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Fortis Bank Polska S.A.
WPROWADZENIE

NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA: Fortis Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Post pu 15,
S d rejestrowy i numer rejestru: wła ciwym dla Banku s dem rejestrowym jest S d Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, ul. Barska 28/30, 02-315
Warszawa, numer rejestru KRS 6421.
Podstawowy przedmiot działalno ci emitenta: Przedmiotem działania Fortis Bank Polska S.A. jest
wykonywanie czynno ci bankowych, zarówno w złotych, jak i w walutach obcych, dla krajowych
i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, a tak e dla innych organizacji nieposiadaj cych osobowo ci
prawnej. Podstawowym przedmiotem działalno ci Banku według Polskiej Klasyfikacji Działalno ci jest
pozostała działalno bankowa (PKD 6512A), według klasyfikacji przyj tej przez rynek regulowany bran a
jest okre lona jako Instytucje finansowe i banki.
Do zakresu działania Banku w szczególno ci nale y:
•

przyjmowanie wkładów pieni nych płatnych na
prowadzenie rachunków tych wkładów,

•

prowadzenie innych rachunków bankowych,

danie lub z nadej ciem oznaczonego terminu oraz

•

udzielanie kredytów i po yczek pieni nych, w tym kredytów i po yczek konsumenckich,

•

przeprowadzanie bankowych rozlicze pieni nych, w tym przy u yciu kart płatniczych oraz
wydawanie kart płatniczych,

•

udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i por cze oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,

•

emitowanie papierów warto ciowych, w tym obligacji zamiennych oraz bankowych papierów
warto ciowych a nadto wykonywanie czynno ci zleconych oraz zaci ganie zobowi za zwi zanych z
emisj papierów warto ciowych,

•

uczestnictwo w obrocie papierami warto ciowymi, w tym tak e prowadzenie rachunków papierów
warto ciowych,

•

wykonywanie operacji na rynku pieni nym i walutowym, w tym tak e terminowych i pochodnych
operacji finansowych,

•

wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem s warranty,

•

nabywanie i zbywanie wierzytelno ci pieni nych,

•

prowadzenie skupu i sprzeda y warto ci dewizowych,

•

przechowywanie przedmiotów i papierów warto ciowych oraz udost pnianie skrytek sejfowych,

•

wiadczenie nast puj cych usług finansowych:
konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
powierniczych,
leasingowych,
działalno ci maklerskiej,

•

prowadzenie działalno ci akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych i przechowywanie
aktywów funduszy emerytalnych,

•

po rednictwo w prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, po rednictwo w ich zbywaniu i w odkupywaniu, tudzie
przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych,

•

po rednictwo w zakresie usług ubezpiecze maj tkowych,

•

po rednictwo w zakresie usług ubezpiecze osobowych, w tym ubezpiecze na ycie,

•

wiadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z
wył czeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w
czynno ciach, których s stronami,

•

po rednictwo w dokonywaniu przekazów pieni nych oraz rozlicze w obrocie dewizowym,

•

wydawanie instrumentu pieni dza elektronicznego,
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Fortis Bank Polska S.A.
WPROWADZENIE

CZAS TRWANIA DZIAŁALNO CI EMITENTA, JE ELI JEST OZNACZONY
Fortis Bank Polska S.A. nie jest spółk o oznaczonym czasie działania.
WSKAZANIE OKRESÓW, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE
FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE
Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres od 1.01.2005 do 30.06.2005 r. oraz dane
porównywalne za okres od 1.01.2004 do 30.06.2004 r. oraz za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 r. (bilans
oraz zestawienie zmian w kapitale własnym).
SKŁAD OSOBOWY ZARZ DU ORAZ RADY NADZORCZEJ EMITENTA
Na dzie 30 czerwca 2005 roku Zarz d Fortis Bank Polska S.A. funkcjonował w nast puj cym składzie:
nazwisko

funkcja

Jan Bujak

Prezes Zarz du

Alexander Paklons

Pierwszy Wiceprezes Zarz du

Bartosz Chytła

Wiceprezes Zarz du

Jean-Luc Deguel

Wiceprezes Zarz du

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarz du

Koen Verhoeven

Wiceprezes Zarz du

W bie cym roku nast piły nast puj ce zmiany w składzie Zarz du Banku:
•

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 6 stycznia 2005 r. przyj to rezygnacj i odwołano
z funkcji Prezesa Zarz du p. Ronalda F.E. Richardsona z dniem 10 stycznia 2005 r.

•

Uchwał Rady Nadzorczej nr 3/2005 z dnia 6.01.2005 były Wiceprezes Zarz du p. Jan Bujak
został powołany na stanowisko Prezesa Zarz du. W dniu 9 lutego 2005 r. Komisja Nadzoru
Bankowego zatwierdziła nominacj Pana Jana Bujaka na Prezesa Zarz du Banku.

•

Z dniem 1 lutego 2005 r. uchwał Rady Nadzorczej nr 2/2005 z dnia 6.01.2005 r. powołano
nowego Pierwszego Wiceprezesa Zarz du p. Alexandra Paklonsa.

