skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych, jak równie˝ w rozporzàdze-

niu Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartoÊciowych (Dz.
U. Nr 139 z dnia 10 grudnia 2001 r.)
oraz interpretacjach Komisji Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d dotyczàcych tego
rozporzàdzenia,
n

jest zgodne co do formy i treÊci z obowiàzujàcymi Grup´ przepisami prawa
oraz statutem jednostki dominujàcej,

n przedstawia

rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Grupy na dzieƒ 31
grudnia 2001 r. oraz wynik finansowy za
okres obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2001 r.

Osoba dzia∏ajàca w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Adam Celiƒski
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 90033/7039

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
uprawnionych do badania
sprawozdaƒ finansowych pod numerem 144

Warszawa, 5 marzec 2002 r.

raport roczny 2 0 0 1
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Wst´p
Dzia∏alnoÊç Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego
WBK S.A.
ank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominujàcym Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym konsolidacjà metodà pe∏nà obj´to
Dom Maklerski BZ WBK S.A. Natomiast
pozosta∏e spó∏ki wchodzàce w sk∏ad Grupy
Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A.,
które nie zosta∏y skonsolidowane w prezentowanym sprawozdaniu finansowym, przedstawiono w dalszej cz´Êci wst´pu.

B

Dzia∏alnoÊç podmiotu dominujàcego dzonym w Krajowym Rejestrze Sàdowym
pod numerem KRS 8723.
Banku Zachodniego WBK S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. powsta∏ w wyniku po∏àczenia Banku Zachodniego S.A.
i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
dnia 13 czerwca 2001 roku.
W tym dniu Sàd Rejonowy dla Wroc∏awiaFabryczna VI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego zarejestrowa∏ po∏àczenie Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., zaÊ Sàd
Rejonowy w Poznaniu Wydzia∏ Gospodarczy
Rejestrowy Krajowego Rejestru Sàdowego
wykreÊli∏ z Krajowego Rejestru Sàdowego
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. zosta∏ zarejestrowany przez Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Fabryczna VI Wydzia∏ Gospodarczy Rejestrowy w rejestrze przedsi´biorców prowa-

raport roczny 2 0 0 1

Siedziba banku mieÊci si´ we Wroc∏awiu
a firma banku brzmi “Bank Zachodni WBK
Spó∏ka Akcyjna”.
Bank Zachodni WBK S.A. otrzyma∏ numer identyfikacyjny REGON: 930041341,
do którego przypisane sà mi´dzy innymi
nast´pujàce informacje: Szczególna forma
prawna: 16 Spó∏ki Akcyjne, Rodzaj dzia∏alnoÊci wg Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
(PKD) 6512A Pozosta∏a dzia∏alnoÊç bankowa, bran˝a: banki.
Kapita∏ zak∏adowy Banku Zachodniego
WBK S.A. wynosi 729.603 tys. z∏.
Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferujàcym
szeroki zakres us∏ug bankowych w obrocie
krajowym i zagranicznym, dla osób prawnych i fizycznych.
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Przedmiotem dzia∏alnoÊci Banku ZachodPrzedmiotem dzia∏alnoÊci banku mogà
niego WBK S.A. jest zgodnie ze statutem byç równie˝ nast´pujàce czynnoÊci nie b´dàwykonywanie nast´pujàcych czynnoÊci ban- ce czynnoÊciami bankowymi polegajàce na:
kowych:
n przyjmowanie

wk∏adów pieni´˝nych p∏atnych na ˝àdanie lub z nadejÊciem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wk∏adów, w tym przyjmowanie i lokowanie Êrodków pieni´˝nych
w bankach krajowych i zagranicznych,
n prowadzenie innych rachunków bankowych,
n udzielanie kredytów,
n udzielanie gwarancji bankowych,
n emitowanie bankowych papierów wartoÊciowych,
n przeprowadzanie bankowych rozliczeƒ
pieni´˝nych,
n udzielanie po˝yczek pieni´˝nych,
n dokonywanie operacji czekowych i wekslowych,
n wydawanie kart p∏atniczych oraz wykonywanie operacji przy ich u˝yciu,
n dokonywanie terminowych operacji finansowych,
n nabywanie i zbywanie wierzytelnoÊci pieni´˝nych,
n przechowywanie przedmiotów i papierów
wartoÊciowych oraz udost´pnianie skrytek sejfowych,
n wykonywanie czynnoÊci obrotu dewizowego,
n udzielanie por´czeƒ,
n wykonywanie czynnoÊci zleconych, zwiàzanych z emisjà papierów wartoÊciowych,
n wykonywanie czynnoÊci banku - reprezentanta obligatariuszy.

n obejmowaniu

lub nabywaniu akcji i praw
z akcji, udzia∏ów innej osoby prawnej
oraz wk∏adów w spó∏kach komandytowych lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w granicach ograniczeƒ i limitów okreÊlonych ustawà Prawo bankowe,
n zaciàganiu zobowiàzaƒ zwiàzanych z emisjà papierów wartoÊciowych,
n dokonywaniu obrotu papierami wartoÊciowymi na rachunek w∏asny lub na zlecenie osób trzecich,
n dokonywaniu zamiany wierzytelnoÊci na
sk∏adniki majàtku d∏u˝nika,
n nabywaniu i zbywaniu nieruchomoÊci
oraz wierzytelnoÊci zabezpieczonych hipotekà,
n Êwiadczeniu us∏ug konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
n Êwiadczeniu innych us∏ug finansowych,
polegajàcych na:
• prowadzeniu rachunków papierów wartoÊciowych,
• poÊredniczeniu i wspó∏dzia∏aniu w uzyskiwaniu kredytów i po˝yczek,
• dokonywaniu czynnoÊci inkasowych
w oparciu o dokumenty stwierdzajàce istnienie wierzytelnoÊci pieni´˝nej,
• zawieraniu i wykonywaniu umów z przedsi´biorcami, w tym zagranicznymi, o akwizycj´ wp∏at na rachunki bankowe,
• uczestniczeniu finansowym i operacyjnym
w projektach i przedsi´wzi´ciach mi´dzynarodowych,
• wykonywaniu czynnoÊci powierniczych,
• Êwiadczeniu us∏ug leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych, franchisingowych, subemisji inwestycyjnych i us∏ugowych,
• dokonywaniu obrotu zbywalnymi prawami
majàtkowymi wynikajàcymi z papierów wartoÊciowych oraz zbywalnymi prawami majàtkowymi, których cena zale˝y bezpoÊrednio lub poÊrednio od ceny papierów wartoÊciowych (prawa pochodne) - na rachunek
w∏asny lub na zlecenie osób trzecich,
• prowadzeniu, na zlecenie Ministra Skar-
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bu, czynnoÊci wynikajàcych z ustawy
z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych,
• przyjmowaniu w zarzàd akcji Skarbu Paƒstwa,
n prowadzeniu dzia∏alnoÊci akwizycyjnej na
rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
n wykonywaniu funkcji depozytariusza
w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
n wykonywaniu funkcji depozytariusza
w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych,
n poÊrednictwo w sprzeda˝y produktów
ubezpieczeniowych, leasingowych oraz
jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Bank mo˝e wykonywaç wy˝ej wymienione
czynnoÊci na zlecenie innych banków, o ile
nale˝à do zakresu dzia∏ania banków zlecajàcych. Bank Zachodni WBK S.A. mo˝e wspó∏pracowaç z krajowymi, zagranicznymi i mi´dzynarodowymi bankami i instytucjami finansowymi, jeÊli wynika to z zadaƒ banku,
oraz Êwiadczyç us∏ugi w zakresie transportu
wartoÊci.

raport roczny 2 0 0 1

Bank mo˝e tworzyç bàdê przyst´powaç do
izb rozliczeniowych w formie spó∏ek prawa
handlowego w celu wymiany zleceƒ p∏atniczych oraz ustalenia wzajemnych wierzytelnoÊci wynikajàcych z tych zleceƒ. Je˝eli przepis szczególny nak∏ada obowiàzek uzyskania
wymaganych zezwoleƒ do wykonywania tych
dzia∏aƒ, wykonywanie tych czynnoÊci mo˝e
mieç miejsce dopiero po ich uzyskaniu.
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Dzia∏alnoÊç Domu Maklerskiego
BZ WBK S.A. – podmiotu
konsolidowanego metodà pe∏nà
Dom Maklerski WBK S.A. powsta∏ w wyniku po∏àczenia Domu Maklerskiego WBK
S.A. oraz Domu Maklerskiego BZ S.A. dnia
11 maja 2001 r. i w tym dniu zosta∏ wpisany
do Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 6408 przez Sàd Rejonowy
w Poznaniu, XXI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, a Dom Maklerski Banku Zachodniego S.A. zosta∏ wykre-

Zgodnie z decyzjà Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (KPWiG - 4021-9/2001),
Rady Nadzorczej Spó∏ki Akcyjnej Centralna
Tabela Ofert oraz Statutem Spó∏ki, Dom
Maklerski BZ WBK S.A. wykonuje nast´pujàce czynnoÊci:
n oferowanie papierów wartoÊciowych
w obrocie pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej,
n nabywanie lub zbywanie papierów wartoÊciowych na cudzy rachunek (us∏ugi brokerskie),
n nabywanie lub zbywanie papierów wartoÊciowych na w∏asny rachunek, w celu realizacji zadaƒ zwiàzanych z organizacjà

Êlony z Rejestru Przedsi´biorców dnia
12 wrzeÊnia 2001 roku.
W dniu 10 sierpnia 2001 roku po∏àczony
Dom Maklerski WBK S.A. zosta∏ zarejestrowany jako Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Kapita∏ zak∏adowy Domu Maklerskiego BZ
WBK S.A. w Poznaniu wynosi 66.681 tys. z∏.
Dom Maklerski BZ WBK S.A. posiada numer identyfikacyjny REGON: 639631042.
Jego szczególna forma prawna to: 16 Spó∏ki
Akcyjne, a rodzaj dzia∏alnoÊci wg Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD): 6712Z Dzia∏alnoÊç Maklerska i Zarzàdzanie Funduszami.

rynku regulowanego,
rachunków papierów wartoÊciowych oraz rachunków pieni´˝nych
s∏u˝àcych do ich obs∏ugi,
n podejmowanie czynnoÊci faktycznych
i prawnych, których celem jest doprowadzenie do obj´cia lub nabycia przez zleceniodawc´ papierów wartoÊciowych niedopuszczonych do publicznego obrotu,
n podejmowanie czynnoÊci zwiàzanych
z obs∏ugà towarzystw funduszy powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych,
n podejmowanie czynnoÊci na rynku CTO
– regulowanym obrocie pozagie∏dowym.
n prowadzenie
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Opis zasad rachunkowoÊci przyj´tych
do Sprawozdania Finansowego Banku Zachodniego
WBK S.A.
Podstawy prawne
dla skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Banku Zachodniego
WBK S.A.
Bank dzia∏a w oparciu o Ustaw´ Prawo
bankowe, Kodeks Spó∏ek Handlowych,
Ustaw´ o rachunkowoÊci oraz inne przepisy
prawa polskiego. Podstaw´ wewn´trznych
uregulowaƒ stanowi Statut banku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za rok 2001 sporzàdzone zosta∏o na podstawie prowadzonej w sposób ciàg∏y dokumentacji, przy zastosowaniu zasad i metod rachunkowoÊci, w tym wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego
okreÊlonych w nast´pujàcych aktach prawnych:
n Ustawa

o rachunkowoÊci z 29 wrzeÊnia
1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591, z póêniejszymi zmianami),
n Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 140 poz. 939 wraz
z póêniejszymi zmianami),
n Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.
U. Nr 106 poz. 482 wraz z póêniejszymi
zmianami),
n Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
16 paêdziernika 2001 roku w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569),
n Rozporzàdzenie
Ministra Finansów

raport roczny 2 0 0 1

z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest dzia∏alnoÊç maklerska,
n Rozporzàdzenie
Ministra Finansów
z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie
okreÊlenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowoÊci w odniesieniu do jednostek b´dàcych emitentami papierów wartoÊciowych
dopuszczonych do publicznego obrotu
lub emitentami papierów wartoÊciwych
ubiegajàcych si´ o ich dopuszczenie do
publicznego obrotu,
n Rozporzàdzenie
Ministra Finansów
z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych
banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków b´dàcych emitentami papierów wartoÊciowych
dopuszczonych do publicznego obrotu
lub emitentami papierów wartoÊciowych
ubiegajàcymi si´ o ich dopuszczenie do
publicznego obrotu,
n Uchwa∏a Nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z 3 czerwca 1998 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci banków i sporzàdzania informacji dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14 poz. 27),
n Uchwa∏a Nr 8/99 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.
Urz. NBP Nr 26 poz. 43).
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Skonsolidowany raport Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2001 jest pierwszym
publikowanym skonsolidowanym raportem
rocznym banku po po∏àczeniu Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku
Kredytowego S.A. w dniu 13 czerwca 2001
roku oraz Domu Maklerskiego BZ S.A.
i Domu Maklerskiego WBK S.A. w dniu 11
maja 2001 roku. Fuzja zosta∏a przeprowadzona w oparciu o brytyjskie zasady UK
FRS, a w szczególnoÊci FRS 6 i uj´ta w sprawozdaniu finansowym Banku Zachodniego
WBK S.A. oraz Domu Maklerskiego BZ

WBK S.A. za rok 2001.
Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. zosta∏o sporzàdzone
przy za∏o˝eniu kontynuowania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez bank i nie istniejà
okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enia
zwiàzane z dalszym funkcjonowaniem
banku.
Prezentowane informacje porównawcze
roku 2000 sà danymi “pro forma” ustalonymi wed∏ug zasad opisanych w Dodatkowych notach objaÊniajàcych sprawozdania
SAB-RS 2001.

56


Zasady wyceny aktywów i pasywów
oraz pomiaru wyniku finansowego
w Grupie Kapita∏owej Banku
Zachodniego WBK S.A.
W oparciu o wczeÊniej wymienione przepisy, Grupa Kapita∏owa Banku Zachodniego
WBK S.A. stosuje nast´pujàce zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego:

n

Nale˝noÊci od sektora finansowego, niefinansowego i bud˝etowego prezentowane sà wed∏ug wartoÊci netto, tj. w wartoÊci nominalnej, powi´kszonej o odsetki
zapad∏e i naliczone oraz pomniejszone
o utworzone rezerwy celowe, zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami.
n D∏u˝ne papiery wartoÊciowe oraz papiery
wartoÊciowe z prawem do kapita∏u klasyfikowane sà zgodnie z przeznaczeniem
na papiery wartoÊciowe lokacyjne lub
handlowe.
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe, przeznaczone do obrotu, wykazuje si´ w bilansie
wed∏ug ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, premi´, jednak nie wy˝szej od ceny sprzeda˝y netto.
W przypadku, gdy ta wartoÊç jest wy˝sza
od ceny sprzeda˝y netto, ró˝nic´ zalicza
si´ do kosztów z operacji finansowych.
Natomiast d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
przeznaczone na lokaty, wykazywane sà
w ksi´gach w cenie nabycia skorygowanej
o naliczone odsetki, dyskonto, premi´,
z uwzgl´dnieniem odpisów z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci.
Papiery wartoÊciowe z prawem do kapita∏u, które zosta∏y zakwalifikowane do papierów przeznaczonych do obrotu, wykazuje si´ w bilansie w cenie nabycia, jednak nie wy˝szej ni˝ cena sprzeda˝y netto.
W przypadku, gdy cena sprzeda˝y netto
jest ni˝sza od ceny nabycia, ró˝nic´ zalicza do kosztów z operacji finansowych.
Nabyte papiery wartoÊciowe z prawem
do kapita∏u, zakwalifikowane jako lokaty,
wykazuje si´ w cenie nabycia z uwzgl´dnieniem odpowiednio odpisów z tytu∏u
trwa∏ej utraty wartoÊci.
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Akcje i udzia∏y z nieograniczonà zbywalnoÊcià, nie notowane na gie∏dzie i nie
znajdujàce si´ w regulowanym obrocie
pozagie∏dowym, wycenione zosta∏y wg
wartoÊci nabycia, pomniejszonej o utworzonà rezerw´.
W Domu Maklerskim BZ WBK S.A.
transakcje sprzeda˝y papierów wartoÊciowych prezentowane sà metodà zysku
bàdê straty na sprzeda˝y.
n Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych wykazuje si´ w cenie nabycia
z uwzgl´dnieniem odpisów z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci.
n Ârodki trwa∏e oraz wartoÊci niematerialne i prawne wykazywane sà wed∏ug ceny
nabycia obejmujàcej kwot´ nale˝nà
sprzedajàcemu oraz inne koszty zwiàzane
bezpoÊrednio z zakupem, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) liczone metodà liniowà, wed∏ug
stawek okreÊlonych w planie amortyzacji
Banku Zachodniego WBK S.A. na rok
2001. Stawki amortyzacji uwzgl´dniajà
planowany czas ekonomicznego i technologicznego zu˝ycia. Amortyzacja zwiàzana ze zlikwidowanymi, sprzedanymi bàdê
nieodp∏atnie przekazanymi Êrodkami
trwa∏ymi oraz wartoÊciami niematerialnymi i prawnymi stanowi element pozosta∏ych kosztów operacyjnych.
n Wykazywana w aktywach wartoÊç firmy stanowi ró˝nic´ pomi´dzy cenà nabycia a wartoÊcià rynkowà nabytego zorganizowanego
przedsi´biorstwa bankowego. Zgodnie
z polskimi zasadami rachunkowoÊci wartoÊç firmy zaliczana jest do wartoÊci niematerialnych i prawnych i rozliczana liniowo
przez 5 lat w koszty amortyzacji.
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n

Majàtek przej´ty za d∏ugi wykazuje si´
w kwocie d∏ugu, za który aktywa przyj´to
z tym ˝e, w stosunku do niektórych sk∏adników przej´tego majàtku stosuje si´ zasady wyceny okreÊlone w § 28 ust. 1 pkt 5
Uchwa∏y nr 1 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 roku. Na ró˝nic´ pomi´dzy kwotà d∏ugu a wartoÊcià majàtku przej´tego za d∏ugi, ustalonà zgodnie z powo∏anymi przepisami, tworzy si´
rezerw´ celowà.
n Zobowiàzania, w tym Êrodki na rachunkach bankowych, wykazuje si´ w kwocie
wymagajàcej zap∏aty, która obejmuje równie˝ naliczone odsetki.
n Aktywa i pasywa stanowiàce bilansowe
i pozabilansowe pozycje walutowe wykazuje si´ w z∏otych, po przeliczeniu wed∏ug
Êredniego kursu ustalonego dla ka˝dej
waluty przez Prezesa NBP i obowiàzujàcego w ostatnim dniu roboczym okresu
sprawozdawczego.
n Przychody i koszty z tytu∏u odsetek ujmuje si´ w rachunku zysków i strat na zasadzie memoria∏owej tzn., ujmuje si´ wszystkie przypadajàce na dany okres przychody (z wyjàtkiem odsetek zapad∏ych i niezapad∏ych od nale˝noÊci zagro˝onych, odsetek skapitalizowanych oraz odsetek
otrzymanych z góry, przypadajàcych na
nast´pne okresy sprawozdawcze) oraz poniesione koszty (odsetki wymagalne i nie
wymagalne przypadajàce za dany okres),
niezale˝nie od terminu ich zap∏aty.
n Prowizje zawierajàce m.in. dochody
otrzymane z tytu∏u udzielonych kredytów,
po˝yczek i gwarancji bankowych zalicza
si´ do wyniku w momencie udzielenia
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kredytu lub gwarancji, z wyjàtkiem kredytów spe∏niajàcych jednoczeÊnie nast´pujàce dwa warunki: minimalna kwota
kredytu wynosi 1 mln z∏ oraz okres sp∏aty tego kredytu jest d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, te prowizje rozliczane sà w czasie proporcjonalnie do okresu ˝ycia kredytu.
n Wynik na operacjach walutowych na
rynku mi´dzybankowym dotyczàcych
transakcji SWAP wykazywany jest w pozycji “wynik na operacjach finansowych”, natomiast wynik z transakcji z∏otowych wykazywany jest w “wyniku z tytu∏u odsetek”. Walutowe transakcje
SWAP zosta∏y wycenione w ten sposób,
˝e ich cz´Êç terminowa odzwierciedla
wartoÊç rynkowà, cz´Êç bie˝àca jest zrewaluowana zgodnie z kursem fixing,
ustalonym w dniu 31 grudnia 2001 roku; wartoÊç uj´ta w rachunku wyników
jest sumà opisanych wy˝ej rewaluacji,
pomniejszonà o naliczone punkty swapowe.
n Rezerwy celowe na nale˝noÊci zakwalifikowane do kategorii normalnych - w zakresie udzielonych osobom prywatnym
kredytów konsumpcyjnych (z wyjàtkiem
kredytów mieszkaniowych), do kategorii
pod obserwacjà a tak˝e do grupy nale˝noÊci zagro˝onych i na udzielone zobowiàzania pozabilansowe, tworzone sà
zgodnie z Uchwa∏à Nr 8/99 Komisji
Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia
1999 roku.
n Rezerwa na ryzyko ogólne jest tworzona
w ci´˝ar kosztów bie˝àcego roku na pokrycie ryzyk zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci bankowej, na podsta-
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wie art.130 Ustawy Prawo bankowe
z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
n Rezerwa na podatek dochodowy od
osób prawnych jest tworzona na przejÊciowà ró˝nic´ spowodowanà odmiennoÊcià momentu uznania przychodu za
osiàgni´ty lub kosztu za poniesiony,
w myÊl Ustawy o rachunkowoÊci i obowiàzujàcych przepisów podatkowych.
n Obowiàzkowe obcià˝enie wyniku finansowego stanowi wielkoÊç zobowiàzania podatkowego wynikajàca z deklaracji CIT
skorygowana o wartoÊç rezerwy (aktywa)
na podatek odroczony.
W zakresie kalkulacji rezerwy i aktywów
z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego, bank stosuje polityk´ polegajàcà na:
• ujmowaniu w rezerwie na ten podatek
wszystkich przychodów, których realizacja
podatkowa nastàpi w przysz∏oÊci, a które,
zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami rachunkowoÊci zosta∏y zaliczone do wyniku
finansowego bie˝àcego okresu sprawozdawczego,
• ujmowaniu w sprawozdaniu finansowym
aktywów z tytu∏u podatku odroczonego
wy∏àcznie w stosunku do tych pozycji rachunku wyników, co do których pewnoÊç
ich aktywowania jest wystarczajàco uzasadniona.
n Koszty fuzji banków WBK S.A. i BZ S.A.
zosta∏y uj´te w ksi´gach po∏àczonego
Banku Zachodniego WBK S.A. w wartoÊci
historycznej i obcià˝y∏y w ca∏oÊci koszty
dzia∏ania banku.
Analogicznie koszty fuzji obcià˝y∏y rachunek zysków i strat po∏àczonego Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
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korekty wyniku netto Domu Maklerskie-

go BZ WBK S.A. o eliminacj´ amortyzacji
wartoÊci firmy prezentowanej w bilansie
Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (powsta∏ej w momencie sprzeda˝y przez
WBK S.A. Centralnego Biura Maklerskiego do Spó∏ki Dom Maklerski WBK
S.A.) - 4 664 tys. z∏,
n korekt konsolidacyjnych w wysokoÊci
(3 357) tys. z∏ majàcych na celu:
• eliminacje dywidendy otrzymanej od Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. - (2 842)
tys. z∏,
• ca∏kowity odpis wartoÊci firmy z konsolidacji - (1 959) tys. z∏,
• korekt´ amortyzacji wartoÊci niematerialnych
i prawnych z tytu∏u nabycia przedsi´biorstwa
bankowego GBH S.A. - 1 444 tys. z∏.

Skonsolidowany raport roczny prezentuje
dane Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A., w której sk∏ad wchodzà: Bank
Zachodni WBK S.A. - podmiot dominujàcy
oraz Dom Maklerski BZ WBK S.A. - jednostka obj´ta konsolidacjà metodà pe∏nà.
Dane finansowe zawarte w jednostkowym
bilansie i rachunku wyników Banku Zachodniego WBK S.A. za badany okres powsta∏y
poprzez po∏àczenie bilansów Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. i Banku Zachodniego S.A. na dzieƒ 13 czerwca 2001 r., dodanie danych zawartych w rachunku wyników
Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. za
okres od 1 stycznia do 13 czerwca 2001 r. do
danych zawartych w rachunku wyników Banku Zachodniego S.A. oraz dokonanie ko-

niecznych korekt majàcych na celu eliminacj´ transakcji wzajemnych oraz ujednolicenie
sposobu prezentacji sprawozdaƒ finansowych. Dane finansowe zawarte w jednostkowym bilansie i rachunku wyników Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. za badany okres powsta∏y poprzez po∏àczenie bilansów Domu
Maklerskiego BZ S.A. i Domu Maklerskiego
WBK S.A. na dzieƒ 11 maja 2001 r., dodanie
danych zawartych w rachunku wyników Domu Maklerskiego BZ S.A. za okres od 1 stycznia do 11 maja 2001 r. do danych zawartych
w rachunku wyników Domu Maklerskiego
WBK S.A. oraz dokonanie koniecznych korekt majàcych na celu eliminacj´ transakcji
wzajemnych oraz ujednolicenie sposobu prezentacji sprawozdaƒ finansowych.

Dane porównawcze za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2000 r. (w dalszej cz´Êci raportu zwane danymi “pro forma”) powsta∏y poprzez po∏àczenie danych zawartych
w bilansach Grupy Kapita∏owej Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. i Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego S.A. sporzàdzonych
na dzieƒ 31 grudnia 2000 r. oraz danych zawartych w rachunkach wyników tych grup za
okres 12 miesi´cy zakoƒczony 31 grudnia
2000 r. Nast´pnie dokonano koniecznych korekt majàcych na celu eliminacj´ transakcji
wzajemnych oraz ujednolicenie sposobu pre-

zentacji sprawozdaƒ finansowych.
W roku 2000 konsolidacjà metodà pe∏nà obj´ty by∏ równie˝ Gliwicki Bank Handlowy S.A.,
którego przedsi´biorstwo bankowe zosta∏o zakupione przez Wielkopolski Bank Kredytowy
S.A. w II pó∏roczu 2000 roku. Uj´cie w sprawozdaniu finansowym grupy aktywów i pasywów nabytego od GBH S.A. przedsi´biorstwa
bankowego powoduje, ˝e dane finansowe zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Banku Zachodniego WBK
S.A. za rok 2001 sà w pe∏ni porównywalne
z okresem poprzednim.

Informacje, które sà zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2001, zosta∏y przygotowane z uwzgl´dnieniem w Grupie
zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego na dzieƒ sporzàdzenia raportu i uwzgl´dniajà korekty z tytu∏u rezerw, rezerwy przejÊciowej na odroczony
podatek dochodowy oraz odpisów aktualizujàcych wartoÊç sk∏adników majàtku.
W 2001 roku Grupa Kapita∏owa Banku
Zachodniego WBK S.A. wygenerowa∏a zysk
w kwocie 148 509 tys. z∏. Ró˝nica pomi´dzy
wynikiem Banku Zachodniego WBK S.A.
a wynikiem Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A. powsta∏a w efekcie:
n
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.....
.....
.....
Na podstawie Ustawy o rachunkowoÊci
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r., Uchwa∏y Nr
2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z 3
czerwca 1998 r. z uwzgl´dnieniem przepisów Rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 19 listopada 1999 r., skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie zosta∏y obj´te wymienione ni˝ej jednostki zale˝ne i stowarzyszone, z uwagi na nieznaczne wielkoÊci wybranych danych finansowych, a wynikajàce ze sprawozdaƒ finansowych tych spó∏ek, w stosunku do wartoÊci
osiàgni´tych przez Bank Zachodni WBK
S.A. za rok 2001, tj.:
n

sumy bilansowej na dzieƒ 31.12.2001 r.
z odsetek za okres od 1.01-31.12.2001 r.

n przychodów
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61

24 829 405 tys. z∏,
2 649 628 tys. z∏.
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Odpowiednie dane dla spó∏ek wy∏àczonych
z konsolidacji przedstawia poni˝sze zestawienie:

w tys. z∏

Procent
Suma
posiadanego bilansowa
kapita∏u
zak∏adowego

Udzia∏ Przychody
Udzia∏ w
w sumie ze sprzea˝y przychodach
bilansowej
towarów
Banku
Banku i produktów Zachodniego
Zachodniego
oraz
WBK S.A.
WBK S.A.
operacji
finansowych

Spó∏ki zale˝ne Banku Zachodniego WBK S.A.
WBK Finanse & Leasing S.A.v
WBK NieruchomoÊci S.A.
Gliwicki Bank Handlowy S.A.
Brytyjsko-Polskie Towarzystwo
Finansowe WBK-CU Sp. z o.o.
AIB WBK Fund Management
Sp. z o.o
Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o.
WBK NieruchomoÊci i Wspólnicy
Sp. Komandytowa
Gospodarstwo Rolne Cisy Sp. z o.o.
w likwidacji
BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.u

99,99
99,99
97,29

369 875
298
24 081

1,490%
0,001%
0,097%

100 752
1 068
2 815

0,040%
0,040%
0,106%

60,00

1 354

0,005%

7 324

0,276%

54,00
51,00

9 952
7 313

0,040%
0,029%

16 925
26 050

0,639%
0,983%

99,99

158 033

0,636%

19 110

0,721%

100,00
100,00

60
5 322

0,000%
0,021%

b.d.
–

b.d.
–

Spó∏ki stowarzyszone Banku Zachodniego WBK S.A.
WBK AIB Asset Management S.A.
eCard S.A.
NFI Magna Polonia S.A.l
WESTFUND Ltd.n
Kanwig Trading ˚urawica Sp. z o.o.
w likwidacjiQ
Kanwig Agencja Celna Sp. z o.o.
w likwidacjiQ
POLFUND – Fundusz
Por´czeƒ Kredytowycht
LZPS PROTEKTOR S.A.l

50,00
28,57
21,57
33,70

14 351
4 307
212 109
8 153

0,058%
0,017%
0,854%
0,033%

5 525
1 777
-7
645

0,209%
0,067%
0,000%
0,024%

77,00

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

49,00

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

50,00
21,80

b.d.
31 877

b.d.
0,128%

b.d.
35 142

b.d.
1,326%

n dane wed∏ug Êredniego kursu NBP funta z dnia 29 czerwca 2001 r. wynoszàcego 5,6062 z∏
t dane w/w spó∏ki za rok obrotowy 2001 b´dà pokazane ∏àcznie za rok obrotowy 2002
u Spó∏ka zosta∏a utworzona w paêdzierniku 2001 r., nie wystàpi∏y przychody ze sprzeda˝y towarów i us∏ug

oraz przychody finansowe.
l dane na koniec wrzeÊnia 2001 r.

Q dane na koniec 1999 r.
v dane na koniec listopada 2001 r.
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¸àczna kwota sum bilansowych i przychodów ze sprzeda˝y towarów i produktów
oraz operacji finansowych jednostek nie
obj´tych konsolidacjà nie przekracza 20%
odpowiednich wielkoÊci sprawozdania finansowego tj. ∏àcznej sumy bilansowej
w wysokoÊci 25 676 490 tys. z∏ i ∏àcznych
przychodów ze sprzeda˝y towarów i produktów oraz operacji finansowych w wysokoÊci 2 866 754 tys. z∏, ustalonych przy za∏o˝eniu, ˝e w jego zakres wchodzà wszystkie jednostki zale˝ne i stowarzyszone bez
dokonywania wy∏àczeƒ.

raport roczny 2 0 0 1
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Zasady konwersji
z∏otych na EURO

Dane finansowe dotyczàce poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2001
przeliczono na EURO wed∏ug nast´pujàcych zasad:
• wybrane pozycje bilansu oraz wartoÊç
ksi´gowà na jednà akcj´ - wed∏ug Êredniego kursu EURO w z∏otych obowiàzujàcego na dzieƒ bilansowy, og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski - 3,5219.
• wybrane pozycje rachunku zysków i strat
za rok 2001 - wed∏ug kursu stanowiàcego
Êrednià arytmetycznà na ostatni dzieƒ
ka˝dego miesiàca roku - 3,6509.

Kurs EURO na ostatni dzieƒ poszczególnych miesi´cy roku 2001 i 2000 kszta∏towa∏ si´
nast´pujàco:
Miesiàc
Styczeƒ
Luty
Marzec
Kwiecieƒ
Maj
Czerwiec

Kurs EURO w z∏
2001
2000
3,8015
4,1250
3,7535
4,0514
3,6170
3,9167
3,5364
4,0226
3,3969
4,0894
3,3783
4,2075

Miesiàc
Lipiec
Sierpieƒ
Wrzesieƒ
Paêdziernik
Listopad
Grudzieƒ

Kurs EURO w z∏
2001
2000
3,7110
4,0108
3,8843
3,9157
3,8810
3,9960
3,7069
3,9325
3,6223
3,8824
3,5219
3,8544

W poszczególnych okresach Êrednie kursy EURO wed∏ug NBP przyjmowa∏y nast´pujàce
wartoÊci:
Miesiàc
Styczeƒ
Luty
Marzec
Kwiecieƒ
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieƒ
Wrzesieƒ
Paêdziernik
Listopad
Grudzieƒ

Kurs najwy˝szy EURO w z∏
2001
2000
3,9189
4,2797
3,8336
4,1357
3,7435
4,0259
3,6563
4,1017
3,5313
4,1797
3,4190
4,2389
3,8702
4,1533
3,9455
4,0291
3,9569
4,0355
3,8704
4,0573
3,7069
3,9635
3,6374
3,9414

Kurs najni˝szyEURO w z∏
2001
2000
3,7854
4,1034
3,7342
4,0430
3,6170
3,8961
3,5302
3,9275
3,3969
3,9972
3,3564
4,0799
3,3798
4,0050
3,6912
3,8806
3,7682
3,8193
3,6664
3,8565
3,5916
3,8229
3,4963
3,8379
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Podstawowe pozycje skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przeliczone na EURO
Wybrane dane finansowe w tys. EURO
Przychody z tytu∏u odsetek
Przychody z tytu∏u prowizji
Wynik na dzia∏alnoÊci bankowej
Wynik na dzia∏alnoÊci operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowiàzania wobec banku centralnego
Zobowiàzania wobec sektora finansowego
Zobowiàzania wobec sektora niefinansowegoi bud˝etowego
Kapita∏ w∏asny
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych

2001
725 938
131 838
433 370
34 104
33 498
40 677
7 038 334
–
567 507
5 351 381
611 724
13,14
130 484

2000
694 234
107 488
397 174
59 633
58 764
34 600
5 901 820
–
455 185
4 541 151
532 458
13,09
(173 099)

Wybrane pozycje bilansu za rok 2000 przeliczono wed∏ug Êredniego kursu EURO
w z∏otych obowiàzujàcego na dzieƒ 31.12.2000 r., og∏oszonego przez NBP - 3,8544
a wybrane pozycje rachunku zysków i strat za rok 2000 - wed∏ug kursu stanowiàcego
Êrednià arytmetycznà na ostatni dzieƒ ka˝dego miesiàca roku 2000 - 4,0046.

Opinia Audytora do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2001 rok
Dokonujàc badania skonsolidowanego
sprawozdania Banku Zachodniego WBK
S.A. za rok 2001, firma audytorska PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wyda∏a opini´
bez zastrze˝eƒ.
Do sprawozdaƒ finansowych za rok 2000
Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego S.A.
oraz Grupy Kapita∏owej Wielkopolskiego
Banku Kredytowego S.A. audytor - firma
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wyda∏a
opinie bez zastrze˝eƒ.

Wewn´trzne jednostki organizacyjne
W sk∏ad jednostki dominujàcej Banku Zachodniego WBK S.A. i jednostki obj´tej konsolidacjà - Domu Maklerskiego BZ WBK
S.A. nie wchodzà wewn´trzne jednostki organizacyjne, które sporzàdza∏yby samodzielne sprawozdanie finansowe.

raport roczny 2 0 0 1
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Ró˝nice w sprawozdaniu sporzàdzonym wed∏ug
Polskich Zasad RachunkowoÊci a wed∏ug
Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci
Podstawowe ró˝nice pomi´dzy sprawozdaniami finansowymi sporzàdzonymi wed∏ug Polskich Zasad RachunkowoÊci i Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci polegajà na odmiennym sposobie prezentowania pozycji w bilansie, w rachunku
zysków i strat oraz w rachunku przep∏ywów
Êrodków pieni´˝nych.
W 2001 roku wszed∏ w ˝ycie nowy mi´dzynarodowy standard rachunkowoÊci MSR
39, który okreÊla zasady wyceny i ujmowa-

nia instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych jednostek, jak równie˝
zasady dotyczàce ujawniania informacji na
temat instrumentów finansowych. Standard
stosuje si´ po raz pierwszy do sporzàdzania
sprawozdania finansowego za rok obrotowy
rozpoczynajàcy si´ 1 stycznia 2001 roku.
Zgodnie z niniejszym standardem, w bilansie powinny zostaç uj´te wszystkie aktywa finansowe i zobowiàzania finansowe,
∏àcznie z instrumentami pochodnymi.

Wszystkie instrumenty finansowe nale˝y
klasyfikowaç w dniu ich nabycia lub powstania do jednej z czterech kategorii:
n aktywa i zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu – zalicza si´ tu instrumenty finansowe nabyte w celu osiàgni´cia korzyÊci ekonomicznych wynikajàcych z krótkoterminowych zmian cen
oraz wahaƒ innych czynników rynkowych
albo krótkiego czasu trwania nabytego
instrumentu, a tak˝e inne instrumenty finansowe, bez wzgl´du na zamiary, jakimi
kierowano si´ przy zawieraniu kontraktu,
je˝eli stanowià one sk∏adnik portfela podobnych instrumentów finansowych, co
do którego istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo realizacji w krótkim terminie
zak∏adanych korzyÊci ekonomicznych,
n udzielone kredyty, po˝yczki oraz nale˝noÊci w∏asne – zalicza si´ tu niezale˝nie
od terminu ich wymagalnoÊci, aktywa fi-

nansowe powsta∏e na skutek wydania bezpoÊrednio drugiej stronie kontraktu
Êrodków pieni´˝nych, pod warunkiem, ˝e
z zawartego kontraktu jednoznacznie wynikajà skutki gospodarcze, bez wzgl´du
na to, czy wykonanie praw lub zobowiàzaƒ ma charakter bezwarunkowy lub warunkowy,
n aktywa i zobowiàzania finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoÊci – zalicza si´ tu instrumenty finansowe o okreÊlonych lub mo˝liwych do okreÊlenia
p∏atnoÊciach lub ustalonym terminie zapadalnoÊci, które bank zamierza i jest
w stanie utrzymaç w posiadaniu do up∏ywu terminu zapadalnoÊci, z wyjàtkiem
kredytów udzielonych przez bank i wierzytelnoÊci w∏asnych,
n aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y
obejmujà one wszystkie pozosta∏e instrumenty.
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Zgodnie ze standardem, instrumenty finansowe, powinny byç wyceniane w nast´pujàcy
sposób:
n aktywa i zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu – sà wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej,
n udzielone kredyty, po˝yczki oraz nale˝noÊci w∏asne – sà wyceniane w wysokoÊci
zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej,
n aktywa i zobowiàzania finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoÊci – sà
wyceniane wed∏ug zamortyzowanej ceny
nabycia,
n aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y
– sà wyceniane wed∏ug wartoÊci godziwej.
Wszystkie instrumenty finansowe o charakterze instrumentu pochodnego, zgodnie
ze standardem, powinny byç ujmowane
w sprawozdaniu finansowym. Instrumenty
pochodne nale˝y klasyfikowaç jako aktywa
lub zobowiàzania finansowe przeznaczone
do obrotu i wyceniaç w wartoÊci godziwej.
Zyski i straty z tytu∏u zmiany wartoÊci godziwej instrumentów pochodnych ujmowane
sà w rachunku zysków i strat.
Zgodnie ze standardem stosowanie zasad
rachunkowoÊci zabezpieczeƒ jest dopuszczone tylko w pewnych okolicznoÊciach,
pod warunkiem, ˝e relacja okreÊlajàca mechanizm zabezpieczenia zosta∏a jasno zdefiniowana, jest mierzalna i faktycznie skuteczna. Transakcje zabezpieczajàce nale˝y
klasyfikowaç do jednej z trzech kategorii:
n

zabezpieczenie przep∏ywów pieni´˝nych,
wartoÊci godziwej,
udzia∏ów w aktywach netto jednostek zagranicznych.

n zabezpieczenie
n zabezpieczenie

Wszystkie instrumenty finansowe majàce
charakter instrumentu zabezpieczajàcego
wyceniane sà w wartoÊci godziwej.

Dodatkowo, g∏ówne ró˝nice zidentyfikowane przez Grup´ Kapita∏owà i uwzgl´dnianie przy sporzàdzaniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego banku wed∏ug
MSR to:
n nie

ujmowanie w bilansie dochodów zastrze˝onych,
n nie ujmowanie w bilansie dyskonta od
skupionych wierzytelnoÊci,
n saldowanie w bilansie rozrachunków z tytu∏u po˝yczek udzielonych z Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych,
n odmienny sposób prezentacji leasingu
operacyjnego w bilansie, który w sprawozdaniu wg Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci wykazywany jest
jako leasing finansowy oraz w∏àczeniu do
Êrodków trwa∏ych gruntów znajdujàcych
si´ w wieczystym u˝ytkowaniu Banku Zachodniego WBK S.A.,
n odmienny sposób kalkulacji w bilansie rezerwy na ryzyko ogólne,
n nie wykazywanie wartoÊci niematerialnych i prawnych w osobnych pozycjach,
a w∏àczaniu ich w sk∏ad rzeczowego majàtku trwa∏ego.

Pomi´dzy sprawozdaniem finansowym sporzàdzonym wed∏ug PZR i MSR wyst´pujà
nast´pujàce ró˝nice wartoÊciowe:
Pozycja

WartoÊç wed∏ug PZR
w tys. z∏

WartoÊç wed∏ug MSR
w tys. z∏

2 154 432
148 509

2 640 837
162 084

Kapita∏ w∏asny na dzieƒ 31.12.2001 r.
Zysk netto za okres do 31.12.2001 r.

raport roczny 2 0 0 1
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Opis g∏ównych ró˝nic uwzgl´dnionych
w powy˝szym podsumowaniu:

Wycena instrumentów pochodnych
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporzàdzonym wg Polskich Zasad
RachunkowoÊci (“PZR”), bank odzwierciedli∏ w bilansie oraz rachunku zysków i strat
wynik z wyceny instrumentów pochodnych
oraz transakcji terminowych wg ich wartoÊci
rynkowej jedynie dla wybranych typów
transakcji i instrumentów. Na potrzeby sporzàdzenia sprawozdaƒ wg MSR, wynik z wyceny wszystkich instrumentów pochodnych
oraz transakcji terminowych wg ich wartoÊci
rynkowej zosta∏ uj´ty w bilansie oraz rachunku zysków i strat w taki sposób, ˝e wynik z wyceny w cz´Êci dotyczàcej poprzedniego roku obrotowego zosta∏ wykazany
w pozycji “Niepodzielony wynik z lat ubieg∏ych”, natomiast wynik z wyceny w cz´Êci
dotyczàcej bie˝àcego roku obrotowego skorygowa∏ rachunek zysku i strat roku bie˝àcego. Kalkulacja powy˝szej korekty
uwzgl´dni∏a wp∏yw podatku odroczonego.

Wycena papierów wartoÊciowych
Zgodnie z PZR, papiery wartoÊciowe wyceniane sà wg ceny nabycia nie wy˝szej jednak ni˝ cena rynkowa (portfel handlowy)
lub wg skorygowanego kosztu historycznego (portfel lokacyjny). W skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym sporzàdzanym
wg MSR, bank wycenia∏ papiery wartoÊciowe wg tzw. kosztu zamortyzowanego lub
wartoÊci godziwej (w rachunku zysków
i strat lub kapitale w∏asnym). Wynik z wyceny dotyczàcy poprzedniego roku obrotowego zosta∏ wykazany w pozycji “Niepodzielony wynik z lat ubieg∏ych”, natomiast wynik
z wyceny w cz´Êci dotyczàcej bie˝àcego roku
obrotowego skorygowa∏ rachunek zysków
i strat roku bie˝àcego oraz kapita∏ w∏asny.
Kalkulacja powy˝szej korekty uwzgl´dni∏a
wp∏yw podatku odroczonego.
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Rezerwy na zaanga˝owanie kredytowe
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporzàdzonym wg PZR, bank odzwierciedla w bilansie oraz rachunku zysków i strat rezerwy na nale˝noÊci kredytowe z zastosowaniem wytycznych Komisji
Nadzoru Bankowego. Zgodnie z MSR, rezerwy na kredyty by∏y dokonywane na podstawie oceny utraty wartoÊci nale˝noÊci,
a ich saldo równe by∏o ró˝nicy pomi´dzy
bie˝àcà wartoÊcià oczekiwanych przysz∏ych
wp∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych ze sp∏atami (lub ewentualnymi egzekucjami) nale˝noÊci, a ich wartoÊcià wykazywanà w ksi´gach. Korekta ta, w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. MSR 39, zosta∏a uj´ta w taki sposób, ˝e wp∏yw korekty
na poprzednie okresy obrotowe zosta∏ uj´ty
w korespondencji z pozycjà “Niepodzielony
wynik z lat ubieg∏ych”. Kalkulacja powy˝szej korekty uwzgl´dni∏a wp∏yw podatku odroczonego.

raport roczny 2 0 0 1
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Skonsolidowany bilans
Nota
n

stan na dzieƒ
31.12.2001 31.12.2000

Aktywa

I.
II.

Kasa, operacje z bankiem centralnym
1
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe uprawnione
do redyskontowania w banku centralnym
III.
Nale˝noÊci od sektora finansowego
2
1. W rachunku bie˝àcym
2. Terminowe
IV.
Nale˝noÊci od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego
3
1. W rachunku bie˝àcym
2. Terminowe
V.
Nale˝noÊci od jednostek zale˝nych
i stowarzyszonych nie obj´tych konsolidacjà
2.3
VI.
Nale˝noÊci od jednostek zale˝nych
i stowarzyszonych obj´tych konsolidacjà
metodà praw w∏asnoÊci
2.3
VII.
Nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych
papierów wartoÊciowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
4
VIII.
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
5, 11
IX.
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych
i stowarzyszonych nie obj´tych konsolidacjà 6, 8, 11
X.
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych
i stowarzyszonych obj´tych konsolidacjà
metodà praw w∏asnoÊci
7, 8, 11
XI.
Akcje i udzia∏y w pozosta∏ych jednostkach
9, 11
XII.
Pozosta∏e papiery wartoÊciowe
i inne prawa majàtkowe
10, 11
XIII. WartoÊci niematerialne i prawne
12
XIV.
WartoÊç firmy z konsolidacji
13
XV.
Rzeczowy majàtek trwa∏y
14
XVI.
Akcje w∏asne do zbycia
15
XVII. Inne aktywa
16
1. Przej´te aktywa - do zbycia
2. Pozosta∏e
XVIII. Rozliczenia mi´dzyokresowe
17
1. Z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego
2. Pozosta∏e rozliczenia mi´dzyokresowe
AKTYWA RAZEM
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1 316 242

898 498

6 461 330
125 664
6 335 666

5 373 193
45 240
5 327 953

10 630 427
879 643
9 750 784

10 029 168
1 802 268
8 226 900

159 242

19 867

-

-

4 022 209

4 611 723

131 814

27 862

137 828

158 777

9 545
63 454
1 022 560
278 935
719
278 216
554 722
122 628
432 094
24 788 308

231 064
73 120
1 959
759 349
320 582
899
319 683
242 814
242 814
22 747 976


w tys. z∏

Nota

31.12.2001

31.12.2000

Zobowiàzania wobec banku centralnego
Zobowiàzania wobec sektora finansowego
18
1. Bie˝àce
2. Terminowe
III.
Zobowiàzania wobec sektora
niefinansowego i sektora bud˝etowego
19
1. Lokaty oszcz´dnoÊciowe, w tym:
a) bie˝àce
b) terminowe
2. Pozosta∏e, w tym:
a) bie˝àce
b) terminowe
IV.
Zobowiàzania wobec jednostek zale˝nych
i stowarzyszonych nie obj´tych
konsolidacjà
18.19
V.
Zobowiàzania wobec jednostek zale˝nych
i stowarzyszonych obj´tych konsolidacjà
metodà praw w∏asnoÊci
18.19
VI.
Zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych
papierów wartoÊciowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
20
VII.
Zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych
papierów wartoÊciowych
21
VIII.
Fundusze specjalne i inne pasywa
22
IX.
Koszty i przychody rozliczane
w czasie oraz zastrze˝one
23
X.
Rezerwy
24
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozosta∏e rezerwy
XI.
Zobowiàzania podporzàdkowane
25
XII.
Kapita∏ w∏asny akcjonariuszy
(udzia∏owców) mniejszoÊciowych
26
XIII. Rezerwa kapita∏owa z konsolidacji
27
XIV.
Kapita∏ zak∏adowy
28
XV.
Nale˝ne wp∏aty na kapita∏ zak∏adowy
(wielkoÊç ujemna)
XVI.
Kapita∏ zapasowy
29
XVII. Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny
XVIII. Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe
30
XIX.
Ró˝nice kursowe z przeliczenia
oddzia∏ów zagranicznych
XX.
Ró˝nice kursowe z konsolidacji
XXI.
Niepodzielony zysk lub niepokryta
strata z lat ubieg∏ych
31
XXII. Zysk (strata) netto
PASYWA RAZEM

1 998 703
122 552
1 876 151

1 754 466
82 565
1 671 901

18 847 028
2
2
18 847 026
4 844 303
14 002 723

17 503 411
2
2
17 503 409
4 644 465
12 858 944

38 350

5 256

-

-

-

-

703 304

1 642
606 236

834 435
202 008
202 008
10 048

628 153
185 864
32 811
153 053
10 048

729 603

593
729 603

380 466
70 087
820 393

463 405
71 004
643 011

-

-

5 374
148 509
24 788 308

6 724
138 560
22 747 976

n

Pasywa

I.
II.

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Nota
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
WartoÊç ksi´gowa
Liczba akcji
WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏)

32

Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏)

stan na dzieƒ
31.12.2001 31.12.2000

32

13,14
2 154 432
72 960 284
29,53

13,09
2 052 307
72 960 284
28,14

32

72 960 284
29,53

72 960 284
28,14

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Pozycje pozabilansowe
Nota
I.

