Raport półroczny 1996
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że wyniki działania Pierwszego PolskoAmerykańskiego Banku S.A. w pierwszym półroczu 1996 roku, są bardzo dobre. Potwierdza
to słuszność obranych przez nas kierunków rozwoju Banku.
Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza wzrost zysku netto, którego wielkość w pierwszym
półroczu tego roku była bliska wyniku osiągniętego w całym 1995 roku. Uzyskanie takiego
rezultatu byłoby niemożliwe bez Państwa udziału. Jesteśmy dumni, że to właśnie postawa
Klientów zadecydowała o tak dobrych wynikach działalności Banku.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, nie przeprowadziliśmy zmian w strukturze
terytorialnej, cały wysiłek organizacyjny koncentrując na poszerzaniu gamy i poprawie
jakości oferowanych przez Bank usług. Nasi Klienci mogą już korzystać z najnowszych
technologii na świecie, zaadaptowanych na potrzeby polskiego rynku. Stało się to możliwe
dzięki mariażowi amerykańskiego doświadczenia i znajomości polskich realiów.
W przyszłości zamierzamy kontynuować dynamiczny rozwój akcji kredytowej. Ekspansja w
tym kierunku wymaga jednak zapewnienia odpowiedniej bazy kapitałowej, dlatego też
zdecydowaliśmy się na nową emisję akcji serii E. Sukces poprzedniej publicznej subskrypcji
dowodzi, że nasi Akcjonariusze w pełni akceptują obrany przez Bank kierunek działań.
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O Banku
Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. został założony w 1990 roku. Jest średniej wielkości
bankiem komercyjnym posiadającym pięć oddziałów i dziewięć przedstawicielstw działających
w Polsce. Od listopada 1994 roku akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych, a od 1995 roku posiada on pełną licencję dewizową. PPABank jest dynamicznie
rozwijającą się instytucją finansową, specjalizującą się w obsłudze małych i średnich
przedsiębiorstw.
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Nasze atuty
Zorientowanie na Klienta
Działania podejmowane przez Bank mają na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb naszych
Klientów. Spełniamy ich życzenia między innymi poprzez krótki czas rozpatrywania wniosków
kredytowych; możliwość indywidualnego negocjowania warunków umów oraz dogodne godziny
pracy poszczególnych oddziałów Banku. Dzięki znacznemu poszerzeniu sieci placówek, które
nastąpiło w ubiegłym roku, Bank umożliwił Klientom znacznie lepszy dostęp do swoich usług.
Bezpieczeństwo
Pieniądze naszych Klientów znajdują się w rękach profesjonalistów, co zapewnia stały wzrost
ich wartości a przez to dalszy rozwój Banku i poprawę bezpieczeństwa naszych depozytariuszy.
Przywiązujemy dużą wagę do relacji pomiędzy kapitałem własnym a sumą udzielonych
kredytów. Kolejne emisje akcji są uruchamiane w celu utrzymania współczynnika wypłacalności
na odpowiednim poziomie. W pierwszym półroczu 1996 roku kształtował się on na poziomie
16,7 procent, tj. powyżej normy zalecanej przez Nadzór Bankowy.
Dodatkowo wiarygodność PPABanku podnosi fakt notowań jego akcji na giełdzie. Bank jest
poddany ostrym rygorom właściwym dla spółek publicznych, dzięki czemu każdy
zainteresowany ma szeroki dostęp do bieżących informacji na jego temat.
Sprawność obsługi
Przywiązujemy ogromną wagę do sprawnej obsługi
naszych Klientów. Jak wynika z prowadzonych badań,
doceniają oni nasze wysiłki w tym kierunku. W ubiegłym
roku ponad 86 procent Klientów było zadowolonych z
naszej obsługi, a 80 procent deklarowało gotowość
polecenia PPABanku swoim znajomym. W pierwszym
półroczu 1996 roku przeprowadzono cykl szkoleń dla
pracowników z zakresu prawidłowej obsługi Klienta.
Nowe usługi
Z myślą o firmach, które dokonują wielu operacji finansowych dziennie, uruchomiliśmy nową
usługę, tzw. Cash Management. System ten pozwala na bieżącą kontrolę płynności finansowej
przedsiębiorstwa oraz zarządzanie pieniędzmi ulokowanymi w Banku bezpośrednio z siedziby
firmy. Za pomocą komputera, wyposażonego w modem i bogate oprogramowanie
przedsiębiorstwa mogą dokonywać przelewów, pobierać wyciągi lub śledzić sytuację na swoich
rachunkach.
W pierwszym półroczu 1996 roku wprowadziliśmy do naszej oferty kartę kredytową American
Express, dostępną w trzech wariantach - personal (dla osób fizycznych), company (dla
przedsiębiorstw) oraz gold (pozwala na większe wydatki). Rozliczenia są prowadzone ex post w
systemie miesięcznym. Oznacza to, że jest to prawdziwa karta kredytowa tzn. można
dokonywać zakupów za jej pośrednictwem w chwili, gdy na koncie nie ma jeszcze pieniędzy.
Obsługujemy też rachunki powiernicze papierów wartościowych. Pozwala to na maksymalizację
zysków tym Klientom, którzy zamierzają aktywnie wykorzystywać posiadane wolne środki na
rynku pieniężnym.