Na dzie 30 czerwca 2005 roku Rada Nadzorcza Fortis Bank Polska S.A. funkcjonowała w nast puj cym
składzie:
nazwisko

funkcja

Luc Delvaux

Przewodnicz cy

Paul Dor

Wiceprzewodnicz cy

Antoni Potocki

Wiceprzewodnicz cy

Werner Claes

Członek Rady

Zbigniew Dresler

Członek Rady

Didier Giblet

Członek Rady

Bernard Levie

Członek Rady

Roland Saintrond

Członek Rady

Thierry Schuman

Członek Rady

Peter Ullmann

Członek Rady

Obraduj ce 24 maja br. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska zatwierdziło
zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
Akcjonariusze powołali w jej skład: Bernarda Levie, Thierry Schuman’a i Peter’a Ullmann’a. Ze wzgl du
na nowe obowi zki zawodowe w grupie Fortis z pełnionej funkcji w Radzie zrezygnował jej dotychczasowy
przewodnicz cy Luc Delvaux. Od 1-go lipca br. zast pił go na tym stanowisku Jos Clijsters, członek
Komitetu Wykonawczego Fortis i Zarz du Fortis Bank odpowiedzialny za lini biznesow Retail Banking.
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Od 1-go lipca 2005 r. w skład Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska wchodz : Jos Clijsters, Paul Dor,
Antoni Potocki, Werner Claes, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Bernard Levie, Roland Saintrond, Thierry
Schuman, Peter Ullmann.
5. WKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE
ZAWIERAJ DANE Ł CZNE – JE ELI W SKŁAD PRZEDSI BIORSTWA EMITENTA
WCHODZ
WEWN TRZNE
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
SPORZ DZAJ CE
SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE.
W ramach Fortis Bank Polska S.A. nie istniej wewn trzne jednostki organizacyjne sporz dzaj ce
samodzielne sprawozdania finansowe.
6. WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST JEDNOSTK
DOMINUJ C
LUB ZNACZ CYM
INWESTOREM ORAZ CZY SPORZ DZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
Jedynym podmiotem podporz dkowanym w stosunku do Banku jest Fortis Securities Polska S.A. (FSP).
Bank nie sporz dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ustawy
o rachunkowo ci, z którego wynika, e konsolidacj mo na nie obejmowa jednostki zale nej, je eli dane
finansowe tej jednostki s nieistotne dla realizacji obowi zku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji
maj tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Według stanu na koniec I półrocza 2005 roku suma
bilansowa FSP stanowiła 1,2% sumy bilansowej banku, ł czne przychody FSP stanowiły 0,1% ł cznych
przychodów banku.
7. W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZ DZONEGO ZA OKRES, W
CZASIE KTÓREGO NAST PIŁO POŁ CZENIE – WSKAZANIE,
E JEST TO
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE PO POŁ CZENIU SPÓŁEK, ORAZ
WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ METODY ROZLICZENIA POŁ CZENIA
W I półroczu 2005 roku nie nast piło poł czenie Fortis Bank Polska S.A. z inn jednostk gospodarcz .
8. WSKAZNIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZ DZONE PRZY
ZAŁO ENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ PRZEZ EMITENTA W
DAJ CEJ SI PRZEWIDZIEC PRZYSZŁO CI ORAZ CZY NIE ISTNIEJ OKOLICZNO CI
WSKAZUJ CE NA ZAGRO ENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNO CI
Sprawozdanie finansowe Fortis Bank Polska S.A. zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuowania
działalno ci gospodarczej w daj cej si przewidzie przyszło ci; Zarz dowi Banku nie s znane adne
okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci.
9. STWIERDZENIE, E SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODLEGAŁY PRZEKSZTAŁCENIU W
CELU ZAPEWNIENIA PORÓWNYWALNO CI DANYCH
Pocz wszy od 1 stycznia 2005 r. Bank przyj ł zmian zasad rachunkowo ci dotycz c wyceny kredytów
i po yczek według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej oraz
z uwzgl dnieniem przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi zane z działalno ci
banków. Opis tych zmian oraz uzasadnienie braku przekształcenia w celu zapewnienia porównywalno ci
danych przedstawiono w pkt. 33 „Dodatkowych not obja niaj cych”.
10. WSKAZANIE, CZY W PRZEDSTAWIONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB
PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH DOKONANO KOREKT WYNIKAJ CYCH
Z ZASTRZE E W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA
W przedstawionym półrocznym sprawozdaniu finansowym za pierwsze sze
miesi cy 2005 r.
i porównywalnych danych finansowych za rok 2004 rok nie dokonano korekt wynikaj cych z zastrze e
w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych za lata poprzednie.
11. OPIS PRZYJ TYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO CI, W TYM METOD WYCENY
AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODOW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU
FINANSOWGO ORAZ SPOSOBU SPORZADZENIA RAPORTU FINANSOWEGO I DANYCH
PORÓWNYWALNYCH
Na dzie 30.06.2005 r. Fortis Bank Polska S.A. prowadził rachunkowo na zasadach okre lonych w:
Ustawie z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 r. z pó niejszymi
zmianami),
Ustawie Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 r. z pó niejszymi
zmianami),
Ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami warto ciowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr
111, poz. 937 z 2005 r.),
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Rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo ci
banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673 z 2001 r. z pó niejszymi zmianami),
Rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz.
1674 z 2001 r. z pó niejszymi zmianami),
Rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na
ryzyko zwi zane z działalno ci banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2147 z 2003 r.),
Zasady rachunkowo ci okre lone s w Polityce Rachunkowo ci Fortis Bank Polska S.A. (Zarz dzenie nr
B/01/2005 Prezesa Zarz du Fortis Bank Polska S.A. z dnia 11 stycznia 2005 roku).
Bank stosuje nadrz dne zasady rachunkowo ci okre lone w ustawie o rachunkowo ci, a w szczególno ci:
zasada ci gło ci
Przyj te zasady rachunkowo ci Bank stosuje w sposób ci gły, dokonuj c w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym
tak e dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), ustalania wyniku finansowego
i sporz dzania sprawozda finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikaj ce były
porównywalne. Bank mo e, e skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez wzgl du na dat
podj cia decyzji zmieni dotychczas stosowane rozwi zania na inne, przewidziane przepisami.
W przypadku takim w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym zmiany te nast piły
Bank podaje przyczyny tych zmian oraz okre la liczbowo ich wpływ na wynik finansowy.
zasada kontynuacji
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjmuje si zało enie, e
Bank b dzie kontynuował w daj cej si przewidzie przyszło ci działalno gospodarcz w
niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadło ci, chyba e jest
to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
zasada memoriału i współmierno ci
W ksi gach rachunkowych i wyniku finansowym Bank ujmuje wszystkie osi gni te, przypadaj ce na
jego rzecz przychody i obci aj ce go koszty zwi zane z tymi przychodami dotycz ce danego roku
obrotowego, niezale nie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierno ci przychodów i
zwi zanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane s
koszty lub przychody dotycz ce przyszłych okresów sprawozdawczych oraz przypadaj ce na ten
okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
zasada ostro no ci
Poszczególne składniki aktywów i pasywów Bank wycenia stosuj c rzeczywi cie poniesione na ich
nabycie koszty. W szczególno ci w wyniku finansowym, bez wzgl du na jego wysoko , Bank
uwzgl dnia:

-

zmniejszenia warto ci u ytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym równie
dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

-

wył cznie niew tpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

rezerwy na znane jednostce ryzyko, gro ce straty oraz skutki innych zdarze .
zasada zakazu kompensat
Warto poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i zwi zanych z nimi
kosztów, jak te zysków i strat nadzwyczajnych ustala si oddzielnie. Nie mo na kompensowa ze
sob warto ci ró nych, co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów zwi zanych z nimi
oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
zasada istotno ci
Przy stosowaniu zasad rachunkowo ci Bank przyjmuje uproszczenia, je eli nie wywiera to istotnie
ujemnego wpływu na realizacj zasady prezentowania rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji
maj tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Informacje s istotne, je eli ich pomini cie lub
zniekształcenie mo e wpłyn
na decyzje gospodarcze podejmowane przez u ytkowników na
podstawie sprawozdania finansowego. Istotno informacji zale y od kwoty pozycji lub bł du,
ocenianego w danych okoliczno ciach.
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zasada przewagi tre ci nad form
Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze Bank ujmuje w ksi gach rachunkowych i wykazuje w
sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich tre ci ekonomiczn .
Bank prowadzi ksi gi rachunkowe, przy pomocy systemu komputerowego “Equation” opracowanego
przez brytyjsk firm Misys International Banking Systems Ltd., Londyn. System Equation został
dopuszczony do stosowania Zarz dzeniem Prezesa Zarz du Banku z 01.08.94 r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania w Banku systemu komputerowego Equation.
Sprawozdawczo finansowa Banku przygotowywana jest zgodnie z wymogami okre lonymi we
Wzorcowym Planie Kont Banków wprowadzonym Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia
12 grudnia 2001 r. (Dz. U. 152 poz. 1727 z 2001 r.) w sprawie okre lenia wzorcowego planu kont dla
banków. Z uwagi na to, e akcje Banku dopuszczone s do publicznego obrotu w rozumieniu Ustawy
Prawo o publicznym obrocie papierami warto ciowymi, sprawozdawczo Banku prowadzona jest tak e
na zasadach okre lonych zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych
(Dz. U. Nr 49, poz. 463) oraz Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiada prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U.
Nr 186, poz. 1921 z pó niejszymi zmianami).
Bank posiada dokumentacj opisuj c przyj te zasady rachunkowo ci dotycz ce mi dzy innymi metod
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Plan Kont Banku zawiera wykaz kont
oraz zestaw parametrów wykorzystywanych do oznaczania rachunków w systemie Equation. Komentarz
do planu kont zawiera opisy kont wraz z przypisaniem do nich podstawowych parametrów indeksy
typowych ksi gowa .
rodki trwałe oraz warto ci niematerialne i prawne Bank wycenia na koniec ka dego okresu
sprawozdawczego według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Ponadto Bank
uwzgl dnia równie aktualizacj wyceny przeprowadzon zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz
odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci.
Ustalanie ceny nabycia rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych zakupionych
w walutach obcych nast puje wg kursu redniego NBP z dnia dokonania zapłaty.
Podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych od rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych
i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji ustalony przez Bank. W planie amortyzacji Bank ustala
stawki amortyzacyjne opisane w odr bnym dokumencie „Zasady wyceny”. Tym samym stawki
amortyzacji bilansowej mog si ró ni od stawek amortyzacji podatkowej. Odpisów amortyzacyjnych
od maj tku trwałego i warto ci niematerialnych i prawnych dokonuje si metod liniow w okresach
miesi cznych.
Wykaz przykładowych stawek amortyzacyjnych stosowanych przez Bank dla celów bilansowych:
•

sprz t komputerowy - 33 % w skali rocznej,

•

samochody osobowe - 25 % w skali rocznej,

•

ulepszenia w obcych obiektach - 10 % w skali rocznej,

•

oprogramowanie komputerowe nabyte i u ytkowane przez Bank w formie licencji amortyzowane
jest metod liniow przez okres 3 lat.
11.7. rodki trwałe o warto ci do 3 500,00 PLN s jednorazowo odpisywane w koszty w miesi cu oddania do
u ywania. W I połowie 2005 roku Bank poniósł z tego tytułu koszty w wysoko ci 186 tys. PLN.
11.8. Papiery warto ciowe
Dłu ne papiery warto ciowe klasyfikowane s do nast puj cych kategorii:
•

przeznaczone do obrotu
S to dłu ne papiery warto ciowe, które nabyto w celu uzyskania korzy ci w wyniku
krótkoterminowych waha cen. Na dzie bilansowy papiery dłu ne przeznaczone do obrotu
wycenia si według warto ci rynkowej, natomiast dla aktywów, dla których nie istnieje aktywny
rynek – według warto ci godziwej, a efekt wyceny zalicza si do wyniku operacji finansowych.