Pozabilansowe zobowiàzania warunkowe
1. Zobowiàzania udzielone:
a) dotyczàce finansowania
b) gwarancyjne
2. Zobowiàzania otrzymane:
a) dotyczàce finansowania
b) gwarancyjne
II.
Zobowiàzania zwiàzane
z realizacjà operacji kupna/sprzeda˝y
III.
Pozosta∏e, w tym:
- aktywa przej´te
- zobowiàzania otrzymane
- zobowiàzania z tytu∏u otrzymanego
majàtku
- inne zobowiàzania
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM

33

stan na dzieƒ
31.12.2001 31.12.2000
3 918 219
3 126 213
2 478 723
647 490
792 006
37 924
754 082

3 551 530
2 878 654
2 290 858
587 796
672 876
31 059
641 817

51 520 289
3 431 967
1 238 155
18 243

12 693
2 269
1 247
625

041
134
464
267

1 619
2 173 950
58 870 475

10 303
386 100
18 513 705

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Skonsolidowany rachunek
zysków i strat
2001

za okres
2000

2 650 326
(2 028 576)
621 750
481 329
(79 727)
401 602

2 780 130
(1 896 703)
883 427
430 447
(59 383)
371 064

39
40
41

7 101
414 660
137 076
1 582 189
68 095
(76 877)
(1 108 774)

1 563
206 521
127 946
1 590 521
93 609
(66 673)
(949 094)

42

(135 082)
(873 870)

(143 254)
(853 168)

43

668 828

566 867

46

(205 042)
124 509
(253)
506
(759)
(1 959)
122 297
26 212

(286 301)
238 808
(16)
319
(335)
(3 465)
235 327
(96 712)

47

-

-

-

-

48

148 509

(55)
138 560

49

148 509
72 960 284
2,04

138 560
70 428 274
1,97

72 960 284

70 428 274

2,04

1,97

Nota
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

Przychody z tytu∏u odsetek
Koszty odsetek
Wynik z tytu∏u odsetek (I-II)
Przychody z tytu∏u prowizji
Koszty z tytu∏u prowizji
Wynik z tytu∏u prowizji (IV-V)
Przychody z akcji i udzia∏ów,
pozosta∏ych papierów wartoÊciowych
i innych praw majàtkowych
Wynik na operacjach finansowych
Wynik z pozycji wymiany
Wynik na dzia∏alnoÊci bankowej
Pozosta∏e przychody operacyjne
Pozosta∏e koszty operacyjne
Koszty dzia∏ania banku
Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci
Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia
dotyczàce aktualizacji wartoÊci
Ró˝nica wartoÊci rezerw
i aktualizacji (XV- XVI)
Wynik na dzia∏alnoÊci operacyjnej
Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
Odpis wartoÊci firmy z konsolidacji
Odpis rezerwy kapita∏owej z konsolidacji
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenie
zysku (zwi´kszenie straty)
Udzia∏ w zyskach (stratach) jednostek
obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci
(Zysk) strata akcjonariuszy
(udzia∏owców) mniejszoÊciowych
Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (za 12 miesi´cy)
Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych
Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏)

34
35
36

37
38

44
45

Ârednia wa˝ona przewidywana liczba akcji zwyk∏ych
Rozwodniony zysk (strata) na jednà akcj´
zwyk∏à (w z∏)
49

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym
kapitale w∏asnym
2001
I. Stan kapita∏u w∏asnego na poczàtek
okresu (BO)
2 052 307
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci
b) korekty b∏´dów podstawowych
I.a. Stan kapita∏u w∏asnego na poczàtek okresu (BO),
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
2 052 307
1. Stan kapita∏u zak∏adowego na poczàtek okresu
729 603
1.1. Zmiany stanu kapita∏u zak∏adowego
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- umorzenia
1.2. Stan kapita∏u zak∏adowego na koniec okresu
729 603
2. Stan nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u
zak∏adowego na poczàtek okresu
2.1. Zmiana stanu nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u zak∏adowego
a) zwi´kszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan nale˝nych wp∏at na poczet kapita∏u
zak∏adowego na koniec okresu
3. Stan kapita∏u zapasowego na poczàtek okresu
463 405
3.1. Zmiany stanu kapita∏u zapasowego
(82 939)
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
7 041
- emisji akcji powy˝ej wartoÊci nominalnej
2 634
- podzia∏u zysku (ustawowo)
- podzia∏u zysku (ponad wymaganà ustawowo
minimalnà wartoÊç)
- przeniesienia kapita∏u
4 407
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
(89 980)
- pokrycia straty Banku Zachodniego S.A. za 2000 rok
(89 980)
3.2. Stan kapita∏u zapasowego na koniec okresu
380 466
4. Stan kapita∏u (funduszu) rezerwowego
z aktualizacji wyceny na poczàtek okresu
71 004
4.1. Zmiany stanu kapita∏u rezerwowego
z aktualizacji wyceny
(917)
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)
b) zmniejszenie (z tytu∏u)
(917)
- sprzeda˝y i likwidacji Êrodków trwa∏ych
(917)
4.2. Stan kapita∏u rezerwowego
z aktualizacji wyceny na koniec okresu
70 087
5. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego
na poczàtek okresu
204 810
5.1. Zmiany stanu funduszu ogólnego
ryzyka bankowego
55 000
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)
55 000
- odpis z zysku
55 000
b) zmniejszenie (z tytu∏u)
-

74

za okres
2000
1 755 708
1 755 708
694 799
34 804
34 804
34 804
729 603
298 071
165 334
165 334
165 196
54
84
463 405
72 199
(1 195)
(1 195)
(1 195)
71 004
149 810
55 000
55 000
55 000
-


w tys. z∏

5.2. Stan funduszu ogólnego ryzyka bankowego
na koniec okresu
6. Stan funduszu na dzia∏alnoÊç maklerskà
na poczàtek okresu
6.1. Zmiany stanu funduszu na dzia∏alnoÊç maklerskà
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)
b) zmniejszenie (z tytu∏u)
- przeksi´gowanie na kapita∏ rezerwowy w zwiàzku
ze sprzeda˝à Centralnego Biura Maklerskiego
6.2. Stan funduszu na dzia∏alnoÊç maklerskà
na koniec okresu
7. Stan innych sk∏adników pozosta∏ych kapita∏ów
(funduszy) rezerwowych na poczàtek okresu
7.1. Zmiany stanu innych sk∏adników pozosta∏ych
kapita∏ów rezerwowych
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)
- z podzia∏u zysku
- przeniesienie zwiàzane z sprzeda˝à
Centralnego Biura Maklerskiego
- sprzeda˝y i likwidacji Êrodków trwa∏ych
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- amortyzacja wartoÊci firmy
7.2. Stan innych sk∏adników pozosta∏ych kapita∏ów
rezerwowych na koniec okresu
8. Ró˝nice kursowe z przeliczenia
oddzia∏ów zagranicznych
9. Ró˝nice kursowe z konsolidacji
10. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu
10.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg∏ych
na poczàtek okresu
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci
b) korekty b∏´dów podstawowych
10.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg∏ych na
poczàtek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)
- podzia∏u zysku/ pokrycie straty
Banku Zachodniego S.A. za 2000 rok
- amortyzacja wartoÊci firmy
b) zmniejszenie (z tytu∏u)
- odpis na kapita∏ rezerwowy
- odpis na fundusz ryzyka ogólnego
- odpis na dywidendy
- odpis na darowizny
- odpis na ZFÂS
- przeniesienie kapita∏u / zyski zatrzymane
- pozosta∏e

raport roczny 2 0 0 1
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2001

za okres
2000

259 810

204 810

-

17 000
(17 000)
(17 000)

-

(17 000)

-

-

438 201

331 796

122 382
125 847
124 930

106 405
109 906
91 795

917
(3 465)
(3 465)

17 000
1 111
(3 501)
(3 501)

560 583

438 201

-

-

-

-

145 284
-

192 033
-

145 284
93 445

192 033
3 555

89 980
3 465
(233 355)
(128 810)
(55 000)
(44 730)
(4 407)
(408)

54
3 501
(188 864)
(91 795)
(55 000)
(37 849)
(1 500)
(2 500)
(54)
(166)

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
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10.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg∏ych
na koniec okresu
10.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu
a) zmiany przyj´tych zasad (polityki) rachunkowoÊci
b) korekty b∏´dów podstawowych
10.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieg∏ych na poczàtek
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwi´kszenie (z tytu∏u)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytu∏u)
10.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieg∏ych na koniec okresu
10.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty
z lat ubieg∏ych na koniec okresu
11. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Stan kapita∏u w∏asnego na koniec okresu (BZ)

2001

za okres
2000

5 374
-

6 724
-

-

-

5 374
148 509
148 509
2 154 432

6 724
138 560
138 560
2 052 307

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Skonsolidowany rachunek
przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych
2001

za okres
2000

A. PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO
Z DZIA¸ALNOÂCI OPERACYJNEJ
(I +/- II) - metoda poÊrednia*

286 633

(546 125)

I. Zysk (strata) netto

148 509

138 560

II. Korekty razem:
1. Zysk (strata) akcjonariuszy
(udzia∏owców) mniejszoÊciowych
2. Udzia∏ w (zyskach) stratach jednostek obj´tych
konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartoÊci firmy
z konsolidacji lub rezerwy kapita∏owej z konsolidacji)
4. Zyski/straty z tytu∏u ró˝nic kursowych
5. Odsetki i dywidendy
6. (Zysk) strata z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
7. Zmiany stanu pozosta∏ych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku
zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zap∏acony
10. Zmiana stanu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
11. Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora finansowego
12. Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora
niefinansowego i sektora bud˝etowego
13. Zmiana stanu nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych
papierów wartoÊciowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
14. Zmiana stanu akcji, udzia∏ów i innych papierów
wartoÊciowych o zmiennej kwocie dochodu
15. Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora
finansowego
16. Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora
niefinansowego i sektora bud˝etowego
17. Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u sprzedanych
papierów wartoÊciowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
18. Zmiana stanu zobowiàzaƒ z tytu∏u papierów
wartoÊciowych
19. Zmiana stanu innych zobowiàzaƒ
20. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
21. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów
22. Pozosta∏e korekty

138 124

(684 685)

-

55

-

-

170 448
(203 362)
(104 626)
48 955

147 311
11
(430 388)
51 841
216 602

(26 212)
(96 134)
395 446
(995 531)

96 712
(131 676)
362 688
(3 241 400)

(594 306)

(1 038 942)

-

-

(19 034)

1 610

106 540

424 501

1 346 712

2 825 156

-

-

(1 642)
90 087
13 077
4 416
3 290

(808)
153 280
(140 523)
141 378
(122 093)

n

raport roczny 2 0 0 1
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n

B. PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO
Z DZIA¸ALNOÂCI INWESTYCYJNEJ (I-II)

I. Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
1. Sprzeda˝ wartoÊci niematerialnych i prawnych
2. Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego
3. Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych
4. Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostkach
stowarzyszonych
5. Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w jednostce dominujàcej
6. Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w innych jednostkach,
pozosta∏ych papierów wartoÊciowych (w tym
równie˝ przeznaczonych do obrotu) i innych
praw majàtkowych
7. Pozosta∏e wp∏ywy
II. Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
1. Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
2. Nabycie sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego
3. Nabycie akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych
4. Nabycie akcji i udzia∏ów w jednostkach
stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udzia∏ów w jednostce dominujàcej
6. Nabycie akcji i udzia∏ów w innych jednostkach,
pozosta∏ych papierów wartoÊciowych (w tym
równie˝ przeznaczonych do obrotu) i innych
praw majàtkowych
7. Nabycie akcji w∏asnych
8. Pozosta∏e wydatki
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2001

za okres
2000

265 904

(279 285)

6 158 943
1 154
21 650
9 549

35 568 389
18 694
28 058
4 961

862
-

2 310
-

6 120 414
5 314

35 284 966
229 400

(5 893 039) (35 847 674)
(22 589)
(14 230)
(424 773)
(203 292)
(53 242)
(46 169)
(41 267)
-

(1 600)
-

(5 351 168) (35 581 782)
(601)


w tys. z∏

n

2001

za okres
2000

(76 153)

132 216

-

200 054
-

-

-

-

200 054
-

Wydatki z tytu∏u dzia∏alnoÊci finansowej
(76 153)
1. Sp∏ata d∏ugoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Sp∏ata d∏ugoterminowych po˝yczek na rzecz innych
ni˝ banki instytucji finansowych
(24 009)
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartoÊciowych
od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowanych
5. Koszty emisji akcji w∏asnych
6. Nabycie akcji w∏asnych celem umorzenia
7. P∏atnoÊci dywidend i innych wyp∏at na rzecz w∏aÊcicieli
(45 231)
8. Wyp∏aty z zysku dla osób zarzàdzajcych i nadzorujàcych
9. Wydatki na cele spo∏ecznie u˝yteczne
(1 040)
10. Dywidendy wyp∏acone akcjonariuszom
(udzia∏owcom) mniejszoÊciowym
11. P∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u umów leasingu finansowego
12. Pozosta∏e wydatki
(5 873)

(67 838)
(10 000)

C. PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO
Z DZIA¸ALNOÂCI FINANSOWEJ (I-II)

I.

Wp∏ywy z dzia∏alnoÊci finansowej
1. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych kredytów od banków
2. Zaciàgni´cie d∏ugoterminowych po˝yczek od innych
ni˝ banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwi´kszenie stanu zobowiàzaƒ podporzàdkowanych
5. Wp∏ywy z emisji akcji w∏asnych
6. Dop∏aty do kapita∏u
7. Pozosta∏e wp∏ywy

II.

n

D. PRZEP¸YWY PIENI¢˚NE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)

n

E. BILANSOWA ZMIANA STANU
ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH
- w tym zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych
z tytu∏u ró˝nic kursowych

n

F. ÂRODKI PIENI¢˚NE NA POCZÑTEK OKRESU

n

G. ÂRODKI PIENI¢˚NE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)
- w tym o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania

(37 849)
(1 267)
(18 722)

476 384

(693 194)

476 384

(693 194)

-

-

936 982

1 630 176

1 413 366

936 982

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

raport roczny 2 0 0 1
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Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Polskich Zasad Rachunkowości

Noty objaÊniajàce
Noty objaÊniajàce do skonsolidowanego bilansu

Nota 1
n KASA,

ÂRODKI W BANKU CENTRALNYM

1. Lokaty a’vista
2. Rezerwa obowiàzkowa
3. Ârodki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
4. Inne Êrodki
Kasa, Êrodki w banku centralnym razem

2001

2000

1 314 702
1 540
1 316 242

896 597
1 901
898 498

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n ÂRODKI

PIENI¢˚NE (STRUKTURA WALUTOWA)

2001

2000

a. w walucie polskiej
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏)
b1. jednostka/waluta tys / DEM
tys. z∏
b2. jednostka/waluta tys / USD
tys. z∏
b3. jednostka/waluta tys / FRF
tys. z∏
b4. jednostka/waluta tys / GBP
tys. z∏
b5. pozosta∏e waluty (w tys. z∏)
Ârodki pieni´˝ne razem

1 031 250
284 992
114 086
205 436
7 247
28 883
10 494
5 634
946
5 460
39 579
1 316 242

763 254
135 244
30 205
59 524
10 040
41 597
7 767
4 564
869
5 378
24 181
898 498

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 2

n NALE˚NOÂCI

OD SEKTORA FINANSOWEGO
(WED¸UG STRUKTURY RODZAJOWEJ)

1. Rachunki bie˝àce
2. Kredyty, lokaty i po˝yczki
3. Skupione wierzytelnoÊci
4. Zrealizowane gwarancje i por´czenia
5. Inne nale˝noÊci (z tytu∏u)
- nale˝noÊci zwiàzane z dzia∏alnoÊcià biur maklerskich
- Êrodki ZFÂS
- fundusz gwarancyjny
- rachunek zabezpieczajàcy
- pozosta∏e
6. Odsetki:
a) niezapad∏e
b) zapad∏e
Nale˝noÊci (brutto) od sektora finansowego razem
7. Rezerwa utworzona na nale˝noÊci od sektora
finansowego (wielkoÊç ujemna)
Nale˝noÊci (netto) od sektora finansowego razem

2001

2000

43 521
6 472 157
76 355
6 062
7 186
37 846
25 261
119 619
94 845
24 774
6 711 652

43 910
5 359 711
4 212
13 480
4 872
1 603
7 005
62 953
50 927
12 026
5 484 266

(91 104)
6 620 548

(98 184)
5 386 082

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA FINANSOWEGO
(WED¸UG TERMINÓW ZAPADALNOÂCI)

1. W rachunku bie˝àcym
2. Nale˝noÊci terminowe, o pozosta∏ym
od dnia bilansowego okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
f) dla których termin zapadalnoÊci up∏ynà∏
3. Odsetki
- niezapad∏e
- zapad∏e
Nale˝noÊci (brutto) od sektora finansowego razem

2001

2000

125 513

57 189

6 466 520
2 501 807
1 815 596
1 145 079
840 718
121 088
42 232
119 619
94 845
24 774
6 711 652

5 364 124
3 536 494
524 062
562 195
608 702
107 696
24 975
62 953
50 927
12 026
5 484 266

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA FINANSOWEGO
(WED¸UG PIERWOTNYCH TERMINÓW ZAPADALNOÂCI)

1. W rachunku bie˝àcym
2. Nale˝noÊci terminowe, o okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
3. Odsetki
- niezapad∏e
- zapad∏e
Nale˝noÊci (brutto) od sektora finansowego razem

2001

2000

125 513
6 466 520
2 165 056
2 524 648
1 089 657
534 325
152 834
119 619
94 845
24 774
6 711 652

57 189
5 364 124
1 749 525
1 403 027
1 217 062
687 979
306 531
62 953
50 927
12 026
5 484 266

W bilansie odsetki zaliczone zosta∏y do pozycji:
- w rachunku bie˝àcym - na dzieƒ 31.12.01 r. w wysokoÊci 740 tys. z∏,
- terminowe - na dzieƒ 31.12.01 r. w wysokoÊci 118 879 tys. z∏.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA FINANSOWEGO
(WED¸UG STRUKTURY WALUTOWEJ)

a. w walucie polskiej
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏)
b1. jednostka/waluta tys /USD
tys. z∏
b2. jednostka/waluta tys / EURO
tys. z∏
b3. jednostka/waluta tys / DEM
tys. z∏
b4. jednostka/waluta tys / GBP
tys. z∏
b5. pozosta∏e waluty (w tys. z∏)
Nale˝noÊci (brutto) od sektora finansowego razem

2001

2000

1 409 719
5 301 933
1 072 226
4 274 225
272 458
959 568
10 380
18 691
1 002
5 783
43 666
6 711 652

1 309 457
4 174 809
795 766
3 296 111
193 824
747 076
26 495
52 207
8 543
52 883
26 532
5 484 266

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

raport roczny 2 0 0 1

81
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n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA
FINANSOWEGO

1. Nale˝noÊci normalne
2. Nale˝noÊci pod obserwacjà
3. Nale˝noÊci zagro˝one, w tym:
- poni˝ej standardu
- wàtpliwe
- stracone
4. Odsetki:
a) niezapad∏e
b) zapad∏e
- od nale˝noÊci normalnych i pod obserwacjà
- od nale˝noÊci zagro˝onych
Nale˝noÊci (brutto) od sektora finansowego razem

2001

2000

6 290 978
180 307
120 748
2 611
14 898
103 239
119 619
94 845
24 774
20
24 754
6 711 652

5 161 333
119 565
140 415
36 838
7 414
96 163
62 953
50 927
12 026
14
12 012
5 484 266

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n WARTOÂå

ZABEZPIECZE¡ PRAWNYCH
POMNIEJSZAJÑCYCH PODSTAW¢ NALICZANIA
REZERW CELOWYCH NA NALE˚NOÂCI OD SEKTORA
FINANSOWEGO DOTYCZÑCE NALE˚NOÂCI

a) pod obserwacjà
b) zagro˝onych
- poni˝ej standardu
- wàtpliwych
- straconych
WartoÊç zabezpieczeƒ prawnych pomniejszajàcych podstaw´
naliczania rezerw na nale˝noÊci od sektora finansowego razem

2001

2000

19 526
27 020
1 095
11 904
14 021

41 462
28 814
16 221
6 336
6 257

46 546

70 276

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n STAN

REZERW NA NALE˚NOÂCI OD SEKTORA
FINANSOWEGO

a) pod obserwacjà
b) zagro˝one
- poni˝ej standardu
- wàtpliwe
- stracone
Rezerwy na nale˝noÊci od sektora finansowego razem

2001

2000

(91 104)
(316)
(1 496)
(89 292)
(91 104)

(564)
(97 620)
(7 077)
(540)
(90 003)
(98 184)

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n ZMIANA

STANU REZERW NA NALE˚NOÂCI
OD SEKTORA FINANSOWEGO

Stan rezerw na nale˝noÊci od sektora finansowego
na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- odpis w koszty
- ró˝nice kursowe
- przej´cie rezerw GBH
b) wykorzystanie (z tytu∏u)
- umorzenie, spisanie i przedawnienie nale˝noÊci
c) rozwiàzanie (z tytu∏u)
- sp∏ata nale˝noÊci
- ró˝nice kursowe
- rozwiàzanie w przychody
- sprzeda˝ przedsi´biorstwa bankowego GBH
Stan rezerw na nale˝noÊci od sektora finansowego
na koniec okresu

2001

2000

(98 184)
(47 251)
(46 624)
(627)
5 980
5 980
48 351
45 874
2 469
8
-

(37 331)
(117 900)
(116 240)
(1 660)
6
6
57 041
545
1 030
53 806
1 660

(91 104)

(98 184)

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA
FINANSOWEGO

a) od jednostek obj´tych konsolidacjà metodà
praw w∏asnoÊci
b) od pozosta∏ych jednostek
Nale˝noÊci (brutto) od sektora finansowego razem

2001

2000

6 711 652
6 711 652

5 484 266
5 484 266

Nale˝noÊci zagro˝one grupy kapita∏owej nie przekraczajà 10 % sumy bilansowej.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

raport roczny 2 0 0 1
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Nota 3
n NALE˚NOÂCI

OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO
I SEKTORA BUD˚ETOWEGO (WED¸UG STRUKTURY
RODZAJOWEJ)

1. Kredyty i po˝yczki
2. Skupione wierzytelnoÊci
3. Zrealizowane gwarancje i por´czenia
4. Inne nale˝noÊci (z tytu∏u)
- odroczony termin p∏atnoÊci
- pozosta∏e
5. Odsetki
a) niezapad∏e
b) zapad∏e
6. Nale˝noÊci z tytu∏u dop∏at do oprocentowanych
kredytów preferencyjnych
Nale˝noÊci (brutto) od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego, razem
7. Rezerwa utworzona na nale˝noÊci od sektora
niefinansowego i sektora bud˝etowego
(wielkoÊç ujemna)
Nale˝noÊci (netto) od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2001
10 892
245
2
32

772
812
634
443
32 443
500 985
86 115
414 870

2000
10 026
351
1
34

825
482
094
670
885
33 785
478 646
92 087
386 559

19 558

31 913

11 694 204

10 924 630

(1 063 753)

(888 484)

10 630 451

10 036 146

Nale˝noÊci od sektora nie finansowego i sektora bud˝etowego nie obejmujà kredytów z tytu∏u leasingu
finansowego.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO
(WED¸UG TERMINÓW ZAPADALNOÂCI)

1. W rachunku bie˝àcym
2. Nale˝noÊci terminowe, o pozosta∏ym
od dnia bilansowego okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
f) dla których termin zapadalnoÊci up∏ynà∏
3. Odsetki
- niezapad∏e
- zapad∏e
Nale˝noÊci (brutto) od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2001

2000

1 588 687

1 805 969

9 604 532
997 317
546 527
2 183 148
3 157 748
1 593 686
1 126 106
500 985
86 115
414 870

8 640 015
704 701
473 962
1 983 411
2 921 086
1 602 243
954 612
478 646
92 087
386 559

11 694 204

10 924 630

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO
I SEKTORA BUD˚ETOWEGO (WED¸UG
PIERWOTNYCH TERMINÓW ZAPADALNOÂCI)

1. W rachunku bie˝àcym
2. Nale˝noÊci terminowe, o okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
3. Odsetki
- niezapad∏e
- zapad∏e
Nale˝noÊci (brutto) od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2001

2000

1 588 687
9 604 532
82 077
62 113
2 840 303
3 252 827
3 367 212
500 985
86 115
414 870

1 805 969
8 640 015
335 274
166 621
2 208 158
2 759 858
3 170 104
478 646
92 087
386 559

11 694 204

10 924 630

W bilansie odsetki zaliczone zosta∏y do pozycji:
- w rachunku bie˝àcym - na dzieƒ 31.12.01 r. w wysokoÊci 5 812 tys. z∏,
- terminowe - na dzieƒ 31.12.01 r. w wysokoÊci 495 173 tys. z∏.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO
(WED¸UG STRUKTURY WALUTOWEJ)

a. w walucie polskiej
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏)
b1. jednostka/waluta tys / EURO
tys. z∏
b2. jednostka/waluta tys / USD
tys. z∏
b3. jednostka/waluta tys / CHF
tys. z∏
b4. jednostka/waluta tys / DEM
tys. z∏
b5. pozosta∏e waluty (w tys. z∏)
Nale˝noÊci (brutto) od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2001

2000

9 126 444
2 567 760
365 715
1 288 011
188 395
750 999
111 651
265 283
74 373
133 925
129 542

8 567 365
2 357 265
145 271
559 932
259 275
1 073 749
36 307
91 891
316 846
624 321
7 372

11 694 204

10 924 630

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO

1. Nale˝noÊci normalne
2. Nale˝noÊci pod obserwacjà
3. Nale˝noÊci zagro˝one, w tym:
- poni˝ej standardu
- wàtpliwe
- stracone
4. Odsetki:
a) niezapad∏e
b) zapad∏e
- od nale˝noÊci normalnych i pod obserwacjà
- od nale˝noÊci zagro˝onych
Nale˝noÊci (brutto) od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2001

2000

6 624 496
2 287 766
2 280 957
514 065
629 432
1 137 460
500 985
86 115
414 870
5 362
409 508

6 554 919
1 997 919
1 893 146
588 428
462 585
842 133
478 646
92 087
386 559
4 504
382 055

11 694 204

10 924 630

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

raport roczny 2 0 0 1
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n WARTOÂå

ZABEZPIECZE¡ PRAWNYCH POMNIEJSZAJÑCYCH
PODSTAW¢ NALICZANIA REZERW CELOWYCH NA
NALE˚NOÂCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO
I SEKTORA BUD˚ETOWEGO DOTYCZÑCE NALE˚NOÂCI
2001

a) normalnych
b) pod obserwacjà
c) zagro˝onych
- poni˝ej standardu
- wàtpliwych
- straconych
WartoÊç zabezpieczeƒ prawnych pomniejszajàcych podstaw´
naliczania rezerw na nale˝noÊci od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2000

665 838
826 006
183 487
380 987
261 532

707 740
548 248
170 197
222 194
155 857

1 491 844

1 255 988

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n STAN

REZERW NA NALE˚NOÂCI OD SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO

a) normalne
b) pod obserwacjà
c) zagro˝one
- poni˝ej standardu
- wàtpliwe
- stracone
Rezerwy na nale˝noÊci od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2001

2000

(13 794)
(1 049 959)
(69 240)
(123 997)
(856 722)

(804)
(3 049)
(884 631)
(80 801)
(138 930)
(664 900)

(1 063 753)

(888 484)

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n ZMIANA

STANU REZERW NA NALE˚NOÂCI OD SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO

Stan rezerw na nale˝noÊci od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- odpis w koszty
- ró˝nice kursowe
- przej´cie rezerw GBH
- inne
b) wykorzystanie (z tytu∏u)
- umorzenie ci´˝ar rezerw
c) rozwiàzanie (z tytu∏u)
- sp∏ata nale˝noÊci i aktualizacja wartoÊci
- sprzeda˝ przedsi´biorstwa bankowego GBH
- w przychody
- ró˝nice kursowe
Stan rezerw na nale˝noÊci od sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego na koniec okresu

2001

2000

(888 484)
(794 269)
(784 268)
(9 905)
(96)
80 095
80 095
538 905
526 919
683
11 303

(749 139)
(695 411)
(670 437)
(1 460)
(23 319)
(195)
66 887
66 887
489 179
113 742
23 320
342 408
9 709

(1 063 753)

(888 484)

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n NALE˚NOÂCI

(BRUTTO) OD SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I BUD˚ETOWEGO

2001

2000

a) od jednostek obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci
b) od pozosta∏ych jednostek
11 694 204
Nale˝noÊci (brutto) od sektora niefinansowego
i bud˝etowego razem
11 694 204

10 924 630
10 924 630

Dane przedstawione w notach dotyczà równie˝ nale˝noÊci od jednostek zale˝nych i stowarzyszonych nie obj´tych
konsolidacjà.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 4
n NALE˚NOÂCI

Z TYTU¸U ZAKUPIONYCH
PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH Z OTRZYMANYM
PRZYRZECZENIEM ODKUPU

a) od sektora finansowego
b) od sektora niefinansowego i sektora bud˝etowego
c) odsetki
Nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych papierów wartoÊciowych
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu razem

2001

2000

-

-

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 5
n

D¸U˚NE PAPIERY WARTOÂCIOWE

1. Emitowane przez banki centralne, w tym:
- obligacje wyra˝one w walutach obcych
2. Emitowane przez pozosta∏e banki, w tym:
- wyra˝one w walutach obcych
3. Emitowane przez inne jednostki finansowe, w tym: - wyra˝one w walutach obcych
4. Emitowane przez jednostki niefinansowe, w tym:
- wyra˝one w walutach obcych
5. Emitowane przez bud˝et paƒstwa, w tym:
- wyra˝one w walutach obcych
6. Emitowane przez bud˝ety terenowe, w tym:
- wyra˝one w walutach obcych
7. Odkupione w∏asne d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe razem

2001

2000

1 062 878
92 605
22 007
2 793 013
73 713
4 022 209

1 617 484
7 917
7 917
92 784
24 085
2 816 547
76 991
4 611 723

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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n

D¸U˚NE PAPIERY WARTOÂCIOWE (WED¸UG RODZAJU)

1. Emitowane przez bud˝et paƒstwa, w tym:
a) obligacje
b) bony skarbowe
c) inne (wed∏ug rodzaju):
- obligacje restrukturyzacyjne
2. Emitowane przez jednostk´ dominujàcà, w tym:
a) obligacje
b) inne (wed∏ug rodzaju):
3. Emitowane przez jednostki zale˝ne, w tym:
a) obligacje
b) inne (wed∏ug rodzaju):
4. Emitowane przez jednostki stowarzyszone, w tym:
a) obligacje
b) inne (wed∏ug rodzaju):
5. Emitowane przez pozosta∏e jednostki, w tym:
a) obligacje
b) inne (wed∏ug rodzaju):
- bony pieni´˝ne
- bony komercyjne
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe razem

2001

2000

2 793 013
2 193 187
517 558
82 268
82 268
1 229 196
1 084 401
144 795
99 334
45 461
4 022 209

2 816 547
2 345 754
361 598
109 195
109 195
1 795 176
1 105 803
689 373
645 814
43 559
4 611 723

Na dzieƒ 31.12.01 r. bony skarbowe w wysokoÊci 59 350 tys. z∏ (w wartoÊci nominalnej) stanowi∏y zabezpieczenie
funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych. Ponadto, 40 000 tys. z∏ stanowi wartoÊç zablokowanych bonów
Skarbu Paƒstwa pod po˝yczk´ z BFG, a na obligacjach Skarbu Paƒstwa ustanowiony jest sta∏y zastaw w wysokoÊci
1 418 065 tys. z∏ wykorzystywany w momencie zaciàgni´cia kredytu lombardowego.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

D¸U˚NE PAPIERY WARTOÂCIOWE

a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego
b) handlowe
c) lokacyjne
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe razem

2001

2000

62
722 251
3 299 896
4 022 209

81
593 299
4 018 343
4 611 723

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n

ZMIANA STANU D¸U˚NYCH PAPIERÓW
WARTOÂCIOWYCH

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- przyrost wartoÊci bonów pieni´˝nych
- przyrost wartoÊci obligacji Skarbu Paƒstwa
- przyrost wartoÊci bonów skarbowych
- przyrost wartoÊci obligacji NBP
- przyrost wartoÊci pozosta∏ych papierów
wartoÊciowych
- rozwiàzanie rezerw
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- wykup/sprzeda˝ bonów pieni´˝nych
- wykup/sprzeda˝ obligacji Skarbu Paƒstwa
- wykup/sprzeda˝ bonów skarbowych
- wykup/sprzeda˝ obligacji NBP
- wykup/sprzeda˝ pozosta∏ych d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych
- utworzenie rezerw
Stan na koniec okresu

2001

2000

4 611 723
35 838 992
18 006 561
7 790 640
9 122 047
51 316

4 347 557
30 919 672
18 662 250
5 479 156
5 896 224
57 179

866 996
821 469
1 432
3 394
(36 428 506) (30 655 506)
(18 553 042) (18 473 728)
(7 970 143) (5 312 095)
(8 966 088) (6 007 487)
(59 440)
(56 942)
(875 216)
(4 577)
4 022 209

(804 473)
(781)
4 611 723

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 6
n

AKCJE I UDZIA¸Y W JEDNOSTKACH
ZALE˚NYCH I STOWARZYSZONYCH
NIE OBJ¢TYCH KONSOLIDACJÑ

a) w bankach*
b) w innych jednostkach finansowych
c) w jednostkach niefinansowych
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych
i stowarzyszonych nie obj´tych konsolidacjà razem

2001

2000

22 892
95 766
13 156

16 386
11 476

131 814

27 862

*) W roku 2001 zaprzestano konsolidacji GBH S.A. ze wzgl´du na nieznacznà wielkoÊç danych finansowych w
stosunku do danych jednostki dominujàcej.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

AKCJE I UDZIA¸Y W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH
I STOWARZYSZONYCH NIE OBJ¢TYCH KONSOLIDACJÑ

a) w jednostkach zale˝nych
b) w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych
i stowarzyszonych nie obj´tych konsolidacjà razem

2001

2000

84 371
47 443

17 972
9 890

131 814

27 862

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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n

ZMIANA STANU AKCJI I UDZIA¸ÓW W JEDNOSTKACH
ZALE˚NYCH I STOWARZYSZONYCH NIE
OBJ¢TYCH KONSOLIDACJÑ

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- nabycie, zamiana akcji i udzia∏ów
- rozwiàzanie rezerw
- zmiana wartoÊci kursów walut
- zwi´kszenie wartoÊci udzia∏ów GBH*
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- utworzenie rezerw
- sprzeda˝ akcji, udzia∏ów
Stan akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych
i stowarzyszonych nie obj´tych konsolidacjà na koniec okresu

2001

2000

27 862
117 366
94 509
3 329
19 528
(13 414)
(3 003)
(10 411)

58 187
75 286
72 333
2 953
(105 611)
(1 580)
(104 031)

131 814

27 862

*) W roku 2001 zaprzestano konsolidacji GBH S.A. ze wzgl´du na nieznacznà wielkoÊç danych finansowych w
stosunku do danych jednostki dominujàcej.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

AKCJE I UDZIA¸Y W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH
I STOWARZYSZONYCH NIE OBJ¢TYCH KONSOLIDACJÑ

a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego
b) handlowe
c) lokacyjne
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych
nie obj´tych konsolidacjà razem

2001

2000

35
131 779

27 862

131 814

27 862

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 7
n

AKCJE I UDZIA¸Y W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH
I STOWARZYSZONYCH OBJ¢TYCH KONSOLIDACJÑ
METODÑ PRAW W¸ASNOÂCI

a) w bankach
b) w innych jednostkach finansowych
c) w jednostkach niefinansowych
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych
obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci razem

2001

2000

-

-

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n

AKCJE I UDZIA¸Y W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH
I STOWARZYSZONYCH OBJ¢TYCH KONSOLIDACJÑ
METODÑ PRAW W¸ASNOÂCI

a) w jednostkach zale˝nych
b) w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych
obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci razem

2001

2000

-

-

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU AKCJI I UDZIA¸ÓW W JEDNOSTKACH
ZALE˚NYCH I STOWARZYSZONYCH OBJ¢TYCH
KONSOLIDACJÑ METODÑ PRAW W¸ASNOÂCI

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
Stan akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych
obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci na koniec okresu

2001

2000

-

-

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

AKCJE I UDZIA¸Y W JEDNOSTKACH ZALE˚NYCH
I STOWARZYSZONYCH OBJ¢TYCH KONSOLIDACJÑ
METODÑ PRAW W¸ASNOÂCI

a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego
b) handlowe
c) lokacyjne
Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych i stowarzyszonych
obj´tych konsolidacjà metodà praw w∏asnoÊci razem

2001

2000

-

-

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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92

Warszawa

AIB WBK Fund Management
Sp. z o.o.

Projekty Bankowe
Polsoft Sp. z o.o.

4

5

stowarzyszona
stowarzyszona

prowadzenie agencji celnej

produkcja obuwia ochronnego, militarnego i wyjściowego

Żurawica

Lublin

stowarzyszona

stowarzyszona

stowarzyszona

zależna

stowarzyszona

prowadzenie składu celnego

nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Panstwa,
nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów
zarejestrowanych i działających w Polsce, nabywanie innych papierów
wartościowych emitowanych przez te podmioty, udzielanie pożyczek spółkom
i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, zaciąganie
pożyczek i kredytów dla celów Funduszu
świadczenie usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi - obecnie nie
prowadzi działalnosci operacyjnej

produkcja rolna

zależna

zależna

stowarzyszona

zależna

stowarzyszona

zależna

Żurawica

Dublin,
Irlandia

Warszawa

Cisy

działalność maklerska polegająca na zarządzaniu cudzym pakietem papierów
wartościowych dopuszczonych, jak i nie dopuszczonych do publicznego obrotu
na zlecenie
świadczenie usług i doradztwa (z wyjątkiem doradztwa prawnego i
podatkowego) na rzecz innych podmiotów prawa w zakresie zawierania umów
najmu lub dzierżawy rzeczy lub praw majątkowych oraz nabywanie,
pośrednictwo oraz obrót dobrami wszelkiego rodzaju
działalność w zakresie oprogramowania, przetwarzanie danych, działalność
związana z bazami danych, pozostała działalność związana z informatyką,
pozostałe pośrednictwo finansowe oraz usługi projektowe i reklama różnego
typu
działalność bankowa
nabywanie i zbywanie akcji i udziałów spółek prawa handlowego oraz innych
papierów wartościowych; działalność związana z poszukiwaniem inwestorów
dla spółek
udzielanie poręczeń kredytowych, lokowanie powierzonych spółce środków
pieniężnych i zarządzanie nimi

usługi informatyczne

zależna

doradztwo w zakresie prowadzenia działalnosci gospodarczej i zarządzania;
działalność związana z zarządzaniem holdingami; działalność rachunkowoksięgowa;

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

nie podlega

zależna

zależna

nie podlega

zastosowana
metoda
konsolidacji

zależna

charakter
powiązania

dystrybucja produktów ubezpieczeniowych

świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu wszelkich środków trwałych,
organizacja i obsługa sprzedaży ratalnej towarów
organizowanie, obsługa i prowadzenie usług gastronomicnzych i hotelarskich,
pośrednictwo w zakresie usług turystycznych i świadczeniu usług
turystycznych

przedmiot
przedsiębiorstwa

12.2001

05.1996

05.1996

07.1995

06.2001

6.1996

8.2001

8.2001

11.1996

11.2000

12. 2000

04.1997

12.1996

02.1993
stowarzyszona
06.1993 zależna
09.1995
stowarzyszona
03.1999 zależna

07.1998

10.1998

data objęcia
kontroli / data
od której
wywierany jest
znaczny wpływ

1 605

5

670

151

42 073

700

5 000

5 470

26 909

3,171

37 736

6 755

102

2 989

218

103

15 012

wartość akcji/
udziałów wg
ceny nabycia

AKCJE (UDZIAŁY) W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKACYJNE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

670

-

11 348

700

-

151

4 017

odpisy
aktualizujące
wartość
(razem)

1 605

-

-

151

30 725

5 000

5 319

22 892

3,171

37 736

6 755

102

2 989

218

103

15 012

wartość
bilansowa
akcji/
udziałów

21.80%

49.00%

77.00%

33.70%

21.57%

100.00%

50.00%

100.00%

97.29%

28.57%

99.99%

50.00%

51.00%

54.00%

60.00%

99.99%

99.99%

procent posiadanego kapitału
zakładowego

21.80%

49.00%

45.60%

33.70%

21.57%

100.00%

50.00%

100.00%

98.33%

28.57%

99.99%

50.00%

51.00%

54.00%

60.00%

99.99%

99.99%

udział w ogólnej
liczbie głosów
na walnym
zgromadzeniu

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 są danymi "pro forma", ustalonymi według zasad opisanych w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaśniajacych sprawozdania SAB-RS 2001.

Bank Zachodni WBK S.A. przetransferował akcje i udziały 22 spółek o wartości brutto ok. 24,5 mln zł do podmiotu zależnego BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Spółka ta została utworzona w roku 2001 do prowadzenia obrotu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego oraz innymi papierami
wartościowymi, a także do poszukiwania inwestorów dla spółek oraz świadczenia usług doradczych.
* dane według średniego kursu NBP funta z dnia 29 czerwca 2001 r. wynoszącego 5 6062 zł
** dane w/w spółki za rok obrotowy 2001 będą pokazane łącznie za rok obrotowy 2002
*** Spółka została utworzona w październiku 2001 roku, nie wystąpiły przychody ze sprzedaży towarów i usług oraz przychody finansowe
**** dane na koniec września 2001 r.
***** dane na koniec 1999 r.
****** dane na koniec listopada 2001 r.

Kanwig-Trading Żurawica Sp. z o.o.
15
w likwidacji *****
Kanwig Agencja Celna Sp. z o.o.
16
w likwidacji *****
17 LZPS PROTEKTOR S.A. ****

14 WESTFUND Ltd. *

13 NFI Magna Polonia S.A. ****

11

Szczecin

Poznań

POLFUND - Fundusz Poręczeń
Kredytowych S.A.**
Gospodarstwo Rolne Cisy Sp. z o.o.
12
w likwidacji

Gliwice

9 Gliwicki Bank Handlowy S.A.

10 BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. ***

8 eCard S.A.

Warszawa

Poznań

WBK Nieruchomosci i Wspólnicy
Sp. komandytowa

7

Poznań

6 WBK AIB Asset Management S.A.

Poznań

Poznań

Brytyjsko-Polskie Towarzystwo
Finansowe WBK-CU Sp. z o.o.

Poznań

2 WBK Nieruchomości S.A.

3

Poznań

siedziba

1 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. ******

nazwa jednostki
(ze wskazaniem
formy prawnej)

Nota 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wskazanie innej
niż określona pod
lit. j) lub k),
podstawy dominacji

Brytyjsko-Polskie Towarzystwo Finansowe WBK-CU
Sp. z o.o.

raport roczny 2 0 0 1
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Kanwig-Trading Żurawica Sp. z o.o.
w likwidacji *****

****

16 847

(33)

634

1 041

5 016

10

870

575

3 006

700

-

50

21 314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4 312)

-

-

-

-

-

-

należne
wpłaty
na poczet
kapitału
9
7

12 491

-

-

-

203 340

-

-

5 420

6 801

2 750

-

-

-

555

417

kapitał
zapasowy

(660)

(43)

(236)

466

(12 473)

(2 161)

-

(151)

(4 466)

(7 234)

156

597

5 084

3 209

79

9

425

-

(10)

(389)

-

-

(2 133)

-

-

(8 001)

(1 578)

-

(2 027)

-

-

-

-

(1 077)

niepodzielony zysk
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych

(4 189)

(33)

(241)

702

(6 228)

(28)

-

(151)

3 535

(5 656)

156

2 624

4 210

3 209

73

9

1 502

zysk (strata)
netto

pozostały kapitał własny, w tym:

kapitał własny jednostki, w tym:

3

12 787

33

241

249

16 668

1 521

-

-

434

120 189

58

2 021

1 957

449

166

308 583

zobowiązania
jednostki,
w tym:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

185 227

- długoterminowe

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 są danymi "pro, forma" ustalonymi według zasad opisanych w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaśniajacych sprawozdania SAB-RS 2001.

*** spółka została utworzona w październiku 2001 r., nie wystąpiły przychody ze sprzedaży towarów
**** dane na koniec września 2001 r.
*****dane na koniec 1999 r.
****** dane na koniec listopada 2001 r.

* dane według średniego kursu NBP funta z dnia 29 czerwca 20001 r. Wynoszącego 5 6062 zł
** dane w/w spółki za rok obrotowy 2001 będą pokazane łącznie za rok obrotowy 2002

17 LZPS PROTEKTOR S.A.

16 Kanwig Agencja Celna Sp. z o.o w likwidacji *****

15

14 WESTFUND Ltd. *

(1 461)

193 873

13 NFI Magna Polonia S.A. ****

-

12 Gospodarstwo Rolne Cisy Sp. z o.o. w likwidacji

11 POLFUND - Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. **

5 319

10 BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. ***

8 350

3 866

23 649

8 eCard S.A.

9 Gliwicki Bank Handlowy S.A.

42 000

37 844

7 WBK Nieruchomości i Wspólnicy Sp. Komandytowa

13 500

14 097

6 WBK AIB Asset Management S.A.

200

2 469

350

100

15 000

5 284

6 233

846

116

15 434

kapitał
akcyjny/
zakładowy

5 Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o.

4 AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.

3

2 WBK Nieruchomości S.A.

1 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. ******

Lp. nazwa jednostki

61

9 762

-

-

8

21 379

-

-

23 232

535

158 033

326

3 119

8 226

577

166

44 603

należności
jednostki,
w tym:

AKCJE /UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKACYJNE) - cd.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 530

- długoterminowe

60

31 877

-

-

8 153

212 109

-

5 322

24 081

4 307

158 033

14 351

7 313

9 952

1 354

298

369 875

aktywa
jednostki
razem

35 142

-

-

645

(7)

-

-

-

2 815

1 777

19 110

5 525

26 050

16 925

7 324

1 068

100 752

przychody
ze sprzedaży

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nieopłacona
przez emitenta
wartość
akcji/udziałów

19

-

-

-

-

1 929

-

-

-

-

-

-

-

913

459

473

-

otrzymane lub
należne
dywidendy
w zyskach za
ostatni rok obrotowy



Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Polskich Zasad Rachunkowości

Nota 9
n

AKCJE I UDZIA¸Y W POZOSTA¸YCH JEDNOSTKACH

a) w bankach
b) w innych jednostkach finansowych
c) w jednostkach niefinansowych
Akcje i udzia∏y w pozosta∏ych jednostkach razem

2001

2000

719
33 241
103 868
137 828

741
62 506
95 530
158 777

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU AKCJI I UDZIA¸ÓW
W POZOSTA¸YCH JEDNOSTKACH

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- nabycie, zamiana akcji i udzia∏ów
- rozwiàzanie rezerw
- podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji
- op∏acenie udzia∏ów
- przej´cie akcji iudzia∏ów GBH
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- utworzenie rezerw
- sprzeda˝ akcji, udzia∏ów
- rezerwy na papiery przej´te z GBH
Stan akcji i udzia∏ów w pozosta∏ych jednostkach
na koniec okresu

2001

2000

158 777
148 809
130 758
18 051
(169 758)
(3 642)
(166 116)
-

132 563
170 548
122 887
14 855
11
31 871
924
(144 334)
(20 332)
(123 078)
(924)

137 828

158 777

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

AKCJE I UDZIA¸Y W POZOSTA¸YCH JEDNOSTKACH

a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego
b) handlowe
c) lokacyjne
Akcje i udzia∏y w pozosta∏ych jednostkach razem

2001

2000

2 829
45 401
89 598
137 828

3 475
10 227
145 075
158 777

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

94

raport roczny 2 0 0 1

95

Warszawa

Commercial Union Powszechne
Towarzystwo Emerytalne
BPH, CU, WBK S.A.

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Pozostałe

7

8

9

gromadzenie i udostępnianie danych o kredytobiorcach banków

tworzenie i zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi oraz
ich reprezentowanie wobec osób trzecich

ubezpieczenia majątkowe i osobowe

ubezpieczenia na życie

posiadanie udziałów i zarządzanie holenderską prywatną
spółką z o.o. będącą w posiadaniu akcji spółki Autostrada
Wielkopolska S.A. (zajmującej się budową i eksploatacją
autostrady na odcinku Świecko-Konin)

prowadzenie rozliczeń pieniężnych pomiędzy bankami

wytwarzanie przędzy z włókien bawełnianych i lnianych,
produkcja nici krawieckich i skarpetek, działalność handlowa
i usługowa

produkcja oraz handel maszynami i urządzeniami

przedmiot przedsiębiorstwa

10 038

620

21 013

2 119

8 046

46 047

625

-

1 090

wartość bilansowa akcji
(udziałów)

5.14%

10.00%

10.00%

10.00%

10.10%

11.48%

12.53%

13.62%

procent
posiadanego
kapitału
akcyjnego/
zakładowego

-

5.14%

10.00%

10.00%

10.00%

10.10%

11.48%

12.53%

13.62%

udział w ogólnej
liczbie głosów na
walnym
zgromadzeniu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

821

nieopłacona przez
emitenta wartość
akcji (udziałów)

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 są danymi "pro, forma" ustalonymi według zasad opisanych w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaśniających sprawozdania SAB-RS 2001.

Warszawa

Warszawa

Commercial Union Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

6

Poznań

Warszawa

AWSA Holland II B.V.

4

Warszawa

Commercial Union Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

3

Nowa Sól

Gniezno

siedziba

5

Fabryka Nici ODRA S.A. w upadłości

Scanclimber Sp. z o.o. (Fada)

nazwa (firma) jednostki (ze wskazaniem formy
prawnej)

2

1

Lp.

AKCJE (UDZIAŁY) W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (LOKACYJNE)

-

-

-

-

-

-

726

-

319

otrzymane lub należne
dywidendy za ostatni rok
obrotowy



Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Polskich Zasad Rachunkowości

Nota 10
n

POZOSTA¸E PAPIERY WARTOÂCIOWE I INNE
PRAWA MAJÑTKOWE (WED¸UG RODZAJU)

a) jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych
b) prawa poboru
c) prawa pochodne
d) inne (wed∏ug rodzaju)
- operacyjne
- lokacyjne
Pozosta∏e papiery wartoÊciowe i inne prawa majàtkowe
(wed∏ug rodzaju) razem

2001

2000

9 545
-

228 558
2 506
2 506
-

9 545

231 064

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

POZOSTA¸E PAPIERY WARTOÂCIOWE
I INNE PRAWA MAJÑTKOWE

a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego
b) handlowe
c) lokacyjne
Pozosta∏e papiery wartoÊciowe i inne prawa majàtkowe razem

2001

2000

9 545
9 545

2 506
100 000
128 558
231 064

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU POZOSTA¸YCH PAPIERÓW
WARTOÂCIOWYCH I INNYCH PRAW MAJÑTKOWYCH

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- nabycie
- rozwiàzanie rezerw
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- sprzeda˝
Stan pozosta∏ych papierów wartoÊciowych i innych
praw majàtkowych na koniec okresu

2001

2000

231 064
144 036
144 036
(365 555)
(365 555)

13 274
293 608
293 277
331
(75 818)
(75 818)

9 545

231 064

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏

Nota 11
n

PAPIERY WARTOÂCIOWE, UDZIA¸Y
I INNE PRAWA MAJÑTKOWE

1. Operacyjne - bankowego biura maklerskiego
2. Handlowe
3. Lokacyjne
Pozosta∏e papiery wartoÊciowe, udzia∏y i inne
prawa majàtkowe razem

2001

2000

2 891
767 687
3 530 818

6 062
703 526
4 319 838

4 301 396

5 029 426

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH,
UDZIA¸ÓW I INNYCH PRAW MAJÑTKOWYCH

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- nabycie, zamiana akcji i udzia∏ów
- op∏acenie akcji i udzia∏ów
- rozwiàzanie rezerw
- przyrost wartoÊci bonów pieni´˝nych
- przyrost wartoÊci obligacji Skarbu Paƒstwa
- przyrost wartoÊci bonów skarbowych
- przyrost wartoÊci obligacji NBP
- przyrost wartoÊci pozosta∏ych d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych
- zwi´kszenie wartoÊci udzia∏ów GBH*
- podwy˝szenie wartoÊci nominalnej akcji
- przej´cie akcji i udzia∏ów GBH
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- sprzeda˝ akcji, udzia∏ów
- wykup/sprzeda˝ bonów pieni´˝nych
- wykup/sprzeda˝ obligacji Skarbu Paƒstwa
- wykup/sprzeda˝ bonów skarbowych
- wykup/sprzeda˝ obligacji NBP
- wykup/sprzeda˝ pozosta∏ych d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych
- utworzenie rezerw
- rezerwa przej´ta na papiery GBH
Stan papierów wartoÊciowych, udzia∏ów i innych praw
majàtkowych na koniec okresu

2001

2000

5 029 426
36 249 203
369 363
22 812
18 006 561
7 790 640
9 122 047
51 316

4 551 581
31 459 114
488 497
31 871
21 533
18 662 250
5 479 156
5 896 224
57 179

866 936
821 469
19 528
11
924
(36 977 233) (30 981 269)
(542 161)
(302 927)
(18 553 042) (18 473 728)
(7 970 143) (5 312 095)
(8 966 088) (6 007 487)
(59 440)
(56 942)
(875 137)
(11 222)
-

(804 473)
(22 693)
(924)

4 301 396

5 029 426

*) W roku 2001 zaprzestano konsolidacji GBH S.A. ze wzgl´du na nieznacznà wielkoÊç danych finansowych w
stosunku do danych jednostki dominujàcej.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

raport roczny 2 0 0 1
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Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Polskich Zasad Rachunkowości
n

PAPIERY WARTOÂCIOWE, UDZIA¸Y I INNE PRAWA
MAJÑTKOWE (WED¸UG STRUKTURY WALUTOWEJ)

a. w walucie polskiej
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏)
b1. jednostka/waluta tys / EURO
tys. z∏
b2. jednostka/waluta tys / DEM
tys. z∏
b3. jednostka/waluta tys / JEP
tys. z∏
b4. jednostka/waluta tys / BEF
tys. z∏
b5. pozosta∏e waluty (w tys. z∏)
Papiery wartoÊciowe, udzia∏y i inne prawa majàtkowe
(wed∏ug struktury walutowej) razem

2001

2000

4 279 389
22 007
6 249
22 007
-

4 997 120
32 306
6 249
24 085
4 017
7 917
34
165
1 455
139
-

4 301 396

5 029 426

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n PAPIERY

WARTOÂCIOWE ORAZ UDZIA¸Y I JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA - HANDLOWE (WED¸UG ZBYWALNOÂCI)

A. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, notowane na gie∏dach
(wartoÊç bilansowa)
a) akcje (wartoÊç bilansowa):
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
b) obligacje (wartoÊç bilansowa):
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa):
c1)
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
B. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, znajdujàce si´
w regulowanym obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa)
a) akcje (wartoÊç bilansowa):
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
b) obligacje (wartoÊç bilansowa):
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa):
c1) bony skarbowe
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c2) bony pieni´˝ne
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
C. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, nie notowane
na gie∏dach i nie znajdujàce si´ w regulowanym
obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa)

98

2001

2000

240 638
48 244
45 616
48 853
192 394
193 449
187 908
-

108 855
9 482
9 807
10 170
99 373
97 972
98 272
-

385 795
20
20
29
62
62
62
385 713
286 379
290 407
283 750
99 334
99 334
99 113

300 949
24
24
29
81
81
81
300 844
12 506
12 508
11 874
288 338
288 348
287 728

144 145

299 784


w tys. z∏

a) akcje (wartoÊç bilansowa):
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
b) obligacje (wartoÊç bilansowa):
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa):
c1) bony komercyjne
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c2) bony skarbowe
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c3) inne papiery z dyskontem
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c4) jednostki uczestnictwa
- wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
D. Z ograniczonà zbywalnoÊcià (wartoÊç bilansowa)
a) akcje i udzia∏y (wartoÊç bilansowa):
- oszacowana wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
b) obligacje (wartoÊç bilansowa):
- oszacowana wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa):
- oszacowana wartoÊç rynkowa
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
WartoÊç wed∏ug cen nabycia razem
Korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) razem
WartoÊç rynkowa / oszacowana wartoÊç rynkowa razem
WartoÊç bilansowa razem

2001

2000

98 684
99 820
96 894
45 461
45 461
45 618
45 204
761 813
(985)
774 326
770 578

6 702
6 702
6 702
101 621
102 415
98 761
191 461
13 981
14 021
13 945
47 902
47 902
47 974
29 578
29 578
29 514
100 000
100 000
100 000
705 050
(976)
709 358
709 588

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Polskich Zasad Rachunkowości
n PAPIERY

WARTOÂCIOWE ORAZ UDZIA¸Y I JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA - LOKACYJNE (WED¸UG
ZBYWALNOÂCI)

A. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, notowane
na gie∏dach (wartoÊç bilansowa)
a) akcje (wartoÊç bilansowa):
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
b) obligacje (wartoÊç bilansowa):
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa):
B. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, znajdujàce si´
w regulowanym obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa)
a) akcje (wartoÊç bilansowa):
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
b) obligacje (wartoÊç bilansowa):
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa):
c1) bony skarbowe
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
C. Z nieograniczonà zbywalnoÊcià, nie notowane
na gie∏dach i nie znajdujàce si´ w regulowanym
obrocie pozagie∏dowym (wartoÊç bilansowa)
a) akcje (wartoÊç bilansowa):
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
b) obligacje (wartoÊç bilansowa):
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa):
c1) udzia∏y
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c2) jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c3) bony komercyjne
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c4) bony skarbowe
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c5) bony pieni´˝ne
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia

100

2001

2000

2 040 244
39 450
(11 348)
50 798
2 000 794
192 263
1 808 531
-

2 287 647
44 672
(14 303)
58 975
2 242 975
163 366
2 079 609
-

137 423
137 423
137 423
7 677
129 746

142 307
142 307
142 307
18 652
123 655

295 784
86 908
(7 128)
94 036
104 378
5 292
99 086
104 498
94 953
(6 438)
101 391
9 545
9 545
-

743 549
93 705
(10 808)
104 513
141 627
82 496
59 131
508 217
15 309
(18 341)
33 650
128 558
128 558
6 874
865
6 009
357 476
2 744
354 732


w tys. z∏

D. Z ograniczonà zbywalnoÊcià (wartoÊç bilansowa)
a) akcje i udzia∏y (wartoÊç bilansowa):
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
b) obligacje (wartoÊç bilansowa):
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartoÊç bilansowa):
c1) bony skarbowe
- korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo)
- wartoÊç wed∏ug cen nabycia
WartoÊç wed∏ug cen nabycia razem
Korekty aktualizujàce wartoÊç (saldo) razem
WartoÊç bilansowa razem

2001

2000

1 057 367
66
66
963 545
8 903
954 642
93 756
93 756
6 969
86 787
3 334 628
196 190
3 530 818

1 146 335
515 806
(927)
516 733
478 519
8 621
469 898
152 010
152 010
11 929
140 081
4 075 544
244 294
4 319 838

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 12
n

WARTOÂCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

2001

2000

a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione
przy za∏o˝eniu lub póêniejszym rozszerzeniu spó∏ki akcyjnej
311
b) koszty prac rozwojowych
c) nabyta wartoÊç firmy
592
d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartoÊci, w tym: 53 155
- oprogramowanie komputerowe
48 920
e) nabyte prawa wieczystego u˝ytkowania gruntów
536
f) pozosta∏e wartoÊci niematerialne i prawne
8 562
g) zaliczki na poczet wartoÊci niematerialnych i prawnych
298
WartoÊci niematerialne i prawne razem
63 454

338
13 620
49 572
40 690
725
8 795
70
73 120

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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102

-

(70)

- likwidacja

-

35

-

-

311

h) nieplanowe odpisy

i) wartość netto wartości niematerialnych
i prawnych na koniec okresu

592

-

(145 087)

-

-

(13 028)

(13 028)

(132 059)

145 679

(13)

-

-

(13)

-

6

7

13

145 679

nabyta
wartośc firmy

53 155

(1 856)

(78 055)

(1 377)

95

(22 760)

(24 042)

(54 013)

133 066

-

(202)

-

(202)

1 583

2 067

26 033

29 683

103 585

w tym:

48 920

-

(63 985)

(1 376)

95

(17 693)

(18 974)

(45 011)

112 905

-

(190)

-

(190)

18

2 067

25 309

27 394

85 701

oprogramowanie
komputerowe

nabyte koncesje, patenty,
licencje i podobne wartości,

536

-

(643)

-

74

(177)

(103)

(540)

1 179

(1)

(5)

(80)

(86)

-

-

-

-

1 265

nabyte prawa
wieczystego
użytkowania
gruntów

8 562

-

(6 384)

-

2

(249)

(247)

(6 137)

14 946

-

(12)

-

(12)

-

-

26

26

14 932

pozostałe
wartości
niematerialne
i prawne

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 są danymi "pro forma", ustalonymi według zasad opisanych w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaśniających sprawozdania SAB-RS 2001.

Nieplanowe odpisy amortyzacyjne wynoszą 1 856 tys. zł i wynikają z procesu zmiany programu obsługi w oddziałach tj. wprowadzeniu nowego systemu komputerowego i likwidacji dotychczasowego.

-

-

(127)

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu

- przekwalifikowanie

- likwidacja
-

-

(86)

-

-

(51)

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

- odpisy amortyzacyjne

-

(76)

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

-

438

d) wartość brutto wartości niematerialnych
i prawnych na koniec okresu

- przekwalifikowanie

-

-

-

- sprzedaż

-

-

(70)

c) zmniejszenia (z tytułu)

- transfer

-

-

-

- przyjęcie z inwestycji
94

-

-

94
-

-

414

koszty prac
rozwojowych

- zakup

b) zwiekszenia (z tytułu)

a) wartość brutto wartości niematerialnych
i prawnych na początek okresu

rozliczane w czasie, koszty organizacji
poniesione przy założeniu lub
późniejszym rozszerzeniu spółki
akcyjnej

TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)

298

-

-

-

-

-

-

-

298

(70)

-

-

(70)

-

-

298

298

70

63 454

(1 856)

(230 296)

(1 377)

206

(36 300)

(37 471)

(192 825)

295 606

(84)

(289)

(80)

(453)

1 677

2 073

26 364

30 114

265 945

Wartości
zaliczki na
niematerialne
poczet
wartości
i prawne razem
niematerialnych
i prawnych


w tys. z∏

Nota 13
n

WARTOÂå FIRMY Z KONSOLIDACJI

a) wartoÊç firmy z konsolidacji - jednostki zale˝ne
b) wartoÊç firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone
WartoÊç firmy z konsolidacji razem

2001

2000

-

1 959
1 959

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU WARTOÂCI FIRMY Z KONSOLIDACJI
- JEDNOSTKI ZALE˚NE

2001

2000

a) wartoÊç brutto na poczàtek okresu
b) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- zakup dodatkowych udzia∏ów
c) zmniejszenia (z tytu∏u)
- sprzeda˝ dodatkowych udzia∏ów
d) wartoÊç brutto na koniec okresu
e) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na poczàtek okresu
f) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji za okres (z tytu∏u)
- od wartoÊci firmy na dzieƒ obj´cia kontrolà
- od wartoÊci firmy z tytu∏u zakupu dodatkowych udzia∏ów
- ca∏kowity odpis wartoÊci firmy *)
g) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na koniec okresu
h) wartoÊç netto na koniec okresu

17 208
17 208
(15 249)
(1 959)
(1 959)
(17 208)
-

17 071
137
137
17 208
(11 784)
(3 465)
(3 328)
(137)
(15 249)
1 959

*) W roku 2001 zaprzestano konsolidacji GBH S.A. ze wzgl´du na nieznacznà wielkoÊç danych finansowych w
stosunku do danych jednostki dominujàcej.
WartoÊç firmy z konsolidacji wykazana w nocie 13 dotyczy Gliwickiego Banku Handlowego S.A. oraz Domu
Maklerskiego BZWBK S.A.
WartoÊç firmy z konsolidacji Gliwickiego Banku Handlowego S.A. na dzieƒ obj´cia kontroli przez WBK S.A., tj.
na 31.07.1996 r.
1. cena nabycia akcji GBH S.A. przez WBK S.A.
25 134 tys. z∏
2. aktywa netto GBH S.A. wed∏ug ceny rynkowej
na dzieƒ obj´cia kontroli przez WBK S.A.
9 585 tys. z∏
3. udzia∏ WBK SA w kapitale akcyjnym GBH S.A
87 45%
4. aktywa netto na dzieƒ obj´cia kontroli przez WBK S.A.
przypadajàce na udzia∏ WBK S.A. w kapitale akcyjnym GBH S.A.
8 382 tys. z∏
5. wartoÊç firmy z konsolidacji na 31.07.1996 r.
16 752 tys. z∏
Zwi´kszenia (zmniejszenia) wartoÊci firmy z konsolidacji w okresie
od 1.08.1996 r. - 31.12.2001 r.
1.08.1996 r. – 31.12.1996 r.
1.01.1997 r. – 31.12.1997 r.
10
1.01.1998 r. – 31.12.1998 r.
738
1.01.1999 r. – 31.12.1999 r.
(480)
1.01.2000 r. - 31.12.2000 r.
137
1.01.2001 r. - 31.12.2001 r.
WartoÊç brutto na 31.12.2001 r.

17 157

Amortyzacja wartoÊci firmy z konsolidacji za okres od 1.08.1996 r.-31.12.2001 r.
1.08.1996 – 31.12.1996 r.
(1 396)
1.01.1997 – 31.12.1997 r.
(3 352)
1.01.1998 – 31.12.1998 r.
(3 535)
1.01.1999 – 31.12.1999 r.
(3 450)
1.01.2000 - 31.12.2000 r.
(3 465)
1.01.2001 - 31.12.2001 r.
(1 959)

raport roczny 2 0 0 1

103

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Polskich Zasad Rachunkowości

¸àczny odpis wartoÊci firmy
z konsolidacji na koniec okresu
WartoÊç netto wartoÊci firmy
z konsolidacji GBH S.A.

(17 157)
0

WartoÊç firmy z konsolidacji Domu Maklerskiego WBK S.A. na dzieƒ obj´cia kontroli, tj. na 23.07.1999 r.
ustalono w nast´pujàcy sposób:
1. cena nabycia akcji Domu Maklerskiego WBK S.A. przez WBK S.A.
44 051
2. aktywa netto Domu Maklerskiego S.A.
44 000
3. udzia∏ WBK S.A. w kapitale akcyjnym
100%
4. wartoÊç firmy z konsolidacji
51
5. amortyzacja wartoÊci firmy z konsolidacji
(51)
6. wartoÊç netto wartoÊci firmy z konsolidacji DM S.A.
¸àczny odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na koniec okresu
51
WartoÊç netto wartoÊci firmy z konsolidacji Dom Maklerski WBK S.A.
0
¸àczny o dpis w artoÊci f irm:
GBH S .A. i D om M aklerski B Z W BK S .A.
na k oniec o kresu t j. 3 1.12.2001 r .

17 2 08

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU WARTOÂCI FIRMY Z KONSOLIDACJI
- JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
a) wartoÊç brutto na poczàtek okresu
b) zwi´kszenia (z tytu∏u)
c) zmniejszenia (z tytu∏u)
d) wartoÊç brutto na koniec okresu
e) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na poczàtek okresu
f) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji za okres (z tytu∏u)
g) odpis wartoÊci firmy z konsolidacji na koniec okresu
h) wartoÊç netto na koniec okresu

2001

2000

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 14
n

RZECZOWY MAJÑTEK TRWA¸Y

Rzeczowy majàtek trwa∏y
a) Êrodki trwa∏e, w tym:
- grunty w∏asne i budynki zajmowane przez bank
na cele w∏asnej dzia∏alnoÊci
- inne grunty i budynki
- urzàdzenia
- Êrodki transportu
- pozosta∏e Êrodki trwa∏e
b) inwestycje rozpocz´te
c) zaliczki na poczet inwestycji
Rzeczowy majàtek trwa∏y razem

2001

2000

693 300

638 845

412 028
35 564
221 742
9 384
14 582
329 213
47
1 022 560

343 782
42 847
192 311
10 185
49 720
118 576
1 928
759 349

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

104


w tys. z∏

TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)
grunty własne
i budynki zajmowane
przez bank na cele
własnej działalności

inne grunty
i budynki

urządzenia

środki
transportu

pozostałe
środki trwałe

a) wartość brutto środków
trwałych na początek
okresu

414 128

49 451

392 496

17 951

124 228

b) zwiększenia (z tytułu)

125 856

-

138 243

3 244

15 532

87 497

-

102 058

3 244

15 517

- przyjęcie z inwestycji

139

-

8 539

-

13

- przekwalifikowanie

328

-

-

-

2

- zakup

- reklasyfikacja
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
- sprzedaż

37 892

-

27 646

-

(8 542)

(6 896)

(5 689)

(5 143)

(70 915)

(7 604)

(6 893)

(910)

(4 985)

(775)

(3)

(4 045)

(158)

(3 626)

(938)

- przekwalifikowanie

-

-

- reklasyfikacja

-

- przeksięgowanie

-

-

(705)

-

(154)

-

(2)

-

(65 541)

-

(27)

-

(819)

d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu

531 442

42 555

525 050

16 052

68 845

e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

(70 346)

(6 604)

(200 185)

(7 766)

(74 508)

f) amortyzacja za okres
(z tytułu)

(43 658)

(387)

(91 814)

1 098

20 245

(18 606)

(925)

(73 580)

(2 882)

(7 949)

- likwidacja

570

559

4 480

3 963

3 298

- sprzedaż

-

(21)

(8 153)

17

17

- odpisy amortyzacyjne

- przekwalifikowanie

(14 901)

-

- przeksięgowanie

(10 721)

-

g) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
h) nieplanowe odpisy
i) wartość netto środków
trwałych na koniec okresu

(114 004)
(5 410)

412 028

(6 991)
-

35 564

(14 561)

(291 999)

-

1

-

24 878

(6 668)

(11 309)

-

221 742

9 384

(54 263)
-

14 582

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne na Êrodki trwa∏e wynoszà 16 719 tys. z∏ i sà nast´pstwem prowadzonego
procesu racjonalizacji sieci oddzia∏ów i zaprzestania dzia∏alnoÊci w oÊrodkach nie rokujàcych zysków.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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n

ÂRODKI TRWA¸E BILANSOWE
(STRUKTURA W¸ASNOÂCIOWA)

a) w∏asne
b) u˝ywane na podstawie umowy najmu, dzier˝awy
lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- leasing finansowy
Ârodki trwa∏e bilansowe razem

2001

2000

693 250

638 754

50
50
693 300

91
91
638 845

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ÂRODKI TRWA¸E POZABILANSOWE
u˝ywane na podstawie umowy najmu,
dzier˝awy lub innej umowy, w tym:
- wartoÊç gruntów u˝ytkowanych wieczyÊcie
- Êrodki transportu
- dzier˝awione i najmowane
- inny sprz´t
- otrzymane w nieodp∏atny zarzàd i u˝ytkowanie
Ârodki trwa∏e pozabilansowe razem

2001

2000

14 150
6 958
7 302
28 410

11 920
5 849
39
5 527
72
23 407

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 15
n

AKCJE W¸ASNE DO ZBYCIA
liczba
–

n

wartoÊç wg ceny
–

wartoÊç bilansowa
–

cel nabycia
–

przeznaczenie
–

AKCJE BANKU B¢DÑCE W¸ASNOÂCIÑ JEDNOSTEK ZALE˚NYCH

nazwa (firma) jednostki, siedziba
–

liczba
–

wartoÊç wg ceny nabycia
–

wartoÊç bilansowa
–

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 16
n

INNE AKTYWA

1. Przej´te aktywa do zbycia
2. Pozosta∏e, w tym:
- d∏u˝nicy ró˝ni
- rozrachunki mi´dzybankowe
- po˝yczki podporzàdkowane
- po˝yczki z ZFÂS
- rozliczenie z tytu∏u opcji
- inne
Inne aktywa razem

2001

2000

719
278 216
154 644
14 602
8 892
24 432
59 090
16 556
278 935

899
319 683
172 352
11 297
8 556
6 277
21 765
99 436
320 582

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n

PRZEJ¢TE AKTYWA - DO ZBYCIA

1. Inwestycje
2. NieruchomoÊci
3. Zapasy
4. Inne
Przej´te aktywa do - zbycia razem

2001

2000

85
27
607
719

86
20
793
899

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU PRZEJ¢TYCH AKTYWÓW DO ZBYCIA

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia w okresie (z tytu∏u)
- przej´cie za d∏ugi
- rozwiàzanie rezerwy
- inne
b) zmniejszenia w okresie (z tytu∏u)
- sprzeda˝
- utworzenie rezerwy
- inne
Stan przej´tych aktywów - do zbycia na koniec okresu

2001

2000

899
531
360
83
88
(711)
(575)
(83)
(53)
719

5 794
2 073
1 931
142
(6 968)
(5 800)
(62)
(1 106)
899

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
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Nota 17
n ZMIANA

STANU ROZLICZE¡ MI¢DZYOKRESOWYCH
Z TYTU¸U ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- odsetki od depozytów, instrumentów pochodnych
- rezerwy na kredyty, nale˝noÊci, koszty do poniesienia
- odroczone aktywo podatkowe
- inne
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- rozwiàzanie rezerw na kredyty i realizacja odsetek
- odroczone aktywo podatkowe
- przychody memoria∏owo zaliczone do wyniku
- rozwiàzanie rezerw
Stan rozliczeƒ mi´dzyokresowych z tytu∏u odroczonego
podatku dochodowego na koniec okresu

2001

2000

302 738
118 233
172 086
2 541
9 878
(180 110)
(75 876)
(1 940)
(105)
(102 189)

-

122 628

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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POZOSTA¸E ROZLICZENIA MI¢DZYOKRESOWE

a) czynne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów, w tym:
- odroczona amortyzacja dotyczàca ulgi inwestycyjnej
- koszty zap∏acone z góry
- ró˝nice z tytu∏u transakcji SWAP
- przychody do otrzymania
b) inne rozliczenia mi´dzyokresowe, w tym:
- zu˝ycie materia∏ów
- inne nale˝noÊci do otrzymania
Rozliczenia mi´dzyokresowe razem

2001

2000

432 094
19 870
411 674
550
432 094

240 435
54 404
186 031
2 379
2 243
136
242 814

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

PO˚YCZKI PODPORZÑDKOWANE
1
Nazwa jednostki

1. Credit Lyonnais
Bank Polska S.A.
n

2
WartoÊç po˝yczki
Waluta
tys. z∏.

PLN

8 892

3
Warunki
oprocentowania

4
Termin
wymagalnoÊci

WIBOR dla depozytów
trzymiesi´cznych w
PLN + 1,625 punktu
procentowego mar˝y

02.01.2002r.

ZMIANA STANU PO˚YCZEK PODPORZÑDKOWANYCH

1. Stan na poczàtek okresu
2. Zwi´kszenia
- odsetki
3. Zmiejszenia
- po˝yczka z GBH
- odsetki
4. Stan na koniec okresu

2001

2000

8 556
1 526
1 526
(1 190)
(1 190)
8 892

23 296
3 695
3 695
(18 435)
(13 850)
(4 585)
8 556

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 18
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO
(WED¸UG STRUKTURY RODZAJOWEJ)

1. Ârodki na rachunkach i depozyty
2. Kredyty i po˝yczki otrzymane
3. Inne zobowiàzania (z tytu∏u)
-rachunki inwestycyjne biur maklerskich
-Êrodki wyodr´bnione na okreÊlone cele
-pozosta∏e
4. Odsetki
Zobowiàzania wobec sektora finansowego razem

2001

2000

1 855 169
156 716
13 058
7
7 118
5 933
6 465
2 031 408

1 592 560
116 012
29 518
1 788
4 260
23 470
19 082
1 757 172

Po˝yczka z BFG zosta∏a zabezpieczona zastawem na papierach wartoÊciowych - bonach Skarbu Paƒstwa (patrz nota 5).
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO
(WED¸UG TERMINÓW WYMAGALNOÂCI)

1. Zobowiàzania bie˝àce
2. Zobowiàzania terminowe, o pozosta∏ym
od dnia bilansowego okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
f) dla których termin wymagalnoÊci up∏ynà∏
3. Odsetki
Zobowiàzania wobec sektora finansowego razem

2001

2000

131 697

82 339

1 893 246
1 538 440
52 466
192 526
67 732
42 082
6 465
2 031 408

1 655 751
1 097 212
96 854
193 787
103 760
164 138
19 082
1 757 172

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n ZOBOWIÑZANIA

WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO
(WED¸UG PIERWOTNYCH TERMINÓW WYMAGALNOÂCI)

1. Zobowiàzania bie˝àce
2. Zobowiàzania terminowe, o okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
3. Odsetki
Zobowiàzania wobec sektora finansowego razem

2001

2000

131 697
1 893 246
1 338 008
176 538
180 278
89 256
109 166
6 465
2 031 408

82 339
1 655 751
946 469
190 749
176 081
175 314
167 138
19 082
1 757 172

W bilansie odsetki zaliczone zosta∏y do pozycji:
- w rachunku bie˝àcym - na dzieƒ 31.12.01 r. w wysokoÊci 78 tys. z∏,
- terminowe - na dzieƒ 31.12.01 r. w wysokoÊci 6 387 tys. z∏.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO
(WED¸UG STRUKTURY WALUTOWEJ)

a. w walucie polskiej
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏)
b1. jednostka/waluta tys / USD
tys. z∏
b2. jednostka/waluta tys / EURO
tys. z∏
b3. jednostka/waluta tys / DKK
tys. z∏
b4. jednostka/waluta tys / DEM
tys. z∏
b5. pozosta∏e waluty (w tys. z∏)
Zobowiàzania wobec sektora finansowego razem

2001

2000

1 078 883
952 525
196 079
781 631
46 119
162 426
1 699
805
1
7 662
2 031 408

1 261 678
495 494
36 972
153 184
86 889
329 216
11 017
5 690
317
625
6 779
1 757 172

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO

a) wobec jednostek obj´tych konsolidacjà metodà
praw w∏asnoÊci
b) wobec pozosta∏ych jednostek
Nale˝noÊci od sektora finansowego razem

2001

2000

2 031 408
2 031 408

1 757 172
1 757 172

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 19
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO
(WED¸UG STRUKTURY RODZAJOWEJ)

1. Ârodki na rachunkach i depozyty
2. Inne zobowiàzania (z tytu∏u)
- rachunki inwestycyjne w bankowych biurach maklerskich
- zobowiàzania w drodze
- Êrodki FRIOR na zakup wierzytelnoÊci
- pozosta∏e
3. Odsetki
Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2001

2000

18 468 069
150 867
138 466
10 288
2 071
42
233 737

16 888 548
379 232
311 517
14 804
1 713
51 198
238 181

18 852 673

17 505 961

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO
- LOKATY OSZCZ¢DNOÂCIOWE (WED¸UG
TERMINÓW WYMAGALNOÂCI)

1. Zobowiàzania bie˝àce
2. Zobowiàzania terminowe, o pozosta∏ym
od dnia bilansowego okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
f) dla których termin wymagalnoÊci up∏ynà∏
3. Odsetki
Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego
- lokaty oszcz´dnoÊciowe razem

2001

2000

-

-

2
1
1
-

2
1
1
-

2

2

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO
- LOKATY OSZCZ¢DNOÂCIOWE (WED¸UG
PIERWOTNYCH TERMINÓW WYMAGALNOÂCI)

1. Zobowiàzania bie˝àce
2. Zobowiàzania terminowe, o okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
3. Odsetki
Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego
- lokaty oszcz´dnoÊciowe razem

2001

2000

2
2
-

2
2
-

2

2

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO
- POZOSTA¸E (WED¸UG TERMINÓW
WYMAGALNOÂCI)

1. Zobowiàzania bie˝àce
2. Zobowiàzania terminowe, o pozosta∏ym
od dnia bilansowego okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
f) dla których termin wymagalnoÊci up∏ynà∏
3. Odsetki
Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego - pozosta∏e razem

2001

2000

5 452 512

4 635 787

13 166 422
5 696 962
3 225 948
2 154 841
1 754 473
334 198
233 737

12 631 991
6 158 742
3 785 284
2 309 098
378 549
318
238 181

18 852 671

17 505 959

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO
I SEKTORA BUD˚ETOWEGO - POZOSTA¸E (WED¸UG
PIERWOTNYCH TERMINÓW WYMAGALNOÂCI)

1. Zobowiàzania bie˝àce
2. Zobowiàzania terminowe, o okresie sp∏aty:
a) do 1 miesiàca
b) powy˝ej 1 miesiàca do 3 miesi´cy
c) powy˝ej 3 miesi´cy do 1 roku
d) powy˝ej 1 roku do 5 lat
e) powy˝ej 5 lat
3. Odsetki
Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego - pozosta∏e razem

2001

2000

5 452 512
13 166 422
4 135 212
4 500 054
4 030 588
500 568
233 737

4 635 787
12 631 991
4 030 042
4 592 672
3 534 882
474 395
238 181

18 852 671

17 505 959

W bilansie odsetki zaliczone zosta∏y do pozycji:
- w rachunku bie˝àcym - na dzieƒ 31.12.2001 r. w wysokoÊci 2 tys. z∏,
- terminowe - na dzieƒ 31.12.2001 r. w wysokoÊci 233 735 tys. z∏.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO
(WED¸UG STRUKTURY WALUTOWEJ)

a. w walucie polskiej
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z∏)
b1. jednostka/waluta tys / USD
tys. z∏
b2. jednostka/waluta tys / EURO
tys. z∏
b3. jednostka/waluta tys / DEM
tys. z∏
b4. jednostka/waluta tys / GBP
tys. z∏
b5. pozosta∏e waluty (w tys. z∏)
Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego
i sektora bud˝etowego razem

2001

2000

16 050 252
2 802 421
362 045
1 443 221
241 886
851 898
227 578
409 801
11 560
66 724
30 777

15 264 883
2 241 078
319 266
1 322 782
36 134
138 850
339 539
669 134
10 580
65 490
44 822

18 852 673

17 505 961

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZOBOWIÑZANIA WOBEC SEKTORA
NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUD˚ETOWEGO

a) wobec jednostek obj´tych konsolidacjà metodà
praw w∏asnoÊci
b) wobec pozosta∏ych jednostek
Nale˝noÊci od sektora niefinansowego
i bud˝etowego razem

2001

2000

18 852 673

17 505 961

18 852 673

17 505 961

Dane przedstawione w notach dotyczà równie˝ zobowiàzaƒ od jednostek zale˝nych i stowarzyszonych nie obj´tych
konsolidacjà.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏

Nota 20
n

ZOBOWIÑZANIA Z TYTU¸U SPRZEDANYCH
PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH Z UDZIELONYM
PRZYRZECZENIEM ODKUPU

2001

2000

-

-

-

-

a) wobec sektora finansowego
b) wobec sektora niefinansowego i sektora bud˝etowego
c) odsetki
Zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów wartoÊciowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu razem

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001

Nota 21
n

ZOBOWIÑZANIA Z TYTU¸U EMISJI W¸ASNYCH PAPIERÓW
WARTOÂCIOWYCH
2001
1. Obligacji
2. Certyfikatów
3. Pozosta∏ych (z tytu∏u)
4. Odsetki
Zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów
wartoÊciowych razem
-

2000
1 596
46
1 642

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU ZOBOWIÑZA¡ Z TYTU¸U EMISJI
W¸ASNYCH PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
b) zmniejszenia (z tytu∏u wykupu)
- papiery wartoÊciowe zapad∏e zgodne z terminem
Stan na koniec okresu

2001

2000

1 642
(1 642)
(1 642)
-

2 450
(808)
1 642

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZOBOWIÑZANIA D¸UGOTERMINOWE Z TYTU¸U WYEMITOWANYCH
PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH
d∏u˝ne papiery
wartoÊciowe
wg rodzaju

wartoÊç
nominalna

warunki
oprocentowania

termin
wykupu

gwarancje/
zabezpieczenia

dodatkowe
prawa

–

–

–

–

–

–

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001
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Nota 22
n

FUNDUSZE SPECJALNE I INNE PASYWA

1. Fundusze specjalne (z tytu∏u)
- fundusz Êwiadczeƒ socjalnych
2. Inne pasywa (z tytu∏u)
- wierzyciele ró˝ni
- rozrachunki
- pozosta∏e
Fundusze specjalne i inne pasywa razem

2001

2000

34 895
34 895
668 409
172 834
494 369
1 206
703 304

27 318
27 318
578 918
103 201
450 698
25 019
606 236

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 23
n

KOSZTY I PRZYCHODY ROZLICZANE W CZASIE
ORAZ ZASTRZE˚ONE

a) bierne rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów, w tym:
- rozliczenie z tytu∏u operacji instrumentami finansowymi
- pozosta∏e
b) przychody przysz∏ych okresów, w tym:
- przychody pobierane z góry
- pozosta∏e dochody przysz∏ych okresów
c) przychody zastrze˝one (z tytu∏u)
- odsetki zastrze˝one
- odsetki skapitalizowane na podstawie odr´bnych umów
naliczone i niewymagalne od nale˝noÊci nieregularnych
- inne przychody do rozliczenia
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze˝one razem

2001

2000

298 171
226 856
71 315
51 808
42 128
9 680
484 456
478 693

96 305
15 326
80 979
94 142
24 863
69 279
437 706
406 949

4 088
1 675
834 435

17 669
13 088
628 153

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 24
n

ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY

Stan rezerw na podatek dochodowy na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- odsetki naliczone, zaliczone do rachunku wyników
- spó∏ka komandytowa
- ulga inwestycyjna
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- otrzymane odsetki w roku bie˝àcym zaliczone
do rachunku wyników roku ubieg∏ego
- ujemne ró˝nice przejÊciowe
Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu

2001

2000

32 811
178 118
166 920
9 807
1 391
(210 929)

48 066
112 365
112 365
(127 620)

(108 910)
(102 019)
-

(84 565)
(43 055)
32 811

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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w tys. z∏
n

POZOSTA¸E REZERWY (WG TYTU¸ÓW), W TYM:

- na pozabilansowe zobowiàzania warunkowe
- na ryzyko ogólne
- na koszty do poniesienia
- pozosta∏e
Pozosta∏e rezerwy razem

2001

2000

14 162
87 537
57 910
42 399
202 008

10 437
117 537
22 637
2 442
153 053

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU POZOSTA¸YCH REZERW

2001

2000

Stan rezerw na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- stan jednostki obj´tej konsolidacjà
- odpis na zobowiàzania pozabilansowe
- odpis na koszty do poniesienia
- odpis na ryzyko ogólne
- nale˝noÊci odsetkowe
- na nale˝noÊci sporne
- na pozosta∏e
b) wykorzystanie (z tytu∏u)
- umorzenie nale˝noÊci
- inne
c) rozwiàzanie (z tytu∏u)
- na koszty do poniesienia
- dochody
- na pozabilansowe zobowiàzania warunkowe
- na ryzyko ogólne
- pozosta∏e
Stan rezerw na koniec okresu razem

153 053
100 570
22 898
57 910
13 489
6 273
(51 615)
(19 173)
(30 000)
(2 442)
202 008

150 597
43 375
423
12 823
8 965
19 200
1 964
(467)
(125)
(342)
(40 452)
(9 066)
(34)
(30 026)
(1 326)
153 053

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 25
n

ZOBOWIÑZANIA PODPORZÑDKOWANE
1
Nazwa
jednostki

1. Ford Credit
Europe plc

2

3

4

5

6

WartoÊç po˝yczki
waluta
tys. z∏

Warunki
oprocentowania

Termin
wymagalnoÊci

Stan
zobowiàzaƒ

Odsetki

PLN

10 000

Sta∏a stopa
procentowa 1%
w stosunku
rocznym

6 lat od dnia
10 lipca 1996
roku

podporzàdkowanych
10 048

48

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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n ZMIANA

STANU ZOBOWIÑZA¡ PODPORZÑDKOWANYCH

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- odsetki
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- odsetki
Stan zobowiàzaƒ podporzàdkowanych na koniec okresu

2001

2000

10 048
100
100
(100)
(100)
10 048

10 048
100
100
(100)
(100)
10 048

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 26
n ZMIANA

STANU KAPITA¸U W¸ASNEGO AKCJONARIUSZY
(UDZIA∏OWCÓW) MNIEJSZOÂCIOWYCH

Stan na poczàtek okresu
a) zwi´kszenia (z tytu∏u)
- udzia∏u w zysku
b) zmniejszenia (z tytu∏u)
- pozosta∏e
Stan na koniec okresu

2001

2000

593
(593)
(593)
-

852
55
55
(314)
(314)
593

W roku 2001 zaprzestano konsolidacji GBH S.A. ze wzgl´du na nieznacznà wielkoÊç danych finansowych
w stosunku do danych jednostki dominujàcych.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 27
n

REZERWA KAPITA¸OWA Z KONSOLIDACJI

a) rezerwa kapita∏owa z konsolidacji - jednostki zale˝ne
b) rezerwa kapita∏owa z konsolidacji - jednostki stowarzyszone
Rezerwa kapita∏owa z konsolidacji razem

2001

2000

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

ZMIANA STANU REZERWY KAPITA¸OWEJ
Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI ZALE˚NE
a) wartoÊç brutto na poczàtek okresu
b) zwi´kszenia (z tytu∏u)
c) zmniejszenia (z tytu∏u)
d) wartoÊç brutto na koniec okresu
e) odpis rezerwy kapita∏owej z konsolidacji na poczàtek okresu
f) odpis rezerwy kapita∏owej z konsolidacji za okres (z tytu∏u)
g) odpis rezerwy kapita∏owej z konsolidacji na koniec okresu
h) wartoÊç netto na koniec okresu

2001

2000

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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n

ZMIANA STANU REZERWY KAPITA¸OWEJ
Z KONSOLIDACJI - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
a) wartoÊç brutto na poczàtek okresu
b) zwi´kszenia (z tytu∏u)
c) zmniejszenia (z tytu∏u)
d) wartoÊç brutto na koniec okresu
e) odpis rezerwy kapita∏owej z konsolidacji na poczàtek okresu
f) odpis rezerwy kapita∏owej z konsolidacji za okres (z tytu∏u)
g) odpis rezerwy kapita∏owej z konsolidacji na koniec okresu
h) wartoÊç netto na koniec okresu

2001

2000

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001

Nota 28
n

KAPITA¸ ZAK¸ADOWY
WartoÊç nominalna jednej akcji = 10 z∏.

Seria/
emisja

A

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania akcji

Liczba
akcji

WartoÊç serii/
emisji wg wartoÊci nominalnej

imienne

BRAK

5 120 000

51 200

Sposób
pokrycia
kapita∏u

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

wk∏ad

08.11.1991

08.11.1991

21.12.1996

01.01.1997

31.12.1996

01.01.1997

25.10.1999

01.01.1999

17.05.2000

01.01.2000

30.11.2000

01.01.2001

13.06.2001

01.01.2002

pieni´˝ny
B

imienne

BRAK

724 073

7 241

wk∏ad
niepieni´˝ny

C

imienne

BRAK

22 155 927

221 559

wk∏ad
pieni´˝ny

D

imienne

BRAK

1 470 589

14 706

wk∏ad
pieni´˝ny

E

imienne

BRAK

980 393

9 804

wk∏ad
pieni´˝ny

F

imienne

BRAK

2 500 000

25 000

wk∏ad
pieni´˝ny

G

na

BRAK

40 009 302

400 093

okaziciela
Liczba akcji razem

wk∏ad
niepieni´˝ny

72 960 284

Kapita∏ zak∏adowy razem

729 603

W wyniku fuzji Banku Zachodniego S.A. i Wielkoposkiego Banku Kredytowego S.A., która mia∏a miejsce w 2001
roku, kapita∏ zak∏adowy banku wynosi 729 603 tys. z∏ i sk∏ada si´ z 72 960 284 sztuk akcji o wartoÊci nominalnej
10 z∏ ka˝da. Ze wzgl´du na charakter emisji akcje serii G nie posiada∏y ceny emisyjnej. Ponadto, emisja akcji
serii G odby∏a si´ bez prawa poboru.
Wed∏ug informacji posiadanych przez Zarzàd banku, akcjonariuszami posiadajacymi wi´cej ni˝ 5% kapita∏u
zak∏adowego Banku Zachodniego WBK S.A. na dzieƒ 31.12.2001 r. by∏:
- AIB European Investment Ltd.