•

utrzymywane do terminu zapadalno ci
S to dłu ne papiery warto ciowe, które zostały nabyte z zamiarem utrzymywania do terminu
wykupu. Papiery z tego portfela wycenia si wg zamortyzowanego kosztu z uwzgl dnieniem
odpisów z tytułu trwałej utraty warto ci.
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dost pne do sprzeda y
Jako dost pne do sprzeda y klasyfikowane s dłu ne papiery nie zaliczone do kategorii
„przeznaczone do obrotu” lub „utrzymywane do terminu zapadalno ci”. Papiery te wycenia si w
warto ci godziwej a skutki zmiany warto ci godziwej odnosi si na fundusz z aktualizacji wyceny.

•

kredyty i po yczki
Udzielone kredyty i po yczki wycenia si wg zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem
efektywnej stopy procentowej oraz z uwzgl dnieniem przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw
na ryzyko zwi zane z działalno ci banków. Wycenie wg zamortyzowanego kosztu
z uwzgl dnieniem efektywnej stopy procentowej podlegaj kredyty i po yczki, dla których
ustalone zostały terminy i kwoty przyszłych przepływów pieni nych to jest okre lono
harmonogram spłat kredytu.
Na dzie bilansowy dokonywana jest korekta wyceny papierów do warto ci godziwej a warto
godziwa jest zabezpieczana. Efekt wyceny zalicza si do wyniku operacji finansowych.
Za trwał utrat warto ci papierów warto ciowych uznaje si w szczególno ci:
•

ponoszenie przez emitenta w okresie jednego roku straty nie znajduj cej pokrycia w jego
kapitałach własnych,

•

utrzymywanie si przez okres co najmniej trzech kolejnych miesi cy kursu papierów
warto ciowych poni ej ceny nabycia.
Bank w ramach operacji papierami warto ciowymi zawiera tak e transakcje z przyrzeczeniem odkupu.
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu s to transakcje w ramach, której jedna ze stron zwana dalej
sprzedaj cym zobowi zuje si wobec drugiej strony zwanej kupuj cym do przeniesienia własno ci
zbywalnych papierów warto ciowych (sell buy back) lub dokonania wył cznie blokady papierów
warto ciowych na rzecz kupuj cego (repo) w zamian za zapłat przez kupuj cego kwoty nabycia.
Jednocze nie sprzedaj cy zobowi zuje si wobec kupuj cego do zwrotu otrzymanych rodków, a
sprzedaj cy do przeniesienia z powrotem własno ci papierów warto ciowych (w przypadku transakcji
typu sell by back) lub odblokowania tych papierów (transakcje typu repo). Transakcje z przyrzeczeniem
odkupu maj charakter lokacyjno – depozytowy (lokata u kupuj cego, depozyt u sprzedaj cego). Bank na
bie co ewidencjonuje nale no ci i zobowi zania z tytułu odsetek od transakcji repo. Na dzie
sprawozdawczy transakcje wyceniane s w warto ci rynkowej.
11.9. Akcje i udziały w jednostkach podporz dkowanych wycenia si metod praw własno ci. Skutki wyceny
tych aktywów odnosi si do rachunku zysków i strat jako udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporz dkowanych wycenianych metod praw własno ci, skutki zmiany funduszy własnych jednostki
podporz dkowanej niewykazywane w jej rachunku wyników s odnoszone przez Bank na fundusz z
aktualizacji wyceny. Pozostałe akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wyceniane s według cen
nabycia z uwzgl dnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty warto ci.
11.10. Nale no ci i zobowi zania z tytułu po yczek, kredytów i innych wierzytelno ci wykazuje si w kwocie
wymaganej zapłaty, która obejmuje równie korekt warto ci z tytułu efektywnego rozliczenia prowizji,
odsetki, oraz rezerwy celowe utworzone w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 10
grudnia 2003 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi zane z działalno ci banków (Dz. U. Nr
218 poz. 2147). Wymagane rezerwy tworzy si na koniec ka dego okresu sprawozdawczego. Nale no ci
oraz rezerwy na nale no ci wyra one w walutach obcych przelicza si na złotówki. W ci le okre lonych
przypadkach Bank dokonuje spisania ekspozycji kredytowych w ci ar utworzonych rezerw celowych
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Bank dokonuj c klasyfikacji ekspozycji kredytowych do kategorii ryzyka wykorzystuje dwa niezale ne
od siebie kryteria:
•

terminowo

spłaty kapitału lub odsetek,

• sytuacj ekonomiczno-finansow dłu nika.
W oparciu o przepisy dotycz ce tworzenia rezerw na ryzyko zwi zane z działalno ci banków Bank
dokonuj c klasyfikacji ekspozycji kredytowych do kategorii ryzyka mo e uwzgl dnia rodzaj
zabezpieczenia, którymi zabezpieczone s te ekspozycje.
Szczegółowe kryteria klasyfikacji ekspozycji kredytowych i sposób zmiany kategorii ekspozycji
kredytowych okre laj odr bne przepisy wewn trzne.
Rezerwy celowe tworzone s w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zakwalifikowanych do:
•

kategorii „normalne” – w zakresie ekspozycji kredytowych wynikaj cych z po yczek i kredytów
detalicznych,
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kategorii „pod obserwacj ”,