70.5 %

Nie sà znane Zarzàdowi informacje dotyczàce przekroczenia przez innych akcjonariuszy progu 5 %.
Liczba posiadanych przez akcjonariuszy akcji jest równa liczbie posiadanych g∏osów na WZA.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Nota 29
n

KAPITA¸ ZAPASOWY

a) ze sprzeda˝y akcji powy˝ej ich wartoÊci nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganà
ustawowo (minimalnà) wartoÊç
d) z dop∏at akcjonariuszy
e) inny
Kapita∏ zapasowy razem

2001

2000

261 857
117 094

331 181
117 730

1 515
380 466

54
14 440
463 405

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 30
n

POZOSTA¸E KAPITA¸Y REZERWOWE
(WED¸UG CELU PRZEZNACZENIA), W TYM:

- Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
- Fundusz na dzia∏alnoÊç maklerskà
- Kapita∏ rezerwowy
Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe razem

2001

2000

259 810
560 583
820 393

204 810
438 201
643 011

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 31
n

NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA
STRATA Z LAT UBIEG¸YCH

a) niepodzielony zysk (wartoÊç dodatnia)
b) niepokryta strata (wartoÊç ujemna)
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubieg∏ych razem

2001

2000

5 374
5 374

6 724
6 724

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Nota 32
n

WSPÓ¸CZYNNIK WYP¸ACALNOÂCI

1. Wa˝ona wartoÊç aktywów i zobowiàzaƒ pozabilansowych
2. Fundusze podstawowe
- kapita∏ akcyjny
- kapita∏ zapasowy
- pozosta∏e kapita∏y rezerwowe
3. Pomniejszenia funduszy podstawowych
4. Fundusze uzupe∏niajàce
- kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny
- zobowiàzania podporzàdkowane / fundusze przyswojone
5. Pomniejszenia funduszy podstawowych i uzupe∏niajàcych
6. Fundusze w∏asne banku - do wyliczenia
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci w %

2001

2000

13 732 682
1 938 021
729 603
373 371
835 047
3 999
70 087
70 087
200 210

13 146 325
1 847 749
729 603
463 351
654 795
74 337
71 004
3 333
201 232

1 803 899
13,14

1 720 854
13,09

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
n

WARTOÂå KSI¢GOWA NETTO

Kapita∏ akcyjny
Kapita∏ zapasowy
Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe
Kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny
Niepodzielony zysk z lat ubieg∏ych
Zysk netto bie˝àcego okresu (w tys. z∏)
WartoÊç ksi´gowa netto (w tys. z∏)
Liczba akcji
WartoÊç ksi´gowa netto na jednà akcj´ (z∏)

2001

2000

729 603
380 466
820 393
70 087
5 374
148 509
2 154 432
72 960 284
29,53

729 603
463 405
643 011
71 004
6 724
138 560
2 052 307
72 960 284
28,14

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 33
n

POZABILANSOWE ZOBOWIÑZANIA WARUNKOWE

Gwarancje i por´czenia udzielone na rzecz:
a) jednostek zale˝nych
b) jednostek stowarzyszonych
c) jednostki dominujàcej
d) pozosta∏ych jednostek
Udzielone gwarancje i por´czenia razem

2001

2000

161
647 329
647 490

162
587 634
587 796

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Noty objaÊniajàce
do skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Nota 34
n

PRZYCHODY Z TYTU¸U ODSETEK

1. Od sektora finansowego
2. Od sektora niefinansowego i sektora bud˝etowego
3. Od papierów wartoÊciowych, w tym:
a) o sta∏ej kwocie dochodu
b) o zmiennej kwocie dochodu
4. Pozosta∏e
Przychody z tytu∏u odsetek razem

2001

2000

365 709
1 590 439
631 219
628 912
2 307
62 959
2 650 326

343 527
1 669 528
676 734
599 598
77 136
90 341
2 780 130

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 35
n

KOSZTY ODSETEK

1. Od operacji z sektorem finansowym
2. Od operacji z sektorem niefinansowym
i z sektorem bud˝etowym
3. Pozosta∏e
Koszty odsetek razem

2001

2000

(223 662)

(209 664)

(1 802 711)
(2 203)
(2 028 576)

(1 682 309)
(4 730)
(1 896 703)

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 36
n

PRZYCHODY Z TYTU¸U PROWIZJI

1. Prowizje z tytu∏u dzia∏alnoÊci bankowej
2. Prowizje z tytu∏u dzia∏alnoÊci maklerskiej
Przychody z tytu∏u prowizji razem

2001

2000

456 336
24 993
481 329

389 911
40 536
430 447

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Nota 37
n

PRZYCHODY Z AKCJI I UDZIA¸ÓW, POZOSTA¸YCH
PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I INNYCH
PRAW MAJÑTKOWYCH

1. Od jednostek zale˝nych
2. Od jednostek stowarzyszonych
3. Od pozosta∏ych jednostek
Przychody z akcji i udzia∏ów, pozosta∏ych papierów
wartoÊciowych i innych praw majàtkowych razem

2001

2000

6 723
378
-

1 563
-

7 101

1 563

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 38
n

WYNIK NA OPERACJACH FINANSOWYCH

1. Wynik na operacjach finansowych papierami wartoÊciowymi
a) przychody z operacji papierami wartoÊciowymi
b) koszty operacji papierami wartoÊciowymi
2. Wynik na pozosta∏ych operacjach finansowych
Wynik na operacjach finansowych razem

2001

2000

14 833
83 754
(68 921)
399 827
414 660

(57 723)
26 511
(84 234)
264 244
206 521

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 39
n

POZOSTA¸E PRZYCHODY OPERACYJNE

a) z tytu∏u dzia∏alnoÊci zarzàdzania majàtkiem osób trzecich
b) z tytu∏u sprzeda˝y lub likwidacji sk∏adników majàtku
trwa∏ego i aktywów do zbycia
c) z tytu∏u odzyskanych nale˝noÊci nieÊciàgalnych
d) otrzymane odszkodowania, kary i grzywny
e) otrzymane darowizny
f) inne (z tytu∏u)
- przychody uboczne
- przychody z tytu∏u zwrotu op∏at na rzecz BFG
- przychody z tytu∏u sprzeda˝y umów
Otwartych Funduszy Emerytalnych
- rozwiàzanie rezerwy na koszty do poniesienia
- przychody ze sprzeda˝y wartoÊci niematerialnych
i prawnych
- pozosta∏e
Pozosta∏e przychody operacyjne razem

2001

2000

10 971

11 394

27 868
451
824
20
27 961
12 690
-

51 303
4 945
232
20
25 715
10 172
-

3 449

3 233
6 866

1 243
10 579
68 095

5 444
93 609

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Nota 40
n

POZOSTA¸E KOSZTY OPERACYJNE

a) z tytu∏u dzia∏alnoÊci zarzàdzania majàtkiem osób trzecich
b) z tytu∏u sprzeda˝y lub likwidacji sk∏adników majàtku
trwa∏ego i aktywów do zbycia
c) z tytu∏u odpisanych nale˝noÊci
d) zap∏acone odszkodowania, kary i grzywny
e) przekazane darowizny
f) z tytu∏u nieplanowych odpisów amortyzacyjnych
g) inne (z tytu∏u)
- koszty uboczne
- sk∏adki na rzecz organizacji do których przynale˝noÊç
nie jest obowiàzkowa
- koszty z tytu∏u sprzeda˝y wierzytelnoÊci
- koszty do poniesienia, nale˝noÊci sporne
- koszty post´powƒ sàdowych
- pozosta∏e
Pozosta∏e koszty operacyjne razem

2001

2000

(2 000)

(5 063)

(22 280)
(873)
(1 932)
(1 428)
(18 576)
(29 788)
(588)

(36 109)
(131)
(1 330)
(2 375)
(2 002)
(19 663)
(1 814)

(846)
(18 546)
(3 156)
(6 652)
(76 877)

(10 553)
(324)
(6 972)
(66 673)

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 41
n

KOSZTY DZIA¸ANIA BANKU

1. Wynagrodzenia
2. Ubezpieczenia spo∏eczne i inne Êwiadczenia
3. Koszty rzeczowe
4. Podatki i op∏aty
5. Sk∏adka i wp∏aty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
6. Pozosta∏e (z tytu∏u)
- koszty remontów
- koszty us∏ug
- koszty zabezpieczenia
- pozosta∏e koszty utrzymania budynków
Koszty dzia∏ania banku razem

2001

2000

(520 763)
(99 474)
(229 250)
(12 859)
(9 391)
(237 037)
(27 894)
(73 859)
(35 439)
(99 845)
(1 108 774)

(451 003)
(94 753)
(168 750)
(13 924)
(43 756)
(176 908)
(29 244)
(52 169)
(24 804)
(70 691)
(949 094)

Pozycja „Âwiadczenia na rzecz pracowników” obejmuje narzuty na wynagrodzenia w wysokoÊci 86 466 tys. z∏.
Ponadto, w kwocie „Wynagrodzeƒ” uj´to rezerw´ os∏onowà w wysokoÊci 50 907 tys. z∏.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
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Nota 42
n

ODPISY NA REZERWY I AKTUALIZACJA WARTOÂCI

1. Odpisy na rezerwy na:
- nale˝noÊci normalne
- nale˝noÊci pod obserwacjà
- nale˝noÊci zagro˝one
- nale˝noÊci odsetkowe
- zobowiàzania pozabilansowe
- ogólne ryzyko bankowe
- na deprecjacj´ papierów wartoÊciowych
- na aktywa do zbycia
- inne
2. Aktualizacja wartoÊci:
- z tytu∏u deprecjacji majàtku finansowego
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci razem

2001

2000

(873 870)
(43 286)
(787 605)
(22 898)
(5 004)
(83)
(14 994)
(873 870)

(851 588)
(1 441)
(34 047)
(731 244)
(1 964)
(12 823)
(19 200)
(19 148)
(40)
(31 681)
(1 580)
(1 580)
(853 168)

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 43
n

ROZWIÑZANIE REZERW I ZMNIEJSZENIA
DOTYCZÑCE AKTUALIZACJI WARTOÂCI

1. Rozwiàzanie rezerw na:
- nale˝noÊci normalne
- nale˝noÊci pod obserwacjà
- nale˝noÊci zagro˝one
- zobowiàzania pozabilansowe
- ogólne ryzyko bankowe
- na deprecjacj´ papierów wartoÊciowych
- na aktywa do zbycia
- inne
2. Zmniejszenia odpisów dotyczàcych aktualizcji wartoÊci:
- majàtku finansowego
Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia dotyczàce
aktualizacji wartoÊci razem

2001

2000

656 320
25 846
547 638
19 173
30 000
33 232
83
348
12 508
12 508

562 756
3 311
39 801
453 615
31 352
16 791
114
17 772
4 111
4 111

668 828

566 867

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

raport roczny 2 0 0 1
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Nota 44
n

ZYSKI NADZWYCZAJNE

2001

a) losowe
b) zyski ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych
c) zyski ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych
d) pozosta∏e (z tytu∏u)
- inne
Zyski nadzwyczajne razem

286
220
220
506

2000
151
168
168
319

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 45
n

STRATY NADZWYCZAJNE

a) losowe
b) ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w jednostkach zale˝nych
c) ze sprzeda˝y akcji i udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych
d) pozosta∏e (z tytu∏u)
- wyp∏ata Êrodków osobie nieupowa˝nionej
- likwidacja majàtku trwa∏ego na skutek utraty
przydatnoÊci gospodarczej
- koszt naprawy samochodów s∏u˝bowych oraz bankomatów
- inne
Straty nadzwyczajne razem

2001

2000

(496)
(263)
-

(171)
(164)
-

(241)
(22)
(759)

(70)
(94)
(335)

W roku 2001 nie dokonano sprzeda˝y ca∏oÊci lub cz´Êci akcji (udzia∏ów) w jednostkach zale˝nych
i stowarzyszonych obj´tych konsolidacjà.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 46
n

PODATEK DOCHODOWY

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)
2. Korekty konsolidacyjne
2a. Inne korekty - porównywalnoÊç danych
3. Trwa∏e ró˝nice pomi´dzy zyskiem (stratà) brutto
a podstawà opodatkowania podatkiem dochodowym
4. PrzejÊciowe ró˝nice pomi´dzy zyskiem brutto
a podstawà opodatkowania podatkiem dochodowym
5. Inne ró˝nice pomi´dzy zyskiem brutto
a podstawà opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym:
- przypis stanowiàcy pozosta∏e obcià˝enie wyniku
finansowego dotyczàcy lat ubieg∏ych
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
7. Podatek dochodowy wed∏ug stawki 28% / 30%
8. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia, obni˝ki
i zwi´kszenia podatku
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2001

2000

122 297
(1 307)
-

235 327
10 614
4 425

(203 123)

64 301

553 599

50 850

-

6 147

471 466
(132 010)

29
361 092
(108 329)

3 060

2 454


w tys. z∏

9. Podatek dochodowy nale˝ny
10. Rezerwa na podatek dochodowy
- stan na poczàtek okresu
- zwi´kszenie
- zmniejszenie
- stan na koniec okresu
11. Rozliczenia mi´dzyokresowe z tytu∏u odroczonego
podatku dochodowego
- stan na poczàtek okresu
- zwi´kszenie
- zmniejszenie
- stan na koniec okresu
12. Podatek dochodowy wspó∏mierny do zysku
(straty) brutto, wykazany w skonsolidowanym
rachunku zysków i strat

2001

2000

(128 950)
203 507
134 289
178 223
(109 005)
203 507

(105 875)
134 289
120 132
113 465
(99 308)
134 289

325 944
101 719
302 040
(77 815)
325 944

101 719
102 817
91 111
(92 209)
101 719

(26 212)

96 712

Podatek dochodowy wspó∏mierny do zysku brutto wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
stanowi sum´ podatków obliczonych odr´bnie przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski BZ WBK S.A.
od zysku brutto tych podmiotów bez uwzgl´dnienia korekt konsolidacyjnych. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom
Maklerski BZ WBK S.A. nie tworzà bowiem grupy podatkowej i wyliczenie podatku nast´puje w poszczególnych
spó∏kach Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Na dzieƒ 31.12.2001 r. zobowiàzanie Banku Zachodniego WBK S.A. z tytu∏u podatku dochodowego od osób
prawnych ustalone na podstawie przepisów podatkowych wynosi 128 950 tys. z∏, natomiast podatek dochodowy
wykazany w rachunku zysków i strat (25 466 tys. z∏). Ró˝nica w wysokoÊci (154 416 tys. z∏) stanowi aktywowany
podatek odroczony i jest wynikiem:
- przysz∏ego zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego wg stanu na dzieƒ 31.12.2001 r. od przychodów
uwzgl´dnionych w rachunku wyników na dzieƒ 31.12.2001 r., których realizacja nastàpi w przysz∏oÊci
w kwocie 178 118 tys. z∏,
- wykorzystanej rezerwy na podatek z lat ubieg∏ych 108 911 tys. z∏,
- nale˝noÊci z tytu∏u podatku do odzyskania wg stanu na dzieƒ 31.12.2001 r. w kwocie 223 623 tys. z∏.
W roku 2001 bank skorzysta∏ z ulgi inwestycyjnej w wysokoÊci 1 391 tys. z∏ oraz premii podatkowej w kwocie 44 tys. z∏.
Ponadto od podstawy odliczono darowizny w kwocie 256,9 tys. z∏, zaÊ w kwocie podatku do zap∏acenia
uwzgl´dniono pomniejszenie z tytu∏u otrzymanych dywidend na kwot´ 3 215 tys. z∏, bank dokona∏ tak˝e korekty
podatku odroczonego z tytu∏u zmiany stawek podatku dochodowego w kwocie 6 071 tys.z∏
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wynosi 70,7 tys. z∏.
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Na dzieƒ 31.12.2001 r. strata podatkowa Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. wynios∏a 550 tys. z∏ natomiast
podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat - minus 746 tys. z∏. Ró˝nic´ stanowi aktywowany podatek
odroczony w wysokoÊci 591 tys. z∏ i jest on wynikiem przysz∏ego zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego
w wysokoÊci 10 tys. z∏ oraz przysz∏ej nale˝noÊci do odyskania w kwocie 601 tys. z∏.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Nota 47
n

POZOSTA¸E OBOWIÑZKOWE ZMNIEJSZENIA
ZYSKU (ZWI¢KSZENIA STRATY)

Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku
(zwi´kszenia straty), z tytu∏u:
Pozosta∏e obowiàzkowe zmniejszenia zysku
(zwi´kszenia straty) razem

2001

2000

-

-

-

-

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

raport roczny 2 0 0 1
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Nota 48
n

DANE LICZBOWE NIEZB¢DNE DO WYLICZENIA
ZYSKU NA JEDNÑ AKCJ¢ ZWYK¸Ñ

2001

2000

148 509
72 960 284
2,04

138 560
70 428 274
1,97

2001

2000

a) zysk (strata) netto jednostki dominujàcej
151 398
b) zyski (straty) netto jednostek zale˝nych (po przekszta∏ceniu)
468
c) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
d) korekty konsolidacyjne
(3 357)
Zysk (strata) netto
148 509

134 086
17 617

Zysk netto za 12 miesi´cy
Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych (szt)
Zysk na jednà akcj´
n

ZYSK (STRATA) NETTO

(13 143)
138 560

Na skonsolidowany zysk netto za 2001 rok w wysokoÊci 148 509 tys. z∏ sk∏ada si´:
zysk z dzia∏alnoÊci bankowej (po korektach konsolidacyjnych) 148 041 tys. z∏ oraz zysk z dzia∏alnoÊci maklerskiej
(po korektach konsolidacyjnych) 468 tys. z∏.
Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.

Noty objaÊniajàce
do skonsolidowanego rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych
n

NA ÂRODKI PIENI¢˚NE NA KONIEC OKRESU
PRZYJ¢TE W RACHUNKU PRZEP¸YWU
ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH SK¸ADAJÑ SI¢
NAST¢PUJÑCE POZYCJE:

Kasa
Znaki wartoÊciowe
Rachunek bie˝àcy w Banku Centralnym
Rachunki bie˝àce w innych bankach
Ârodki DM / CBM w Funduszu Gwarancyjnym Gie∏dy
Razem

2001

2000

591 630
1 446
723 166
91 093
6 031
1 413 366

763 494
940
134 064
32 720
5 764
936 982

Prezentowane informacje porównawcze roku 2000 sà danymi „pro forma“, ustalonymi wed∏ug zasad opisanych
w pkt. 19 i 22 Dodatkowych not objaÊniajàcych sprawozdania SAB-RS 2001.
Dokonujàc podzia∏u dzia∏alnoÊci na operacyjnà, inwestycyjnà i finansowà w rachunku przep∏ywu Êrodków
pieni´˝nych kierowano si´ nast´pujàcymi przes∏ankami:
- zakresem informacji dla poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci okreÊlonym w formularzu sprawozdawczym,
- wytycznymi Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego,
- charakterem operacji prowadzonych w ramach Banku Zachodniego WBK S.A.
Dzia∏alnoÊç operacyjna obejmuje podstawowy zakres dzia∏alnoÊci Banku Zachodniego WBK S.A., nie zaliczony
do dzia∏alnoÊci inwestycyjnej i finansowej.
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w tys. z∏
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna obejmuje:
n nabywanie i zbywanie:
- rzeczowego majàtku trwa∏ego,
- wartoÊci niematerialnych i prawnych,
- akcji, udzia∏ów oraz innych papierów wartoÊciowych o charakterze lokacyjnym,
- d∏u˝nych papierów wartoÊciowych o charakterze lokacyjnym,
n pozosta∏e pozycje zwiàzane z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà (np. dywidendy, zmiana stanu po˝yczek
podporzàdkowanych, odsetki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà).
Dzia∏alnoÊç finansowa obejmuje:
n zwi´kszenia i zmniejszenia:
- z tytu∏u zaciàgni´cia i sp∏aty kredytów i po˝yczek od banków i innych instytucji finansowych,
- zobowiàzaƒ podporzàdkowanych,
- z tytu∏u emisji i wykupu obligacji i innych papierów wartoÊciowych od instytucji finansowych,
- pozosta∏e pozycje zwiàzane z dzia∏alnoÊcià finansowà (np. p∏atnoÊci dywidend i inne wyp∏aty z zysku,
odsetki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià finansowà).
W pozycji dzia∏alnoÊci operacyjnej -”Amortyzacja” wykazano amortyzacj´ powi´kszonà o nieplanowane odpisy
amortyzacyjne w kwocie 18 575 tys. z∏ oraz rezerw´ na deprecjacj´ Êrodków trwa∏ych w kwocie 14 833 tys. z∏
a tak˝e odpis wartoÊci firmy z konsolidacji w kwocie 1 959 tys. z∏.
Pomi´dzy bilansowymi zmianami stanu pozycji a wykazanymi w rachunku przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych
wyst´pujà nast´pujàce ró˝nice:
n w pozycji „Zmiana stanu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych” uj´to tylko zmian´ stanu d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych o charakterze handlowym. Dane dotyczàce zmiany stanu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
o charakterze lokacyjnym uj´te sà w pozycjach:
- „Sprzeda˝ akcji i udzia∏ów w innych jednostkach, pozosta∏ych papierów wartoÊciowych i innych praw
majàtkowych” (dzia∏alnoÊç inwestycyjna) - 6 120 414 tys. z∏,
- „Nabycie akcji i udzia∏ów w innych jednostkach, pozosta∏ych papierów wartoÊciowych i innych praw
majàtkowych” (dzia∏alnoÊç inwestycyjna) - 5 351 168 tys. z∏,
Ze wzgl´du na niedok∏adnoÊç systemu informatycznego w roku 2000 wartoÊci nabycie/sprzeda˝ d∏u˝nych
papierów wartosciowych ujmujà obroty portfela handlowego i lokacyjnego. Ta niedoskona∏oÊç jest skorygowana
w roku 2001.
- „Odsetki i dywidendy” (dzia∏alnoÊç operacyjna) - (203 362) tys. z∏,
n w pozycji „Zmiana stanu nale˝noÊci od sektora finansowego”
- nie uj´to zmiany stanu nale˝noÊci z tytu∏u rachunków bie˝àcych w innych bankach - które znajdujà si´
w pozycji „Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu” w wys. - 91 093 tys. z∏ oraz Êrodków Domu Maklerskiego
w Funduszu Gwarancyjnym Gie∏dy w wysokoÊci 6 031 tys. z∏,
n w pozycji „Zmiana stanu akcji, udzia∏ów i innych papierów wartoÊciowych o zmiennej kwocie dochodu”
uj´to tylko zmian´ stanu w/w aktywów o charakterze handlowym (wykazywana w dzia∏alnoÊci operacyjnej).
Dane dotyczàce zmiany stanu akcji, udzia∏ów i innych papierów wartoÊciowych o charakterze lokacyjnym
uj´te sà w przep∏ywach pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej,
n w pozycji „Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego”
- nie uj´to zmiany stanu po˝yczki z BFG (wraz z odsetkami) dotyczàcej dzia∏alnoÊci finansowej w wysokoÊci
23 926 tys. z∏,
n w pozycji „Zmiana stanu innych zobowiàzaƒ” uj´to saldo zmiany stanu pozycji „Inne aktywa” oraz
„Fundusze specjalne i inne pasywa” Tak wyliczona wartoÊç zosta∏a skorygowana o:
- nie wyp∏acone kwoty z zysku przeznaczone na darowizny - 1 040 tys. z∏,
- rozliczenia dotyczàce podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek dochodowy - 34 711 tys. z∏,
- zmian´ stanu po˝yczek podporzàdkowanych w wysokoÊci 336 tys. z∏ (znajdujàcà si´ w dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej),
- zmian´ stanu aktywów do zbycia w wysokoÊci 180 tys. z∏ uj´tà w pozycji „Pozosta∏e korekty” dzia∏alnoÊci
operacyjnej,
- zobowiàzanie za zakup wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majàtku trwa∏ego
w wysokoÊci 1 380 tys. z∏.
Ponadto, w pozycji „Pozosta∏e wp∏ywy“ w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej uj´te sà:
- odsetki od po˝yczek podporzàdkowanych w wysokoÊci 1 090 tys. z∏,
- otrzymane dywidendy w wysokoÊci 6 966 tys. z∏.
W pozycji „Pozosta∏e wydatki” w dzia∏alnoÊci finansowej uj´to:
- zap∏acone odsetki od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokoÊci 5 774 tys. z∏,
- odsetki od zobowiàzaƒ podporzàdkowanych w wysokoÊci 100 tys. z∏.

raport roczny 2 0 0 1
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 Dodatkowe noty objaÊniajàce
Struktura koncentracji
zaanga˝owania Grupy Kapita∏owej
Banku Zachodniego WBK S.A.
w poszczególne podmioty,
grupy kapita∏owe, bran˝e
Kszta∏tujàc swojà polityk´ kredytowà, Grupa Kapita∏owa Banku Zachodniego WBK
S.A. stosuje si´ do norm ostro˝noÊciowych
okreÊlonych w Ustawie Prawo bankowe.
Wszystkie kredyty udzielone przez Bank Zachodni WBK S.A. mieszczà si´ w wyznaczonym limicie procentowym wielkoÊci zaanga˝owania wzgl´dem funduszy w∏asnych. Na
dzieƒ 31 grudnia 2001 roku fundusze w∏asne Banku Zachodniego WBK S.A. wynios∏y
1 803 900 tys. z∏ (wielkoÊç wykorzystywana
do obliczenia wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci).
Zaanga˝owanie kredytowe dotyczàce jednego klienta bàdê grupy kapita∏owej nie powinno przekroczyç 450 975 tys. z∏.
W ramach realizowanej polityki kredytowej, Bank Zachodni WBK S.A. stosuje zasad´ anga˝owania si´ w bran˝e o relatywnie
niskim poziomie ryzyka, a osiàgni´te roz-

proszenie portfela kredytowego pozwala
eliminowaç ewentualne ryzyko zwiàzane
z udzieleniem zbyt wysokich kredytów podmiotom jednej bran˝y.
Bank stosuje polityki kredytowe dotyczàce
kredytowania poszczególnych bran˝ i firm
reprezentujàcych ró˝ne ga∏´zie przemys∏u.
Pogarszajàcy si´ stan gospodarki kraju mia∏
wp∏yw na stagnacj´ kredytów dla przedsi´biorstw. Wzrost bezrobocia ogranicza∏ równie˝ mo˝liwoÊci ekspansji na rynku kredytów dla ludnoÊci. Przedsi´biorstwa, przy
s∏abnàcym popycie wewn´trznym oraz wysokich realnych stopach procentowych kredytów, ograniczy∏y inwestycje, produkcj´
i wolumen obrotów.
Wolniejszy wzrost gospodarczy przek∏ada si´
na pogarszanie jakoÊci portfela kredytowego.
Bank Zachodni WBK S.A. na bazie wielu
lat doÊwiadczeƒ wypracowa∏ w∏asne procedury i metodologi´ identyfikacji potencjalnych zagro˝eƒ. Sporzàdzane analizy i ranking ryzyka bran˝ oraz bie˝àcy proces przeglàdów portfela kredytowego przyczyni∏y
si´ do pe∏nej identyfikacji ryzyk i stabilizacji wartoÊci kredytów poni˝ej standardu.

Udzia∏ poszczególnych bran˝ w portfelu
kredytowym na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku kszta∏tuje si´ nast´pujàco:
Bran˝a
handel
ludnoÊç
pozosta∏e us∏ugi
spo˝ywcza
poÊrednictwo finansowe
energetyka
rolnictwo
chemiczna
drzewno-papiernicza
telekomunikacja
budownictwo
maszynowa
samochodowa
górnictwo
odzie˝owa
metalowa
transport
dzia∏. komunalna

udzia∏ %
w portfelu
16,53
15,27
11,19
9,08
5,78
5,24
5,01
4,95
4,86
3,82
3,72
3,25
2,57
2,46
2,43
2,29
1,37
0,18
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Firmy o najwi´kszym udziale w portfelu
kredytowym Banku Zachodniego WBK S.A.
sà klientami, z którymi bank wspó∏pracuje
od wielu lat. Kontrola kondycji finansowej
i zdolnoÊci do wywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ tych przedsi´biorstw prowadzona jest
w sposób ciàg∏y. Ryzyko zwiàzane z finansowaniem ich dzia∏alnoÊci, wziàwszy pod uwag´ histori´ wspó∏pracy, przyj´te procedury
i zabezpieczenia nale˝y okreÊliç jako niskie.
Zaanga˝owanie banku wobec najwi´kszych klientów przedstawia poni˝sza
tabela:

Klient
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

udzia∏ %
w portfelu
1,60
1,44
1,32
1,18
1,04
1,01
0,99
0,85
0,85
0,76

Zaanga˝owanie Banku Zachodniego WBK
S.A. odnoÊnie pi´ciu najwi´kszych grup
kapita∏owych przedstawione zosta∏o
poni˝ej:
Grupa
1
2
3
4
5

udzia∏ %
w portfelu
1,48
1,25
1,16
0,99
0,97

W ramach dzia∏alnoÊci kredytowej, Bank
Zachodni WBK S.A. udzieli∏ kredytów i gwarancji podmiotom, w których posiada zaanga˝owanie kapita∏owe. ¸àczna kwota kredytów i gwarancji wykorzystanych przez te podmioty na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku wynios∏a 192 252 tys. z∏, co stanowi 10,7% funduszy w∏asnych podmiotu dominujàcego.
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Instrumenty finansowe
Poni˝sza tabela prezentuje informacje dotyczàce papierów wartoÊciowych, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz.
754, z póêniejszymi zmianami) oraz innych
praw pochodnych od praw majàtkowych b´dàcych przedmiotem inwestycji Banku Zachodniego WBK S.A. oraz transakcji terminowych.
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Charakter
instrumentu

PLN SWAP
na stop´
procentowà

FX Swaps

Opcja na IRS Opcja na IRS
w USD
w USD
sprzedana
kupiona

Opcje na
Euroindex
PLN
kupione

Nomina∏ ksi´gowany Nomina∏ ksi´gowany Nomina∏ ksi´gowany Nomina∏ ksi´gowany Nomina∏ ksi´gowany
Przyj´te
zasady
na kontach
na kontach
na kontach
na kontach
na kontach
pozabilansowych
pozabilansowych
pozabilansowych
pozabilansowych
pozabilanrachunkowoÊci
sowych
Premia rozliPremia rozliOdsetki naliczane
Odsetki naliczane
liniowo do
liniowo do
czana liniowo
czana liniowo
Premia rozlido zapadalnoÊci do zapadalnoÊci
czana liniowo
bilansu i rachunku bilansu i rachunku
wyników w okresie
wyników w okresie
opcji
opcji
do zapadalno˝ycia instrumentu
˝ycia instrumentu
Êci opcji
SWAP
SWAP
Korekta do wartoÊci
rynkowej na koniec
miesiàca

Ró˝nica
pomi´dzy
wartoÊcià godziwà a ksi´gowà

-30 319,52

5 633,30

0,14

-0,14

-

zabezp.

handlowe

handlowe

handlowe

zabezp.

2 181 742,33

22 512 521,34

32 488,35

32 488,35

513 564,73

zmienne

zmienne

zmienne

zmienne

zmienne

od 21-01-02

od 02-01-02
do 27-11-06

12-08-2002
do 03-01-03

12-08-2002

od 03-09-03

brak

brak

brak

brak

brak

od 8,5%
do 17,8%

od 0,0086
do 6,5670

37,9

-12,41

-47 516,44

brak

brak

brak

brak

brak

zmienne

zmienne

zmienne

zmienne

zmienne

Dodatkowe
zabezpieczenia

brak

brak

brak

brak

brak

Inne
warunki

brak

brak

brak

brak

brak

stopy
procentowej

stopy
procentowej/
p∏ynnoÊci

stopy
procentowej

stopy
procentowej

stopy
procentowej

Cel nabycia
Wart.nominalna
Przysz∏e
przych./p∏atn.
ZapadalnoÊç
do 22-11-06
Mo˝liwoÊç
wczeÊniejszego
rozliczenia
Cena/przedzia∏ cen
Mo˝liwoÊç zamiany
na inny sk∏adnik
aktywów/
pasywów
Ustalone stopy/
kwoty odsetek,
Terminy p∏atnoÊci

Rodzaj ryzyka
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operacji kupna/sprzeda˝y w kwocie
51 520 289 tys. z∏ sk∏adajà si´ kolejno
nast´pujàce pozycje:
n zobowiàzania

Zobowiàzania bilansowe banku z tytu∏u
zaj´tych pozycji w instrumentach wynoszà
15 890 tys. z∏, a zobowiàzania warunkowe
48 411 tys. z∏.
Bank Zachodni WBK S.A. nie zawiera
opcji na w∏asny rachunek. Jednak˝e, bank
ma w portfelu kilka pozycji opcyjnych, które
sà w pe∏ni dopasowane, co eliminuje ryzyko
stopy procentowej i walutowe. Pozycje te
zawierajà specyficznie skonstruowane
produkty denominowane w z∏otówkach, dla
których nie istnieje ˝aden rynek, na którym
mo˝na by je up∏ynniç. Wziàwszy pod uwag´
ma∏e kwoty tych pozycji, premia na tych
produktach jest amortyzowana metodà
liniowà.

Zobowiàzania pozabilansowe Grupy
Kapita∏owej Banku Zachodniego
WBK S.A.
¸àczna kwota zobowiàzaƒ warunkowych
na 31 grudnia 2001 roku wynosi 3 918 219
tys. z∏, w tym:
n zobowiàzania
n zobowiàzania

udzielone: 3 126 213 tys. z∏,
otrzymane: 792 006 tys. z∏.

Na zobowiàzania udzielone sk∏adajà si´:
n zobowiàzania dotyczàce finansowania:
2 478 723 tys. z∏,
n gwarancyjne: 647 490 tys. z∏.
W kwocie 647 490 tys. z∏ zobowiàzaƒ
pozabilansowych (udzielone gwarancje)
wobec jednostek zale˝nych, uj´te sà
gwarancje
udzielone
dla
Domu
Maklerskiego BZ WBK S.A. w wysokoÊci
143 tys. z∏, oraz dla WBK NieruchomoÊci
S.A. w kwocie 18 tys. z∏.
W ramach zobowiàzaƒ dotyczàcych finansowania, wyszczególniç mo˝na akredytywy
importowe w wysokoÊci 70 807 tys. z∏.
Na zobowiàzania zwiàzane z realizacjà

z tytu∏u operacji walutowych w wysokoÊci 46 505 425 tys. z∏ w podziale na:
• dewizy zakupione: 22 910 281 tys. z∏,
• dewizy sprzedane: 23 546 733 tys. z∏,
• ró˝nice z transakcji SWAP: 48 411 tys. z∏.

W pozycji 1 i 2 zawarte sà forwardowe
cz´Êci transakcji SWAP – waluty.
n operacje instrumentami finansowymi w
wysokoÊci 5 014 864 tys. z∏ w podziale na:
• nabyte: 2 768 145 tys. z∏,
• sprzedane: 2 246 719 tys. z∏.
W kwocie 2 246 719 tys. z∏ uj´to wartoÊç
opcji sprzeda˝y 83 927 udzia∏ów w AWSA
HOLLAND II BV – 7 862 tys. z∏. Obecnie
Bank Zachodni WBK S.A. jest w∏aÊcicielem
181.778 udzia∏ów w spó∏ce AWSA HOLLAND II BV, dajàcych prawo do 10,09%
g∏osów na WZA. Po zrealizowaniu opcji bank
b´dzie mia∏ 97 851 udzia∏ów spó∏ki (5,43%
g∏osów na WZA). Cena wykupu opcji na koniec 2001 roku wynosi 29 109 tys. z∏ i zosta∏a wyliczona jako cena nabycia powi´kszona
o kapitalizowane w okresach pó∏rocznych
odsetki w wysokoÊci WIBOR 3M powi´kszonym o 0,2 punktu procentowego.
Pozycja pozosta∏e w kwocie 3 431 967 tys. z∏
obejmuje:
n aktywa

przej´te w wysokoÊci 1 238 155
tys. z∏,
n zobowiàzania otrzymane w wysokoÊci
18 243 tys. z∏,
n zobowiàzania z tytu∏u otrzymanego majàtku w kwocie 1 619 tys. z∏,
n inne zobowiàzania w wysokoÊci 2 173 950
tys. z∏ obejmujà:
n zabezpieczenia
otrzymane w kwocie
721 185 tys. z∏,
n zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych wydanych w kwocie 1 452 765 tys. z∏,
w tym:
• obligacje stanowiàce zabezpieczenie kredytu lombardowego: 1 418 065 tys. z∏,
• bony skarbowe zabezpieczajàce zobowiàzanie wobec BFG: 34 700 tys z∏.
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Zobowiàzania wobec bud˝etu
paƒstwa lub jednostek samorzàdu
terytorialnego z tytu∏u uzyskania
prawa w∏asnoÊci budynków i budowli

Koszt wytworzenia inwestycji
rozpocz´tych, Êrodków trwa∏ych
i rozwoju na w∏asne potrzeby

Grupa Kapita∏owa Banku Zachodniego
WBK S.A., na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku
nie posiada∏a zobowiàzaƒ wobec bud˝etu
paƒstwa oraz jednostek samorzàdu terytorialnego z tytu∏u uzyskania prawa w∏asnoÊci
budynków i budowli.

Na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku stan inwestycji rozpocz´tych w Grupie Kapita∏owej
Banku Zachodniego WBK S.A. wyniós∏
329 213 tys. z∏, w tym:
- inwestycje rozpocz´te dotyczàce sprz´tu
informatycznego i pozosta∏e wynios∏y
299 174 tys. z∏,
- inwestycje budowlane i pierwsze wyposa˝enie placówek wynios∏y 30 039 tys. z∏.
Bank Zachodni WBK S.A. u˝ytkuje na
podstawie umów leasingu finansowego Êrodki trwa∏e, których wartoÊç brutto na dzieƒ 31
grudnia 2001 roku wynosi 201,7 tys. z∏.
Cz´Êç Êrodków trwa∏ych, takich jak sprz´t
komputerowy, Êrodki transportu oraz urzàdzenia multimedialne u˝ytkowana jest
przez Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie umów leasingu operacyjnego. WartoÊç
tych Êrodków trwa∏ych ksi´gowana jest
w ksi´gach leasingodawcy. W banku prowadzona jest ewidencja pozabilansowa wed∏ug
wartoÊci rynkowej ∏àcznie z podatkiem VAT
na dzieƒ oddania Êrodka trwa∏ego w u˝ytkowanie Banku Zachodniego WBK S.A. WartoÊç tych Êrodków wynosi 14 260 tys. z∏.
Dnia 25 maja 2000 roku banki: Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. i Bank Zachodni
S.A. zawar∏y umow´ na zakup licencji oprogramowania ICBS z firmà Fiserv (Europe)
Limited, w zakresie wdro˝enia systemu oddzia∏owego w obu bankach.
Wdro˝enie zintegrowanego, zcentralizowanego systemu informatycznego w po∏àczonym banku ma na celu wprowadzenie
zmian w zarzàdzaniu bankiem oraz wprowadzenie struktury organizacyjnej odpowiadajàcej lepszej obs∏udze klientów banku.
WartoÊç inwestycji szacuje si´ na 100 milionów dolarów. Nowy system ma przynieÊç
wymierne korzyÊci w ciàgu najbli˝szych lat,
g∏ównie poprzez zautomatyzowanie wielu
czynnoÊci oraz transakcji. Zakoƒczenie
wdro˝enia sytemu ICBS przewiduje si´ na
marzec 2003 roku. Koszty zwiàzane z wdro˝eniem systemu ICBS w Banku Zachodnim
WBK S.A. poniesione w roku 2001 wynios∏y
211 500 tys. z∏.

Przychody, koszty i wyniki
dzia∏alnoÊci zaniechanej w okresie
sprawozdawczym lub przewidzianej
do zaniechania w nast´pnym okresie
W 2001 roku, po fuzji Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. rozpoczà∏ si´ proces racjonalizacji placówek banku oraz zamkni´cia wybranych oddzia∏ów, co pozwoli regionom i oddzia∏om banku lepiej skoncentrowaç si´ na
obs∏udze klientów.
W zwiàzku z likwidacjà okreÊlonych placówek ustalono, ˝e ich Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci niematerialne i prawne b´dà przeznaczone do likwidacji, na darowizny, do sprzeda˝y lub przeniesione do innych jednostek.
Proces racjonalizacji ma odzwierciedlenie
w sprawozdaniu finansowym za rok 2001
w postaci poniesionych kosztów na nieplanowane odpisy amortyzacyjne, w wysokoÊci
18,5 mln z∏, rezerw na Êrodki trwa∏e, przeznaczone do sprzeda˝y w kwocie 14,8 mln
z∏, pozosta∏e rezerwy na koszty do poniesienia w wysokoÊci 5 910 tys. z∏ (uj´te w pozosta∏ych kosztach operacyjnych i kosztach
wynagrodzeƒ banku).

raport roczny 2 0 0 1

133

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Polskich Zasad Rachunkowości
Poniesione i planowane nak∏ady
inwestycyjne Grupy Banku
Zachodniego WBK S.A.
Nak∏ady inwestycyjne poniesione przez
Bank Zachodni WBK S.A. w roku 2001 wynios∏y 451 007 tys. z∏. Kwota wydatkowana
na technologi´ informatycznà wynios∏a
327 819 tys. z∏. Na inwestycje zwiàzane
z nieruchomoÊciami i innymi Êrodkami
trwa∏ymi przeznaczono 123 188 tys. z∏,
w tym 63 654 tys. z∏, przeznaczono na rozwój i modernizacj´ sieci oddzia∏ów banku.
Nak∏ady poniesione na inwestycje kapita∏owe tj. akcje i udzia∏y lokacyjne wynios∏y
37 993 tys. z∏, z czego najwi´ksze wydatki
dotyczy∏y inwestycji z tytu∏u wp∏at zwiàzanych ze spó∏kà Polfund S.A., BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., eCard S.A., zap∏aty za

udzia∏y w AWSA Holland BV oraz zakupu
akcji GBH S.A.
Planowane przez Bank Zachodni WBK
S.A. nak∏ady inwestycyjne na rzeczowy majàtek trwa∏y w roku 2002 wynoszà 290 958 tys.
z∏. W tej kwocie zawarte sà nak∏ady na technologi´ informatycznà w wysokoÊci 228 744
tys. z∏ oraz na wydatki budowlane, modernizacje i pozosta∏e pozycje stanowiàce 62 214
tys. z∏.
Nak∏ady inwestycyjne poniesione przez
Dom Maklerski BZ WBK S.A. w roku 2001
wynios∏y 2 772 tys. z∏. Kwota wydatkowana
na technologi´ informatycznà wynios∏a
2 003 tys. z∏. Na inwestycje zwiàzane z nieruchomoÊciami, Êrodkami transportu i innymi
Êrodkami trwa∏ymi przeznaczono 769 tys. z∏.
Planowane nak∏ady inwestycyjne Domu
Maklerskiego BZ WBK S.A. wynoszà 1 880
tys. z∏.
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Znaczàce transakcje emitenta
z podmiotami powiàzanymi
tj. przeniesienie praw i zobowiàzaƒ
Na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku, wartoÊç
pozycji sprawozdania finansowego Banku
Zachodniego WBK S.A. b´dàca efektem
przeprowadzonych w ciàgu roku operacji
jednostki dominujàcej z podmiotem konsolidowanym metodà pe∏nà – Domem Maklerskim WBK S.A. jest nast´pujàca:

Pozycja
Nale˝noÊci/ zobowiàzania od sektora finansowego
Inne aktywa/ Fundusze specjalne i inne pasywa
Przychody z tytu∏u odsetek
Koszty odsetek
Przychody z tytu∏u prowizji
Pozosta∏e przychody operacyjne
Koszt dzia∏ania banku

w tys. z∏
192 254
83
24 919
12
264
306
4 141

Wy˝ej wymienione pozycje zosta∏y wyeliminowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A.
W wyniku prowadzonych w ciàgu roku operacji z podmiotami Grupy Banku Zachodniego
WBK S.A. wy∏àczonymi z konsolidacji, stan pozycji w sprawozdaniu finansowym jest nast´pujàcy:
Pozycja
Nale˝noÊci od sektora finansowego
Nale˝noÊci od sektora niefinansowego i sektora bud˝etowego
Zobowiàzania wobec sektora finansowego
Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego i sektora bud˝etowego
Koszty odsetek
Przychody odsetkowe
Przychody z tytu∏u prowizji
Pozosta∏e przychody operacyjne
Pozosta∏e koszty

w tys. z∏
159 218
24
32 705
5 645
5 142
10 746
264
2 696
14 087

Wy˝ej wymienione pozycje bilansowe zosta∏y przeniesione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A.
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Spó∏ki powiàzane kapita∏owo z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
W roku 2001 roku Bank Zachodni WBK S.A. uczestniczy∏ w zarzàdzaniu spó∏kami zale˝nymi i stowarzyszonymi poprzez udzia∏ swych przedstawicieli w ich w∏adzach. Informacje odnoÊnie iloÊci osób w organach zarzàdzajàcych poszczególnych spó∏ek prezentuje poni˝sza
tabela:
Nazwa spó∏ki

Liczba osób

Gliwicki Bank Handlowy S.A.

5 – Rada Banku
3 – Zarzàd

BZ WBK Finanse & Leasing S.A.

3 – Rada Nadzorcza

Dom Maklerski BZ WBK S.A.

6 – Rada Nadzorcza

WBK NieruchomoÊci S.A.

6 – Rada Nadzorcza

AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.

2 – Rada Nadzorcza

PB Polsoft Sp. z o.o.

2 – Rada Nadzorcza

WBK AIB Asset Management S.A.

3 – Rada Nadzorcza

Gospodarstwo Rolne CISY Sp. z o.o. w likwidacji

3 – Rada Nadzorcza

NFI Magna Polonia S.A.

2 – Rada Nadzorcza

eCard S.A.

2 – Rada Nadzorcza

POLFUND – Fundusz Por´czeƒ Kredytowych S.A.

2 – Rada Nadzorcza

BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.

4 – Rada Nadzorcza
1 – Zarzàd

Lubelskie Zak∏ady Przemys∏u Skórzanego PROTEKTOR S.A.
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Wspólne przedsi´wzi´cia,
niepodlegajàce konsolidacji metodà
pe∏nà lub praw w∏asnoÊci

Przeci´tne zatrudnienie w Grupie
Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. w 2001 roku
nie uczestniczy∏ we wspólnych przedsi´wzi´ciach z innymi podmiotami niepodlegajàcymi konsolidacji metodà pe∏nà lub praw
w∏asnoÊci.

W 2000 roku przeci´tne zatrudnienie
w Grupie Kapita∏owej Banku Zachodniego
WBK S.A kszta∏towa∏o si´ na poziomie
11.200, zaÊ w roku 2001 wynios∏o 10.741
osób.

Wynagrodzenia Zarzàdu i Rady
Nadzorczej Banku Zachodniego
WBK S.A.

zorczej:
n wynagrodzenia Rady Banku Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. za okres
od 1.01 do 13.06.2001 roku;
n wynagrodzenia Rady Nadzorczej Banku
Zachodniego S.A. za okres od 1.01 do
13.06.2001 roku;
n wynagrodzenia Rady Nadzorczej Banku
Zachodniego WBK S.A. za okres od
13.06 do 31.12.2001 roku.
Cz∏onkowie Zarzàdu otrzymali w 2001 roku wynagrodzenia ze spó∏ek zale˝nych i stowarzyszonych w wysokoÊci 119 tys. z∏.
Nikt z Cz∏onków Rady Nadzorczej Banku
Zachodniego WBK SA nie pobiera∏ w roku
2001 wynagrodzenia od jednostek zale˝nych i stowarzyszonych.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce zmian
sk∏adu Zarzàdów Banku i Rad Nadzorczych
zosta∏y przedstawione w „Sprawozdaniu
z dzia∏alnoÊci Grupy Banku Zachodniego
WBK S.A.”

Wynagrodzenia wyp∏acone Cz∏onkom Zarzàdu Banku Zachodniego WBK S.A. w roku 2001 wynios∏y 12.044 tys. z∏, a Cz∏onkom Rady Nadzorczej 422 tys. z∏. Na kwot´ 12.044 tys. z∏ wyp∏aconà Cz∏onkom Zarzàdu w 2001 roku sk∏adajà si´:
n wynagrodzenia Zarzàdu Wielkopolskiego
Banku Kredytowego S.A. za okres od
1.01 do 13.06.2001 roku;
n wynagrodzenia Zarzàdu Banku Zachodniego S.A. za okres od 1.01 do
13.06.2001 roku;
n wynagrodzenia Zarzàdu Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od 13.06 do
31.12.2001 roku.
Analogicznie przedstawiajà si´ sk∏adniki
kwoty 422 tys. z∏ wyp∏aconej Radzie Nad-

Zaliczki, kredyty, po˝yczki
i gwarancje udzielone Cz∏onkom
Zarzàdu i Rady Nadzorczej
Na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku wartoÊç
por´czeƒ udzielonych przez Cz∏onków Rady Nadzorczej zobowiàzujàcych do Êwiadczeƒ na rzecz Banku Zachodniego WBK
S.A. wynosi∏a 13,6 tys. z∏ (oprocentowanie
zobowiàzania 20,5%), a wartoÊç kredytów
zaciàgni´tych w banku przez Cz∏onków Rady Nadzorczej wynosi∏a 20,5 tys. z∏ (oprocentowanie 21,75%, 29,46% i 30,42% zgodnie z regulaminem kart kredytowych).
WartoÊç kredytów Cz∏onków Zarzàdu
Banku zaciàgni´tych w Banku Zachodnim
WBK S.A. wynosi∏a 42,8 tys. z∏ (oprocento-
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wanie 20,75%, 29,46% i 30,42% - zgodnie
z regulaminem kart kredytowych).
Cz∏onkowie Zarzàdu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. nie korzystali z po˝yczek, kredytów i gwarancji
udzielonych przez jednostki zale˝ne i stowarzyszone.
Wspó∏ma∏˝onkowie Cz∏onków Zarzàdu i Rady Nadzorczej, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobieni lub przysposabiajàcy oraz inne osoby, z którymi Cz∏onkowie Zarzàdu i Rady Nadzorczej Banku sà powiàzani osobiÊcie nie korzystali z po˝yczek, kredytów i gwarancji udzielonych przez Bank Zachodni WBK
S.A. i jego jednostki zale˝ne i stowarzyszone.

137

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Polskich Zasad Rachunkowości
Znaczàce zdarzenia, dotyczàce lat
ubieg∏ych, uj´te w sprawozdaniu
finansowym
W sprawozdaniu finansowym za rok 2001
nie uj´to ˝adnych znaczàcych wydarzeƒ dotyczàcych lat ubieg∏ych.

Znaczàce zdarzenia, po dniu
bilansowym, nie uwzgl´dnione
w sprawozdaniu finansowym
za rok 2001
Po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia
2001 roku w Banku Zachodnim WBK S.A.
wystàpi∏y nast´pujàce znaczàce zdarzenia:
W dniu 24.01.2002 roku Rada Nadzorcza
Banku Zachodniego WBK S.A. odwo∏a∏a nast´pujàce osoby ze sk∏adu Zarzàdu Banku:
n pana Aleksandra Kompfa ze stanowiska

Dnia 30 stycznia 2002 roku Zarzàd Banku
Zachodniego WBK S.A. przyjà∏ regulamin
zwolnieƒ grupowych w zwiàzku z wprowadzeniem nowego systemu informatycznego.
Bank przewiduje, ˝e do koƒca 2003 roku
zwolni 2150 osób. Szczegó∏owe dane odnoÊnie skutków finansowych zwolnieƒ zosta∏y
przedstawione w pozycji „Przychody, koszty
i wyniki dzia∏alnoÊci zaniechanej w okresie
sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w nast´pnym okresie” – w ramach
opisanego procesu racjonalizacji banku.
W dniu 4 lutego 2002 roku Mi´dzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, przyzna∏a Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Ocen´
Indywidualnà C/D (w skali ocen A,B,C,D,E).
JednoczeÊnie Bank Zachodni WBK S.A.
otrzyma∏ nast´pujàce oceny w zakresie ratingu d∏ugoterminowego: ‘BBB+’ (w skali ocen
AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, DDD,
DD, D, gdzie „+” okreÊla ró˝nice w ramach
jednej kategorii), krótkoterminowego: ‘F2’
(w skali ocen F1, F2, F3, B, C, D) oraz ratingu wsparcia: ‘3’ (w skali ocen 1, 2, 3, 4, 5).
Prognoza d∏ugoterminowa zosta∏a okreÊlona

Wiceprezesa Zarzàdu Banku,
Tadeusza Figla za stanowiska
Cz∏onka Zarzàdu Banku,
n pana J´drzeja Marciniaka ze stanowiska
Cz∏onka Zarzàdu Banku,
n panià Dorot´ Poniatowskà-Maƒczak ze
stanowiska Cz∏onka Zarzàdu Banku,
n pana Jacka Sieniawskiego ze stanowiska
Cz∏onka Zarzàdu Banku,
n pana Romualda Szelig´ ze stanowiska
Cz∏onka Zarzàdu Banku.
JednoczeÊnie Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A. powo∏a∏a do sk∏adu
Zarzàdu Banku nast´pujàce osoby:
n pana Micha∏a Gajewskiego na stanowisko
Cz∏onka Zarzàdu Banku odpowiedzialnego za Pion Sprzeda˝y,
n pana Jacka Marcinowskiego na stanowisko Cz∏onka Zarzàdu Banku odpowiedzialnego za Pion Strategii Biznesu.
n pana

jako stabilna. Przyznana bankowi ocena indywidualna mi´dzy innymi odzwierciedla opini´ agencji na temat systemów zarzàdzania
ryzykiem kredytowym, konserwatywnej polityki klasyfikacji kredytowej, ograniczonego
ryzyka rynkowego, zracjonalizowanych struktur kadrowych oraz dobrej jakoÊci zarzàdzania wspieranego transferem ‘know-how’
z AIB. Ponadto, wdra˝any obecnie system informatyczny powinien umo˝liwiç lepsze mo˝liwoÊci zarzàdzania ryzykiem w przysz∏oÊci.
Pozytywny wp∏yw na d∏ugoterminowà oraz
krótkoterminowà ocen´ ratingowà dla Banku
Zachodniego WBK S.A. ma wsparcie ze strony Grupy AIB.
W dniu 19 lutego 2002 r. Zarzàd
Banku Zachodniego WBK S.A. zaproponowa∏ wyp∏at´ dywidendy w wysokoÊci
30 643 319,28 z∏ z zysku netto Banku Zachodniego WBK S.A. za 2001 r. Proponowana dywidenda na 1 akcj´ wynosiç b´dzie 0,42
z∏. Propozycja Zarzàdu zostanie przed∏o˝ona
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
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W dniu 1 marca 2002 r. Bank Zachodni
WBK S.A. zby∏ na rzecz Fabryki Urzàdzeƒ
Mechanicznych KAMAX S.A. z siedzibà
w Kaƒczudze:
n 49 udzia∏ów Kanwig-Agencja Celna Sp.
z o.o. w likwidacji z siedzibà w ˚urawicy,
o wartoÊci nominalnej 100 z∏ ka˝dy, stanowiàcych 49% kapita∏u zak∏adowego
i g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników
Spó∏ki, o wartoÊci ewidencyjnej na dzieƒ
transakcji wynoszàcej 0 z∏,
oraz
n 6 700 udzia∏ów Kanwig–Trading ˚urawica
Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibà w ˚urawicy, o wartoÊci nominalnej 100 z∏ ka˝dy,
stanowiàcych 77% kapita∏u zak∏adowego
i 48,9% g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników Spó∏ki, o wartoÊci ewidencyjnej na
dzieƒ transakcji wynoszàcej 0 z∏.
W wyniku przeprowadzenia transakcji
Bank Zachodni WBK S.A. nie posiada ˝adnych udzia∏ów w powy˝szych spó∏kach. Inwestycje te mia∏y charakter d∏ugoterminowy. Pomi´dzy Bankiem Zachodnim WBK
S.A. i FUM KAMAX S.A. nie wyst´pujà

˝adne powiàzania. ¸àczna cena sprzeda˝y
wynios∏a 1,00 (s∏ownie: jeden) z∏oty.
JednoczeÊnie Bank Zachodni WBK S.A.
przeka˝e na rzecz FUM KAMAX S.A. kwot´ w wysokoÊci przypadajàcych na bank zaleg∏oÊci podatkowych oraz nale˝noÊci ZUS
z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i sk∏adek na zaopatrzenie emerytalne.
Zgodnie bowiem z przepisami przejÊciowymi ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U nr
137/97 z póêniejszymi zmianami, która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.),
istnieje mo˝liwoÊç obcià˝enia Banku Zachodniego WBK S.A., jako wspólnika spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, ze
wskazanych powy˝ej tytu∏ów, powsta∏ych
przed 1998 r.
Z chwilà podpisania umowy zbycia
udzia∏ów wszelkie zobowiàzania z tytu∏u
posiadania udzia∏ów w Spó∏kach przesz∏y
na nabywc´ – FUM KAMAX S.A. Przeprowadzona transakcja ma na celu zwi´kszenie efektywnoÊci prowadzonego procesu likwidacji obu spó∏ek.

Relacje mi´dzy prawnym
poprzednikiem a emitentem
oraz sposób i zakres przej´cia
aktywów i pasywów

równie˝ inwestorem strategicznym w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. i posiada∏o 60,2% akcji tego banku.
Bank Zachodni WBK S.A. powsta∏ w wyniku
po∏àczenia Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. dnia 13
czerwca 2001 roku dokonanego w trybie art.
463 Kodeksu Handlowego. Zgodnie z art.
463 Kodeksu Handlowego po∏àczenie spó∏ek
zosta∏o dokonane poprzez przeniesienie ca∏ego majàtku WBK S.A. na Bank Zachodni S.A.
w zamian za akcje, które Bank Zachodni S.A.
wyda∏ akcjonariuszom WBK S.A. Przed po∏àczeniem walne zgromadzenie akcjonariuszy
ka˝dego z banków podj´∏o uchwa∏y po∏àczeniowe okreÊlajàce warunki po∏àczenia.

Bank Zachodni S.A. zosta∏ utworzony
w 1989 roku jako jeden z dziewi´ciu paƒstwowych banków regionalnych, które zosta∏y wyodr´bnione z Narodowego Banku Polskiego. W 1991 roku zosta∏ przekszta∏cony
w Spó∏k´ Akcyjnà Skarbu Paƒstwa. W 1999
roku przeprowadzono proces prywatyzacji
banku i wybrano AIB European Investments Ltd. na inwestora strategicznego.
AIB European Investments Ltd. by∏o
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Wskaênik inflacji w sprawozdaniu
finansowym

Zmiany stosowanych zasad
rachunkowoÊci i sposobu
sporzàdzania sprawozdania finansoOstatnie lata w Polsce nie charakteryzo- wego

wa∏y si´ wskaênikiem inflacji powy˝ej 20%
w skali roku - skumulowana Êrednioroczna
stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat
nie osiàgn´∏a wartoÊci 100% - nie wystàpi∏a
wi´c potrzeba korygowania danych finansowych sprawozdania finansowego odpowiednim wskaênikiem inflacji.

Ró˝nice pomi´dzy danymi
ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i porównywalnymi
danymi finansowymi w uprzednio
sporzàdzonym i opublikowanym
sprawozdaniu finansowym
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 2001 rok jest pierwszym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniem finansowym
i w wyniku doprowadzenia do porównywalnoÊci danych za rok poprzedni wystàpi∏y reklasyfikacje w stosunku do sprawozdania
skonsolidowanego za IV kwarta∏ 2001 roku
w nast´pujàcych pozycjach bilansu: nale˝noÊci (zobowiàzania) od sektora finansowego, nale˝noÊci (zobowiàzania) od jednostek
zale˝nych i stowarzyszonych nie obj´tych
konsolidacjà, inne aktywa, wartoÊci niematerialne i prawne, pozosta∏e rezerwy oraz
koszty i przychody rozliczane w czasie oraz
zastrze˝one.

Raport za rok 2001 roku jest pierwszym
publikowanym skonsolidowanym raportem
rocznym Banku Zachodniego WBK S.A.
Dane porównawcze Grupy Kapita∏owej zosta∏y zaprezentowane wg ujednoliconych zasad, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
zasadami rachunkowoÊci oraz kalkulacjà rezerwy na podatek odroczony. Porównywalne
dane finansowe za rok 2000 zaprezentowane
w raporcie za rok 2001 zosta∏y sporzàdzone
poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków oraz dokonano korekt konsolidacyjnych i eliminujàcych salda wzajemnych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ oraz przychodów i kosztów wynikajàcych z transakcji mi´dzy bankami w roku ubieg∏ym. Szczegó∏owy
opis stosowanych zasad rachunkowoÊci i sposobu sporzàdzania sprawozdania finansowego zosta∏ zamieszczony we „Wst´pie”.

Korekty b∏´dów podstawowych,
ich przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw
wywo∏anych tym skutków
finansowych na sytuacj´ majàtkowà
i finansowà, p∏ynnoÊç
oraz wynik finansowy i rentownoÊç
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A. nie wystàpi∏y korekty b∏´dów podstawowych.

NiepewnoÊç, co do mo˝liwoÊci
kontynuowania dzia∏alnoÊci
oraz dzia∏ania planowane bàdê
podejmowane w celu jej eliminacji
Nie istniejà ˝adne przes∏anki mogàce sugerowaç niepewnoÊç, co do mo˝liwoÊci kontynuowania dzia∏alnoÊci przez Bank Zachodni WBK S.A. Dzia∏ania podejmowane
przez bank w celu eliminacji ryzyk zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià zosta∏y opisane
w „Sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. w 2001 roku”.
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Po∏àczenie spó∏ek i jego
charakterystyka
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Banku Zachodniego WBK S.A. za okres zakoƒczony 31 grudnia 2001r. jest pierwszym
skonsolidowanym sprawozdaniem rocznym
po po∏àczeniu. Sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone metodà ∏àczenia udzia∏ów. Polskie przepisy o rachunkowoÊci obowiàzujàce w 2001 r. nie regulowa∏y zagadnieƒ dotyczàcych ∏àczenia si´ spó∏ek znajdujàcych si´ pod wspólnà kontrolà. Podobnie
zagadnienia te sà poza zakresem Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci.
W tej sytuacji Spó∏ka si´gn´∏a do brytyjskiego standardu FRS 6. Kryteria tam okreÊlone
zosta∏y spe∏nione, tym samym umo˝liwiajàc
Spó∏ce zastosowanie metody ∏àczenia udzia∏ów.
Fuzja zosta∏a przeprowadzona w oparciu
o brytyjskie zasady UK FRS, a w szczególnoÊci FRS 6. Standard sprawozdawczoÊci finansowej 6 „Przej´cia i po∏àczenia” podaje
szczegó∏owe warunki, w których stosowane
sà obie metody rachunkowoÊci przy ∏àczeniu
przedsi´biorstw, tj. rachunkowoÊci przej´cia
i rachunkowoÊç fuzji.
Po∏àczenie banków zosta∏o rozliczone przy
zastosowaniu rachunkowoÊci fuzji – zosta∏y
spe∏nione wszystkie wymagane przez FRS 6
kryteria:
n Kryterium 1 – ˚adna ze stron po∏àczenia
nie by∏a przedstawiana jako podmiot
przejmujàcy lub przejmowany,
n Kryterium 2 – Wszystkie strony po∏àczenia reprezentowane przez ich zarzàdy lub
ich przedstawicieli uczestniczy∏y w tworzeniu struktury kierownictwa po∏àczonego
banku oraz w wyborze personelu kierowniczego, decyzje te zosta∏y podj´te w drodze uzgodnieƒ pomi´dzy stronami,
n Kryterium 3 – Relatywne wielkoÊci obu

raport roczny 2 0 0 1

∏àczàcych si´ podmiotów nie by∏y na tyle
znaczàce, ˝e nie istnia∏a mo˝liwoÊç zdominowania ∏àczonego podmiotu ze
wzgl´du na jego relatywnà wielkoÊç,
n Kryterium 4 – Zgodnie z warunkami po∏àczenia rekompensata otrzymana przez
akcjonariuszy ka˝dej ze stron po∏àczenia,
w stosunku do wielkoÊci kapita∏u akcyjnego obejmowa∏a przede wszystkim akcje
zwyk∏e w po∏àczonym podmiocie.
n Kryterium 5 – ˚aden akcjonariusz jakiegokolwiek po∏àczonego podmiotu nie b´dzie zainteresowany przysz∏ymi wynikami
finansowymi odnoszàcymi si´ jedynie do
cz´Êci po∏àczonego podmiotu.
Na podstawie FRS 6 wartoÊci aktywów
i pasywów stron po∏àczenia nie by∏y korygowane do wartoÊci uczciwej po konsolidacji.
Wyniki finansowe i przep∏ywy gotówkowe
zosta∏y wprowadzone do raportów finansowych po∏àczonego podmiotu od poczàtku
roku finansowego i skorygowane tak by uzyskaç zgodnoÊç zasad rachunkowoÊci.
Wydatki zwiàzane z fuzjà obcià˝y∏y rachunek zysków i strat po∏àczonego banku na
dzieƒ przeprowadzenia po∏àczenia, jako
koszty reorganizacji i restrukturyzacji.
Prawny sposób po∏àczenia zosta∏ opisany równie˝ w pozycji „Relacje mi´dzy
prawnym poprzednikiem a jednostkà oraz
sposób i zakres przej´cia aktywów i pasywów”.
Sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. sporzàdzone zosta∏o przy
zastosowaniu metody ∏àczenia udzia∏ów.
W przypadku po∏àczenia domów maklerskich Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytoewgo S.A. analogicznie jak przy po∏àczeniu banków, ze wzgl´du
na brak przepisów polskich jak i regulacji
Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci dotyczàcych ∏àczenia spó∏ek znajdujàcych si´ pod wspólnà kontrolà, zastosowano
brytyjski standard FRS 6.
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 Pozosta∏e informacje uzupe∏niajàce
Znaczàce post´powania sàdowe
prowadzone przez Bank Zachodni
WBK S.A.
W 2001 roku nie zosta∏o wszcz´te post´powanie lub wi´cej post´powaƒ przed sàdem lub organami administracji paƒstwowej dotyczàcych zobowiàzaƒ lub wierzytelnoÊci banku oraz spó∏ek zale˝nych, których
∏àczna wartoÊç stanowi∏aby co najmniej 10%
kapita∏ów w∏asnych banku. ¸àcznie wartoÊç
wszystkich prowadzonych spraw sàdowych
przekracza 10% kapita∏ów w∏asnych banku.

Sprawa z powództwa BG˚ S.A.
c/a WBK S.A.
Sàd Wojewódzki w Warszawie wyrokiem
z dnia 5.06.1998 roku oddali∏ w ca∏oÊci powództwo Centrali Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej w Warszawie o zasàdzenie zwrotu
kwoty uzyskanej w post´powaniu egzekucyjnym z tytu∏u udzielonej przez BG˚ S.A. regwarancji na rzecz WBK S.A., za zobowiàzania Spó∏dzielni Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego FRUTEX w E∏ku oraz o zap∏at´
odsetek od kwoty zasàdzonej na rzecz BG˚
S.A. BG˚ S.A wniós∏ apelacj´ od wyroku,
którà dor´czono bankowi 1.03.1999 r. Rozprawa apelacyjna odby∏a si´ w dniu
7.09.1999 r. Sàd Apelacyjny wyrokiem
z dnia 21.09.1999 r. uwzgl´dni∏ apelacj´
BG˚ S.A. w Warszawie wniesionà od korzystnego dla WBK S.A. orzeczenia sàdu
I instancji, zasàdzajàc od pozwanego WBK
S.A. na rzecz BG˚ S.A. kwot´ 9.094 tys. z∏
wraz z odsetkami ustawowymi za okresy
wskazane w wyroku – tytu∏em zwrotu kwoty
uzyskanej przez WBK S.A. w post´powaniu
egzekucyjnym, prowadzonym w oparciu
o udzielonà przez BG˚ S.A. regwarancj´ na
rzecz WBK S.A. za zobowiàzania Spó∏dzielni Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
w E∏ku.
Wyrok jest nieprawomocny. WBK S.A.
wniós∏ kasacj´ od orzeczenia Sàdu Apelacyjnego. Termin rozprawy wyznaczony zostanie przez Sàd Najwy˝szy z urz´du. Bank posiada rezerw´ na w/w nale˝noÊç spornà.

Sprawa J. Pielin c/a KBS S.A.
i WBK S.A.
Przed sàdem I instancji /Sàd Wojewódzki
w Zielonej Górze/ toczy∏a si´ sprawa z powództwa Jerzego Pielina przeciwko Komunalnemu
Bankowi Spó∏dzielczemu w Zielonej Górze
i Wielkopolskiemu Bankowi Kredytowemu
S.A. w zwiàzku z nabyciem przez Wielkopolskiemu Bankowi Kredytowemu S.A. przedsi´biorstwa bankowego – KBS S.A.
Powód, Jerzy Pielin, wnosi∏ ∏àcznie o zasàdzenie solidarnie od pozwanych kwoty
1.395 tys. z∏ z odsetkami ustawowymi od
dnia 30.07.1993 r. W dniu 28.03.2001 r. zapad∏ wyrok na korzyÊç Banku - oddalajàcy
pozew J. Pielina w ca∏oÊci. Powód wniós∏
apelacj´ od wyroku, na którà sporzàdzono
odpowiedê. Na rozprawie apelacyjnej dnia
29.01.2002 r. Sàd Apelacyjny w Poznaniu,
po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez J.
Pielina oddali∏ apelacj´ J. Pielina i tym samym utrzyma∏ w mocy wyrok oddalajàcy
w ca∏oÊci roszczenia powoda. Wyrok jest
nieprawomocny. Powodowi przys∏uguje
prawo wniesienia kasacji do Sàdu Najwy˝szego. Majàc na uwadze jednolite stanowisko sàdów obu instancji oraz dotychczasowà
lini´ orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego, wydaje si´, i˝ szansa powodzenia ewentualnie
wniesionej kasacji jest znikoma.
Bank posiada rezerw´ na w/w nale˝noÊç
spornà.
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Sprawa Marek Koper „KOPER”
Zaopatrzenie Rolnictwa c/a WBK S.A.
W post´powaniu egzekucyjnym d∏u˝nik
Marek Koper wniós∏ do Sàdu Okr´gowego
w ¸odzi o pozbawienie wykonalnoÊci bankowego tytu∏u wykonawczego wystawionego
przez Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. na
kwot´ 17.991 tys. z∏. W dniu 28.01.2000 r.
wyznaczona zosta∏a rozprawa w przedmiocie
ustanowienia zabezpieczenia przez zawieszenie post´powania egzekucyjnego. Rozprawa z dnia 12.12.2000 r. zosta∏a odroczona wskutek og∏oszenia przez Sàd upad∏oÊci
powoda.
W dniu 21.03.2001 r. zapad∏ wyrok na korzyÊç WBK S.A. oddalajàcy pozew M. Kopra.
Syndyk masy upad∏oÊci wniós∏ apelacj´, od
której zosta∏a z∏o˝ona odpowiedê na apelacj´ przez bank. W odr´bnym post´powaniu
og∏oszona zosta∏a przez sàd upad∏oÊç d∏u˝nika. W dniu 20.11.2001 r. zapad∏ wyrok sàdu II instancji korzystny dla banku. Wyrok
jest nieprawomocny. Rezerwa z tytu∏u ryzyka kredytowego wynosi 14.532 tys. z∏.
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Sprawa „Interinwest” Sp. z o.o.
c/a WBK S.A. Centrala
Pozwem o zap∏at´ z dnia 30 grudnia
1999 r. Firma Interinwest S.A. i Pan Piotr
Gwizd za˝àdali od Wielkopolskiego Banku
Kredytowego S.A.:
n zasàdzenia na rzecz powoda, Piotra Gwizda, kwoty wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia dor´czenia odpisu pozwu pozwanemu
za jednoczesnym przeniesieniem przez powódk´ na pozwanego cz´Êci wierzytelnoÊci
wobec DZM „Dozamet” S.A. – w upad∏oÊci
wynikajàcej z zaciàgni´tego przez spó∏k´
w 1991 r. kredytu krótkoterminowego wraz
z odsetkami – w kwocie 20 tys. z∏,
n zasàdzenia na rzecz powódki „Interinwest” S.A. z siedzibà w Poznaniu kwoty
7.197 tys. z∏ wraz z ustawowymi odsetkami
od dnia dor´czenia odpisu pozwu pozwanemu za jednoczesnym przeniesieniem przez
powódk´ na pozwanego cz´Êci wierzytelnoÊci wobec DZM „Dozamet” S.A. – w upad∏oÊci wynikajàcej z zaciàgni´tego przez t´
spó∏k´ w 1991r. kredytu krótkoterminowego wraz z odsetkami – w kwocie 11.855 tys.
z∏,
n zasàdzenia od pozwanego solidarnie na
rzecz powodów zwrotu kosztów post´powania.
W uzasadnieniu powodowie podnieÊli
m.in. fakt, ˝e w zawartej w dniu 19 marca
1999 r. umowie bank oÊwiadczy∏, i˝ zbywana przez niego wierzytelnoÊç jest niesporna
i wymagalna (§ 1 umowy), ponadto pozwany zapewni∏ (§ 3 umowy), i˝ jako zabezpieczenie sp∏aty zbywanej wierzytelnoÊci przys∏ugujà mu m. in. nast´pujàce prawa:
- przew∏aszczenie maszyn i urzàdzeƒ o ∏àcznej wartoÊci 515,2 tys. z∏ znajdujàcych si´
na terenie zak∏adów d∏u˝nika – na podstawie umowy przew∏aszczenia z dnia 30
czerwca 1998 r.,
- przew∏aszczenie materia∏ów i wyrobów gotowych o wartoÊci 5.752,0 tys. z∏ znajdujàcych si´ na terenie zak∏adów d∏u˝nika – na
podstawie umowy przew∏aszczenia z dnia
30 czerwca 1998r.

Jak si´ póêniej okaza∏o zawarte przez
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. umowy
przew∏aszczenia by∏y niewa˝ne ze wzgl´du
na brak zgody Ministra Skarbu Paƒstwa.
Zgody takiej DZM Dozamet S.A. nie posiada∏. Jak wynika z informacji Departamentu
Zarzàdzania Ryzykiem w trakcie prowadzonych negocjacji z powodami dotyczàcych
sprzeda˝y wierzytelnoÊci, bank szczegó∏owo
przedstawi∏ powodom sytuacj´ prawnà
sprzedawanej wierzytelnoÊci udost´pniajàc
równie˝ w tym zakresie ca∏à posiadanà dokumentacj´. W trakcie negocjacji bank nie
ukrywa∏ równie˝ braku posiadania przez
„Dozamet” S.A. zgody Ministra Skarbu
Paƒstwa na zawarcie umowy przew∏aszczenia. Zgodnie ze stanowiskiem sàdu I instancji, fakt ten nie znajduje jednak poparcia
w posiadanej dokumentacji. Pierwszy dokument sporzàdzony w formie pisemnej, mówiàcy o braku zgody Ministra Skarbu Paƒstwa na zawarcie umów przew∏aszczenia
i równoczeÊnie informujàcy o tym fakcie
„Interinwest” S.A. zosta∏ sporzàdzony
w dniu 8 wrzeÊnia 1999 r. By∏a to odpowiedê na pismo Pana Piotra Gwizda, w którym neguje on fakt jakoby w trakcie toczàcych si´ negocjacji zosta∏ poinformowany
o braku posiadania przez „Dozamet” S.A.
zgody Ministra Skarbu Paƒstwa na przew∏aszczenie ruchomoÊci.
W dniu 28.03.2001 r. zapad∏ wyrok na niekorzyÊç banku, zasàdzajàcy na rzecz Interinwest S.A. kwot´ 7.725 tys. z∏ wraz z ustawowymi odsetkami oraz cz´Êcià kosztów procesu. Wniesiona zosta∏a apelacja banku.
Powód z∏o˝y∏ odpowiedê na apelacj´ banku. Termin rozprawy wyznaczono na
14.11.2001 r. Na rozprawie wskazano termin publikacji wyroku na 12.12.2001 r. Tego dnia Sàd Apelacyjny w Poznaniu postanowi∏ jednak otworzyç rozpraw´ na nowo,
dopuÊciç dowód z przes∏uchania Êwiadków
i wyznaczyç termin kolejnej rozprawy
z urz´du. Bank posiada stosownà wynikajàcà z oszacowanego ryzyka rezerw´ na nale˝noÊç b´dàcà przedmiotem sporu sàdowego.
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Post´powanie dotyczàce
prawid∏owoÊci rozliczeƒ
z tytu∏u podatku od towarów
i us∏ug w zakresie nale˝noÊci
wynikajàcych z umów factoringu
niew∏aÊciwego
Najwy˝szy Sàd Administracyjny, OÊrodek
Zamiejscowy we Wroc∏awiu wyrokiem z dnia
17 maja 2001 roku (sygnatura akt
i S.A./WR2887/99) uchyli∏ w ca∏oÊci decyzj´
Izby Skarbowej we Wroc∏awiu z 31 maja
1999 r. i przekaza∏ do ponownego rozpoznania do organu odwo∏awczego, z tym, ˝e
w sentencji wyroku podzieli∏ stanowisko
Izby Skarbowej w cz´Êci dotyczàcej opodatkowania podatkiem VAT us∏ug factoringu
niew∏aÊciwego.
W nast´pstwie tego wyroku, Izba Skarbowa
we Wroc∏awiu wyda∏a decyzj´ PP II
824/1004/2001 uchylajàcà w cz´Êci decyzj´
organu I instancji i okreÊli∏a nadwy˝k´ podatku naliczonego nad nale˝nym w wysokoÊci 317,2 tys. z∏ oraz ustali∏a zobowiàzanie
w wysokoÊci 20,6 tys. z∏.

Na powy˝szà decyzj´ Izby Skarbowej bank
z∏o˝y∏ w dniu 21.08.2001r skarg´ do NSA we
Wroc∏awiu (bank oczekuje na wyrok).
Bank
z∏o˝y∏
równie˝
w
dniu
15.10.2001 r. skarg´ do NSA we Wroc∏awiu o wznowienie post´powania zakoƒczonego
prawomocnym wyrokiem NSA we Wroc∏awiu
z dnia 17 maja 2001 r. (sygn. akt I SA/Wr
2887/99) w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT czynnoÊci factoringu niew∏aÊciwego za miesiàc czerwiec 1998 r. (bank oczekuje na wyrok).
Bank zwróci∏ si´ pismem z dnia
23.10.2001r do Wojewódzkiego Urz´du Statystycznego we Wroc∏awiu o dokonanie ponownej kwalifikacji wykonywanych przez
bank w oparciu o przes∏ane wzorcowe umowy czynnoÊci factoringu niew∏aÊciwego.
Z posiadanych przez bank informacji wynika, ˝e WUS we Wroc∏awiu przekaza∏ powy˝szà spraw´ do G∏ównego Urz´du Statystycznego w Warszawie. Bank oczekuje na odpowiedê. Ponadto bank w ca∏oÊci pokry∏ zobowiàzanie wobec bud˝etu paƒstwa i w przypadku wygrania sporu sàdowego zwróci si´
do Izby Skarbowej o zwrot spornej kwoty.

Zarzàd Banku Zachodniego WBK S.A.:
Data

Imi´ i nazwisko

Stanowisko

05-03-2002

Jacek Kseƒ

Prezes Zarzàdu

05-03-2002

Richard William Horgan

Pierwszy Wiceprezes Zarzàdu

05-03-2002

Declan Flynn

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Micha∏ Gajewski

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Michael Keegan

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Justyn Konieczny

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Janusz Krawczyk

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Jacek Marcinowski

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Mateusz Morawiecki

Cz∏onek Zarzàdu Banku

05-03-2002

Maciej W´grzyƒski

Cz∏onek Zarzàdu Banku
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Informacje ogólne
Bank Zachodni WBK S.A. (podmiot dominujàcy) oraz Dom Maklerski BZ WBK
S.A. (podmiot zale˝ny skonsolidowany metodà pe∏nà) prowadzà dzia∏alnoÊç jedynie
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Bank Zachodni WBK S.A. powsta∏ w wyniku po∏àczenia Banku Zachodniego S.A.
i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
dnia 13 czerwca 2001 roku. Adres siedziby
Banku Zachodniego WBK S.A. jest nast´pujàcy: Rynek 9/11, 50-950 Wroc∏aw.
Kapita∏ akcyjny Banku Zachodniego
WBK S.A. wynosi 729.603 tys. z∏ i sk∏ada si´
z 72.960.284 sztuk akcji o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da.
Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferujàcym
szeroki zakres us∏ug bankowych w obrocie
krajowym i zagranicznym, dla osób prawnych i fizycznych.

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. jest dzia∏alnoÊç maklerska.
W Grupie Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A. wed∏ug stanu na dzieƒ 31
grudnia 2001 roku by∏o 10.020 obsadzonych etatów.
Bank Zachodni WBK S.A. jest notowany
na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.
Podmiotem dominujàcym dla Banku Zachodniego WBK S.A. jest AIB European Investments Limited b´dàcy jednostkà zale˝nà wobec Allied Irish Banks p.l.c. AIB European Investments Limited posiada
70,50% udzia∏u w kapitale akcyjnym Banku
Zachodniego WBK S.A. Zarówno AIB European Investments Limited jak i Allied Irish
Banks p.l.c. majà siedzib´ w Dublinie w Republice Irlandii.
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Poznaƒ

99,99%

zale˝na pe∏na

Pricewaterhouse12 miesi´cy
Coopers Sp. z o.o. do 31 grudnia
2001

Pricewaterhouse12 miesi´cy
Coopers Sp. z o.o. do 31 grudnia
2001

66 680

729 603

Zysk/
(strata)
netto za
rok 2001

231 704

(4 196)

24 829 405 151 398

Suma
bilansowa

W roku 2000 konsolidacjà metodà pe∏nà obj´ty by∏ równie˝ Gliwicki Bank Handlowy S.A., którego przedsi´biorstwo bankowe zosta∏o
zakupione przez Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. w II pó∏roczu 2000 roku. Aktywa i pasywa nabytego od GBH S.A. przedsi´biorstwa
bankowego zosta∏y uj´te w sprawozdaniu finansowym Grupy.

Dom Maklerski
BZ WBK S.A.

-

-

-

Bank Zachodni
WBK S.A.

Wroc∏aw

Metoda
Podmiot badajàcy Okres za który Kapita∏
konsolidacji sprawozdanie
sporzàdzono
akcyjny
finansowe
sprawozdanie
finansowe

Nazwa jednostki Siedziba Udzia∏ Banku Status
jednostki Zachodniego
WBK S.A.

Sk∏ad Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A.
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Sytuacja makroekonomiczna
Banku Zachodniego WBK S.A.
w 2001 roku
Rok 2001 przyniós∏ bardzo powa˝ne spowolnienie gospodarcze, dynamika wzrostu
PKB szacowana jest na oko∏o 1.3% r/r, najmniej od 1991 roku. Spadek dynamiki PKB
spowodowany by∏ przede wszystkim za∏amaniem si´ popytu krajowego na skutek
g∏´bokiego spadku akumulacji brutto, zarówno zapasów, które w skali ca∏ego roku
obni˝y∏y si´ o po∏ow´, jak i inwestycji w majàtek trwa∏y.
W 2001 roku ujawni∏y si´ skumulowane
efekty wielu czynników, które negatywnie
oddzia∏ywa∏y na wzrost gospodarczy. Globalne zwolnienie gospodarcze by∏o odczuwalne w Polsce poprzez: obni˝enie dynamiki, a nast´pnie spadek eksportu oraz obni˝enie tempa inwestycji zagranicznych. Rok
2001 by∏ pierwszym w okresie transformacji, gdy inwestycje bezpoÊrednie by∏y ni˝sze
ni˝ rok wczeÊniej, chocia˝ przyczyni∏a si´ do
tego równie˝ wolniejsza prywatyzacja.
Ogólny wskaênik zmian poziomu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych (od grudnia
do grudnia) przedstawia∏ si´ w ostatnich latach nast´pujàco:
■ 2000r. - 8,5%
■ 2001r. - 3,6%.
W roku 2001 nastàpi∏o bardzo szybkie obni˝enie inflacji, z poziomu 8,5% w grudniu
2000 do 3,6% w grudniu 2001. Trzy czynni-
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ki wspiera∏y ten proces: g∏´boka deflacja
cen paliw, niskie ceny ˝ywnoÊci i bardzo silny z∏oty. Nie bez znaczenia pozostawa∏ równie˝ szybki wzrost bezrobocia, który ogranicza∏ ˝àdania p∏acowe i studzi∏ oczekiwania
inflacyjne.
Polityka pieni´˝na w 2001 roku by∏a bardzo restrykcyjna - Êrednioroczna krótkoterminowa realna stopa procentowa wzros∏a
do 10,5% z 8,7% w 2000 roku. Dodatkowo
wystàpi∏a silna nominalna aprecjacja kursu
walutowego, co wzmocni∏o wzrost restrykcyjnoÊci polityki pieni´˝nej. Kombinacja
polityki pieni´˝nej i fiskalnej pogorszy∏a
si´, gdy˝ wzrostowi realnych stóp procentowych towarzyszy∏o gwa∏towne pogorszenie
deficytu ekonomicznego sektora finansów
publicznych z 2,3% do 5,5%.
W 2001 roku bank centralny szeÊciokrotnie obni˝a∏ stopy procentowe, w sumie
o 750 pb.
W listopadzie 2001, przed wprowadzeniem podatku od dochodów odsetkowych,
oko∏o 2 miliardów z∏otych depozytów zosta∏o przetransferowanych z banków do funduszy obligacji. Dosz∏o równie˝ do znacznej
zmiany struktury depozytów z poni˝ej
szeÊciu miesi´cy do powy˝ej szeÊciu miesi´cy i dotyczy∏o to kilkunastu procent depozytów ogó∏em.
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A. Omówienie wyników dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A.
w roku 2001
Wyniki Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A. odzwierciedlajà wp∏yw
otoczenia gospodarczego oraz kosztów
zwiàzanych z przeprowadzeniem fuzji Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego
Banku Kredytowego S.A., a tak˝e pozytywny wp∏yw szeregu inicjatyw zmierzajàcych
do obni˝enia kosztów Grupy Kapita∏owej.
Mimo, i˝ znaczne inwestycje poczynione
w systemy informatyczne, szkolenia oraz
rozwój kana∏ów dystrybucji mia∏y wp∏yw na
wyniki roku 2001, to ich pozytywny wp∏yw
b´dzie widoczny w roku 2002 i w latach nast´pnych.
Przychody z dzia∏alnoÊci operacyjnej
Grupy Kapita∏owej spad∏y o 0,7% w porównaniu z osiàgni´tymi w roku 2000. Znaczne
spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowa∏o zmniejszenie popytu na kredyty

bankowe, natomiast bardzo g∏´boka obni˝ka oficjalnych stóp procentowych NBP
przyczyni∏a si´ do spadku oprocentowania
depozytów i kredytów, co zwi´kszy∏o presj´
na mar˝e odsetkowe. Bank stosuje stopy
procentowe powiàzane ze stopami rynkowymi (WIBOR oraz WIMEAN) do okreÊlenia
standardowego oprocentowania kredytów
gospodarczych oraz depozytów terminowych. Natomiast oprocentowanie dla depozytów bie˝àcych oraz kredytów dla ludnoÊci
ustala Komitet Zarzàdzania Aktywami i Pasywami (ALCO). Odpowiednia strategia
produktowa po∏àczona ze zwi´kszeniem
wolumenu kredytów i depozytów powinna
pozwoliç na skuteczne zwi´kszenie rentownoÊci Grupy Kapita∏owej w zmieniajàcym
si´ otoczeniu stóp procentowych.

Dochody pozaodsetkowe stanowià oko∏o
34% dochodów ogó∏em i wykazujà wyraênà
tendencj´ wzrostowà, g∏ównie dzi´ki zyskom na operacjach walutowych, op∏atom
z tytu∏u prowadzenia rachunków dla przedsi´biorstw oraz prowizjom i op∏atom generowanym przez biznes kartowy. W 2001 roku dochody te zwi´kszy∏y si´ o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Koszty operacyjne Grupy Kapita∏owej
Banku Zachodniego WBK S.A. wzros∏y
o 11,1% w 2001 roku. G∏ównà przyczynà by∏
wzrost kosztów ogólnych wynikajàcych
z rozwoju kana∏ów dystrybucji (utworzono
68 placówek), rozwoju infrastruktury informatycznej oraz kosztów zwiàzanych z fuzjà
Banku Zachodniego S.A. z Wielkopolskim
Bankiem Kredytowym S.A. Koszty fuzji i restrukturyzacji w skali ca∏ej Grupy Kapita∏o-

wej by∏y ni˝sze od przewidywanych i zamkn´∏y si´ kwotà 147,9 mln z∏.
Niezale˝nie jednak od kosztów jakie Grupa Kapita∏owa ponios∏a w zwiàzku z fuzjà,
wyniki roku 2001 pokazujà równie˝ pierwsze oszcz´dnoÊci. Porównywalne koszty pracownicze w Grupie Kapita∏owej obni˝y∏y si´
o 4,1% w rezultacie zmniejszenia liczby etatów z 11.258 na koniec 2000 roku do 9.764
etatów na koniec 2001 w Banku Zachodnim
WBK S.A. roku oraz z 412 do 256
w po∏àczonym Domu Maklerskim BZ WBK
S.A. W zwiàzku z wdra˝aniem nowego systemu informatycznego w sieci oddzia∏ów,
zgodnie z uchwalonym regulaminem zwolnieƒ grupowych Grupa Kapita∏owa przewiduje, ˝e do koƒca 2003 roku zwolni dodatkowych 2.150 osób, co wp∏ynie na dalsze
obni˝enie kosztów w latach przysz∏ych.
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B. P∏ynnoÊç i êród∏a finansowania
Polityka p∏ynnoÊci
Polityka Banku Zachodniego WBK S.A.
w zakresie utrzymywania p∏ynnoÊci definiuje minimalne udzia∏y procentowe aktywów
p∏ynnych w aktywach ogó∏em zarówno
w z∏otówkach, jak i walutach obcych. OdpowiedzialnoÊç za codzienne przestrzeganie
polityki p∏ynnoÊci spoczywa na Pionie Skarbu i Operacji Zagranicznych. Komitet Za-

rzàdzania Aktywami i Pasywami (ALCO)
monitoruje wyniki banku podczas comiesi´cznych spotkaƒ. Wszelkie odst´pstwa
oraz przyczyny niezgodnoÊci z ustalonymi
zasadami przedstawiane sà Zarzàdowi. Zdaniem Zarzàdu Grupa Kapita∏owa utrzymuje
poziom kapita∏u obrotowego na poziomie
odpowiednim do bie˝àcych potrzeb.

Zarzàdzanie kapita∏em
Polityka Banku Zachodniego WBK S.A.
zak∏ada utrzymywanie silnej bazy kapita∏owej oraz efektywne jej wykorzystanie z korzyÊcià dla akcjonariuszy. Na koniec grudnia 2001 roku, zasoby kapita∏owe banku wynios∏y 2.049,8 mln z∏. Zak∏adajàc dalszy sta-

bilny rozwój dzia∏alnoÊci, bank planuje
utrzymaç na niezmienionym poziomie dotychczasowà proporcj´ corocznie zatrzymywanego zysku przeznaczonego na zwi´kszenie kapita∏u (oko∏o 80% zysku netto).

Zarzàdzanie aktywami i pasywami banku
G∏ównym celem zarzàdzania aktywami
i pasywami jest prowadzenie rentownej
dzia∏alnoÊci pozwalajàcej na rozwój w ramach wyznaczonych parametrów ryzyka.
Zarzàdzanie ryzykiem prowadzone jest
w banku w zakresie okreÊlonym przez Grup´ Kapita∏owà AIB i dotyczy trzech g∏ównych obszarów ryzyka: ryzyka rynkowego,
ryzyka kredytowego oraz ryzyka p∏ynnoÊci.
Zarzàd Banku, który jest odpowiedzialny

za zarzàdzanie ryzykiem, przekaza∏ swoje
uprawnienia dwóm komitetom wy˝szego
stopnia: Komitetowi Zarzàdzania Aktywami
i Pasywami oraz Komitetowi Kredytowemu.
Obydwa komitety sà odpowiedzialne za zarzàdzanie poszczególnymi obszarami ryzyka, za bie˝àcy monitoring ogólnego ryzyka
banku oraz wytyczanie bie˝àcej polityki
w okreÊlonych przez Zarzàd ramach.

Zarzàdzanie ryzykiem operacyjnym
Zgodnie ze standardami obowiàzujàcymi
w Grupie AIB, Bank Zachodni WBK S.A.
wprowadzi∏ przejrzysty system rozpoznawania, monitorowania oraz raportowania ryzyka operacyjnego. G∏ównym narz´dziem
zapobiegania potencjalnym ryzykom oraz
∏agodzenia ich skutków jest procedura samooceny ryzyka, która ma na celu identyfi-
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kowanie oraz wycen´ wszystkich ryzyk zwiàzanych z realizowanymi w banku procesami. Dzi´ki tej procedurze, Zarzàd koncentruje si´ na sprawach najwa˝niejszych.
Dalsze informacje dotyczàce p∏ynnoÊci
i wykorzystywanych instrumentów finansowych zosta∏y zaprezentowane w punkcie
„Instrumenty finansowe“.
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C. Badania i rozwój, patenty, licencje
Program B1
2001 rok by∏ drugim z kolei rokiem intensywnych prac Programu B1, któremu powierzono zadanie uruchomienia w sieci
Banku Zachodniego WBK S.A. scentralizowanego systemu oddzia∏owego (ICBS). Rok
ten zakoƒczy∏ si´ znaczàcym sukcesem Programu tj. udanà konwersjà na nowy system
dwóch oddzia∏ów pilota˝owych. Po zakoƒczeniu z wynikiem pozytywnym dalszych testów pilota˝owych, przeprowadzone zostanà masowe wdro˝enia systemu w sieci.
Zgodnie z harmonogramem rozpocznà si´
one w drugim kwartale b.r. i potrwajà do
koƒca pierwszej po∏owy 2003 roku. Dzi´ki
odpowiednim dzia∏aniom przygotowawczym, wdro˝enia nie b´dà powodowaç ˝ad-

nych niedogodnoÊci dla klientów oddzia∏ów.
Nowy system to nie tylko sprawne narz´dzie informatyczne. To tak˝e nowe procesy
i procedury oraz zmieniony zakres i podzia∏
zadaƒ w oddzia∏ach. System wprowadzi
i utrwali w banku kultur´ zorientowanà na
klienta oraz sprzeda˝, a tak˝e zracjonalizuje dzia∏alnoÊç operacyjnà oddzia∏ów. Nowoczesne, wyposa˝one w system placówki
Banku Zachodniego WBK S.A. b´dà w stanie sprostaç rosnàcym wymaganiom klientów teraz i w przysz∏oÊci oraz dalej si´ rozwijaç. W 2001 roku wydatki dotyczàce Programu B1 wynios∏y 211.500 tys. z∏.

D. Informacje na temat g∏ównych trendów
W∏adze Banku Zachodniego WBK S.A.
zatwierdzi∏y strategi´ na lata 2002-2005. Jej
realizacja powinna zapewniç bankowi wiodàce miejsce w czo∏ówce polskich instytucji
bankowych oraz przyczyniç si´ do dalszego
wzrostu jego wartoÊci dla akcjonariuszy.
Strategia stawia w centrum zainteresowania
klienta, czyniàc jego potrzeby nadrz´dnà
przes∏ankà dzia∏aƒ rozwojowych banku.
Z myÊlà o klientach uproszczone zostanà
procedury, skróceniu ulegnie czas decyzji
kredytowej, usprawniony zostanie proces
wydawania kart, wprowadzone zostanà innowacje produktowe, ulegnà zmianie kompetencje sprzedawców w oddzia∏ach.
W przysz∏oÊci bank koncentrowaç si´ b´dzie na dalszym zwi´kszeniu efektywnoÊci

oraz jakoÊci procesów kredytowych poprzez
ich centralizacj´. G∏ówne prace w tym zakresie b´dà prowadzone nad centralizacjà
funkcji windykacyjnych oraz rozszerzeniem
scentralizowanego sankcjonowania kredytów o kredyty do 500 tys. z∏ dla klientów komercyjnych.
Przewidujemy, ˝e popyt na kredyty hipoteczne przybiera∏ b´dzie na sile pod wp∏ywem powszechnego oczekiwania na spadek
stóp procentowych oraz wzrostu znaczenia
kredytu w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.
Bank b´dzie szczególnie intensywnie inwestowa∏ w szkolenia i rozwój zawodowy
pracowników zaanga˝owanych w budow´
relacji z klientami.
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Zgodnie z nowym podejÊciem, bank skoncentruje swoje wysi∏ki na klientach indywidualnych o wy˝szych dochodach oraz na
segmencie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, nie tracàc jednak z pola widzenia
pozosta∏ych klientów. Przyj´ta orientacja
strategiczna zapewni przedstawicielom
grup docelowych najwy˝szy poziom us∏ug
w skali kraju, poniewa˝ wi´kszoÊç wysi∏ków
zostanie ukierunkowana na spe∏nienie specyficznych wymogów i preferencji wybranych klientów. Narz´dziem pomocniczym

w realizacji za∏o˝onych celów b´dzie oferta
produktowa banku. B´dzie ona stale doskonalona, jednak najwi´kszy nacisk po∏o˝ony
zostanie na rozwój wybranych grup produktów takich jak kredyty hipoteczne, karty
kredytowe, fundusze inwestycyjne, leasing,
produkty dla biznesu. W efekcie realizacji
zamierzeƒ strategicznych, multiregionalny
Bank Zachodni WBK S.A. zamierza przejàç
10% krajowego rynku us∏ug finansowych
oraz zajàç wiodàcà pozycj´ w zakresie kluczowych produktów bankowych.