• grupy zagro one – w tym do kategorii „poni ej standardu”, „w tpliwe” lub “stracone”.
Na udzielone zobowi zania pozabilansowe o charakterze nieodwołalnym, obarczone ryzykiem sytuacji
nieregularnej klienta, tworzone s rezerwy celowe zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
11.11. Bank dokonuje czynnych rozlicze mi dzyokresowych kosztów, je eli wydatki dotycz miesi cy
nast puj cych po miesi cu, w którym je poniesiono.
Bank dokonuje biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów w wysoko ci zobowi za przypadaj cych
na bie cy okres sprawozdawczy, wynikaj cych w szczególno ci ze:
•

zobowi za wobec pracowników, a w szczególno ci na nabyte przez pracowników prawa w
postaci niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych, premie, inne ruchome cz ci wynagrodze ,
itp.,

•

zobowi za zwi zanych z bie c działalno ci banku, a w szczególno ci zobowi za wobec firm
audytorskich, na doradztwo prawne, koszty telekomunikacyjne, czynsze, materiały biurowe, itp.
Odpisy czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych kosztów nast puj stosownie do upływu czasu
lub wielko ci wiadcze . Czas i sposób rozliczenia uzasadnione s charakterem rozliczanych kosztów, z
zachowaniem zasady ostro no ci.
Przewidywane, lecz nie poniesione wydatki obj te biernymi rozliczeniami mi dzyokresowymi
zmniejszaj bie co koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, e zobowi zania te nie
powstały.
Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów obejmuj w szczególno ci:
•

otrzymane lub nale ne od kontrahentów rodki z tytułu wiadcze , których wykonanie nast pi w
nast pnych okresach sprawozdawczych,

•
odsetki od nale no ci zagro onych – do czasu ich otrzymania (zapłaty) lub odpisania.
11.12. Bank tworzy rezerwy na przyszłe zobowi zania, których
•

kwota lub termin powstania nie s pewne,

•

ich powstanie jest pewne lub o du ym stopniu prawdopodobie stwa, co oznacza, e wynikaj one z
przeszłych zdarze , istnieje obowi zek wiadczenia, powoduj cy wykorzystanie ju posiadanych
lub przyszłych aktywów jednostki;

•
wiarygodny szacunek kwoty zobowi zania jest mo liwy.
Ponadto Bank tworzy rezerwy na operacje gospodarcze przynosz ce straty. Do operacji takich Bank
zalicza:
• umowy podnajmu powierzchni biurowych po cenach ni szych ni w umowach najmu,
Rezerwy tworzy si w wysoko ci rzeczywistych lub szacunkowych kosztów niemo liwych do unikni cia
przez Bank.
Bank tworzy równie rezerwy na inne przyszłe zobowi zania, a w szczególno ci na skutki tocz cego si
post powania s dowego. Rezerwy na przyszłe zobowi zania tworzone s w ci ar pozostałych kosztów
operacyjnych.
Powstanie zobowi zania, na które uprzednio utworzono rezerw , zmniejsza rezerw . Niewykorzystane
rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniaj cego ich utworzenie zwi kszaj , na dzie , na
który okazały si zb dne odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.
11.13. W zwi zku z przej ciowymi ró nicami mi dzy wykazan w ksi gach rachunkowych warto ci aktywów
i pasywów a ich warto ci podatkow oraz strat podatkow mo liw do odliczenia w przyszło ci, na
koniec ka dego okresu sprawozdawczego Bank tworzy rezerw i ustala aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si w wysoko ci kwoty przewidzianej w
przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi,
które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
podatkowej mo liwej do odliczenia, ustalonej przy uwzgl dnieniu zasady ostro no ci.
Rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si w wysoko ci kwoty podatku
dochodowego, wymagaj cej w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z wyst powaniem dodatnich ró nic
przej ciowych, to jest ró nic, które spowoduj zwi kszenie podstawy obliczania podatku dochodowego w
przyszło ci.
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Na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 38a
(Dz.U.00.54.654 z pó niejszymi zmianami) Bank ujmuje w ksi gach nale no ci od Urz du Skarbowego
w wysoko ci 8% warto ci utworzonych i niezaliczonych na dzie 31 grudnia 2002 do kosztów uzyskania
przychodów rezerw celowych na pokrycie wierzytelno ci z tytułu kredytów zakwalifikowanych przez
banki do kategorii straconych i w tpliwych.
11.14. Kapitały Bank wycenia w warto ci nominalnej.
11.15. Na wynik finansowy netto składa si : wynik działalno ci operacyjnej, wynik operacji nadzwyczajnych,
obowi zkowe obci enia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego. Wynik działalno ci
operacyjnej obejmuje wynik działalno ci bankowej skorygowany o ró nic pomi dzy pozostałymi
przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi, koszty działania banku, amortyzacj
rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych, wynik na warto ci rezerw z aktualizacji.
Wynik działalno ci bankowej obejmuje: wynik z tytułu odsetek, prowizji, przychody z akcji, udziałów
i innych papierów warto ciowych, wynik operacji finansowych oraz wynik z pozycji wymiany.
11.16. Do wyniku finansowego z tytułu odsetek na koniec ka dego okresu sprawozdawczego Bank zalicza:
•

nieotrzymane w okresie sprawozdawczym przychody z tytułu:
- nale nych Bankowi odsetek, w tym dyskonta oraz odsetek skapitalizowanych od nale no ci
zakwalifikowanych jako „normalne” oraz „pod obserwacj ”,
- otrzymanych w poprzednich okresach przychodów z tytułu odsetek w tym dyskonta,
przypadaj cych na bie cy okres sprawozdawczy;

•

otrzymane w bie cym okresie przychody z tytułu odsetek przypadaj ce za okres sprawozdawczy,

•

przypadaj ce za okres sprawozdawczy prowizje rozliczane wg efektywnej stopy procentowej od
nale no ci normalnych, pod obserwacj oraz zagro onych.