Tendencje w portfelu kredytowym banku w 2001r.
Rok 2001 charakteryzowa∏ si´ stopniowym os∏abianiem dynamiki portfela kredytowego. By∏a to tendencja obserwowana
w ca∏ym sektorze bankowym. Wp∏yn´∏o na
to g∏ównie os∏abienie popytu na kredyt
w Êrodowisku wysokich stóp procentowych
i pogarszajàcych si´ wyników gospodarczych
oraz prowadzona przez banki bardziej selektywna polityka kredytowa.
JednoczeÊnie obserwowano pogarszanie
si´ jakoÊci portfela kredytów niepracujàcych. By∏a to tendencja dotyczàca ca∏ego
sektora bankowego w Polsce, na co wp∏yw
mia∏a ogólna sytuacja gospodarcza kraju:
deficyt bud˝etowy, potrzeba ograniczeƒ wydatków, wysokie bezrobocie oraz spadek
produkcji przemys∏owej. Pogarszajàcy si´
stan gospodarki kraju mia∏ wp∏yw na stagnacj´ kredytów dla przedsi´biorstw. Wzrost
bezrobocia ogranicza równie˝ mo˝liwoÊci
ekspansji na rynku kredytów dla ludnoÊci.
Przedsi´biorstwa, przy s∏abnàcym popycie
wewn´trznym oraz wysokich realnych stopach procentowych kredytów, ograniczy∏y
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inwestycje, produkcj´ i wolumen obrotów.
Wypracowane w∏asne procedury i metodologia identyfikacji potencjalnych zagro˝eƒ w portfelu kredytowym Banku przyczyni∏y si´ do identyfikacji wszystkich istotnych
ryzyk i stabilizacji wartoÊci kredytów niepracujàcych. W ostatnim kwartale 2001 roku
obserwowany by∏ spadek zaanga˝owania
Banku w sektorach wysokiego ryzyka.
Analizujàc kredyty dla rolnictwa i bran˝y
spo˝ywczej mo˝na zauwa˝yç pewnà sezonowoÊç, szczególnie w kredytach na skup
i przetwórstwo p∏odów rolnych. Kredyty te
cechujà si´ sezonowoÊcià wynikajàcà ze specyfiki celu, na które zosta∏y przyznane.
Wzrost wartoÊci kredytów udzielanych na
ten cel nast´puje na prze∏omie wrzeÊnia
i paêdziernika, natomiast tendencj´ spadkowà obserwuje si´ poczàwszy od stycznia, kulminacja sp∏at przypada na drugi kwarta∏.
Udzia∏ tych kredytów w ∏àcznym portfelu
Banku jest niewielki i w 2001 roku nie przekroczy∏ w ˝adnym miesiàcu 4%.
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Nak∏ady inwestycyjne
Nak∏ady inwestycyjne Grupy Kapita∏owej
Banku Zachodniego WBK S.A. wynios∏y
w 2001 roku 453.779 tys. z∏. Najwi´kszy sk∏adnik tej kwoty stanowià wydatki na technologi´
informatycznà, które osiàgn´∏y wartoÊç
329.822 tys. z∏. 211.500 tys. z∏ przypad∏o na
realizacj´ Programu B1 tj. inwestycje zwiàzane z wdro˝eniem scentralizowanego systemu
oddzia∏owego (nowy model oddzia∏u, audyt
informatyczny w sieci banku etc.). Powa˝nà
cz´Êç nak∏adów informatycznych przeznaczono te˝ na potrzeby bankowoÊci elektronicznej,
a zw∏aszcza projekt harmonizacji i rozszerze-

nia us∏ug oraz uruchomienie Centrum Komunikacji w Ârodzie Wielkopolskiej.
Inwestycje, których przedmiotem by∏y nieruchomoÊci i Êrodki trwa∏e, poch∏on´∏y
123.957 tys. z∏. Najwa˝niejsze sk∏adowe tej
pozycji zwiàzane sà z rozwojem sieci placówek
banku, budowà Centrum Komputerowego we
Wroc∏awiu, adaptacjà nowej Centrali Banku
Zachodniego WBK S.A. w budynku Poznaƒskiego Centrum Finansowego oraz przystosowaniem Centrum przy ulicy Królewskiej
w Warszawie dla jednostek organizacyjnych
Banku z siedzibà w Warszawie.
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Komentarz 12 miesi´cy do
31.12.2001r.

Przychody z tytu∏u odsetek
Koszty z tytu∏u odsetek
Przychody netto z tytu∏u odsetek

3
3

2 666 929
(2 025 914)
641 015

2 784 068
(1 895 110)
888 958

492 300
(79 275)
413 025

441 842
(59 384)
382 458

4

8 987

17 641

5

545 954

383 004

67 064
40 435

(3 257)
60 701

1 716 480

1 729 505

(123 439)
(1 327 978)
(1 959)
263 104

(288 039)
(1 194 692)
246 774

-

-

263 104

246 774

(101 020)

(101 816)

162 084

144 958

-

(55)

162 084

144 903

2,22
2,22

2,06
2,06

Przychody z tytu∏u prowizji i op∏at
Koszty z tytu∏u prowizji i op∏at
Przychody netto z tytu∏u prowizji i op∏at
Przychody z tytu∏u dywidend
Wynik na operacjach
aktywami przeznaczonymi do obrotu
Wynik na operacjach
lokacyjnymi papierami wartoÊciowymi
Pozosta∏e przychody operacyjne
Przychody z dzia∏alnoÊci operacyjnej
Odpis na ryzyko kredytowe
z tytu∏u utraty wartoÊci
Koszty operacyjne
Odpis wartoÊci firmy z konsolidacji
Wynik na dzia∏alnoÊci operacyjnej

8
6

Przychody z jednostek zale˝nych
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

12 miesi´cy do
31.12.2000r.
pro forma

9

Zysk po opodatkowaniu
Zysk akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Zysk netto
Zysk na 1 akcj´
- zysk na akcj´ (w z∏)
- rozwodniony zysk na akcj´ (w z∏)

10
10

Ârednia wa˝ona liczba akcji w roku 2001 wynios∏a 72 960 284 i równa by∏a iloÊci akcji na
dzieƒ 31 grudnia 2001 r. W roku 2000 wynios∏a ona 70 428 274 i wynika∏a z uwzgl´dnienia w jej kalkulacji dwóch emisji akcji przeprowadzonych w roku 2000: 980 393 sztuk akcji zarejestrowanych w dniu 17 maja 2000 r. oraz 2 500 000 sztuk akcji zarejestrowanych
w dniu 30 listopada 2000 r.
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Skonsolidowany bilans
Komentarz

Na dzieƒ
31.12.2001r.

Na dzieƒ
31.12.2000r.
pro forma

11
12

1 316 242
6 017 454

897 557
4 750 983

13
14
15
16

752 202
295 665
12 668 581

595 253
94 603
12 507 010

603 801

701 216

16
17
18

1 355 851
591
1 105 706

1 299 685
14 299
837 120

26
19

451 538
541 977

188 473
440 609

25 109 608

22 326 808

20
22
21
14
23
24

1 500 305
19 385 294
217 912
10 048
929 736

1 407 888
17 658 685
1 642
42 399
10 048
934 776

26

425 476

221 007

22 468 771

20 276 445

-

593

n Aktywa

Gotówka i Êrodki pieni´˝ne
w Narodowym Banku Polskim
Nale˝noÊci od innych banków
Papiery wartoÊciowe przeznaczone
do obrotu
Instrumenty pochodne
Nale˝noÊci od klientów
Lokacyjne papiery wartoÊciowe:
- dost´pne do sprzeda˝y
- utrzymywane do terminu
zapadalnoÊci
WartoÊç firmy
Rzeczowy majàtek trwa∏y
Ujemna rezerwa na podatek
odroczony
Inne aktywa

Aktywa ogó∏em

n Zobowiàzania

Zobowiàzania wobec innych banków
Zobowiàzania wobec klientów
Pozosta∏e depozyty
Instrumenty pochodne
Zobowiàzania podporzàdkowane
Inne zobowiàzania
Rezerwa na odroczony podatek
dochodowy

Zobowiàzania ogó∏em

Kapita∏y akcjonariuszy mniejszoÊciowych

160


n Kapita∏y

Kapita∏ zak∏adowy
Premia emisyjna

29
29

729 603
252 385

729 603
331 180

Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe

1 658 849

988 987

Kapita∏y ogó∏em

2 640 837

2 049 770

25 109 608

22 326 808

Pasywa ogó∏em

Niniejsze sprawozdanie finansowe zosta∏o zatwierdzone przez Zarzàd Banku Zachodniego
WBK S.A. w dniu 21 marca 2002 r. i podpisane w jego imieniu przez:

Prezes Zarzàdu Banku
Jacek Kseƒ

__________________________

Cz∏onek Zarzàdu Banku
Michael L. Keegan

__________________________

raport roczny 2 0 0 1
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Stan na 31 grudnia 2001

Stan na 1 stycznia 2001
Wp∏yw wprowadzenia
MSR 39, skorygowany
o podatek:
- instrumenty
pochodne
- kredyty
- d∏u˝ne papiery
wartoÊciowe
- papiery wartoÊciowe
z prawem do kapita∏u
Wynik netto
Dywidenda za rok 2000
Podzia∏ zysku roku 2000
Fundusz z aktualizacji wyceny
Pozosta∏e
Wycena instrumentów
dost´pnych do sprzeda˝y

Stan na 31 grudnia
2000 (pro forma)

Wynik netto
Dywidenda za rok 1999
Podzia∏ zysku roku 1999
Fundusz z aktualizacji
wyceny
Emisja kapita∏u akcyjnego

Stan na 1 stycznia 2000

(78 795)
-

-

252 385

-

-

729 603

-

331 180

-

729 603

331 180

165 196

34 804

729 603

-

165 984
-

70 087

-

(917)
-

-

-

71 004

71 004

(1 195)
-

-

72 199
-

Premia
Fundusz
emisyjna z aktualizacji
wyceny

694 799
-

Kapita∏ akcyjny

259 810

-

55 000
-

-

-

204 810

204 810

-

149 810
55 000

Fundusz
ogólnego
ryzyka

1 166 868

(3 297)

134 490
115 088
917
883

(3 711)

(1 247)
346 595

577 150

577 150

445
-

495 679
81 026

Pozosta∏e
fundusze
rezerwowe

-

-

8 880
-

-

-

(8 880)

(8 880)

666
-

(5 670)
(3 876)

Niepodzielony
wynik
finansowy

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w∏asnym

162 084

-

162 084
(44 730)
(100 173)
-

-

-

144 903

144 903

-

169 999
144 903
(37 849)
(132 150)

Zysk
grupy
kapita∏owej

2 640 837

(3 297)

134 490
162 084
(44 730)
883

(3 711)

(1 247)
346 595

2 049 770

2 049 770

(84)
200 000

1 742 800
144 903
(37 849)
-

Razem
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Skonsolidowany rachunek przep∏ywu Êrodków
pieni´˝nych
n Przep∏ywy

Êrodków pieni´˝nych
z dzia∏alnoÊci operacyjnej

Komentarz

Zysk netto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zysk akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Amortyzacja wartoÊci firmy
Zyski z tytu∏u ró˝nic kursowych
Odsetki i dywidendy otrzymane
i zap∏acone
Rezerwy na nale˝noÊci i gwarancje
Inne rezerwy
Podatek dochodowy wspó∏mierny
do zysku brutto
Podatek dochody zap∏acony
Wynik na sprzeda˝y i likwidacji
sk∏adników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Zmiana stanu papierów wartoÊciowych
przeznaczonych do obrotu
Zmiana stanu nale˝noÊci od innych banków
Zmiana stanu nale˝noÊci od klientów
i sektora bud˝etowego
Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec innych
banków
Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec
klientów i sektora bud˝etowego
Zmiana stanu aktywów i zobowiàzaƒ
Pozosta∏e
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci
operacyjnej

12 miesi´cy 12 miesi´cy
do 31.12.2001
do 31.12.2000
proforma
162 084

144 903

151 274
19 174
-

119 392
55
32 204
11

(203 362)
291 877
83 085

(430 388)
251 073
(14 695)

101 020
(96 134)

101.816
(131 676)

(104 626)

51 840

159 406
(880 207)

383 633
(934 820)

(714 893)

(782 635)

278 008

496 730

1 175 402
(131 959)
116 473

2.443 052
326 734
(435 614)

406 622

1 621 615

(447 362)

(223 301)

22 804

46 752

(279 152)

(71 809)

512 208
5 314

7 331
222 396

(186 188)

(18 631)

n Przep∏ywy

Êrodków pieni´˝nych
z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

Nabycie sk∏adników rzeczowego
majàtku trwa∏ego
Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego
majàtku trwa∏ego
Nabycie lokacyjnych papierów
wartoÊciowych
Sprzeda˝ /wykup lokacyjnych papierów
wartoÊciowych
Pozosta∏e pozycje
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej
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Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych
z dzia∏alnoÊci finansowej
P∏atnoÊci dywidend
Pozosta∏e pozycje
Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci
finansowej
Ârodki pieni´˝ne na poczàtek roku
obrotowego
Ârodki pieni´˝ne na koniec roku
obrotowego

31

(45 231)
(30 922)

(37 849)
170 065

(76 153)

132 216

5 182 958

3 447 758

5 327 239

5 182 958

144 281

1 735 200

n Zmiana

stanu Êrodków pieni´˝nych
i ich ekwiwalentów netto

.....
.....
.....
raport roczny 2 0 0 1
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Informacje dodatkowe do sprawozdaƒ
finansowych
1. G∏ówne zasady rachunkowoÊci
G∏ówne zasady rachunkowoÊci stosowane przez Grup´ Kapita∏owà Banku Zachodniego
WBK S.A. przy sporzàdzaniu sprawozdaƒ finansowych zosta∏y przedstawione poni˝ej.

A. Podstawa sporzàdzania sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdania finansowe
sporzàdzane sà stosownie do Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci, zgodnie z zawartymi w nich zasadami.
Sprawozdanie finansowe sporzàdzone
jest w oparciu o zasad´ kosztów historycznych z wyjàtkiem lokacyjnych papierów
wartoÊciowych dost´pnych do sprzeda˝y,
aktywów finansowych i zobowiàzaƒ finansowych przeznaczonych do obrotu oraz
wszystkich instrumentów pochodnych, które podlegajà wycenie wg wartoÊci godziwej.
Bank Zachodni WBK S.A. powsta∏ w wyniku po∏àczenia Banku Zachodniego S.A.
i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
w dniu 13 czerwca 2001 roku.

Dlatego te˝ dane zawarte w sprawozdaniu
finansowym za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2001 roku Banku Zachodniego
WBK S.A. powsta∏y poprzez po∏àczenie bilansów Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. i Banku Zachodniego S.A. na dzieƒ
13 czerwca 2001 r., dodanie danych zawartych w rachunku zysków i strat Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. za okres od
1 stycznia do 13 czerwca 2001r. do danych
zawartych w rachunku zysków i strat Banku
Zachodniego S.A oraz dokonanie koniecznych korekt majàcych na celu eliminacj´
transakcji wzajemnych oraz ujednolicenie
sposobu prezentacji sprawozdania finansowego.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. (podmiot
zale˝ny) powsta∏ w wyniku po∏àczenia Domu Maklerskiego S.A. i Domu Maklerskiego BZ S.A. w dniu 11 maja 2001 roku. Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym Domu Maklerskiego BZ WBK
S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2001 roku powsta∏y poprzez po∏àczenie bilansów Domu Maklerskiego BZ S.A. i Domu Maklerskiego WBK S.A. na dzieƒ 11
maja 2001 r., dodanie danych zawartych
w rachunku wyników Domu Maklerskiego
BZ S.A. za okres od 1 stycznia do 11 maja
2001 r. do danych zawartych w rachunku
wyników Domu Maklerskiego WBK S.A.
oraz dokonanie koniecznych korekt majàcych na celu eliminacj´ transakcji wzajemnych oraz ujednolicenie sposobu prezentacji sprawozdaƒ finansowych.
Dane porównawcze za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2000 r. (w dalszej
cz´Êci sprawozdania finansowego zwane da-

nymi pro forma) powsta∏y poprzez po∏àczenie danych zawartych w bilansach Grupy
Kapita∏owej Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. i Grupy Kapita∏owej Banku Zachodniego S.A. sporzàdzonych na dzieƒ 31
grudnia 2000 r. oraz danych zawartych
w rachunkach wyników tych grup za okres
12 miesi´cy zakoƒczony 31 grudnia 2000 r.
Nast´pnie dokonano koniecznych korekt
majàcych na celu eliminacj´ transakcji wzajemnych oraz ujednolicenie sposobu prezentacji sprawozdaƒ finansowych.
W 2001r. Grupa Kapita∏owa przyj´∏a standard MSR 39 ,,Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”. Implikacje finansowe
przyj´cia MSR 39 przedstawiono w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale
w∏asnym. Standard stosuje si´ po raz pierwszy do sporzàdzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
1 stycznia 2001 roku.
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Zgodnie z niniejszym standardem w bilansie powinny zostaç uj´te wszystkie aktywa finansowe i zobowiàzania finansowe,
∏àcznie z instrumentami pochodnymi.
Wszystkie instrumenty finansowe nale˝y
klasyfikowaç w dniu ich nabycia lub powstania do jednej z czterech kategorii:
■ aktywa i zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu – zalicza si´ tu instrumenty finansowe nabyte w celu
osiàgni´cia korzyÊci ekonomicznych
wynikajàcych z krótkoterminowych
zmian cen oraz wahaƒ innych czynników rynkowych, a tak˝e inne instrumenty finansowe, bez wzgl´du na zamiary jakimi kierowano si´ przy zawieraniu kontraktu, je˝eli stanowià one
sk∏adnik portfela podobnych instrumentów finansowych, co do którego
istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo realizacji w krótkim terminie zak∏adanych korzyÊci ekonomicznych,
■ udzielone kredyty, po˝yczki oraz nale˝noÊci w∏asne – zalicza si´ tu niezale˝nie
od terminu ich wymagalnoÊci, aktywa
finansowe powsta∏e na skutek wydania
bezpoÊrednio drugiej stronie kontraktu
Êrodków pieni´˝nych, pod warunkiem,
˝e z zawartego kontraktu jednoznacznie wynikajà skutki gospodarcze, bez
wzgl´du na to czy wykonanie praw lub
zobowiàzaƒ ma charakter bezwarunkowy lub warunkowy,
■ aktywa i zobowiàzania finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoÊci –
zalicza si´ tu instrumenty finansowe
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o okreÊlonych lub mo˝liwych do okreÊlenia p∏atnoÊciach lub ustalonym terminie zapadalnoÊci, które bank zamierza i jest w stanie utrzymaç w posiadaniu do up∏ywu terminu zapadalnoÊci,
z wyjàtkiem kredytów udzielonych
przez bank i wierzytelnoÊci w∏asnych,
■ aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y – obejmujà one wszystkie pozosta∏e instrumenty.
Zgodnie ze standardem instrumenty finansowe powinny byç wyceniane w nast´pujàcy sposób:
■ aktywa i zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu – wed∏ug wartoÊci
godziwej,
■ udzielone kredyty, po˝yczki oraz nale˝noÊci w∏asne – wg konwencji kosztu zamortyzowanego, przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy procentowej,
■ aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalnoÊci – wed∏ug zamortyzowanej ceny nabycia,
■ aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y – wed∏ug wartoÊci godziwej.
Wszystkie instrumenty finansowe instrumentu pochodnego, zgodnie ze standardem, powinny byç ujmowane w sprawozdaniu finansowym. Instrumenty pochodne
nale˝y klasyfikowaç jako aktywa lub zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu i wyceniaç wg wartoÊci godziwej. Zyski
i straty z tytu∏u zmiany wartoÊci godziwej
instrumentów pochodnych ujmowane sà
w rachunku zysków i strat.
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Zgodnie ze standardem stosowanie zasad
rachunkowoÊci zabezpieczeƒ jest dopuszczone tylko w pewnych okolicznoÊciach,
pod warunkiem, ˝e relacja okreÊlajàca mechanizm zabezpieczenia zosta∏a jasno zdefiniowana, jest mierzalna i faktycznie skuteczna. Transakcje zabezpieczajàce nale˝y
klasyfikowaç do jednej z trzech kategorii:
■ zabezpieczenie przep∏ywów pieni´˝nych,
■ zabezpieczenie wartoÊci godziwej,
■ zabezpieczenie udzia∏ów w aktywach
netto jednostek zagranicznych.
Wszystkie instrumenty finansowe majàce
charakter instrumentu zabezpieczajàcego
wyceniane sà w wartoÊci godziwej. Szczegó∏owe informacje na ten temat znajdujà si´
w zasadach rachunkowoÊci dotyczàcych pochodnych instrumentów finansowych, pa-

pierów wartoÊciowych przeznaczonych do
obrotu, lokacyjnych papierów wartoÊciowych, kredytów i rezerw z tytu∏u utraty wartoÊci przez kredyty, a tak˝e w odpowiednich
punktach informacji dodatkowych.
Przed przyj´ciem MSR 39 wszystkie d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyceniane by∏y wed∏ug ceny nabycia, po uwzgl´dnieniu dyskonta lub premii. Kapita∏owe papiery wartoÊciowe, z wyjàtkiem handlowych papierów wartoÊciowych, wyceniane by∏y wed∏ug
kosztu, z uwzgl´dnieniem jedynie odpisów
z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci. MSR 39 nie
zastosowano z mocà wstecznà – zgodnie
z wymogami tego standardu – i w zwiàzku
z tym nie przekszta∏cono porównawczych
danych finansowych.
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B. Konsolidacja
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Banku Zachodniego WBK S.A. za okres zakoƒczony 31 grudnia 2001r. jest pierwszym
skonsolidowanym sprawozdaniem rocznym
po po∏àczeniu. Sprawozdanie finansowe zosta∏o sporzàdzone metodà ∏àczenia udzia∏ów – szczegó∏y dotyczàce emisji akcji zwiàzanej z po∏àczeniem przedstawione zosta∏y
w komentarzu 29.
Wyniki finansowe i przep∏ywy gotówkowe
zosta∏y wprowadzone do raportów finansowych po∏àczonego podmiotu od poczàtku
roku finansowego i skorygowane tak by uzyskaç zgodnoÊç zasad rachunkowoÊci. Wydatki zwiàzane z fuzjà obcià˝y∏y rachunek
zysków i strat po∏àczonego banku na dzieƒ
przeprowadzenia po∏àczenia, jako koszty
reorganizacji i restrukturyzacji.
Sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. sporzàdzone zosta∏o
analogicznie jak przy po∏àczeniu banków przy zastosowaniu metody ∏àczenia udzia∏ów.
Jednostka zale˝na Dom Maklerski BZ
WBK S.A. zosta∏a obj´ta konsolidacjà metodà pe∏nà. Wszystkie wzajemne transakcje

i rozrachunki oraz nie zrealizowane zyski
lub straty na transakcjach pomi´dzy jednostkami wchodzàcymi w sk∏ad Grupy Kapita∏owej ulegajà eliminacji. W razie zaistnienia ró˝nic w stosowanych przez jednostki zale˝ne zasadach rachunkowoÊci, wprowadzono zmiany w celu ich ujednolicenia
z zasadami stosowanymi przez Grup´ Kapita∏owà.
Pozosta∏e jednostki zale˝ne i stowarzyszone nie zosta∏y obj´te konsolidacjà, poniewa˝ rozmiary ich dzia∏alnoÊci sà nieistotne
w stosunku do rozmiarów dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej lub nie zosta∏y nabyte w celu trwa∏ego wywierania wp∏ywu poprzez podejmowanie decyzji o ich polityce finansowej i bie˝àcej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
W roku 2000 konsolidacjà metodà pe∏nà
obj´ty by∏ równie˝ Gliwicki Bank Handlowy
S.A., którego przedsi´biorstwo bankowe zosta∏o zakupione przez Wielkopolski Bank
Kredytowy S.A. w II pó∏roczu 2000 roku.
Aktywa i pasywa nabytego od GBH S.A.
przedsi´biorstwa bankowego zosta∏y uj´te
w sprawozdaniu finansowym Grupy.

C. Transakcje walutowe
Aktywa i pasywa ujmuje si´ po obowiàzujàcym na dzieƒ bilansowy Êrednim kursie
ustalonym dla danej waluty przez Prezesa
NBP. Transakcje w walutach obcych ksi´gowane sà po kursie z dnia przeprowadzenia
operacji. Zyski i straty wynikajàce z rozliczenia takich operacji oraz wycen´ aktywów
i zobowiàzaƒ wyra˝onych w walutach obcych ujmuje si´ w rachunku zysków i strat.
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Wszystkie ró˝nice kursowe z przeliczenia
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych i innych
pieni´˝nych aktywów finansowych wycenianych w wartoÊci godziwej oraz ró˝nice kursowe z przeliczenia pozycji niepieni´˝nych,
takich jak instrumenty kapita∏owe przeznaczone do obrotu, ujmuje si´ w wyniku na
operacjach aktywami przeznaczonymi do
obrotu.
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D. Pochodne instrumenty finansowe
Pochodne instrumenty finansowe, obejmujàce kontrakty walutowe, kontrakty typu futures na stop´ procentowà, kontrakty FRA,
swapy walutowe i kontrakty swap na stop´
procentowà, opcje walutowe i na stop´ procentowà (wyemitowane, jak i nabyte) oraz
inne pochodne instrumenty finansowe sà
poczàtkowo ujmowane w bilansie wed∏ug
kosztu (obejmujàcego koszty transakcyjne),
a nast´pnie sà wyceniane wed∏ug wartoÊci
godziwej. WartoÊç godziwà okreÊla si´ na
podstawie notowaƒ cen rynkowych, modeli
zdyskontowanych przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych oraz modeli wyceny opcji (np.
model Black’a Scholes’a), zale˝nie od tego,
które rozwiàzanie jest w danej sytuacji odpowiednie. Wszystkie instrumenty pochodne wykazuje si´ jako aktywa, kiedy wartoÊç
godziwa jest dodatnia i jako zobowiàzania,
kiedy wartoÊç godziwa jest ujemna. OkreÊlone instrumenty pochodne wbudowane
w inne instrumenty finansowe, np. opcja
zamiany w obligacji zamiennej, traktuje si´
jako odr´bne instrumenty pochodne, kiedy
zwiàzane z nimi ryzyko i ich cechy charakterystyczne nie sà ÊciÊle zwiàzane z ryzykiem i cechami kontraktu podstawowego
i kontrakt podstawowy nie jest wykazywany
wed∏ug wartoÊci godziwej, z niezrealizowanymi zyskami i stratami ujmowanymi w rachunku zysków i strat. Zmiany wartoÊci godziwej instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu ujmuje si´ w wyniku na

operacjach aktywami przeznaczonymi do
obrotu.
W dniu zawarcia transakcji dotyczàcej instrumentu pochodnego Grupa klasyfikuje
wybrane instrumenty pochodne jako:
■ instrument zabezpieczajàcy ryzyko
zmian wartoÊci godziwej okreÊlonych
aktywów lub pasywów (zabezpieczenie
wartoÊci godziwej), lub
■ instrument zabezpieczajàcy ryzyko
zmian przysz∏ych przep∏ywów Êrodków
pieni´˝nych przypisanych do okreÊlonych aktywów lub pasywów lub transakcji (zabezpieczenie przep∏ywów pieni´˝nych).
Zmiany wartoÊci godziwej instrumentów
pochodnych zaklasyfikowanych do grupy
i spe∏niajàcych kryteria uznania za zabezpieczajàce ryzyko zmian wartoÊci godziwej
(w tym wykazanie wysokiej skutecznoÊci zabezpieczenia przed zabezpieczanym ryzykiem), ujmowane sà w rachunku zysków
i strat wraz z odpowiadajàcà im zmianà
wartoÊci godziwej zabezpieczanego aktywa
lub pasywa.
Zmiany wartoÊci godziwej instrumentów
pochodnych zaklasyfikowanych do grupy
i spe∏niajàcych kryteria uznania za zabezpieczajàce ryzyko zmian przysz∏ych przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych (w tym wykazanie
wysokiej skutecznoÊci zabezpieczenia przed
zabezpieczanym ryzykiem), ujmowane sà
w kapita∏ach Grupy.

E. Przychody z tytu∏u odsetek
Przychody z tytu∏u odsetek obejmujà odsetki otrzymane i nale˝ne z tytu∏u lokat
mi´dzybankowych, kredytów, papierów
wartoÊciowych oraz transakcji swap. Przychody z tytu∏u odsetek niezap∏aconych,
w tym wysokoÊci oczekiwanych sp∏at tych
odsetek ujmowane sà memoria∏owo, przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej w rachunku zysków i strat i drugostronnie ujmowane sà w bilansie.
Przychody z tytu∏u prowizji rozliczanych
memoria∏owo z u˝yciem efektywnej stopy

procentowej, które korygujà przychody
odsetkowe wyliczone w oparciu o efektywnà stop´ procentowà prezentowane sà
∏àcznie z pozosta∏ymi prowizjami w pozycji przychodów z tytu∏u prowizji. Szczegó∏y dotyczàce ujmowania prowizji w rachunku zysków i strat opisane sà w komentarzu G.
Dochody pobierane z góry ksi´gowane
sà na koncie rozliczeƒ mi´dzyokresowych
biernych i ujmowane w rachunku zysków
i strat w okresie którego dotyczà.
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F. Koszty odsetek
Koszty dotyczàce okresu sprawozdawczego sà ujmowane w rachunku zysków i strat
na zasadzie memoria∏owej, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W pozycji tej wykazywane sà równie˝ koszty od
transakcji typu swap.

G. Przychody z tytu∏u prowizji
Prowizje obejmujà g∏ównie kwoty inne ni˝
odsetki, otrzymane z tytu∏u udzielenia kredytów i gwarancji bankowych. Kwoty te sà
zaliczane do wyniku w momencie wp∏aty.
Wyjàtek stanowià prowizje od kredytów
i gwarancji, które spe∏niajà jednoczeÊnie
dwa warunki: minimalna kwota wynosi 1
mln z∏ oraz okres sp∏aty jest d∏u˝szy ni˝ 12
miesi´cy. Dla kredytów i gwarancji spe∏niajàcych powy˝sze warunki przyj´to memoria∏owà (wg efektywnej stopy procentowej) zasad´ rozliczania prowizji.

H. Dywidendy i wynik na sprzeda˝y akcji i udzia∏ów
Dywidendy, zaliczane sà do rachunku zysków i strat w momencie nabycia przez Grup´ do nich prawa. Wynik na sprzeda˝y akcji
i udzia∏ów ustalany jest jako ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià ksi´gowà papierów wartoÊciowych, a uzyskanà za nie cenà sprzeda˝y.

I. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu
Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu to papiery wartoÊciowe, które zosta∏y
nabyte w celu wygenerowania zysku z krótkoterminowych wahaƒ cen lub mar˝y. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu
w poczàtkowym uj´ciu wykazuje si´ wed∏ug
ceny nabycia (obejmujàcego koszty transakcyjne), a nast´pnie dokonuje si´ wyceny wed∏ug wartoÊci godziwej opartej na notowanych cenach sprzeda˝y. Wszelkie zwiàzane
z nimi zrealizowane i niezrealizowane zyski
i straty wykazuje si´ w wyniku na operacjach
aktywami przeznaczonymi do obrotu. Odsetki uzyskane w trakcie utrzymywania papierów wartoÊciowych przeznaczonych do
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obrotu wykazuje si´ w przychodach z tytu∏u
odsetek. Otrzymane dywidendy wykazuje
si´ w przychodach z tytu∏u dywidend.
Wszystkie operacje zakupu i sprzeda˝y papierów wartoÊciowych przeznaczonych do
obrotu, które wymagajà realizacji w terminie okreÊlonym przepisami lub utartymi zasadami rynku („regulowane” operacje zakupu i sprzeda˝y), ujmuje si´ na dzieƒ zawarcia transakcji, tj. na dzieƒ, w którym Grupa
zobowiàza∏a si´ do zakupu lub sprzeda˝y
danego sk∏adnika aktywów. W pozosta∏ych
przypadkach operacje takie traktuje si´ jako instrumenty pochodne do momentu
rozliczenia transakcji.
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J. Umowy sprzeda˝y i odkupu
Sprzedane papiery wartoÊciowe z przyrzeczeniem odkupu (repo) sà wykazywane
w sprawozdaniu finansowym jako papiery
wartoÊciowe przeznaczone do obrotu lub lokacyjne. Papiery wartoÊciowe nabyte w ramach umów o odsprzeda˝y (reverse repo)
ujmuje si´ jako kredyty i po˝yczki udzielone
innym bankom lub klientom, zale˝nie od
sytuacji.
Ró˝nica mi´dzy cenà sprzeda˝y oraz zakupu ujmowana jest memoria∏owo w pozycji
przychodów i kosztów odsetkowych z u˝yciem efektywnej stopy procentowej.

.....
.....
.....

K. Lokacyjne papiery wartoÊciowe
Z dniem 1 stycznia 2001 r. Grupa wdro˝y∏a MSR 39 i zaklasyfikowa∏a utrzymywane lokacyjne papiery wartoÊciowe do nast´pujàcych dwóch kategorii: aktywów utrzymywanych do up∏ywu terminu zapadalnoÊci oraz
dost´pnych do sprzeda˝y. Lokacyjne papiery
wartoÊciowe o okreÊlonym terminie zapadalnoÊci, w przypadku których Grupa ma zamiar oraz mo˝liwoÊç utrzymania ich do up∏ywu terminu zapadalnoÊci klasyfikuje si´ do
aktywów utrzymywanych do up∏ywu terminu
zapadalnoÊci. Natomiast lokacyjne papiery
wartoÊciowe, które b´dà utrzymywane przez
okres niesprecyzowany i które mogà byç
sprzedane w odpowiedzi na potrzeby zwiàzane z p∏ynnoÊcià lub zmiany stóp procentowych, kursów wymiany walut lub cen akcji,
klasyfikuje si´ jako dost´pne do sprzeda˝y.
Klasyfikacja do portfela lokacyjnych papierów wartoÊciowych ma miejsce w chwili zakupu.
Lokacyjne papiery wartoÊciowe w uj´ciu
poczàtkowym wykazuje si´ wed∏ug kosztu nabycia (obejmujàcego koszty transakcyjne).
Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y
wycenia si´ nast´pnie wed∏ug wartoÊci godziwych na podstawie notowanych cen sprzeda˝y lub kwot wyliczonych na podstawie modeli przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych. Nie zrealizowane zyski i straty wynikajàce ze zmian
wartoÊci godziwej papierów wartoÊciowych
zaklasyfikowanych jako aktywa dost´pne do

sprzeda˝y ujmuje si´ w pozosta∏ych kapita∏ach rezerwowych. W momencie sprzeda˝y
lub w przypadku utraty wartoÊci ∏àcznà ró˝nic´ pomi´dzy kosztem nabycia a wartoÊcià
godziwà ujmuje si´ w rachunku zysków i strat
jako zysk/strat´ z tytu∏u lokacyjnych papierów wartoÊciowych.
W roku 2000, przed przyj´ciem MSR 39,
wszystkie lokacyjne papiery wartoÊciowe wykazywano wed∏ug kosztu, pomniejszonego
o rezerw´ z tytu∏u utraty wartoÊci przez aktywa.
Odsetki uzyskane w trakcie utrzymywania
lokacyjnych papierów wartoÊciowych wykazuje si´ jako przychody z tytu∏u odsetek. Dywidendy ujmuje si´ oddzielnie w przychodach z tytu∏u dywidend w momencie deklaracji wyp∏aty dywidendy. Wszystkie regulowane operacje zakupu i sprzeda˝y lokacyjnych papierów wartoÊciowych ujmuje si´
w dniu zawarcia transakcji, co oznacza dzieƒ,
w którym Grupa zobowiàza∏a si´ do nabycia
lub sprzeda˝y sk∏adnika aktywów. Wszystkie
pozosta∏e operacje zakupu i sprzeda˝y ujmuje si´ jako pochodne transakcje terminowe
do momentu ich rozliczenia.
Grupa ujmuje zakup i sprzeda˝ sk∏adnika
aktywów finansowych z zastosowaniem metody ksi´gowania na dzieƒ rozliczenia transakcji. Przyj´ta metoda jest konsekwentnie stosowana wobec wszystkich kategorii aktywów
finansowych.
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L. Kredyty udzielane przez Grup´ Kapita∏owà i odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci na ryzyko kredytowe
Kredyty udzielone przez Grup´ przez
przekazanie Êrodków pieni´˝nych bezpoÊrednio kredytobiorcy lub poÊrednikowi
w momencie pobrania klasyfikuje si´ do kategorii kredytów udzielonych przez Grup´
i wykazuje si´ wed∏ug zamortyzowanego
kosztu. Koszty us∏ug obcych, takie jak us∏ugi prawne, poniesione w trakcie pozyskiwania kredytu ujmuje si´ jako cz´Êç kosztów
transakcji.
Odpis na ryzyko kredytowe z tytu∏u utraty wartoÊci tworzy si´ w przypadku, gdy wyst´pujà obiektywne dowody na to, ˝e Grupa
nie b´dzie mog∏a odzyskaç wszystkich nale˝nych kwot. WysokoÊç odpisu stanowi ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià bilansowà i wartoÊcià mo˝liwà do odzyskania równà bie˝àcej
wartoÊci oczekiwanych przep∏ywów Êrodków
pieni´˝nych, obejmujàcych kwoty mo˝liwe
do odzyskania z gwarancji i zabezpieczeƒ
na majàtku, zdyskontowanà w oparciu
o efektywnà stop´ procentowà.

Odpis na utrat´ wartoÊci obejmuje równie˝ kwoty w przypadkach, w których Grupa posiada obiektywne dowody na to, ˝e na
dzieƒ bilansowy w sk∏adnikach portfela kredytowego wyst´puje prawdopodobne ale
nie skrystalizowane jeszcze ryzyko kredytowe. Odpis ten oszacowany na bazie historycznych wzorców strat, jakie wystàpi∏y
w ka˝dej z grup portfela kredytowego o danym ratingu. Kiedy kredyt staje si´ nieÊciàgalny, zostaje spisany w straty w powiàzaniu
z utworzonym odpisem z tytu∏u utraty wartoÊci. JeÊli nast´pnie cz´Êç kredytu zostanie
odzyskana, wartoÊç taka obni˝a koszt nale˝noÊci nieÊciàgalnych w rachunku zysków
i strat.
JeÊli w póêniejszym terminie poziom
utraty wartoÊci przez kredyty zmniejszy si´
z powodu zdarzenia, które nastàpi po dokonaniu odpisu, kwota pomniejszonego odpisu obni˝a odpis na ryzyko kredytowe z tytulu utraty wartoÊci w rachunku zysków i strat.

M. WartoÊç firmy
WartoÊç firmy stanowi nadwy˝k´ kosztu
nabycia nad wartoÊcià godziwà udzia∏u
Grupy Kapita∏owej w aktywach netto jednostki zale˝nej/stowarzyszonej na dzieƒ
nabycia. WartoÊç firmy z tytu∏u transakcji
nabycia jednostek zale˝nych, która nastàpi∏a 1 stycznia 1995r. lub po tej dacie wykazuje si´ w bilansie jako sk∏adnik wartoÊci niematerialnych i amortyzuje si´ metodà liniowà przez przewidywany okres u˝ywania. WartoÊç firmy z tytu∏u transakcji
nabycia jednostek zale˝nych, która nastàpi∏a przed 1 stycznia 1995r. pomniejsza
w ca∏oÊci nie podzielony wynik finansowy
z lat ubieg∏ych w ramach kapita∏u w∏asnego. WartoÊci firmy wykazanej w ten sposób
nie aktywuje si´ wstecz i nie amortyzuje.
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WartoÊç firmy z tytu∏u wa˝nych strategicznych transakcji nabycia przeprowadzonych przez Grup´ Kapita∏owà w celu
poszerzenia rynku w zakresie produktów
lub zasi´gu terytorialnego amortyzuje si´
przez okres maksymalnie 15 lat. W przypadku pozosta∏ych transakcji nabycia wartoÊç firmy amortyzuje si´ przez okres
5 lat.
WartoÊç ksi´gowa firmy jest przeglàdana
w przypadku, gdy okolicznoÊci wskazujà
na mo˝liwoÊç zmiany tej wartoÊci. W przypadku gdy wartoÊç bie˝àca prognozowanych przysz∏ych przep∏ywów nie uzasadnia
wartoÊci ksi´gowej dokonuje si´ odpowiednich odpisów aktualizacyjnych.
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N. Koszty prac rozwojowych dotyczàcych oprogramowania komputerowego
Koszty z tytu∏u utrzymania programów
komputerowych ujmuje si´ w rachunku zysków i strat z chwilà ich poniesienia. Natomiast wydatki, które zwi´kszajà korzyÊci
z tytu∏u programów komputerowych lub
wyd∏u˝ajà okres ich u˝ytkowania w stopniu
wykraczajàcym poza ich pierwotne dane

techniczne, ujmuje si´ jako koszty modernizacji i powi´ksza o nie wartoÊç poczàtkowà
oprogramowania. Aktywowane koszty prac
rozwojowych dotyczàcych oprogramowania
komputerowego amortyzuje si´ metodà liniowà przez uzasadniony okres u˝ywania,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez trzy lata.

O. Rzeczowy majàtek trwa∏y i amortyzacja
Rzeczowy majàtek trwa∏y stanowià kontrolowane przez Grup´ Kapita∏owà rzeczowe aktywa trwa∏e i zrównane z nimi,
o przewidywanym okresie ekonomicznej
u˝ytecznoÊci d∏u˝szym ni˝ rok, kompletne, zdatne do u˝ytku i przeznaczone na
potrzeby jednostki.
Do rzeczowych aktywów trwa∏ych zalicza
si´ Êrodki trwa∏e, Êrodki trwa∏e w budowie
oraz zaliczki na Êrodki trwa∏e w budowie.
Wszystkie sk∏adniki rzeczowego majàtku trwa∏ego wykazywane sà wed∏ug kosztu
historycznego skorygowanego o umorzenie.
Gdy wartoÊç ksi´gowa Êrodka trwa∏ego
przekracza jego szacunkowà wartoÊç ekonomicznà, dokonywany jest odpis do poziomu wartoÊci ekonomicznej. Zyski lub
straty na sprzeda˝y sk∏adników rzeczowe-

go majàtku trwa∏ego ustala si´ w oparciu
o wartoÊç ksi´gowà i odnosi na wynik
z dzia∏alnoÊci operacyjnej. Koszty napraw
i remontów obcià˝ajà rachunek zysków
i strat z chwilà ich poniesienia.
Odpisów amortyzacyjnych od rzeczowego majàtku dokonuje si´ na podstawie
planu amortyzacji, zawierajàcego stawki
i kwoty rocznych odpisów.
WysokoÊç planowanych stawek amortyzacyjnych ustalana jest z uwzgl´dnieniem
fizycznego i ekonomicznego zu˝ycia rzeczowego majàtku trwa∏ego i okresu gospodarczej przydatnoÊci praw.
Stawki sà okresowo weryfikowane, przy
czym rezultaty weryfikacji skutkujà poczàwszy od roku, w którym weryfikacj´
przeprowadzono.

174


Stosuje si´ nast´pujàce stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup rzeczowego majàtku
trwa∏ego:
■ budynki i budowle
■ urzàdzenia techniczne i maszyny
■ Êrodki transportu

2,5% - 4,0%,
6,0% - 30,0%,
20,0%.

Nie amortyzuje si´ gruntów i inwestycji w toku.

P. Leasing
WartoÊç Êrodków b´dàcych przedmiotem
leasingu finansowego ujmowana jest w bilansie jako aktywa, natomiast odpowiadajàca im amortyzacja i sp∏ata rat leasingowych
w poszczególnych okresach ujmowana jest
w rachunku zysków i strat.

Q. Ârodki pieni´˝ne
Ârodki pieni´˝ne obejmujà kwoty wymagalne do 90 dni od dnia ich nabycia, w tym
Êrodki w kasie i w bankach centralnych, bony skarbowe i inne uprawnione bony, nale˝noÊci od innych banków i papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu, które mogà
byç w ka˝dej chwili wymienione na znanà
kwot´ gotówki oraz podlegajà znikomemu
ryzyku zmiany wartoÊci.

R. Rezerwy
Grupa Kapita∏owa tworzy rezerwy
w przypadku spe∏nienia wszystkich nast´pujàcych warunków:
■ istnieje zobowiàzanie powsta∏e w wyniku minionych zdarzeƒ,
■ istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e nastàpi wp∏yw Êrodków pociàgajàcy za sobà przysz∏e korzyÊci ekonomiczne, konieczny do uregulowania tego zobowiàzania,
■ istnieje mo˝liwoÊç wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiàzania.
Utworzenie i rozwiàzanie rezerw ujmowane jest w rachunku zysków i strat w pozycji pozosta∏e koszty/przychody operacyjne.

raport roczny 2 0 0 1

Uprawnienia pracowników z tytu∏u nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych ujmuje si´ w miar´ nabywania przez
pracowników do nich uprawnieƒ. Grupa
tworzy rezerwy na szacunkowe zobowiàzania z nagród jubileuszowych i odpraw
emerytalnych wobec zatrudnionych pracowników za poszczególne lata do dnia bilansowego. Przy tworzeniu rezerwy Grupa
stosuje metod´ wyceny aktuarialnej (prognozowanych uprawnieƒ jednostkowych)
aby ustaliç wartoÊç bie˝àcà swoich zobowiàzaƒ z tytu∏u okreÊlonych Êwiadczeƒ oraz
zwiàzanych z nimi kosztów bie˝àcego
zatrudnienia.
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S. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy zosta∏ naliczony
wed∏ug stawki 28% i jest kalkulowany
w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowoÊci, skorygowany o przychody nie podlegajàce opodatkowaniu i koszty nie stanowiàce kosztów uzyskania przychodu zgodnie z przepisami podatkowymi obowiàzujàcymi na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Rezerwa na podatek dochodowy odroczony jest tworzona w pe∏nej kwocie przy
zastosowaniu metody zobowiàzaƒ w oparciu o przejÊciowe ró˝nice powsta∏e pomi´dzy podstawami opodatkowania aktywów
i zobowiàzaƒ a ich wartoÊciami bilansowymi w sprawozdaniu finansowym. Podstawowe ró˝nice przejÊciowe powstajà
z amortyzacji Êrodków trwa∏ych, aktualizacji wyceny okreÊlonych aktywów i zobowiàzaƒ finansowych, obejmujàcych kontrakty pochodne, rezerwy na Êwiadczenia
emerytalne i inne Êwiadczenia po okresie
zatrudnienia oraz straty podatkowe z lat
ubieg∏ych.
Natomiast jeÊli chodzi o transakcje nabycia jednostek gospodarczych, powstajà
one z tytu∏u ró˝nicy pomi´dzy wartoÊciami godziwymi nabytych aktywów netto
a ich podstawà opodatkowania. Do wyliczenia rezerwy na podatek odroczony stosuje si´ stawki obowiàzujàce lub praktycz-

nie ustalone (wed∏ug treÊci ekonomicznej
zdarzenia) na dzieƒ bilansowy.
Rezerw´ na podatek odroczony wylicza
si´ w oparciu o ró˝nice przejÊciowe dotyczàce akcji/udzia∏ów w jednostkach zale˝nych,
jednostkach
stowarzyszonych
i wspólnych przedsi´wzi´ciach, z wyjàtkiem sytuacji, gdzie moment odwrócenia
ró˝nicy przejÊciowej podlega kontroli
i istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e ró˝nica
nie zostanie odwrócona w dajàcej si´
przewidzieç przysz∏oÊci.
Podatek odroczony dotyczàcy ró˝nic
z aktualizacji wyceny wartoÊci godziwej
inwestycji dost´pnych do sprzeda˝y oraz
zabezpieczeƒ przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych, które sà ujmowane bezpoÊrednio w kapitale w∏asnym, jest równie˝ odnoszony bezpoÊrednio do kapita∏u w∏asnego, a nast´pnie jest ujmowany w rachunku zysków i strat razem z odroczonym zyskiem lub stratà. Rezerwa na podatek dochodowy odroczony zosta∏a wyliczona wed∏ug stawek przewidywanych
w przysz∏oÊci.
Ujemnà rezerw´ na podatek odroczony
ujmuje si´ wówczas, gdy istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e w przysz∏oÊci jednostka
osiàgnie zysk do opodatkowania, od którego ró˝nice przejÊciowe b´dà mog∏y zostaç odj´te.
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T. Kapita∏y w∏asne
Kapita∏y w∏asne stanowià kapita∏y i fundusze tworzone zgodnie z obowiàzujàcym
prawem, tj. w∏aÊciwymi ustawami i statutem. Do kapita∏ów w∏asnych zaliczane sà
tak˝e nie podzielone zyski i nie pokryte
straty lat ubieg∏ych.
Pozycje kapita∏ów w∏asnych jednostek
zale˝nych, inne ni˝ kapita∏ akcyjny lub zak∏adowy, w cz´Êci w jakiej jednostka dominujàca jest w∏aÊcicielem jednostki zale˝nej,
dodaje si´ do odpowiednich pozycji kapita∏ów w∏asnych jednostki dominujàcej
(omówionych poni˝ej). Do kapita∏ów w∏asnych Grupy Kapita∏owej w∏àcza si´ tylko
te cz´Êci kapita∏ów w∏asnych jednostek zale˝nych, które powsta∏y po dniu nabycia
udzia∏ów lub akcji przez jednostk´ dominujàcà.
Kapita∏ akcyjny dotyczy jedynie Banku
dominujàcego i wykazany jest w wysokoÊci
zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru handlowego wed∏ug wartoÊci nominalnej.
Premia emisyjna tworzona jest z premii
emisyjnych uzyskanych z emisji akcji.
Pozosta∏e fundusze rezerwowe tworzone sà mi´dzy innymi z odpisów z zysku
oraz ujmowania w kapita∏ach niezrealizowanych zysków i strat wynikajàcych ze
zmiany wartoÊci godziwej papierów warto-
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Êciowych zaklasyfikowanych jako aktywa
dost´pne do sprzeda˝y. Zgodnie z kodeksem handlowym nale˝y przeznaczaç na kapita∏y rezerwowe minimum 8% zysku netto do czasu osiàgni´cia przez ten kapita∏
poziomu 1/3 kapita∏u akcyjnego. Kapita∏
utworzony zgodnie z kodeksem handlowym nie podlega dystrybucji. Fundusze te
s∏u˝à równie˝ celom okreÊlonym w statucie, a w szczególnych przypadkach mogà
podlegaç dystrybucji.
Fundusz z aktualizacji wyceny. Kapita∏
ten przedstawia zmian´ wartoÊci netto
Êrodków trwa∏ych wykazanych w aktywach
na skutek przeprowadzonych w latach poprzednich aktualizacji wyceny. Fundusz
z aktualizacji wyceny w momencie rozchodu danego Êrodka trwa∏ego (tj. sprzedania,
oddania, likwidacji bàdê uznania za niedobór) przenosi si´ na fundusz rezerwowy.
Fundusz ten nie podlega dystrybucji.
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
tworzony jest z zysku po opodatkowaniu
na nie zidentyfikowane ryzyka dzia∏alnoÊci
bankowej.
Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk wynikajàcy z rachunku zysków i strat. Zysk netto uwzgl´dnia zobowiàzanie z tytu∏u podatku dochodowego
od osób prawnych.
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U. Pozycje pozabilansowe
W pozycji prezentowane sà gwarancje, akredytywy oraz nie wykorzystane linie kredytowe.