•

koszty z tytułu odsetek wymagalnych i niewymagalnych od zobowi za banku przypadaj ce za
okres sprawozdawczy.
Do wyniku finansowego z tytułu odsetek Bank nie zalicza:
•

nale nych odsetek zapadłych i niezapadłych, w tym odsetek skapitalizowanych - od nale no ci
„zagro onych”, które do czasu ich otrzymania lub odpisania stanowi przychody zastrze one

• dyskonta oraz odsetek otrzymanych z góry, przypadaj cych za nast pne okresy sprawozdawcze.
11.17. Prowizje koryguj ce efektywn stop procentow (przychody odsetkowe) od nale no ci normalnych, pod
obserwacj oraz zagro onych zaliczane s do przychodów Banku. Nierozliczone prowizje przypadaj ce
na nast pne okresy sprawozdawcze w bilansie banku pomniejszaj warto kredytu lub po yczki.
Prowizje rozliczane w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej zaliczane s do przychodów
odsetkowych natomiast prowizje rozliczane metod liniow zaliczane s do przychodów prowizyjnych.
Dla potrzeb wyliczania rezerw celowych Bank nie pomniejsza warto ci kredytów nieregularnych
o prowizje rozliczane w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Podstaw do naliczenia
rezerwy na kredyty nieregularne stanowi warto ci kredytów nieregularnych niepomniejszone o prowizje
rozliczane w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
11.18. Bank przeprowadza codzienn wycen pozycji walutowych (w odniesieniu do kursu redniego NBP),
wynik z tych operacji jest odnoszony odpowiednio na konto kosztów lub przychodów z operacji wymiany
i rewaluacji. Wynik z operacji wymiany walut jest obliczany codziennie i odnoszony odpowiednio na
konto kosztów lub przychodów z operacji wymiany i rewaluacji. Obydwa konta prezentowane s w
rachunku zysków i strat w pozycji „wynik z pozycji wymiany”.
Do wyniku finansowego okresu sprawozdawczego z pozycji wymiany zalicza si równie wynik z
transakcji z przyszł dat waluty, które na koniec okresu sprawozdawczego jeszcze nie zapadły.
Wyliczenie tego wyniku odbywa si według nast puj cej zasady:
•

wynik z bie cych transakcji wymiany walut typu spot, swap walutowy, futures oraz terminowych
transakcji wymiany typu forward wylicza si poprzez porównanie kursu transakcyjnego z kursem
rynkowym obowi zuj cym dla analogicznych transakcji na koniec okresu sprawozdawczego, gdy
ró nica pomi dzy dat waluty a dat bie c jest wi ksza ni dwa dni. W pozostałych przypadkach
kursem odniesienia jest kurs redni NBP.
11.19. Bank ustala obci enie wyniku finansowego podatkiem dochodowym na podstawie wyniku finansowego
brutto skorygowanego o trwałe ró nice pomi dzy dochodem podatkowym a dochodem finansowym.
Efekt podatkowy wynikaj cy z ró nic przej ciowych spowodowanych odmienno ci momentu uznania za
przychody i koszty dla celów podatkowych i rachunkowych jest uwzgl dniany jako aktywa lub rezerwa z
tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wysoko rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku
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dochodowego ustala si przy uwzgl dnieniu stawek podatku dochodowego obowi zuj cych w roku
powstania obowi zku podatkowego.
Wszystkie rezerwy celowe utworzone przez Bank, które nie zostały uwzgl dnione w wyliczeniu
zobowi zania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały uznane za ró nice przej ciowe
dla celów wyliczenia podatku odroczonego.
11.20. Do instrumentów pochodnych Bank zalicza nast puj ce transakcje:
•

Forward - przedmiotem terminowej transakcji walutowej forward jest kupno lub sprzeda w
ustalonym terminie w przyszło ci okre lonej kwoty w walucie obcej za złote (lub inn walut
obc ) według kursu terminowego ustalonego w dniu zawarcia transakcji.

•

Market Swap - s to transakcje wymiany walutowej kupna/sprzeda y okre lonej waluty po kursie
bie cym i jednocze nie sprzeda /kupno tej samej kwoty waluty po kursie terminowym.

•

Kontrakty FRA - zobowi zanie do zapłacenia/otrzymania odsetek od kwoty umownego depozytu
w okre lonej dacie w przyszło ci i po ustalonej stopie procentowej w zamian za otrzymanie/
zapłacenie odsetek od tego depozytu wyliczonych wg stawki rynkowej. W momencie rozliczenia
nast puje jedynie kompensata kwoty wynikaj cej z ró nicy pomi dzy warto ci rynkow stóp
procentowych i stop ustalon przez strony w kontrakcie.

•

Kontrakty IRS – transakcja wymiany płatno ci odsetkowych opartych na zmiennej rynkowej stopie
procentowej w zamian za odsetki naliczone wg stawki stałej uzgodnionej w kontrakcie. W datach
płatno ci odsetkowych strony mog dokonywa kompensaty wzajemnych płatno ci w zale no ci
od relacji pomi dzy rynkowymi warto ciami stóp procentowych, na których oparte s płatno ci
podlegaj ce wymianie lub te dokonywa wynikaj cych z kontraktu płatno ci odsetkowych w
kwocie brutto.

•

Kontrakty CIRS - s transakcjami wymiany płatno ci odsetkowych stałych na zmienne w dwóch
ró nych walutach. Sposób rozliczania transakcji jest analogiczny jak dla kontraktów IRS,

•

Kontrakty FX Futures - wystandaryzowane kontrakty giełdowe na wymian walut. Istot kontraktu
jest codzienna giełdowa wycena rynkowa i zwi zane z tym przepływy płatno ci. Kontrakty mog
by rozliczane poprzez fizyczn dostaw walut lub poprzez przekazanie ró nicy kursem kontraktu
a ostateczn cen rozliczeniow ,

•

opcje - kontrakty, w wyniku których jednostka nabywa prawo kupna - opcja kupna (call) lub prawo
sprzeda y - opcja sprzeda y (put) aktywów podstawowych po okre lonej z góry cenie i w
okre lonym czasie. Posiadacz opcji (holder) ma prawo do realizacji, a zatem prawo do kupna w
przypadku opcji kupna- call lub prawo do sprzeda y w przypadku opcji sprzeda y-put. Drug
stron jest wystawiaj cy opcj (writer), ma on obowi zek w przypadku zgłoszenia realizacji opcji
przez nabywc (holder) do jej kupna lub sprzeda y w zale no ci od warunków kontraktu.
Zewn trzne koszty transakcji dotycz ce instrumentów pochodnych nie s uwzgl dniane przy
wprowadzaniu instrumentu finansowego do ksi g rachunkowych banku. Ich warto uznaje si za
nieistotn .
11.21. Bank stosuje rachunkowo zabezpiecze w ograniczonym zakresie. Z istniej cych trzech rodzajów
powi za zabezpieczaj cych tj. zabezpieczenia warto ci godziwej, zabezpieczenia przepływu rodków
pieni nych, zabezpieczenia inwestycji netto Bank stosuje wył cznie zabezpieczenie warto ci godziwej.
Rachunkowo
zabezpiecze polega na symetrycznym ujmowaniu wpływu zmian instrumentu
zabezpieczaj cego i pozycji zabezpieczanej na wynik finansowy. Celem zabezpieczenia warto ci
godziwej jest ograniczanie zagro enia wpływu na wynik finansowy zmian warto ci godziwej
wynikaj cych z okre lonego ryzyka zwi zanego z wprowadzonymi do ksi g rachunkowych aktywami i
zobowi zaniami finansowymi lub okre lon ich cz ci . Bank stosuje rachunkowo zabezpiecze przed
zagro eniem zmianami warto ci godziwej w wyniku zmian stóp procentowych. Pojedynczy instrument
zabezpieczaj cy mo e zosta przeznaczony na zabezpieczenie wi cej ni jednego rodzaju ryzyka, pod
warunkiem, e:
•
•

mo na okre li rodzaje zabezpieczanego ryzyka,
mo na udowodni skuteczno

zabezpieczenia,

•

istnieje mo liwo
zapewnienia, e instrument zabezpieczaj cy jest przeznaczony do
zabezpieczenia przed ró nymi rodzajami ryzyka.
Skuteczno
zabezpieczenia ocenia si poprzez porównywanie zmiany warto ci instrumentu
zabezpieczaj cego lub przepływów rodków pieni nych z niego wynikaj cych ze zmian warto ci
pozycji zabezpieczanej lub przepływów rodków pieni nych z niej wynikaj cych.
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Zabezpieczenie uznaje si za skuteczne, je eli przez okres jego wykorzystania zmiany warto ci godziwej
zabezpieczanego instrumentu lub zmiany przepływu rodków pieni nych z niego wynikaj cych zostan
zrównowa one w przedziale 80% - 125% przez zmian warto ci godziwej instrumentu zabezpieczaj cego
lub zmiany przepływów rodków pieni nych z niego wynikaj cych.
Bank zaprzestaje stosowania rachunkowo ci zabezpiecze warto ci godziwej w przypadku wyst pienia
jednego z poni szych zdarze :
1) instrument zabezpieczaj cy wygasa, zostaje sprzedany, jego wykorzystanie dobiega ko ca, nast puje
jego realizacja
2) zabezpieczenie przestaje spełnia kryteria stosowania wobec niego zasad rachunkowo ci
zabezpiecze zawarte w szczegółowych przepisach o rachunkowo ci.
11.22. Dane finansowe zawarte w raporcie półrocznym sporz dzone zostały z zastosowaniem zasad wyceny
aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto okre lonych na dzie bilansowy, z
uwzgl dnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
o których mowa w ustawie o rachunkowo ci, oraz odpisów aktualizuj cych warto składników
aktywów.
12. WSKAZANIE REDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO, W OKRESACH OBJ TYCH
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYMI DANYMI FINANSOWYMI, W
SPOSUNKU DO EURO, USTALANYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI
rednie kursy wymiany złotego zastosowane do przeliczenia wybranych pozycji bilansu, rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów rodków pieni nych za I półrocze 2005 roku oraz dla danych
porównywalnych za I półrocze 2004 r. w stosunku do EURO, ustalane przez Narodowy Bank Polski, w
szczególno ci:
•

na 30 czerwca 2005 r. obowi zywał ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 czerwca
2005 roku redni kurs EURO w wysoko ci 4,0401;

•

na 30 czerwca 2004 r. obowi zywał ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 czerwca
2004 roku redni kurs EURO w wysoko ci 4,5422;

•

kurs redni EURO, obliczony jako rednia arytmetyczna rednich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesi cy od stycznia do czerwca 2005 r. wynosił 4,0805;
kurs redni, obliczony jako rednia arytmetyczna rednich kursów ustalonych przez Narodowy
Bank Polski na ostatnie dni miesi cy od stycznia do czerwca 2004 r. wynosił 4,7311;