V. Segmenty dzia∏alnoÊci
Bank Zachodni WBK S.A. nie wyodr´bnia
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2001 segmentów dzia∏alnoÊci,
poniewa˝ ˝adna z prowadzonej dzia∏alnoÊci, innej ni˝ podstawowa dzia∏alnoÊç
bankowa, nie spe∏nia warunku istotnoÊci
odnoÊnie przychodów ze sprzeda˝y, dochodów oraz sumy bilansowej (pozycje te nie
stanowià 10 lub wi´cej % odpowiednich
wielkoÊci Banku Zachodniego WBK S.A.).
W informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego wszystkie kwoty prezentowane sà w tysiàcach z∏.
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2. Instrumenty finansowe
A. Strategia wykorzystywania instrumentów finansowych
Ze wzgl´du na swój charakter, dzia∏alnoÊç Grupy jest zasadniczo zwiàzana
z transakcjami na instrumentach finansowych, w tym instrumentach pochodnych.
Grupa przyjmuje depozyty od klientów,
o oprocentowaniu sta∏ym i zmiennym na
ró˝ne okresy czasu z oczekiwaniem zysków wy˝szych ni˝ Êrednie mar˝e odsetkowe, inwestujàc te fundusze w aktywa o wysokiej jakoÊci. Grupa chce zwi´kszyç te
mar˝e przez konsolidowanie krótkoterminowych Êrodków i lokowanie pieni´dzy na
d∏u˝sze okresy, utrzymujàc poziom p∏ynnoÊci odpowiedni do zaspokojenia roszczeƒ, które mog∏yby staç si´ zapadalne.
Grupa chce równie˝ podnieÊç swojà
mar˝´ odsetkowà poprzez uzyskiwanie
wy˝ej wspomnianych Êrednich mar˝, pomniejszonych o prowizje, po˝yczajàc
Êrodki klientom komercyjnym i detalicznym. Takie ekspozycje zawierajà nie tylko
lokaty i depozyty przyj´te b´dàce pozycjami bilansowymi, ale Grupa udziela

równie˝ gwarancji i zawiera umowy na inne zobowiàzania, takie jak akredytywy
i gwarancje dobrego wykonania oraz inne
zobowiàzania. Grupa zawiera równie˝
transakcje na instrumenty finansowe,
gdzie przyjmuje pozycje na instrumentach rynkowych i pozarynkowych, w tym
równie˝ na derywatywach, dzi´ki którym
wykorzystywane sà krótkoterminowe wahania na rynkach kapita∏owym i obligacji
oraz kursów walut i stóp procentowych.
Zarzàd ustala limity ryzyka, które mo˝e
byç podj´te zarówno w przypadku pozycji
rynkowych overnight i intra-day. Za wyjàtkiem specyficznych zabezpieczeƒ, ekspozycje walutowe i stopy procentowej
zwiàzane z tymi instrumentami pochodnymi sà zwykle kompensowane poprzez
otwieranie pozycji równowa˝àcych, dzi´ki
czemu kontrolowana jest fluktuacja stanów gotówkowych netto wymaganych
w celu zamkni´cia pozycji rynkowych.

B. AdekwatnoÊç kapita∏owa
Na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci jednostki dominujàcej – Banku Zachodniego WBK S.A., skalkulowany zgodnie z metodologià Banku
Rozliczeƒ Mi´dzynarodowych (BIS) wynosi∏
11,3%.
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C. Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe w Grupie Banku Zachodniego WBK S.A.
Ryzyko kredytowe jest zwiàzane z mo˝liwoÊcià poniesienia przez Grup´ strat spowodowanych niewype∏nieniem zobowiàzaƒ
przez partnerów lub klientów. Ryzyko kredytowe powstaje w momencie powstania
zobowiàzania i trwa a˝ do jego wype∏nienia.
Ryzyko kredytowe powstaje w dwóch obszarach dzia∏alnoÊci:
■ w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià kredytowà
banku,
■ w zwiàzku z transakcjami przeprowadzanymi w Pionie Skarbu.

Kontrola ryzyka kredytowego zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià kredytowà
Ryzyko kredytowe jest zarzàdzane i kontrolowane w Banku bazujàc na ustanowionym procesie kredytowym, zawierajàcym
obok procedur kredytowych równie˝ polityki kredytowe i dobre praktyki oraz na systemie kompetencji kredytowych opierajàcych
si´ na umiej´tnoÊciach i doÊwiadczeniu pracowników Banku. Stosowana klasyfikacja
kredytów i system monitoringu, pozwala na
wczesne zidentyfikowanie i zarzàdzanie
portfelem w przypadku pogarszajàcej si´ jakoÊci kredytów. Dodatkowo, proces ten jest
wspierany przez niezale˝ny system kontroli
i przeglàdów kredytowych, osobno dla du˝ych zaanga˝owaƒ (Klienci Korporacyjni)
i osobno dla pozosta∏ych.

.....
.....
.....
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KOMPETENCJE KREDYTOWE
Uchwa∏a kompetencyjna okreÊla zasady
podejmowania
decyzji
kredytowych
w Banku przez Komitety Kredytowe oraz
pracowników Pionu BankowoÊci Korporacyjnej i Komercyjnej uzale˝nione od doÊwiadczenia, umiej´tnoÊci i stanowiska
oraz grupy ryzyka Kredytobiorcy.
W odniesieniu do wszelkich decyzji kredytowych dotyczàcych zaanga˝owaƒ wyst´pujàcych poza ustalonymi kompetencjami
Dyrektorów Departamentów BankowoÊci
Korporacyjnej i Komercyjnej oraz Cz∏onka

Zarzàdu nadzorujàcego Pion BankowoÊci
Korporacyjnej i Komercyjnej obowiàzuje
procedura decyzji Komitetów Kredytowych.
Komitet Kredytowy Stopnia I zatwierdza
wnioski o ∏àcznym zaanga˝owaniu Banku
wobec Kredytobiorcy i jego spó∏ek (Grupa
Podmiotów Powiàzanych) przekraczajàcym
15 mln z∏otych, natomiast Komitet Kredytowy Stopnia II zatwierdza wnioski o ∏àcznym zaanga˝owaniu przekraczajàcym 30
mln z∏otych.

PRZEGLÑDY KREDYTOWE
W Banku Zachodnim WBK S.A. dokonywane sà regularne przeglàdy portfeli kredytowych. Osobne przeglàdy dotyczà portfeli kredytowych zarzàdzanych przez: BankowoÊç Korporacyjnà, Departament Kredytów Zwi´kszonego Ryzyka (powy˝ej 1
mln PLN), BZ WBK Finanse & Leasing,
Centrum Kart, Centrum Kredytów dla
LudnoÊci, Centrum Kredytów Hipotecznych, Departament Rynków Kapita∏owych.
Osobne dotyczà BankowoÊci Komercyjnej
i Oddzia∏ów.

Efektem przeglàdów sà raporty dotyczàce wszystkich obszarów udzielania kredytów, monitoringu, klasyfikacji, rezerw oraz
rekomendowanie zmian. Przeglàdy te pozwalajà na: niezale˝nà ocen´ jakoÊci nale˝noÊci, identyfikacj´ potencjalnych kredytów wysokiego ryzyka, zapewnienie, ˝e stosowane sà najlepsze standardy zarzàdzania
kredytami, sprawdzenie przestrzegania
procedur i polityki kredytowej, zapewnienie, ˝e wdro˝one sà skuteczne strategie odzyskiwania nale˝noÊci, ocen´ adekwatnoÊci
utworzonych rezerw.

LIMITY DU˚EGO ZAANGA˚OWANIA
W trakcie konsultacji z Bankiem AIB jest
„Polityka du˝ego zaanga˝owania”. Jej celem
jest okreÊlenie polityki Banku Zachodniego WBK S.A. w zakresie du˝ego zaanga˝owania kredytowego w stosunku do pojedynczego podmiotu, grupy podmiotów powiàzanych tj. powiàzania kapita∏owe, handlowe
i personalne oraz polityki du˝ego zaanga˝owania bran˝owego. Wprowadza si´ zró˝nicowane podejÊcie do ustalania maksymal-

nych poziomów zaanga˝owania, uzale˝niajàc je od klasyfikacji nale˝noÊci. Prowadziç
to ma do wy˝szego zaanga˝owania w finansowanie klientów o mniejszym ryzyku kredytowym oraz ni˝szego zaanga˝owania dla
klientów o wy˝szym ryzyku. Konsekwentnie
za∏o˝enia dotyczàce podejÊcia do du˝ego zaanga˝owania bran˝owego powinny doprowadziç do przesuni´cia wolumenu portfela
kredytowego do bran˝ o niskim ryzyku kredytowym.

raport roczny 2 0 0 1
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POLITYKI KREDYTOWE I DOBRE PRAKTYKI
BRAN˚OWE
Polityki kredytowe powstajà jako wytyczne dla pionów biznesowych Banku
i dotyczà obszarów charakteryzujàcych si´
podwy˝szonym ryzykiem, np. polityka
du˝ego zaanga˝owania (ryzyko koncentracji), polityka kredytów dewizowych (ryzyko kursowe). Polityki definiujà poszczególne rodzaje ryzyka, jak równie˝ wprowadzajà dodatkowe mechanizmy umo˝liwiajàce dok∏adniejsze ich rozpoznanie,
np. test wra˝liwoÊci dla klientów ubiegajàcych si´ o kredyty dewizowe.
Dobre praktyki bran˝owe stanowià podstawowe wytyczne post´powania Banku

Zachodniego WBK S.A. w bran˝ach i klasach przedsi´biorstw, gdzie zaanga˝owanie przekracza 100 mln PLN. Dobre
praktyki bran˝owe sà opisem aktualnego
stanu wiedzy o historycznym i perspektywicznym rozwoju bran˝y, zawierajà podstawowe dane ekonomiczno-finansowe wg
GUS oraz podajà g∏ówne czynniki rynkowe i obszary ryzyka. OkreÊlajà podejÊcie
strategiczne Banku do poszczególnych
bran˝ wraz ze szczegó∏owà rekomendacjà
kryteriów oceny ryzyka kredytowego, takich jak zalecenia ogólne, projekty wàtpliwe, oferowane produkty, ocena kredytu/ transakcji, zabezpieczenia, uprawnienia i kompetencje.

FORUM KREDYTOWE
W celu zapewnienia sprawnego procesu konsultacji polityk bran˝owych zwo∏ywane
jest forum kredytowe. Forum odbywa si´ co najmniej dwa razy w roku, uczestniczà
w nim przedstawiciele bankowoÊci korporacyjnej i komercyjnej, BZ WBK Finanse &
Leasing oraz Dyrektorzy Regionalni i Dyrektorzy wybranych oddzia∏ów. Wynikiem prac
Forum sà zmiany polityk bran˝owych, dobrych praktyk bran˝owych lub ewentualnie innych projektów.

RANKING RYZYKA BRAN˚
Przy zaanga˝owaniu Banku Zachodniego WBK S.A. poni˝ej 100 mln PLN wykorzystywany jest ranking ryzyka klas PKD.
Ranking okreÊla ryzyko bran˝owe
w oparciu o sytuacj´ ekonomiczno-finansowà podmiotów gospodarczych wchodzàcych w sk∏ad poszczególnych klas
PKD wg stanu na ostatni dzieƒ pó∏rocza
oraz tendencje jego zmian w poprzednich dwóch latach. Podstawà sporzàdzenia rankingu sà wyniki finansowe przedsi´biorstw zbierane przez GUS. Ranking,

przygotowywany w cyklu pó∏rocznym,
skonstruowany jest w oparciu o nast´pujàce wskaêniki obliczone dla ka˝dej z klas
PKD: rentownoÊç sprzeda˝y, rentownoÊç
kapita∏ów w∏asnych, p∏ynnoÊç szybka, rotacje nale˝noÊci, zapasów oraz zobowiàzaƒ, udzia∏ kapita∏ów w∏asnych w finansowaniu majàtku. Ka˝dej klasie PKD zostanie przypisana ocena ryzyka w skali od
1 – ryzyko minimalne do 8 – ryzyko bardzo wysokie. Ranking ryzyka klas PKD
jest elementem klasyfikacji grup ryzyka.
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Kontrola ryzyka kredytowego zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià Pionu Skarbu
RYZYKO KREDYTOWE
ZWIÑZANE Z TRANSAKCJAMI
MI¢DZYBANKOWYMI
Limity kredytowe na transakcje mi´dzybankowe sà ustalane przez Komitet ds. Limitów dla Transakcji na Rynku Mi´dzybankowym, który zbiera si´ co miesiàc.
Komitet przeglàda analizy i proponuje limity do zaakceptowania przez Zarzàd
Banku zgodnie z wymogami Polityki Mi´dzybankowych Limitów Kredytowych.
Polityka okreÊla maksymalne limity dla
banków zagranicznych na podstawie ratingu Moody’s. Limity dla banków pol-

skich sà wyznaczane na podstawie analizy
poszczególnych przypadków. Decyzje sà
poddane powtórnym przeglàdom co najmniej raz w roku.
Ekspozycja jest monitorowana dziennie
przy u˝yciu dodatkowych czynników estymujàcych wp∏yw transakcji pochodnych.
Istniejà plany zaimplementowania bardziej dynamicznej metodologii, która pozwoli na dok∏adniejszy pomiar ekspozycji
i uwzgl´dnienie umów dotyczàcych nettowania, co pozwoli na bardziej efektywne
wykorzystywanie limitów mi´dzybankowych.

RYZYKO KREDYTOWE ZWIÑZANE
Z TRANSAKCJAMI KLIENTÓW
KORPORACYJNYCH
Dzia∏alnoÊç korporacyjna Skarbu ogranicza si´ g∏ównie do transakcji walutowych, w tym swapów walutowych, oraz
transakcji Sell Buyback. Linie kredytowe
dla Skarbu sà oparte na Ekwiwalencie Ryzyka Kredytowego zgodnie z politykami
Pionów BankowoÊci Korporacyjnej i Komercyjnej.
Je˝eli linia kredytowa dla danego kontrahenta nie jest przyznana, dla zawiera-

nych tego typu transakcji uzyskiwane jest
zabezpieczenie. Ekspozycje ryzyka kredytowego sà monitorowane dziennie a informacje sà przesy∏ane do Pionów BankowoÊci Korporacyjnej i Komercyjnej.
Kompleksowej oceny ryzyka kredytowego a tak˝e operacyjnego i rynkowego dokonuje powo∏any w Banku Komitet Zarzàdzania Ryzykiem, który zatwierdza kwartalne raporty przeglàdu ryzyka przygotowywane przez Departament Zarzàdzania
Ryzykiem i wraz z opinià przedk∏ada je Zarzàdowi Banku.

raport roczny 2 0 0 1
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Instrumenty pochodne
Grupa dzia∏a w ramach restrykcyjnie
ustalonych limitów zaanga˝owania dla
otwartych pozycji instrumentów pochodnych netto, tj. ró˝nicy pomi´dzy kontraktami kupna i sprzeda˝y, zarówno w kategorii
kwoty jak i terminu. Kwota obj´ta ryzykiem
kredytowym ogranicza si´ zawsze do bie˝àcej wartoÊci godziwej instrumentów, które
sà rentowne dla Grupy (tj. do aktywów),
która w stosunku do derywatyw jest jedynie
ma∏ym u∏amkiem uj´tych w kontraktach

Ramowe umowy o netowaniu
Grupa dodatkowo ogranicza swojà ekspozycj´ na straty z tytu∏u zaanga˝owania kredytowego poprzez zawieranie ramowych
umów o netowaniu z kontrahentami, z którymi zawiera znacznà iloÊç transakcji. Ramowe umowy o netowaniu zwykle nie skutkujà kompensacjà aktywów i pasywów bilansu poniewa˝ transakcje sà zwykle rozliczane
brutto. Jednak˝e, ryzyko kredytowe zwiàzane z kontraktami jest redukowane dzi´ki ra-

Zobowiàzania pozabilansowe
Zobowiàzania pozabilansowe zawierajà
gwarancje, akredytywy dokumentowe, zobowiàzania do udzielenia kredytów. Instrumenty te majà na celu zapewnienie wymaganych funduszy klientom. Gwarancje stanowià nieodwo∏alne zapewnienie ˝e Grupa
dokona p∏atnoÊci w przypadku gdy klient
nie wype∏ni swoich zobowiàzaƒ wzgl´dem
osób trzecich i pociàgajà za sobà takie samo
ryzyko jak kredyty.
Akredytywa jest formà zap∏aty, zawierajàcà w swej treÊci zobowiàzanie banku otwie-

lub teoretycznych wartoÊci, przedstawiajàcych wolumeny otwartych pozycji instrumentów. Ta ekspozycja na ryzyko kredytowe
jest zarzàdzana w ramach ogólnych limitów
kredytowych dla dzia∏alnoÊci klientowskiej,
wraz z potencjalnymi ekspozycjami wynikajàcymi z wahaƒ rynkowych. Zazwyczaj nie
ustanawia si´ zabezpieczenia kredytowego
w celu pokrycia ekspozycji na ryzyko kredytowe zwiàzane z tymi instrumentami
w przypadkach udzielania limitów zaanga˝owania kredytowego kontrahentom.

mowym umowom o netowaniu w takim
stopniu, ˝e je˝eli jakaÊ kwota nie zostanie
sp∏acona, wszystkie kwoty / pozycje utrzymywane z kontrahentem sà zamykane i rozliczane netto. Ca∏oÊciowa ekspozycja Grupy
na ryzyko kredytowe instrumentów pochodnych, w zwiàzku z którymi zawierane sà ramowe umowy o netowaniu, mo˝e ulegaç
znacznym zmianom w krótkim okresie czasu, poniewa˝ jest ona uzale˝niona od ka˝dej transakcji obj´tej umowà.

rajàcego jà do wykonania zap∏aty na rzecz
beneficjenta przy spe∏nieniu wszystkich warunków akredytywy. Procedury dotyczàce
realizacji akredytyw dokumentowych oraz
standby, okreÊlajà formy zabezpieczeƒ stosowanych pod akredytywy. Standardowe zabezpieczenia takie jak kaucja i gwarancja
bankowa nie wymagajà decyzji kredytowej.
W przypadku akredytyw otwieranych na bazie kredytu, linii kredytowej na realizacj´
akredytyw lub zabezpieczenia niestandardowego decyzja o otwarciu akredytywy
opiera si´ na procedurach i kompetencjach
kredytowych.
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Geograficzna koncentracja aktywów, pasywów oraz pozycji pozabilansowych

Razem
aktywa

Razem
pasywa

Zobowiàzania
do udzielenia
kredytów

Nak∏ady
inwestycyjne

20 397 043 25 046 501
4 712 565
63 107
70 820
35 959
3 830 469
24 866
418 826
2 264
174 556
380
217 514
18
25 109 608 25 109 608

2 406 258
2 406 258

457 040
457 040

18 857 817 22 173 036
3 468 991
153 772
1 450 948
22 357
1 005 964
108 401
809 112
22 357
1 359
56
221
54
201 387
547
22 326 808 22 326 808

2 164 780
2 164 780

239 200
239 200

Stan na 31 grudnia 2001
Polska
Inne kraje
* USA
* Kraje UE
* Wielka Brytania
* Czechy
* Szwajcaria
* Inne kraje
Ogó∏em

Stan na 31 grudnia 2000
pro forma
Polska
Inne kraje
* USA
* Kraje UE
* Wielka Brytania
* Czechy
* Szwajcaria
* Inne kraje
Ogó∏em

.....
.....
.....
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Geograficzna koncentracja aktywów, pasywów oraz pozycji pozabilansowych
Geograficzna koncentracja ryzyka w portfelu kredytowym przedstawiona zosta∏a poni˝ej:

Polska
Inne kraje
Portfel kredytowy ogó∏em
(komentarz 15)

2001

2001

2000
pro forma

2000

13 512 891
-

Udzia∏ %
100,0%
-

13 598 400
-

Udzia∏ %
100,0%
-

13 512 891

100,0%

13 598 400

100,0%

Koncentracja ryzyka w portfelu kredytowym w podziale na bran˝e przedstawia si´ nast´pujàco:

Produkcja
Sektor bud˝etowy
Klienci indywidualni
Rolnictwo
Inne
Portfel kredytowy ogó∏em
(komentarz 15)

2001

2001

4 609 548
2 045 693
1 732 774
567 872
4 557 004

Udzia∏ %
34,2%
15,1%
12,8%
4,2%
33,7%

4 492 312
2 696 363
1 574 303
502 525
4 332 897

Udzia∏ %
33,0%
19,8%
11,6%
3,7%
31,9%

13 512 891

100,0%

13 598 400

100,0%
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D. Ryzyko rynkowe
Grupa przyjmuje na siebie ryzyko rynkowe. Ryzyka rynkowe powstajà w wyniku
otwartych pozycji na produktach opartych
o stop´ procentowà, kurs walutowy i notowania rynku kapita∏owego, z których
wszystkie nara˝one sà na ogólne i specyficzne wahania rynkowe. Grupa stosuje metodologi´ wartoÊci zagro˝onej (VAR) w celu
oszacowywania ryzyka rynkowego utrzymywanych pozycji i maksymalnych oczekiwanych strat, w oparciu o liczne za∏o˝enia dla
ró˝nych zmian sytuacji rynkowej. Zarzàd
Banku ustala limity akceptowalnej wartoÊci
ryzyka, które jest codziennie monitorowane. Dzienny pomiar rynkowej wartoÊci zagro˝onej (VAR) jest wartoÊcià szacunkowà
potencjalnej straty, przy poziomie ufnoÊci
ustalonym na poziomie 99%, która mo˝e
powstaç w wyniku utrzymywania niezmienionych bie˝àcych pozycji przez jeden

raport roczny 2 0 0 1

dzieƒ roboczy. Ta wartoÊç jest osobno obliczana dla transakcji ryzyka stopy procentowej i walutowego (patrz: szczegó∏y poni˝ej).
Pomiar ten jest tak ustawiony, aby dzienne straty przekraczajàce wartoÊç VAR by∏y
ponoszone Êrednio nie cz´Êciej ni˝ raz na
sto dni. Faktyczne wyniki sà monitorowane
regularnie w celu testowania s∏usznoÊci za∏o˝eƒ i parametrów / czynników zastosowanych w kalkulacji VAR. Od momentu, kiedy VAR stanowi integralnà cz´Êç zasad kontrolowania ryzyka rynkowego, limity VAR
sà ustalane przez Zarzàd dla wszystkich
operacji handlowych i portfelowych; kierownictwo dokonuje codziennego przeglàdu rzeczywistej ekspozycji w stosunku do limitów oraz skonsolidowanej wartoÊci VAR
dla Grupy. Niemniej jednak, w przypadku
wystàpienia znacznych zmian sytuacji rynkowej wykorzystanie VAR mo˝e nie zapobiec powstaniu strat przekraczajàcych ustalone limity.
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E. Ryzyko walutowe
Grupa przyjmuje na siebie ryzyko skutków fluktuacji kursów walutowych majàcych wp∏yw
na jej wynik finansowy i przep∏ywy pieni´˝ne. Zarzàd ustala limit poziomu ekspozycji dla pozycji overnight i intra-day, które sà monitorowane w cyklu dziennym.
Koncentracja aktywów, pasywów oraz pozycji pozabilansowych

USD

DEM

PLN

EURO

Inne

Razem

205 435

1 031 250

55

50 618

1 316 242

1 697

1 040 683

657 944

77 486

6 017 454

31 grudnia 2001
Aktywa
Gotówka i Êrodki
pieni´˝ne w Narodowym
Banku Polskim
28 884
Nale˝noÊci od innych
banków
4 239 644
Papiery wartoÊciowe
przeznaczone do obrotu
Instrumenty pochodne
2 641
Nale˝noÊci od klientów
785 209
Lokacyjne papiery
wartoÊciowe
- dost´pne do sprzeda˝y
- utrzymywane do
terminu zapadalnoÊci
WartoÊç firmy
Rzeczowy majàtek trwa∏y
Odroczone aktywo
podatkowe
Inne aktywa
17 687
Razem aktywa
5 074 065

Zobowiàzania
Zobowiàzania wobec
banków
Zobowiàzania wobec
klientów
Instrumenty pochodne
Zobowiàzania
podporzàdkowane
Pozosta∏e zobowiàzania
Rezerwa na odroczony
podatek dochodowy
Razem zobowiàzania

734 316
1 491 707
13 268
29 642
2 268 933

152 715

730 195
22 007
290 237
2 787
9 778 026 1 589 635

752 202
295 665
362 996 12 668 581

-

603 801

-

-

603 801

-

1 355 851
591
1 105 706

-

-

1 355 851
591
1 105 706

451 538
152
516 857
359 999 16 904 735 2 272 428

-

667 896

88 044

403 801 16 461 557
204 512

926 280
132

150 050

10 048
811 743

(65 713)

425 476
553 851 18 581 232

948 743

451 538
7 281
541 977
498 381 25 109 608

10 049

101 949 19 385 294
217 912
4 014

10 048
929 736

425 476
116 012 22 468 771

Pozycja bilansowa netto 2 805 132 (193 852) (1 676 497) 1 323 685 382 369
Pozycja pozabilansowa
netto
(2 740 507) (72 025) 4 443 495 (1 013 050) (348 752)
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1 500 305

2 640 837
269 081


USD

DEM

PLN

EURO

Inne

Razem

31 grudnia 2000 pro forma
Razem aktywa
4 132 828 711 253 15 995 410 1 298 314
Razem zobowiàzania
1 443 687 672 076 17 524 623
527 526
Pozycja bilansowa netto 2 689 141
39 177 (1 529 213)
770 788
Pozycja pozabilansowa
netto
(2 788 343) (110 025) 1 354 696 (709 838)
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189

189 003 22 326 808
109 126 20 277 038
79 877 2 049 770
(91 135) (2 344 645)

Aktywa
Gotówka i Êrodki pieni´˝ne
w Narodowym Banku Polskim
Nale˝noÊci od innych banków
2 726 850
Papiery wartoÊciowe przeznaczone
do obrotu
222 658
Instrumenty pochodne
Nale˝noÊci od klientów
9 024 863
Lokacyjne papiery wartoÊciowe
- dost´pne do sprzeda˝y
- utrzymywane do terminu
zapadalnoÊci
17 617
WartoÊç firmy
Rzeczowy majàtek trwa∏y
Odroczone aktywo podatkowe
Inne aktywa
Razem aktywa
11 991 988

31 grudnia 2001

Do 1
miesiàca

Analiza luki ryzyka stopy procentowej

994 726
378 359
2 440 635
312 266
4 125 986

40 339
1 133 099
238 906
3 200 800

-

3-12
miesi´cy

1 788 456

-

1-3
miesiàce

190
1 816 140

771 156
-

442 878

53 196

87 252

461 658

-

1-5
lat

54 890

15 906
-

-

16 788

22 196

-

-

Ponad
5 lat

591
1 105 706
451 538
541 977
3 919 804

160 923

1 398
295 665
-

1 316 242
45 764

Nieoprocentowane

1 355 851
591
1 105 706
451 538
541 977
25 109 608

603 801

752 202
295 665
12 668 581

1 316 242
6 017 454

Razem

Wra˝liwoÊç aktywów, pasywów i pozycji poza-bilansowych na wahania stóp procentowych
Grupa przyjmuje na siebie ryzyko skutków fluktuacji rynkowych stóp procentowych majàcych wp∏yw na jej pozycj´ finansowà i przep∏ywy pieni´˝ne. Mar˝e odsetkowe mogà wzrastaç w rezultacie takich zmian ale mogà te˝ zaw´˝aç si´ lub generowaç starty w przypadku wystàpienia nieoczekiwanych zmian.

F. Ryzyko stopy procentowej
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Pasywa
Zobowiàzania wobec banków
1 016 961
Instrumenty pochodne
Zobowiàzania wobec klientów
10 607 196
Zobowiàzania podporzàdkowane
10 048
Inne zobowiàzania
Rezerwa na odroczony podatek
dochodowy
Kapita∏
Razem pasywa
11 634 205
Pozycje bilansowe luka procentowa
357 783
Pozycje pozabilansowe luka procentowa
37 013
Razem luka procentowa
394 796

Do 1
miesiàca

Analiza luki ryzyka stopy procentowej c.d.

187 356
2 193 118
2 380 474
1 745 512
(25 433)
1 720 079

4 441 389
(1 240 589)
449 485
(791 104)

3-12
miesi´cy

230 526
4 210 863
-

1-3
miesiàce

raport roczny 2 0 0 1

191
(461 065)
(443 344)

17 721

1 798 419

-

1 798 419
-

1-5
lat

(277 869)

(277 869)

332 759

-

332 759
-

Ponad
5 lat

(602 558)

(602 558)

425 476
2 640 837
4 522 362

65 462
217 912
242 939
929 736

Nieoprocentowane

425 476
2 640 837
25 109 608

1 500 305
217 912
19 385 294
10 048
929 736

Razem
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Pasywa
Zobowiàzania wobec banków
1 120 213
Pozosta∏e depozyty
Instrumenty pochodne
Zobowiàzania wobec klientów
10 351 790
Zobowiàzania podporzàdkowane
10 048
Inne zobowiàzania
Rezerwa na odroczony podatek
dochodowy
-

Aktywa
Ârodki pieni´˝ne w Narodowym
Banku Polskim
Nale˝noÊci od innych banków
3 121 758
Papiery wartoÊciowe handlowe
473 321
Instrumenty pochodne
Nale˝noÊci od klientów
9 278 801
Lokacyjne papiery wartoÊciowe
- dost´pne do sprzeda˝y
- utrzymywane do terminu
zapadalnoÊci
140 676
WartoÊç firmy
Rzeczowy majàtek trwa∏y
Odroczone nale˝noÊci podatkowe
Inne aktywa
Aktywa ogó∏em
13 014 556

Stan na 31 grudnia 2000 pro forma

Do 1
miesiàca

Analiza luki ryzyka stopy procentowej c.d.

198 287
2 284 274
-

-

307 027
2 700 766

515 764
57 565
1 820 410
-

3-12
miesi´cy

57 605
4 011 974
-

216 640
886 950

220 011
12 485
437 814
-

1-3
miesiàce

-

362 273
-

604 120
2 513 979

801 280
26 841
796 268
285 470

1-5
lat

-

-

31 222
160 562

54 211
25 041
50 088
-

Ponad
5 lat

221 007

31 783
1 642
42 399
648 374
934 776

14 299
837 120
188 473
440 609
3 049 995

897 557
37 959
94 603
123 629
415 746

Nieoprocentowane

221 007

1 407 888
1 642
42 399
17 658 685
10 048
934 776

1 299 685
14 299
837 120
188 473
440 609
22 326 808

897 557
4 750 983
595 253
94 603
12 507 010
701 216

Razem
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Pozycje bilansowe luka procentowa
Pozycje pozabilansowe luka procentowa
Razem luka procentowa

Kapita∏ akcjonariuszy
mniejszoÊciowych
Kapita∏
Pasywa ogó∏em

(3 182 629)
(316)
(3 182 945)

1 532 505

4 069 579

1-3
miesiàce

1 532 505

11 482 051

Stan na 31 grudnia 2000 pro forma

Do 1
miesiàca

Analiza luki ryzyka stopy procentowej c.d.

raport roczny 2 0 0 1

23 403
241 608

218 205

2 482 561

3-12
miesi´cy

(23 087)
2 128 619

2 151 706

362 273

1-5
lat

160 562

160 562

-

Ponad
5 lat

(880 349)

(880 349)

593
2 049 770
3 930 344

Nieoprocentowane

593
2 049 770
22 326 808

Razem
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G. Ryzyko p∏ynnoÊci
Grupa codziennie spotyka si´ z zapotrzebowaniami na zasoby gotówkowe z tytu∏u
depozytów overnight, rachunków bie˝àcych, zapadajàcych depozytów, uruchomieƒ
kredytów, gwarancji i instrumentów pochodnych rozliczanych gotówkowo. Grupa
nie utrzymuje zasobów gotówki dla zaspokojenia wszystkich tych potrzeb poniewa˝
doÊwiadczenie wskazuje, ˝e minimalny poziom reinwestycji zapadajàcych Êrodków
mo˝e byç przewidywany z du˝ym stopniem
pewnoÊci. Zarzàd ustala limity minimalnego udzia∏u procentowego zapadajàcych
funduszy mogàcych zaspokoiç takie zapotrzebowania oraz limity minimalnego poziomu lokat mi´dzybankowych i innych depozytów udzielonych, które powinny byç
dost´pne w celu pokrycia nieoczekiwanych
wyp∏at.
Terminy zapadalnoÊci aktywów i pasywów.
Dopasowanie i kontrolowane niedopasowanie terminów zapadalnoÊci i stóp procentowych aktywów i pasywów jest kluczowà

kwestià dla kierownictwa Grupy. Sytuacja zupe∏nego dopasowania jest nietypowa dla
banków, poniewa˝ przeprowadzane transakcje sà cz´sto zró˝nicowane i posiadajà nieprzewidywalne terminy zapadalnoÊci. Niedopasowana pozycja potencjalnie podnosi
rentownoÊç, ale równie˝ zwi´ksza ryzyko
straty. Terminy zapadalnoÊci aktywów i pasywów oraz mo˝liwoÊç zamiany, po dopuszczalnym koszcie, oprocentowanych pasywów na
inne w momencie ich zapadalnoÊci sà wa˝nymi czynnikami branymi pod uwag´ przy
oszacowywaniu p∏ynnoÊci Grupy i jej ekspozycji na zmiany stóp procentowych i kursów
walut. Wymogi p∏ynnoÊci w przypadku wezwaƒ do realizacji gwarancji i akredytyw gwarancyjnych sà znacznie mniejsze ani˝eli kwota zobowiàzania, bowiem na ogó∏ Grupa nie
spodziewa si´, aby strona trzecia uruchomi∏a
Êrodki w ramach umowy. Ogólna kwota niezrealizowanych umownych zobowiàzaƒ do
udzielenia kredytu niekoniecznie oznacza
przysz∏e zapotrzebowanie na gotówk´, bowiem wiele z tych zobowiàzaƒ wygaÊnie lub
zakoƒczy si´ bez ich sfinansowania.
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ZapadalnoÊç aktywów i wymagalnoÊç pasywów (przedstawione zosta∏y wy∏àcznie pozycje
bilansowe posiadajàce zapadalnoÊç lub wymagalnoÊç)

Do 1
miesiàca

1-3
miesiàce

3-12
miesiàce

1-5
lat

Ponad
5 lat

Razem

1 316 242

-

-

-

-

1 316 242

2 780 306

1 788 457

994 726

461 658

-

6 025 147

750 811
78 359

104 229

64 867

48 210

-

750 811
295 665

3 081 414

684 777

2 442 600 3 874 684

3 429 416

13 512 891

328 579

-

-

328 579

8 335 711

203 125
2 780 588

295 464
776 643
80 619
3 797 657 5 161 195 3 510 035

1 355 851
23 585 186

1 081 223
64 153

231 725
62 608

Stan na 31 grudnia 2001
Aktywa
Ârodki pieni´˝ne
w Narodowym Banku
Polskim
Nale˝noÊci od innych
banków
Papiery wartoÊciowe
handlowe
Instrumenty pochodne
Nale˝noÊci
od klientów
Papiery wartoÊciowe
lokacyjne
- dost´pne do sprzeda˝y
- utrzymywane
do terminu
zapadalnoÊci
Aktywa ogó∏em

-

-

Zobowiàzania
Zobowiàzania wobec
innych banków
Instrumenty pochodne
Zobowiàzania wobec
klientów
Zobowiàzania
podporzàdkowane
Zobowiàzania ogó∏em

11 794 463

Luka p∏ynnoÊci netto

187 357
50 669

40 482

-

1 500 305
217 912

3 232 332

2 160 011 1 822 207

376 281

19 385 294

12 939 839

3 526 665

10 048
2 398 037 1 872 737

376 281

10 048
21 113 559

(4 604 128)

(746 077)

1 399 620 3 288 458 3 133 754

2 471 627

3 271 681 5 129 017 2 284 349
2 502 885
492 309
164 454
768 796 4 636 708 2 119 895

21 477 533
18 707 783
2 769 750

Stan na 31 grudnia 2000 Pro forma
Aktywa ogó∏em
Pasywa ogó∏em
Luka p∏ynnoÊci netto

9 513 894 1 278 592
11 665 997 3 882 138
(2 152 103) (2 603 546)

raport roczny 2 0 0 1

195

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Międzynarodowych Zasad Rachunkowości
H. WartoÊç godziwa aktywów i pasywów finansowych
Poni˝sza tabela przedstawia wartoÊci ewidencyjne i wartoÊci godziwe tych aktywów i zobowiàzaƒ finansowych, które nie zosta∏y przedstawione w bilansie Grupy wed∏ug ich wartoÊci godziwej.

WartoÊç bilansowa
2001

WartoÊç godziwa

2000
pro forma

2001

2000
pro forma

86 249
50 170

108 429
245 708

111 214
204 513

4 750 983
12 507 010

6 017 454
12 763 272

4 750 983
12 507 010

1 299 685

1 466 170

1 299 685

1 500 305
-

1 407 888
1 642

1 500 305
-

1 407 888
1 642

19 385 294
10 048

17 658 685
10 048

19 385 294
10 048

17 658 685
10 048

Aktywa finansowe
Akcje i udzia∏y
- jednostki zale˝ne
88 591
- jednostki pozosta∏e
80 588
Nale˝noÊci od innych
banków
6 017 454
Nale˝noÊci od klientów
12 668 581
Papiery wartoÊciowe
lokacyjne utrzymywane
do terminu zapadalnoÊci 1 355 851
Pasywa finansowe
Zobowiàzania wobec
innych banków
Inne depozyty
Zobowiàzania wobec
klientów
Pozosta∏e Êrodki obce

Nale˝noÊci od klientów
W pozycji tej ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià ksi´gowà a wartoÊcià godziwà stanowi wycena
d∏u˝nych papierów przeniesionych do po˝yczek udzielonych.

Papiery wartoÊciowe
WartoÊç godziwa papierów wartoÊciowych utrzymywanych do terminu zapadalnoÊci
okreÊlona zosta∏a na podstawie ich wartoÊci rynkowej.

Akcje i udzia∏y
WartoÊç godziwa poszczególnych akcji i udzia∏ów zosta∏a wyliczona wed∏ug odpowiadajàcej im jednej z nast´pujàcych metod: skorygowanej wartoÊci aktywów, ceny nabycia pomniejszonej o utrat´ wartoÊci, zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych, porównaƒ rynkowych.
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I. Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
■ Bank Zachodni WBK S.A.

BankowoÊç detaliczna
Bank Zachodni WBK S.A. obs∏uguje 1,6
mln klientów indywidualnych w Polsce, którym oferuje bogaty zakres produktów,
w tym równie˝ produkty spó∏ek zale˝nych
i podporzàdkowanych takie jak: us∏ugi maklerskie, leasing, fundusze inwestycyjne, alternatywne produkty oszcz´dnoÊciowe.
W 2001 roku z sukcesem przeprowadzi∏ kolejne subskrypcje Gwarantowanej Lokaty
Inwestycyjnej Euro Index. Du˝ym uznaniem cieszy∏a si´ wprowadzona do oferty lokata Impet Plus, a tak˝e nowa wersja programu Pewny Start Dziecka.
Zarysowujàca si´ coraz wyraêniej tendencja do ró˝nicowania oferty znalaz∏a te˝ odbicie w obszarze kont osobistych, które
bank zaproponowa∏ ludnoÊci w kilku wariantach dostosowanych do potrzeb poszczególnych segmentów.
W 2001 roku Bank Zachodni WBK S.A.
uruchomi∏ 68 nowych oddzia∏ów. Zdecydowana wi´kszoÊç to niewielkie placówki oferujàce us∏ugi ludnoÊci oraz ma∏ym i Êrednim firmom. Dà˝àc do podniesienia rentownoÊci sieci oraz racjonalizacji posiadanych zasobów, rozpocz´to dzia∏ania restrukturyzacyjne. W oparciu o ocen´ kondycji
i wyników infrastruktury oddzia∏owej, zmieniono lokalizacj´ 12 oddzia∏ów, a 34 naj-

mniej efektywnych zamkni´to. W efekcie na
koniec grudnia 2001 roku, sieç Banku Zachodniego WBK S.A. liczy∏a 441 placówek.
W ramach trzech makroregionów, zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie i Wroc∏awiu, wyodr´bniono 17 regionów.
Kontynuowano prace nad zintegrowanym
systemem informatycznym (ICBS), które
zakoƒczy∏y si´ udanym pilota˝em w dwóch
oddzia∏ach banku. Przygotowania do wdro˝enia nowego systemu obj´∏y m.in. przebudow´ modelu oddzia∏u. W ramach tego
przedsi´wzi´cia usprawniono tryb obs∏ugi
klienta wprowadzajàc stanowiska do realizacji szybkich transakcji gotówkowych oraz
uniwersalne punkty sprzeda˝owe prowadzàce dystrybucj´ produktów depozytowo-rozliczeniowych i kredytowych. Równolegle, Bank Zachodni WBK S.A. rozwija∏
i promowa∏ alternatywne kana∏y dystrybucji, wÊród których znajdujà si´ najbardziej
zaawansowane technologie (WAP, internet
etc.). Nowoczesne kana∏y umo˝liwi∏y klientom wygodny, szybki i tani dost´p do rachunku oraz produktów bankowych. Liczba
transakcji zrealizowanych przez telefon
wzros∏a w zesz∏ym roku siedmiokrotnie
w porównaniu z rokiem poprzednim, a internet wykorzystywany by∏ dwanaÊcie razy
cz´Êciej.

.....
.....
.....
raport roczny 2 0 0 1
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BankowoÊç komercyjna i korporacyjna
Obs∏uga klientów korporacyjnych prowadzona jest przez trzy oÊrodki: Poznaƒ, Wroc∏aw oraz Warszaw´. Równie˝ kredyty komercyjne (tj. dla ma∏ych i Êrednich firm) sà
przyznawane przez te trzy centra biznesowe. Z kolei zdecydowana wi´kszoÊç kredytów dla klientów indywidualnych jest sankcjonowana przez Centrum Kredytów dla
LudnoÊci w Poznaniu.
Rozwój bankowoÊci komercyjnej i korporacyjnej banku w 2001 roku pozostawa∏ pod
du˝ym wp∏ywem zmian w otoczeniu makroekonomicznym. Pomimo zmniejszonego

BankowoÊç hipoteczna
Zgodnie z oczekiwaniami, w 2001 roku
bankowoÊç hipoteczna rozwija∏a si´ w Banku
Zachodnim WBK S.A. w bardzo szybkim
tempie. IloÊç kredytów hipotecznych w portfelu banku wzros∏a w ciàgu roku dwukrotnie.
WartoÊç portfela kredytów hipotecznych na
koniec ubieg∏ego roku wynios∏a 631,1 mln
z∏, osiàgajàc wzrost w wysokoÊci 113% w stosunku do stanu z koƒca roku poprzedniego.
Dzi´ki wysokim wynikom sprzeda˝owym,
udzia∏ Banku Zachodniego WBK S.A.
w przyroÊcie portfela kredytów mieszkaniowych ca∏ego systemu bankowego wyniós∏
w minionym roku ok. 5,7%. Wysokà jakoÊç

popytu na kredyty oraz zaostrzonych kryteriów oceny potencjalnych kredytobiorców,
portfel kredytowy ogó∏em zwi´kszy∏ si´
o ok. 6%.
W 2001 roku bank podjà∏ znaczàce inicjatywy majàce na celu uatrakcyjnienie oferty
dla ma∏ych i Êrednich firm. Mi´dzy innymi,
wraz z Polsko-Kanadyjskim Funduszem
Przedsi´biorczoÊci, utworzono fundusz por´czajàcy kredyty dla firm mikro (tj. do 5
zatrudnionych). Ponadto bank rozwinà∏
wspó∏prac´ z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie dystrybucji korzystnie oprocentowanych kredytów dla
klientów komercyjnych.

portfela kredytów hipotecznych Banku Zachodniego WBK S.A. zapewnia sta∏e doskonalenie procesu zarzàdzania ryzykiem kredytowym. Dobrej jakoÊci sprzyja ponadto
przeprowadzona w roku ubieg∏ym centralizacja procesu udzielania wszystkich kredytów hipotecznych.
W 2001 roku, wprowadzono do oferty
banku szereg innowacji stanowiàcych cz´sto
nowoÊç na polskim rynku kredytów mieszkaniowych. Wymieniç tu mo˝na kredyty Business Locum dla osób wykonujàcych wolne
zawody, kredyty o stopie procentowej sta∏ej
w okresie 5 lat, kredyty o podzielonym oprocentowaniu, kredyty z∏otowo-walutowe etc.
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BankowoÊç elektroniczna
Pomimo ostrej konkurencji Bank Zachodni WBK S.A. pozostaje jednym z wiodàcych
banków w obszarze bankowoÊci elektronicznej. Jego udzia∏ w tym segmencie rynku wynosi ok. 31%. Z 201,6 tys. klientów, którzy
wg stanu na koniec grudnia 2001 roku posiadali dost´p do us∏ug elektronicznych
BZWBK24 (61,3 tys. klientów na koniec
2000), 130,6 tys. to zarejestrowani u˝ytkownicy bankowoÊci internetowej.
Jako emitent kart Bank Zachodni WBK
S.A. posiada 10% udzia∏ w rynku. IloÊç wa˝nych kart w dyspozycji klientów przekroczy∏a pod koniec 2001 roku 1 087 tys., wzrastajàc o 9% w porównaniu ze stanem z koƒca
2000 roku. Szczególne satysfakcjonujàce
wzrosty odnotowano w obszarze kart kredytowych. Ich liczba wzros∏a trzykrotnie,
a wraz z nià - z jeszcze wi´kszà dynamikà iloÊç i wartoÊç transakcji zrealizowanych

z ich u˝yciem. W 2001 roku oferta banku
zosta∏a poszerzona o kart´ VISA Business
Electron dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz pierwszà w Polsce kart´ typu
affinity wydawanà we wspó∏pracy z Uniwersytetem Wroc∏awskim. Bank kontynuuje inwestycje w infrastruktur´ stanowiàcà baz´
dla dalszego rozwoju biznesu kartowego.
Na koniec roku dysponowa∏ 557 bankomatami (wzrost o 14% w stosunku do 2000)
i 6500 terminalami POS (wzrost o 55%
w stosunku do roku 2000).
We wrzeÊniu 2001r. uruchomiono Centrum Komunikacji w Ârodzie Wielkopolskiej, które wykonuje szereg funkcji operacyjnych w obs∏udze bankowoÊci elektronicznej, prowadzi infolini´ oraz help desk dla
klientów us∏ug elektronicznych. Plany rozwojowe na 2002 przewidujà dalszy rozwój
centrum m.in. w zakresie obs∏ugi informacyjnej i sprzeda˝owej klientów.

W 2001 roku, Bank Zachodni WBK S.A. za∏o˝y∏ spó∏k´ BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.
Spó∏ka ta zosta∏a utworzona do prowadzenia obrotu akcjami i udzia∏ami spó∏ek prawa
handlowego oraz innymi papierami wartoÊciowymi, a tak˝e do poszukiwania inwestorów
dla spó∏ek oraz Êwiadczenia us∏ug doradczych. W chwili powstania spó∏ki w jej portfelu
znajdowa∏y si´ akcje i udzia∏y ponad 20 spó∏ek o ∏àcznej wartoÊci brutto ok. 24,5 mln z∏.
W 2001 roku Bank Zachodni WBK S.A.
odnotowa∏ wiele sukcesów na rynku us∏ug
kapita∏owych. W ramach konsorcjum, wygra∏ presti˝owy przetarg na doradzanie Ministrowi Skarbu Paƒstwa w procesie przygotowania oferty sprzeda˝y akcji Telekomunikacji Polskiej S.A., przeprowadzi∏ emisj´ obligacji miasta Wroc∏awia, wyst´puje jako doradca Ministerstwa Skarbu Paƒstwa w procesie prywatyzacji elektrowni Dolna Odra,
Kozienice i Ostro∏´ka, opracowa∏ koncepcj´

raport roczny 2 0 0 1

upublicznienia dwóch spó∏ek oraz szereg
analiz, strategii i raportów na zlecenie
klientów banku. Bank równie˝ rozwinà∏
dzia∏alnoÊç zwiàzanà z organizacjà i finansowaniem transakcji MBO (wykupy mened˝erskie). Jednym z istotnych nurtów dzia∏alnoÊci banku w obszarze bankowoÊci inwestycyjnej by∏y prace nad nowymi produktami i us∏ugami inwestycyjnymi, które zostanà w∏àczone do oferty banku oraz planów
sprzeda˝owych na rok 2002.

199

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Międzynarodowych Zasad Rachunkowości

Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A. jest spó∏kà
zale˝nà od Banku Zachodniego WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A. jest domem
maklerskim prowadzàcym swojà dzia∏alnoÊç wy∏àcznie w Polsce. Wykonuje on nast´pujàce us∏ugi na rzecz klientów:
■ oferuje papiery wartoÊciowe w obrocie
pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
■ nabywa lub zbywa papiery wartoÊciowe
na cudzy rachunek (us∏ugi brokerskie),
■ nabywa lub zbywa papiery wartoÊciowe
na w∏asny rachunek, w celu realizacji
zadaƒ zwiàzanych z organizacjà rynku
regulowanego,
■ prowadzi rachunki papierów wartoÊciowych oraz rachunki pieni´˝ne s∏u˝àce
do ich obs∏ugi,
■ podejmuje czynnoÊci faktyczne i prawne, których celem jest doprowadzenie
do obj´cia lub nabycia przez zleceniodawc´ papierów wartoÊciowych nie dopuszczonych do publicznego obrotu,
■ podejmuje czynnoÊci zwiàzane z obs∏ugà towarzystw funduszy powierniczych,
inwestycyjnych i emerytalnych,
■ podejmuje czynnoÊci na rynku CTO –
regulowanym obrocie pozagie∏dowym.
W dniu 11 maja 2001r. nastàpi∏a fuzja
Domu Maklerskiego BZ S.A. i Domu Maklerskiego WBK S.A., co doprowadzi∏o do
powstania podmiotu o lepszej pozycji rynkowej i wi´kszej zdolnoÊci konkurencyjnej.
W 2001r. obroty gie∏dowe Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na rynku akcji zamkn´∏y si´ kwotà 2,4 mld z∏, co odpowiada
udzia∏owi w regulowanym rynku akcji w wysokoÊci 3,9%. Obroty Domu Maklerskiego

BZ WBK S.A. z tytu∏u transakcji terminowych przekroczy∏y w ubieg∏ym roku tempo
wzrostu rynku instrumentów pochodnych
i podwy˝szy∏y udzia∏ spó∏ki w tym rynku
z 6,9% do 8%. W konsekwencji spó∏ka zaj´∏a trzecià pozycj´ wÊród wszystkich domów
maklerskich, za co zosta∏a uhonorowana
nagrodà Prezesa Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie. O 19,6% wzros∏a
wartoÊç obrotów spó∏ki na gie∏dowym rynku
obligacji, osiàgajàc poziom 384,7 mln z∏.
Na rynku pierwotnym obligacje cieszy∏y si´
jeszcze wi´kszà popularnoÊcià, co wynika∏o
z atrakcyjnoÊci ich oprocentowania w porównaniu z alternatywnymi formami lokowania kapita∏u, a tak˝e zapowiedzi zmian
w prawie podatkowym. W ciàgu 2001r.
Dom Maklerski BZ WBK S.A. sprzeda∏ obligacje o wartoÊci 604,7 mln z∏, co stanowi
wzrost o 69% w stosunku do 2000 r.
Spó∏ka wykaza∏a si´ równie˝ du˝à aktywnoÊcià w zakresie pozyskiwania aktywów dla
funduszy ARKA - przyj´to wp∏aty o wartoÊci
92 mln z∏. Pomimo zapaÊci na rynku pierwotnym, w ubieg∏ym roku Dom Maklerski
BZ WBK S.A. wykazywa∏ sporà aktywnoÊç
na rynku us∏ug kapita∏owych. Obs∏u˝y∏ 7
emisji akcji spó∏ek publicznych z prawem
poboru oraz 5 emisji bez prawa poboru.
Pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ oferujàcego dla grupy du˝ych polskich przedsi´biorstw, przygotowa∏ kilka ofert sprzeda˝y akcji, a tak˝e
przeprowadzi∏ obs∏ug´ przydzia∏u akcji premiowych PKN Orlen S.A. Na koniec roku
obrotowego Dom Maklerski BZ WBK S.A.
posiada∏ 49 punktów obs∏ugi klientów.
W roku 2001 wielkoÊç Êredniorocznego zatrudnienia w spó∏ce wynosi∏a 338 osób.
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WBK AIB Asset Management S.A.
WBK AIB Asset Management S.A. jest
spó∏kà akcyjnà z siedzibà w Poznaniu.
Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏ki jest zarzàdzanie aktywami klientów prowadzone
w oparciu o zezwolenie Komisji Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d z sierpnia 1997r. na
zarzàdzanie pakietem papierów wartoÊciowych na zlecenie klientów.
Na koniec 2001 roku wartoÊç aktywów powierzonych przez klientów spó∏ce WBK AIB
Asset Management S.A. wynios∏a 291 mln

z∏. Dzi´ki wysokiej jakoÊci zarzàdzania, d∏ugoterminowe stopy zwrotu portfeli inwestycyjnych spó∏ki nale˝a∏y do najlepszych na
rynku. Jako strona zajmujàca si´ konstrukcjà lokaty gwarantowanej Euroindex, WBK
AIB Asset Management S.A. jest jednym
z twórców sukcesu czterech emisji tego produktu, które przeprowadzono w zesz∏ym roku, gromadzàc Êrodki o ∏àcznej wysokoÊci
306 mln z∏.

WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A.
WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarzàdza funduszami inwestycyjnymi. WBK AIB TFI S.A. to firma, która dzia∏a na rynku funduszy inwestycyjnych (wczeÊniej powierniczych). Powsta∏a ona w wyniku realizacji przez Bank Zachodni WBK S.A.
strategii rozbudowy segmentu bankowoÊci inwestycyjnej w ramach grupy kapita∏owej Banku.
Towarzystwo, jako organ ka˝dego z funduszy, zarzàdza i reprezentuje fundusze. Fundusze inwestujà powierzone Êrodki w instrumenty finansowe rynku kapita∏owego i pieni´˝nego.
WBK AIB TFI S.A. zarzàdza obecnie pi´cioma funduszami inwestycyjnymi:
■ ARKA Du˝e Spó∏ki Otwartym Funduszem Inwestycyjnym,
■ ARKA Ma∏e Spó∏ki Otwartym Funduszem Inwestycyjnym,
■ ARKA Ochrona Kapita∏u Otwartym Funduszem Inwestycyjnym,
■ ARKA WBK Specjalistycznym Otwartym Funduszem Inwestycyjnym,
■ ARKA Bie˝àcy Dochód Specjalistycznym Otwartym Funduszem Inwestycyjnym.
W 2001 roku wzros∏y aktywa wi´kszoÊci funduszy inwestycyjnych. Najwi´kszy wzrost odnotowa∏y fundusze detaliczne a zw∏aszcza Arka Ochrona Kapita∏u, której aktywa zwi´kszy∏y si´ o 120,4 mln z∏ w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏y si´ programy systematycznego oszcz´dzania, w tym szczególnie Pewny Start Dziecka
w ramach funduszu Ochrona Kapita∏u. Do wa˝niejszych osiàgni´ç spó∏ki w 2001 roku nale˝y wygrana w przetargu na obs∏ug´ Powszechnego Programu Emerytalnego dla jednej
z wi´kszych spó∏ek polskich oraz zawarcie nowych umów na zarzàdzanie aktywami z firmami ubezpieczeniowymi. Wg stanu na koniec roku 2001 wartoÊç aktywów funduszy inwestycyjnych ogó∏em wynios∏a 153,6 mln z∏.

raport roczny 2 0 0 1
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BZ WBK Finanse & Leasing S.A.
BZ WBK Finanse & Leasing S.A. oferuje
pe∏nà gam´ produktów leasingu dost´pnych na rynku. G∏ównymi produktami sà
leasing operacyjny oraz leasing finansowy,
oferowane jako z∏otowy lub indeksowany do
waluty obcej (euro). BZ WBK Finanse & Leasing S.A. proponuje zarówno produkty
standardowe, jak i produkty indywidualne dostosowane do potrzeb klienta. BZ WBK
Finanse & Leasing S.A. mo˝e równie˝
uczestniczyç jako partner Banku Zachodniego WBK S.A. w wielokana∏owym finansowaniu inwestycji (kredyt, emisja obligacji,
leasing).
Dzi´ki wysokiej dynamice wzrostu portfela umów leasingu, w 2001 roku Spó∏ka BZ

WBK Finanse i Leasing S.A. osiàgn´∏a wynik finansowy w wysokoÊci 1,5 mln z∏. Wed∏ug stanu na koniec 2001 oddano w leasing aktywa o wartoÊci netto 286,6 mln z∏,
a portfel umów wyniós∏ 310,4 mln z∏. Suma
bilansowa BZ WBK Finanse i Leasing S.A.
powi´kszy∏a si´ w 2001 roku o 108% (do poziomu 368,1 mln z∏.), a przychody ze sprzeda˝y o blisko 157% (do 100,8 mln z∏). Dynamiczny rozwój BZ WBK Finanse & Leasing S.A. w 2001 roku jest wynikiem szeregu czynników, z których najwa˝niejsze to
podwy˝szenie efektywnoÊci struktur sprzeda˝owych, modyfikacje produktowe oraz
wprowadzenie bardziej efektywnych rozwiàzaƒ proceduralnych.

.....
.....
.....
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3. Przychody netto z tytu∏u odsetek
2001

2000
pro forma

391 380

589 235

1 603 677
203 024
454 070
1 526
13 252

1 423 853
92 511
540 373
3 695
134 401

2 666 929

2 784 068

2001

2000
pro forma

220 675

457 179

1 802 711
100
2 428

1 436 292
52
1 587

2 025 914

1 895 110

2001

2000
pro forma

92
8 895

38
17 603

8 987

17 641

Przychody z tytu∏u odsetek
Instytucje finansowe
Podmioty gospodarcze, jednostki bud˝etowe
i ludnoÊç
Papiery wartoÊciowe handlowe
Papiery wartoÊciowe lokacyjne
Po˝yczka podporzàdkowana
Inne

Koszty z tytu∏u odsetek

Instytucje finansowe
Podmioty gospodarcze, jednostki bud˝etowe
i ludnoÊç
Po˝yczka podporzàdkowana
Inne

4. Przychody z tytu∏u dywidend

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu
Papiery wartoÊciowe lokacyjne

raport roczny 2 0 0 1
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5. Wynik na operacjach aktywami
przeznaczonymi do obrotu

Wynik z pozycji wymiany
Instrumenty procentowe
Instrumenty pochodne (walutowe)
Inne

2001

2000
pro forma

137 077
(8 252)
424 060
(6 931)

127 946
182 752
74 691
(2 385)

545 954

383 004

2001

2000
pro forma

607 032
419 805
127 006
(8 023)
13 029
93 629
75 500

522 162
474 359
119 392
(12 112)
32 204
58 687

1 327 978

1 194 692

6. Koszty operacyjne

Koszty pracownicze (komentarz 7)
Koszty administracji
Amortyzacja (komentarz 18)
Zysk ze sprzeda˝y majàtku trwa∏ego
Amortyzacja wartoÊci firmy (komentarz 17)
Koszty restrukturyzacji
Inne

W 2001 roku po fuzji Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego
S.A. rozpocz´to proces restrukturyzacji Centrali i placówek banku. Obejmuje on racjonalizacj´ sieci oddzia∏ów, zmiany w strukturze organizacyjnej banku oraz restrukturyzacj´ zatrudnienia a jego planowane zakoƒczenie ma nastàpiç do koƒca 2003 roku. W sprawozdaniu finansowym bank ujà∏ przysz∏e koszty zwiàzane z tym procesem.

7. Koszty pracownicze

Wynagrodzenia brutto
Narzuty na p∏ace
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2001

2000
pro forma

520 567
86 465

436 690
85 472

607 032

522 162


8. Odpis na ryzyko kredytowe
z tytu∏u utraty wartoÊci

Nale˝noÊci od innych banków
Nale˝noÊci od klientów:
- Rezerwy celowe na ryzyko kredytowe
- Rezerwy utworzone na podstawie
ogólnej analizy kredytowej
- Rezerwy na zobowiàzania pozabilansowe
Inne

2001

2000
pro forma

(4 142)

6

(80 309)

(282 475)

(18 695)
(4 649)
(15 644)

(23 520)
17 950
-

(123 439)

(288 039)

2001

2000
pro forma

(128 950)
27 930

(105 875)
4 059

(101 020)

(101 816)

263 104

246 774

(73 669)
212 149

(74 032)
173 846

(239 500)
(101 020)

(201 630)
(101 816)

2001

2000
pro forma

162 084
72 960 284
2,22
2,22

144 903
70 428 274
2,06
2,06

9. Podatek dochodowy

Podatek nale˝ny
Podatek odroczony (komentarz 26)

Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy wed∏ug
stawki 28% (2000: 30%)
Przychody nie podlegajàce opodatkowaniu
Koszty nie stanowiàce
kosztów uzyskania przychodu
Podatek dochodowy

10. Zysk na jednà akcj´

Zysk netto przypadajàcy na akcjonariuszy
Âredna wa˝ona liczba akcji
Zysk na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏)
Rozwodniony zysk na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏)

raport roczny 2 0 0 1
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11. Gotówka i Êrodki pieni´˝ne
w Narodowym Banku Polskim

Gotówka
Ârodki pieni´˝ne w NBP
Razem, uj´te w pozycji "Êrodki pieni´˝ne"
(komentarz 31)

2001

2000
pro forma

593 076
723 166

437 138
460 419

1 316 242

897 557

W zwiàzku z koniecznoÊcià utrzymywania rezerwy obowiàzkowej Êredni stan dziennych
Êrodków na rachunku bie˝àcym w NBP, w grudniu 2001 wyniós∏ 718 448 tys. z∏.

12. Nale˝noÊci od innych banków

Rachunki bie˝àce w innych bankach
Lokaty w innych bankach
Razem (pokazywane jako ekwiwalent
pieni´˝ny - komentarz 31)
Pozosta∏e lokaty w innych bankach
Odsetki naliczone
Kredyty i po˝yczki udzielone innym bankom
Razem brutto
Minus: rezerwy z tytu∏u utraty
wartoÊci aktywów (komentarz 8)
Razem netto
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2001

2000
pro forma

98 163
3 745 929

37 104
3 558 843

3 844 092
2 070 805
93 278
16 972
6 025 147

3 595 947
1 081 702
46 997
38 172
4 762 818

(7 693)
6 017 454

(11 835)
4 750 983


13. Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu

Obligacje rzàdowe uwzgl´dnione
w Êrodkach pieni´˝nych
(komentarz 31)
Inne obligacje rzàdowe
Inne papiery d∏u˝ne
- Notowane
- Nienotowane
Kapita∏owe papiery wartoÊciowe
- Notowane
- Nienotowane

2001

2000
pro forma

166 905
193 449
390 457
290 406
100 051
1 391
1 391
752 202

331 898
99 372
162 029
60 408
101 621
1 954
1 954
595 253

14. Pochodne instrumenty finansowe
i zobowiàzania przeznaczone do obrotu
Grupa wykorzystuje nast´pujàce instrumenty pochodne zarówno dla celów zabezpieczajàcych jak i nie-zabezpieczajàcych:
Kontrakty terminowe typu forward – sà to
transakcje terminowe o indywidualnie negocjowanych stopach procentowych, których rozliczenie kasowe w okreÊlonym dniu
w przysz∏oÊci musi uwzgl´dniaç ró˝nic´
miedzy zakontraktowanà stopà procentowà
i bie˝àcà stopà rynkowà, w odniesieniu do
konkretnej kwoty g∏ównej.
Swapy walutowe i swapy na stop´ procentowà – sà to zobowiàzania wymiany jednego
strumienia przep∏ywów pieni´˝nych na inny. „Swapy” prowadzà do ekonomicznej wymiany walut lub stóp procentowych (np.
sta∏a stopa na zmiennà) lub ich kombinacji
(tj. crossowe swapy walutowe na stop´ procentowà). Za wyjàtkiem pewnych swapów
walutowych, nie ma miejsca wymiany kwoty
g∏ównej. Ryzykiem kredytowym Grupy jest
potencjalny koszt zastàpienia kontraktów

raport roczny 2 0 0 1

swapowych, jeÊli kontrahenci nie wywià˝à
si´ ze swoich zobowiàzaƒ. Ryzyko to jest
monitorowane na bie˝àco w odniesieniu do
bie˝àcej wartoÊci godziwej, udzia∏u kwoty
g∏ównej kontraktów i p∏ynnoÊci rynku.
W celu kontroli podj´tego ryzyka kredytowego, Grupa ocenia kontrahentów przy zastosowaniu tych samych technik co w dzia∏alnoÊci kredytowej.
Opcje
Bank nie wystawia opcji na w∏asny rachunek. Jednak˝e, bank ma w portfelu kilka
pozycji opcyjnych, w∏àczajàc pozycje opcji
wbudowanych, które sà w pe∏ni dopasowane, co eliminuje ryzyko stopy procentowej
i walutowe. Pozycje te zawierajà specyficznie skonstruowane produkty denominowane w z∏otych, dla których nie istnieje ˝aden
rynek, na którym mo˝na by je up∏ynniç.
Wziàwszy pod uwag´ ma∏e kwoty tych pozycji, premia na tych produktach jest amortyzowana metodà liniowà.
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WartoÊç
nominalna

WartoÊç godziwa
Aktywa
Pasywa

22 512 521

236 660

177 346

236 660

177 346

2 124 742

16 018

37 357

64 977
1 065 898

7 862
35 081

84

58 961

37 441

295 621

214 787

44

3 125

44

3 125

3 788
69 466

5 793

73 254

5 793

31 grudnia 2001
Instrumenty pochodne
przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty walutowe
Swapy walutowe
Razem instrumenty pochodne
w obrocie pozagie∏dowym
Pochodne instrumenty procentowe
Swapy procentowe
Opcje procentowe
w obrocie pozagie∏dowym
Inne kontrakty procentowe
Razem instrumenty
pochodne w obrocie pozagie∏dowym
Razem pochodne aktywa/
(zobowiàzania)
przeznaczone do obrotu
Instrumenty pochodne
zabezpieczajàce
Instrumenty pochodne
zabezpieczajàce przed
ryzykiem zmiany wartoÊci
godziwej
Swapy procentowe
Razem pochodne aktywa/
(zobowiàzania) zabezpieczajàce

57 000

31 grudnia 2000 pro forma

Pochodne instrumenty walutowe
Terminowe kontrakty walutowe
Swapy walutowe
Razem instrumenty pochodne
w obrocie pozagie∏dowym

5 683 476
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Pochodne instrumenty procentowe
Swapy procentowe
Kontrakty na terminowà
stop´ procentowà
Opcje procentowe
w obrocie pozagie∏dowym
Inne kontrakty procentowe
Razem instrumenty pochodne
w obrocie pozagie∏dowym
Razem aktywa/(zobowiàzania)
pochodne

588 710

393

6 576

294 242

2 076

-

67 534
492 231

6
21 245

6
21 253

23 720

27 835

96 974

33 628

W sprawozdaniu finansowym za okres od 31 grudnia 2000 r. pochodne instrumenty
finansowe nie by∏y wykazywane wed∏ug wartoÊci godziwej.

2001

2000
pro forma

295 665

96 974

217 912

33 628

2001

2000
pro forma

Kredyty dla klientów
indywidualnych:
Kredyty w rachunku bie˝àcym
Karty kredytowe
Kredyty d∏ugoterminowe
Kredyty hipoteczne

1 803 757
443 774
84 992
641 004
633 987

1 605 907
445 481
26 727
836 838
296 861

Kredyty dla klientów korporacyjnych:
BezpoÊrednie kredyty komercyjne
Udzia∏y w kredytach konsorcjalnych

9 975 838
8 936 240
1 039 598

9 568 927
8 838 446
730 481

Pozosta∏e
Odsetki
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
przeniesione do po˝yczek udzielonych
W tym uwzgl´dnione w Êrodkach
pieni´˝nych (komentarz 31)
Razem kredyty i po˝yczki brutto
Odpisy na ryzyko kredytowe
z tytu∏u utraty wartoÊci
Razem kredyty i po˝yczki netto

48 572
69 157

14 556

1 615 567

2 409 010

13 512 891

357 556
13 598 400

(844 310)
12 668 581

(1 091 390)
12 507 010

Dodatnia wycena pochodnych
instrumentów finansowych (aktywa)
Ujemna wycena pochodnych
instrumentów finansowych (zobowiàzania)

15. Nale˝noÊci od klientów
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Saldo na 1 stycznia 2000
Utworzenie rezerw
Rozwiàzanie rezerw

Saldo na 31 grudnia 2000
Korekty wartoÊci godziwej
w wyniku zastosowania MSR 39
Utworzenie rezerw
Rozwiàzanie rezerw
Wykorzystanie
Saldo na 31 grudnia 2001

Rezerwa
celowa
na ryzyko
kredytowe

Inne
rezerwy

Suma
rezerw

780 229
793 715
(587 411)

81 337
23 520
-

861 566
817 235
(587 411)

986 533

104 857

1 091 390

(208 867)
830 892
(741 926)
(103 717)
762 915

(53 286)
29 824
81 395

(262 153)
860 716
(741 926)
(103 717)
844 310

16.Lokacyjne papiery wartoÊciowe
Lokacyjne papiery wartoÊciowe zosta∏y podzielone na dwie grupy: - dost´pne do sprzeda˝y oraz – utrzymywane do terminu zapadalnoÊci w zale˝noÊci od intencji Zarzàdu oraz
mo˝liwoÊci odnoÊnie utrzymywania poszczególnych papierów wartoÊciowych w portfelu
Grupy.

2001

2000
Pro forma

Papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
D∏u˝ne - w wartoÊci godziwej
(2000: zamortyzowana cena nabycia)
- Notowane
- Nienotowane

328 579
328 579
-

285 470
285 470
-

Kapita∏owe - w wartoÊci godziwej
(2000: cena nabycia)
- Notowane
- Nienotowane

275 222
7 612
267 610

415 746
7 753
407 993

-

-

603 801

701 216

Rezerwa z tytu∏u utraty wartoÊci aktywów
Razem papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
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Papiery wartoÊciowe utrzymywane
do terminu zapadalnoÊci
D∏u˝ne - zamortyzowana cena nabycia
- Notowane
- Nienotowane
Rezerwa z tytu∏u utraty wartoÊci aktywów
Razem papiery wartoÊciowe
utrzymywane do terminu zapadalnoÊci

1 355 851
1 355 851
-

1 299 685
1 291 442
8 243
-

1 355 851

1 299 685

Razem papiery wartoÊciowe

1 959 652

2 000 901

Dost´pne
do sprzeda˝y

Utrzymywane
do terminu
zapadalnoÊci

Razem

701 216

1 299 685

2 000 901

196 236
13 472
(307 123)
603 801

(4 439)
265 690
(205 085)
1 355 851

191 797
279 162
(512 208)
1 959 652

Stan na poczàtku roku
Korekty wartoÊci godziwej
w wyniku zastosowania MSR 39
Zwi´kszenia
Zmniejszenia (sprzeda˝ i wykup)
Stan na koniec roku

17. WartoÊç firmy
2001
WartoÊç firmy brutto
Umorzenie
WartoÊç firmy netto

145 679
(145 088)
591

WartoÊç firmy brutto na poczàtek okresu
- zwi´kszenia
- zmniejszenia
WartoÊç firmy brutto na koniec okresu
Umorzenie na poczàtek okresu
- umorzenie za rok obrotowy (KBS Zielona Góra)
- umorzenie za rok obrotowy (BBB)
- umorzenie za rok obrotowy (Rolbank)
Umorzenie na koniec okresu
WartoÊç firmy netto

raport roczny 2 0 0 1
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18. Rzeczowy majàtek trwa∏y
Grunty
budynki
i budowle

Urzàdzenia
Ârodki
techniczne transportu

Inwestycje Pozosta∏e
rozpocz´te

Razem

WartoÊç brutto
Stan na
31grudnia 2000
Zwi´kszenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
Stan na
31 grudnia 2001

495 902
(15 889)
128 550

569 833
(14 409)
(13 677)

23 894
(5 642)
4 750

118 792
445 158
(6 519)
(234 391)

60 397 1 268 818
11 964
457 122
(4 816) (47 275)
114 768
-

608 563

541 747

23 002

323 040

182 313 1 678 665

Umorzenie
Stan na
31 grudzieƒ 2000
Amortyzacja
Przeniesienia
Zmniejszenia
Stan na
31 grudnia 2001

81 914
20 355
8 655
(1 203)

308 468
73 381
(87 929)
(10 435)

11 305
4 103
(4 217)

-

30 011
29 167
79 274
(3 298)

431 698
127 006
(19 153)

109 721

283 485

11 191

-

135 154

539 551

5 410
14 833

11 309
-

-

-

1 856
-

18 575
14 833

413 988

261 365

12 589

118 792

30 386

837 120

478 599

246 953

11 811

323 040

45 303 1 105 706

Nieplanowany
odpis amortyzacyjny
Rezerwa
WartoÊç ksi´gowa netto
Stan na
31 grudnia 2000r.
Stan na
31 grudnia 2001r.

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne dotyczà majàtku likwidowanych jednostek (planowane zakoƒczenie do koƒca 2002 roku) oraz likwidacji sprz´tu informatycznego.
Rezerwa na deprecjacj´ dotyczy nieruchomoÊci przewidzianych do sprzeda˝y w 2002 roku, których wartoÊç ewidencyjna netto jest wy˝sza od wartoÊci wyceny rynkowej.
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19. Inne aktywa

Rozliczenia premii z tytu∏u opcji
Koszty op∏acone z góry
Rozrachunki mi´dzybankowe
Rozrachunki mi´dzyoddzia∏owe
D∏u˝nicy ró˝ni
Aktywa do zbycia
Pozosta∏e aktywa
Pozosta∏e akcje i udzia∏y

2001

2000
pro forma

59 090
19 870
12 278
164 611
719
116 230
169 179

21 765
54 404
9 562
262 350
1 126
91 402
-

541 977

440 609

20. Zobowiàzania wobec innych banków

Depozyty od innych banków
Odsetki

2001

2000
pro forma

1 496 279
4 026

1 390 698
17 190

1 500 305

1 407 888

2001

2000
pro forma

-

1 642

2001

2000
pro forma

19 135 463
15 835
233 996
19 385 294

17 306 946
110 270
241 469
17 658 685

21. Pozosta∏e depozyty

Certyfikaty depozytowe

22. Zobowiàzania wobec klientów

Depozyty
Pozosta∏e zobowiàzania
Odsetki

raport roczny 2 0 0 1
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23. Zobowiàzania podporzàdkowane

Po˝yczka podporzàdkowana

2001

2000
pro forma

10 048

10 048

Zgodnie z decyzjà NBP po˝yczka otrzymana od Ford Credit Europe plc w kwocie 10 000
tys. z∏ traktowana jest jako zobowiàzanie podporzàdkowane. Po˝yczka otrzymana zosta∏a
w dniu 10 lipca 1996 r. na 6 lat, a jej oprocentowanie wynosi 1% rocznie.

24. Inne zobowiàzania

Rozrachunki mi´dzybankowe
Rozrachunki mi´dzyoddzia∏owe
Koszty i przychody rozliczane w czasie
Inne rezerwy (komentarz 25)
Inne

2001

2000
pro forma

402 531
79 966
74 395
168 150
204 694

361 987
84 432
110 958
102 999
274 400

929 736

934 776

25. Inne rezerwy
2001
Stan na 31 grudnia 2000
Utworzenie
Rozwiàzanie

102 999
106 914
(41 763)

Stan na 31 grudnia 2001

168 150
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26. Ujemna rezerwa na podatek odroczony

Saldo podatku odroczonego netto na poczàtek roku
Wp∏yw wprowadzenia MSR 39
(Obcià˝enie)/Uznanie rachunku zysków
i strat (komentarz 9)
Papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
– aktualizacja wyceny do wartoÊci godziwej
uj´ta w kapita∏ach rezerwowych
Saldo podatku odroczonego na koniec roku
Ujemna rezerwa na podatek odroczony
– zmiany w ciàgu roku
Stan na poczàtek roku
Wp∏yw wprowadzenia MSR 39
(Obcià˝enie)/uznanie rachunku zysków i strat
Papiery wartoÊciowe dost´pne
do sprzeda˝y - aktualizacja wyceny
do wartoÊci godziwej uj´ta
w kapita∏ach rezerwowych
Stan na koniec roku
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
– zmiany w ciàgu roku
Stan na poczàtek roku
Wp∏yw wprowadzenia MSR 39
(Obcià˝enie)/uznanie rachunku zysków i strat
Papiery wartoÊciowe dost´pne do
sprzeda˝y - aktualizacja wyceny
do wartoÊci godziwej uj´ta w
kapita∏ach rezerwowych
Stan na koniec roku
Saldo podatku odroczonego netto na koniec roku

2001

2000
pro forma

(32 534)
29 384

(36 593)
-

27 930

4 059

1 282
26 062

(32 534)

188 473
104 704
152 709

179 904
8 569

5 652
451 538

188 473

(221 007)
(75 320)
(124 779)

(216 497)
(4 510)

(4 370)
(425 476)
26 062

(221 007)
(32 534)

Salda podatku odroczonego tworzy∏y nast´pujàce pozycje:
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
Dochód niezrealizowany z papierów wartoÊciowych
Ulga inwestycyjna
Wycena papierów wartoÊciowych
Wycena instrumentów pochodnych
Inne
Razem

raport roczny 2 0 0 1
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2001

2000
pro forma

284 688
63 319
12 494
74 973
5 652
10 412

57 707
43 799
72 706
14 261

451 538

188 473

26 062

(32 534)

2001

2000
pro forma

603 347
77 093
28 901

514 672
124 837
638 507

1 769 492
636 766

1 718 817
438 192

3 115 599

3 435 025

Odroczona nale˝noÊç podatkowa
Rezerwy na nale˝noÊci
Inne rezerwy
Koszty niezrealizowane z tytu∏u odsetek od lokat
Wycena instrumentów pochodnych
Wycena papierów wartoÊciowych
Inne

Saldo odroczonej nale˝noÊci podatkowej
na koniec roku

27. Zobowiàzania pozabilansowe
Zobowiàzania kapita∏owe

Gwarancje i akredytywy typu standby
Akredytywy dokumentowe
Pozosta∏e
Zobowiàzania do udzielenia kredytu
- o pierwotnym terminie sp∏aty do 1 roku
- o pierwotnym terminie sp∏aty powy˝ej 1 roku

Zabezpieczenia ustanowione na majàtku
Na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. bony skarbowe w wysokoÊci 59 350 tys. z∏ (w wartoÊci nominalnej) stanowi∏y zabezpieczenie funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych. Ponadto
40 000 tys. z∏ stanowi wartoÊç zablokowanych bonów Skarbu Paƒstwa pod po˝yczk´ z BFG,
a na obligacjach Skarbu Paƒstwa ustanowiony jest sta∏y zastaw w wysokoÊci 1 418 065 tys.
z∏ wykorzystywany w momencie zaciàgni´cia kredytu lombardowego.
Znaczàce post´powania sàdowe
W 2001 roku nie zosta∏o wszcz´te post´powanie lub wi´cej post´powaƒ przed sàdem lub
organami administracji paƒstwowej dotyczàcych zobowiàzaƒ lub wierzytelnoÊci Banku
oraz spó∏ek zale˝nych, których ∏àczna wartoÊç stanowi∏aby co najmniej 10% kapita∏ów w∏asnych banku. ¸àcznie wartoÊç wszystkich prowadzonych spraw sàdowych przekracza 10%
kapita∏ów w∏asnych banku.
Grupa Kapita∏owa wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku utworzy∏a rezerwy na
roszczenia sporne w wysokoÊci 13 489 tys. z∏. W ocenie banku rezerwy te sà adekwatne do
ryzyka zwiàzanego z prowadzonymi post´powaniami sàdowymi.
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28. Udzia∏y akcjonariuszy mniejszoÊciowych

Stan na poczàtek roku
Zmniejszenie

2001

2000
pro forma

593
(593)
-

907
(314)
593

W roku 2000 konsolidacjà metodà pe∏nà obj´ty by∏ równie˝ Gliwicki Bank Handlowy
S.A., którego przedsi´biorstwo bankowe zosta∏o zakupione przez Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. w II pó∏roczu 2000 roku. Aktywa i pasywa nabytego od GBH S.A. przedsi´biorstwa bankowego zosta∏y uj´te w sprawozdaniu finansowym Grupy.

29. Kapita∏ akcyjny i premia emisyjna
Kapita∏ akcyjny

Premia
emisyjna

Razem

1 stycznia 2000 r.
Emisja akcji

694 799
34 804

165 984
165 196

860 783
200 000

1 stycznia 2001 r.

729 603

331 180

1 060 783

-

(78 795)

(78 795)

729 603

252 385

981 988

Pokrycie straty Banku
Zachodniego S.A. za rok 2000
31 grudnia 2001 r.

W wyniku po∏àczenia Banku Zachodniego S.A. i WBK S.A., które mia∏o miejsce w 2001
roku oraz zwiàzanej z nim emisji akcji kapita∏ akcyjny banku wynosi 729 603 tys. z∏ i sk∏ada si´ z 72 960 284 sztuk akcji o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da. Cena emisyjna
wyemitowanych w 2001 r. akcji w iloÊci 40 009 302 sztuk równa∏a si´ ich cenie nominalnej.
W zwiàzku z przyj´ciem dla potrzeb uj´cia po∏àczenia w ksi´gach Banku metody ∏àczenia
kapita∏ów zwi´kszenie kapita∏u akcyjnego z tytu∏u emisji po∏àczeniowej wykazane zosta∏o
ju˝ na dzieƒ 1 stycznia 2000 r.

.....
.....
.....

raport roczny 2 0 0 1
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30. Dywidenda na jednà akcj´
Zadeklarowana dywidenda na jednà akcj´ zwyk∏à za rok 2001 wynosi 0,42 z∏.

31. Gotówka i Êrodki pieni´˝ne

Ârodki pieni´˝ne w Narodowym Banku
Polskim i innych bankach
(komentarz 11 i 12)
Nale˝noÊci od innych
banków (komentarz 12)
Handlowe papiery wartoÊciowe
(komentarz 13 i 15)

2001

2000
pro forma

1 414 405

934 661

3 745 929

3 558 843

166 905

689 454

5 327 239

5 182 958

32. Transakcje z podmiotami powiàzanymi
Znaczàce transakcje banku z podmiotami powiàzanymi
W wyniku prowadzonych w ciàgu roku operacji z podmiotami Grupy Banku Zachodniego
WBK S.A. wy∏àczonymi z konsolidacji stan pozycji w sprawozdaniu finansowym jest
nast´pujàcy:
Pozycja
Nale˝noÊci od klientów
Zobowiàzania wobec klientów
Koszty z tytu∏u odsetek
Przychody z tytu∏u odsetek
Przychody z tytu∏u prowizji i op∏at
Pozosta∏e przychody operacyjne
Koszty operacyjne

w tys. z∏
159 242
38 350
5 142
10 746
264
2 696
14 087
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Akcje Banku Zachodniego WBK S.A.
w posiadaniu Cz∏onków Zarzàdu oraz
Cz∏onków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
Wed∏ug stanu na koniec grudnia 2001 roku w posiadaniu Cz∏onków Zarzàdu Banku
Zachodniego WBK S.A. by∏o 4 607 akcji
Banku Zachodniego WBK S.A. zaÊ Cz∏onkowie Rady Nadzorczej na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku posiadali 330 akcji Banku
Zachodniego WBK S.A.
Wynagrodzenia Zarzàdu i Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
Wynagrodzenia wyp∏acone Cz∏onkom Zarzàdu Banku Zachodniego WBK S.A. w roku 2001 wynios∏y 12 044 tys. z∏ a Cz∏onkom
Rady Nadzorczej 422 tys. z∏. Na kwot´
12 044 tys. z∏ wyp∏aconà Cz∏onkom Zarzàdu
w 2001 roku sk∏adajà si´:
■ wynagrodzenia Zarzàdu Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. za okres
od 1 stycznia do 13 czerwca 2001 roku;
■ wynagrodzenia Zarzàdu Banku Zachodniego S.A. za okres od 1 stycznia
do 13 czerwca 2001 roku;

■ wynagrodzenia Zarzàdu Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od 13
czerwca do 31 grudnia 2001 roku.
Analogicznie przedstawiajà si´ sk∏adniki
kwoty 422 tys. z∏ wyp∏aconej Radzie Nadzorczej:
■ wynagrodzenia Rady Banku Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. za
okres od 1 stycznia do 13 czerwca 2001
roku;
■ wynagrodzenia Rady Nadzorczej Banku Zachodniego S.A. za okres od 1
stycznia do 13 czerwca 2001 roku;
■ wynagrodzenia Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od
13 czerwca do 31 grudnia 2001 roku.
Cz∏onkowie Zarzàdu otrzymali w 2001 roku wynagrodzenia ze spó∏ek zale˝nych i stowarzyszonych w wysokoÊci 119 tys. z∏. Nikt
z Cz∏onków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK SA nie pobiera∏ w roku
2001 wynagrodzenia od jednostek zale˝nych i stowarzyszonych.

33. Zakup i sprzeda˝ jednostek gospodarczych
Bank Zachodni WBK S.A. nie zby∏ w 2001 roku ˝adnych spó∏ek, które by∏yby konsolidowane metodà pe∏nà, ani udzia∏u w spó∏kach konsolidowanych. Bank nie zakupi∏ równie˝
w 2001 roku udzia∏ów takich spó∏ek.
Bank Zachodni WBK S.A. przetransferowa∏ akcje i udzia∏y 22 spó∏ek o wartoÊci brutto
ok. 24,5 mln z∏ do podmiotu zale˝nego BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Spó∏ka ta zosta∏a
utworzona w roku 2001 do prowadzenia obrotu akcjami i udzia∏ami spó∏ek prawa handlowego oraz innymi papierami wartoÊciowymi, a tak˝e do poszukiwania inwestorów dla spó∏ek oraz Êwiadczenia us∏ug doradczych.
W roku 2001 Grupa sprzeda∏a udzia∏y w Zachodnich Systemach Teleinformatycznych
Sp. z o.o. (spó∏ka zale˝na) o wartoÊci netto 498,8 tys. z∏ za kwot´ 4 428,0 tys z∏.

raport roczny 2 0 0 1
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34. Znaczàce jednostki zale˝ne
Udzia∏y w przedstawionych poni˝ej spó∏kach zale˝nych uj´te sà w sprawozdaniu finansowym za 2001 rok w pozycji „Pozosta∏e aktywa” i zaprezentowane wed∏ug wartoÊci ksi´gowej netto.

nazwa jednostki

BZ WBK
Finanse & Leasing S.A.
WBK NieruchomoÊci S.A.
Brytyjsko-Polskie
Towarzystwo Finansowe
WBK-CU Sp. z o.o.
AIB WBK Fund
Management Sp. z o.o.
Projekty Bankowe
Polsoft Sp. z o.o.
WBK NieruchomoÊci
i Wspólnicy Sp.
komandytowa
Gliwicki Bank
Handlowy S.A.
BZ WBK
Inwestycje Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne
Cisy Sp. z o.o. w likwidacji

siedziba

wartoÊç
akcji/
udzia∏ów
wg ceny
nabycia

%
posiadanego
kapita∏u
zak∏adowego

udzia∏
w ogólnej
liczbie
g∏osów
na WZA

Poznaƒ
Poznaƒ

15 012
103

99,99%
99,99%

99,99%
99,99%

Poznaƒ
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60,00%

60,00%

Warszawa

2 989

54,00%

54,00%

Poznaƒ

102

51,00%

51,00%

Poznaƒ

37 736

99,99%

99,99%

Gliwice

26 909

97,29%

98,33%

Poznaƒ

5 470

100,00%

100,00%

Cisy

700

100,00%

100,00%

35. Wydarzenia po dacie bilansu
Po dniu bilansowym tj. po 31 grudnia
2001 roku w Banku Zachodnim WBK S.A.
wystàpi∏y nast´pujàce znaczàce zdarzenia:
1. W dniu 24.01.2002 roku Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A. odwo∏a∏a nast´pujàce osoby ze sk∏adu Zarzàdu
Banku:
■ pana Aleksandra Kompfa ze stanowiska Wiceprezesa Zarzàdu Banku,
■ pana Tadeusza Figla ze stanowiska
Cz∏onka Zarzàdu Banku,
■ pana J´drzeja Marciniaka ze stanowiska Cz∏onka Zarzàdu Banku,
■ panià Dorot´ Poniatowskà-Maƒczak ze

stanowiska Cz∏onka Zarzàdu Banku,
■ pana Jacka Sieniawskiego ze stanowiska Cz∏onka Zarzàdu Banku,
■ pana Romualda Szelig´ ze stanowiska
Cz∏onka Zarzàdu Banku.
JednoczeÊnie Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A. powo∏a∏a do sk∏adu
Zarzàdu Banku nast´pujàce osoby:
■ pana Micha∏a Gajewskiego na stanowisko Cz∏onka Zarzàdu Banku odpowiedzialnego za Pion Sprzeda˝y,
■ pana Jacka Marcinowskiego na stanowisko Cz∏onka Zarzàdu Banku odpowiedzialnego za Pion Strategii Biznesu.
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2. Dnia 30 stycznia 2002 roku Zarzàd
Banku Zachodniego WBK S.A. przyjà∏ regulamin zwolnieƒ grupowych w zwiàzku
z wprowadzeniem nowego systemu informatycznego. Bank przewiduje, ˝e do koƒca
2003 roku zwolni 2 150 osób.
3. W dniu 19 lutego 2002 r. Zarzàd Banku
Zachodniego WBK S.A. zaproponowa∏ wyp∏at´ dywidendy w wysokoÊci 30 643 319,28 z∏
z zysku netto Banku Zachodniego WBK
S.A. za 2001r. Proponowana dywidenda na
1 akcj´ wynosiç b´dzie 0,42 z∏. Propozycja
Zarzàdu zostanie przed∏o˝ona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Banku Zachodniego WBK S.A. W zwiàzku
z wyp∏atà dywidendy bank jako p∏atnik podatku odprowadzi podatek u êród∏a zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami i terminem.
4. W dniu 1 marca 2002r. Bank Zachodni
WBK S.A. zby∏ na rzecz Fabryki Urzàdzeƒ
Mechanicznych KAMAX S.A. z siedzibà
w Kaƒczudze:

■ 49 udzia∏ów Kanwig-Agencja Celna Sp.
z o.o. w likwidacji z siedzibà w ˚urawicy, o wartoÊci nominalnej 100 z∏ ka˝dy,
stanowiàcych 49% kapita∏u zak∏adowego i g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników Spó∏ki, o wartoÊci ewidencyjnej na
dzieƒ transakcji wynoszàcej 0 z∏,
oraz
■ 6 700 udzia∏ów Kanwig–Trading ˚urawica Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibà
w ˚urawicy, o wartoÊci nominalnej 100
z∏ ka˝dy, stanowiàcych 77% kapita∏u zak∏adowego i 48,9% g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników Spó∏ki, o wartoÊci
ewidencyjnej na dzieƒ transakcji wynoszàcej 0 z∏.
W wyniku przeprowadzenia transakcji BZ
WBK nie posiada ˝adnych udzia∏ów w powy˝szych spó∏kach. Inwestycje te mia∏y charakter d∏ugoterminowy. Pomi´dzy Bankiem
Zachodnim WBK S.A. i FUM KAMAX S.A.
nie wyst´pujà ˝adne powiàzania. ¸àczna cena sprzeda˝y wynios∏a 1,00 z∏oty.

36. Uzgodnienie wyniku i aktywów netto
Grupy wed∏ug sprawozdaƒ finansowych
sporzadzonych zgodnie z MSR do wyniku
i aktywów netto wed∏ug sprawozdaƒ
finansowych sporzàdzonych zgodnie
z Polskimi Zasadami Rachunkowosci (PZR)
Wynik netto
za 2001 rok

Aktywa netto
na 31 grudnia 2001

Wed∏ug Polskich Zasad RachunkowoÊci:
Wp∏yw wdro˝enia MSR 39:
- wycena portfela kredytowego
- wycena papierów wartoÊciowych
- wycena instrumentów pochodnych

148 509

2 154 432

14 322
15 214
(15 961)

360 907
142 707
(17 209)

Wed∏ug Mi´dzynarodowych
Standardów RachunkowoÊci:

162 084

2 640 837

raport roczny 2 0 0 1

221

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
według Międzynarodowych Zasad Rachunkowości

.....
.....
.....

222

$
$

Opinia Bieg∏ego Rewidenta
Dla Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapita∏owej Banku Zachodniego WBK S.A.
przedstawionego na stronach od 150 do
223. Sporzàdzenie tego sprawozdania finansowego stanowi obowiàzek Zarzàdu
Banku. Naszym obowiàzkiem jest wyra˝enie, w oparciu o wykonane przez nas badanie, opinii co do prawid∏owoÊci i rzetelnoÊci tego sprawozdania finansowego.
PrzeprowadziliÊmy nasze badanie w sposób zgodny z Mi´dzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Zgodnie z wymaganiami tych Standardów zaplanowaliÊmy i
przeprowadziliÊmy nasze badanie w taki
sposób aby uzyskaç dostateczny poziom
pewnoÊci co do tego, ˝e sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych b∏´dów.
Rewizja sprawozdania finansowego obejmuje badanie dowodów ksi´gowych potwierdzajàcych prawid∏owoÊç i rzetelnoÊç
danych finansowych i ich prezentacji
w sprawozdaniu finansowym, w oparciu
o testy prób sald i transakcji. Ponadto badanie sprawozdania finansowego obejmuje
ocen´ stosowanych zasad rachunkowoÊci
oraz istotnych za∏o˝eƒ i szacunków dokonanych przez Zarzàd, jak równie˝ ca∏oÊciowà ocen´ jakoÊci prezentacji sprawozdania
finansowego. JesteÊmy zdania, ˝e wykonana
przez nas praca rewizyjna jest wystarczajàca
by stanowiç podstaw´ do wyra˝enia opinii
na temat sprawozdania finansowego
Banku.
Naszym zdaniem, skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia prawid∏owo i rzetelnie sytuacj´ finansowà Grupy Kapita∏owej na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. oraz
wynik finansowy i przep∏ywy Êrodków
pieni´˝nych za rok obrotowy zakoƒczony tà
datà, zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami RachunkowoÊci.
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Warszawa, 21 marzec 2002 r.

raport roczny 2 0 0 1
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