•

w I półroczu 2005 roku najwy szy redni kurs EURO został ogłoszony przez Narodowy Bank
Polski w dniu 29 kwietnia 2005 roku i wynosił 4,2756; najni szy kurs redni EURO NBP ogłosił w
dniu 7 marca 2005 roku i wynosił 3,8839;

•

w I półroczu 2004 roku najwy szy redni kurs EURO został ogłoszony przez Narodowy Bank
Polski w dniu 1 marca 2004 roku i wynosił 4,9149; najni szy kurs redni EURO NBP ogłosił w
dniu 30 czerwca 2004 roku i wynosił 4,5422;
13. WSKAZANIE, CO NAJMNIEJ PODSTAWOWYCH POZYCJI BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW
I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH ZE SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH, PRZELICZONYCH NA
EURO, ZE WSKAZANIEM ZASAD PRZYJ TYCH DO TEGO PRZELICZENIA
1.01.200530.06.2005

1.01.200430.06.2004

Przychody z tytułu odsetek

38 586

28 059

Przychody z tytułu prowizji

10 497

8 229

Wynik na działalno ci bankowej

38 493

29 337

Wynik na działalno ci operacyjnej

14 268

9 237

Zysk (strata) brutto

14 268

9 237

Zysk (strata) netto

11 935

8 042

PODSTAWOWE DANE FINSNOWE (w tys. EURO)
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Suma bilansowa

1 371 796

1 136 418

Nale no ci od sektora finansowego

304 959

197 921

Nale no ci od sektora niefinansowego i sektora
bud etowego

929 579

747 775

0

0

Zobowi zania wobec sektora finansowego

429 930

399 187

Zobowi zania wobec sektora niefinansowego i sektora
bud etowego

713 152

573 360

Kapitały własne, w tym:

158 822

120 368

7 464

6 639

Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej

47 620

(51 301)

Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej

12 198

(33 689)

Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej

(4 428)

162 123

Przepływy pieni ne netto, razem

55 390

77 133

Zobowi zania wobec banku centralnego

- Kapitał zakładowy

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieni nych
sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 roku i porównywalnych danych finansowych za I półrocze
2004 r. przedstawione na stronie tytułowej raportu rocznego przeliczone zostały na EURO wg
nast puj cych zasad:
•

poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na koniec czerwca 2005 roku przeliczono na
EURO według redniego kursu obowi zuj cego na dzie 30 czerwca 2005 r., ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, tj. 4,0401; dane porównywalne na koniec czerwca 2004 roku zostały
przeliczone na EURO według redniego kursu obowi zuj cego na dzie 30 czerwca 2004 roku, w
wysoko ci 4,5422 PLN, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski;

•

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieni nych za pierwsze
półrocze 2005 roku przeliczono na EURO według kursu stanowi cego redni arytmetyczn
rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesi cy od stycznia do
czerwca 2005 r., tj. 4,0805; dane porównywalne za pierwsze półrocze 2004 roku zostały
przeliczone na EURO według kursu stanowi cego redni arytmetyczn
rednich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesi cy od stycznia do czerwca 2004 r.,
tj. 4,7311;
14. WSKAZANIE I OBJA NIENIE RÓ NIC POMI DZY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM
I DANYMI PORÓWNYWALNYMI WG PSR A SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DANYMI
PORÓWNYWALNYMI, KTÓRE ZOSTAŁYBY SPORZ DZONE ZGODNIE Z MSR
Bank prowadzi prace maj ce na celu przygotowanie do sporz dzania sprawozda finansowych zgodnie
z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF). Aktualnie trwaj w Banku
prace nad wdro eniem narz dzi informatycznych zapewniaj cych rozwi zania pozwalaj ce na identyfikacj
i pomiar utraty warto ci portfela kredytowego.
Pomimo doło enia nale ytej staranno ci aktualnie nie jest mo liwe ustalenie wiarygodnej wysoko ci ró nic,
pomi dzy obu standardami rachunkowo ci, w zwi zku z powy szym ró nice te zostały zaprezentowane w
formie opisowej.
Pomi dzy sprawozdaniem finansowym Fortis Bank Polska S.A. sporz dzonym na dzie 30 czerwca 2005
roku według Polskich Zasad Rachunkowo ci (PZR), a sprawozdaniem, jakie zostałoby sporz dzone według
Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF) wyst piłyby ró nice dotycz ce
wyceny rezerw celowych oraz wyceny udziałów Banku w spółce zale nej.
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Bank tworzy rezerwy celowe na utrat warto ci nale no ci z tytułu kredytów i po yczek oraz innych
wierzytelno ci w sprawozdaniu sporz dzonym według PZR w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Finansów
z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi zanie z działalno ci banków.
Zgodnie z MSR 39 ustalenie wysoko ci odpisu aktualizuj cego powinno by ustalane jako ró nica
pomi dzy warto ci bilansow nale no ci a zdyskontowan warto ci przyszłych przepływów pieni nych
z tytułu tej nale no ci, przy u yciu efektywnej stopy procentowej.
Udziały Banku w spółce zale nej (FSP) wycenia si metod praw własno ci, podczas gdy w sprawozdaniu
wg MSSF wycena zostałaby dokonana wg kosztu nabycia (z uwzgl dnieniem odpisów z tytułu utraty
warto ci) lub wg warto ci godziwej zgodnie z MSR 39.
Ponadto nie wyst puj istotne ró nice pomi dzy sprawozdaniem finansowym Banku sporz dzonym na
dzie 30 czerwca 2005 według PZR, a sprawozdaniem, jakie zostałoby sporz dzone według MSSF.
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