Realizacja Programu Pożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wspólnie z Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości w kwietniu 1995 roku uruchomiliśmy
Program Pożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przeznaczony zarówno dla firm już
działających, jak i dla nowo powstających przedsięwzięć. Formalności przy uruchamianiu
kredytu zostały zredukowane do niezbędnego minimum, a cenę tej usługi ustaliliśmy na bardzo
atrakcyjnym poziomie.
Program cieszy się dużą popularnością wśród naszych Klientów. Do czerwca 1996 roku
PPABank zatwierdził w ramach Programu 747 kredytów na łączną kwotę 39.9 milionów USD.
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Sukces emisji akcji serii D
Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. przywiązuje szczególną wagę do dobrego
wykorzystania swojego kapitału. Nasi Akcjonariusze podejmują decyzje o przeprowadzaniu
emisji mniejszych, ale z większą częstotliwością, co znacznie ułatwia zarządzanie pozyskanymi
pieniędzmi, umożliwiając jednocześnie utrzymywanie współczynnika wypłacalności na
zaplanowanym poziomie.
Przeprowadzona w pierwszym półroczu emisja akcji serii D zakończyła się pełnym sukcesem, a
liczba zamówionych walorów przekroczyła wielkość oferty subskrypcyjnej.
W II terminie prawa poboru akcjonariusze złożyli zapisy na 279 467 akcji, podczas gdy do
objęcia po zakończeniu I terminu prawa poboru pozostało 100 342 akcje. W wyniku redukcji
zapisów, proporcjonalnie do zgłoszeń, każdemu akcjonariuszowi korzystającemu z prawa
poboru w II terminie przydzielono liczbę akcji stanowiącą średnio 35,9 procent akcji będących
przedmiotem jego zapisu. W ten sposób wszystkie 1 250 000 oferowanych akcji zostało
sprzedanych.
Jest to dowód zaufania, jakim obdarzyli PPABank Akcjonariusze. Z naszej strony deklarujemy,
że uzyskany w ten sposób kapitał wykorzystamy w najlepszy sposób. Pozwoli to na dalszy
rozwój Banku, zgodnie z życzeniami Klientów i oczekiwaniami Akcjonariuszy.
do góry

Pierwsze półrocze 1996 roku w liczbach
Zysk
Rezultaty osiągnięte na koniec pierwszego półrocza 1996 roku świadczą o dynamicznym
rozwoju PPABanku oraz ugruntowaniu jego pozycji na rynku. Tezę tę potwierdza zwłaszcza
dynamiczny wzrost zysku netto. W ciągu sześciu miesięcy tego roku wyniósł on 3,2 miliona
PLN, co stanowi aż 92,6 procent zysku wypracowanego w całym 1995 roku.

Kapitały i fundusze
Na koniec pierwszego półrocza 1996 roku kapitał akcyjny PPABanku wynosił 7,5 miliona PLN.
W dniu 11 lipca 1996 roku został on podniesiony do 10 milionów PLN.

Współczynnik wypłacalności
Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. przywiązuje szczególną wagę do dobrego
wykorzystania swojego kapitału. Utrzymywanie współczynnika wypłacalności na zaplanowanym
poziomie umożliwia dynamiczny wzrost inwestycji na rynkach finansowych, zapewniając
depozytariuszom pełne zabezpieczenie ich środków.

Depozyty
Na koniec czerwca 1996 roku suma depozytów złożonych w Banku wyniosła 147 milionów PLN.
Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 67 procent.
Depozytariuszami PPABanku są przede wszystkim podmioty gospodarcze. Lokowane przez nie
środki, zarówno w polskich złotych, jak i w walutach obcych, stanowią blisko 70 procent
ogólnej sumy depozytów.

Kredyty
W pierwszym półroczu 1996 roku suma udzielonych kredytów wzrosła z 85 milionów PLN na
koniec 1995 roku do 140 milionów PLN, co daje bardzo wysoką, ponad 64,5 procentową
dynamikę.

Kredyty trudne
Jednocześnie odsetek kredytów nieregularnych spadł z 4,5 procent w grudniu 1995 roku do 2,7
procent w czerwcu 1996 roku. Jest to dowód coraz lepszego zarządzania kapitałami Banku.
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Sprawozdanie finansowe
Bilans
30.06.95 30.06.96
AKTYWA
Gotówka i salda w NBP

34 663,5

27 962,5

Należności od innych instytucji finansowych

47 279,5

5 357,7

w tym:
A'vista
Terminowe

27 096,1
20 183,4

4 261,1
1 096,6

Należności od klientów

67 550,7

140
031,6

Dłużne papiery wartościowe

28 421,4

110
128,8

1 667,5

3 562,8

13 185,9

21 015,0

Inne aktywa

2 539,0

1 457,7

w tym:
Przejęte aktywa - do zbycia
Pozostałe

67,8
2 471,2

54,0
1 403,7

Rozliczenia międzyokresowe

4 899,6

16 206,4

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowy majątek trwały

Aktywa razem

200
207,1

325
722,5

PASYWA
Zobowiązania wobec instytucji finansowych

39 776,3

84 515,3

w tym:
a'vista
terminowe

7 591,9
32 184,4

10 441,9
74 073,4

Zobowiązania wobec klientów

88 277,1

147
377,1

w tym:
a'vista
terminowe

28 827,0
59 450,1

50 920,7
96 456,4

1 155,7

22 534,7

35 586,9

30 717,8

295,6

2 957,2

Pasywa podporządkowane

7 620,7

4 572,4

Kapitał akcyjny

7 500,0

7 500,0

14 055,0

14 075,6

258,4

682,8

Fundusze specjalne i inne pasywa
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych
okresów
Rezerwa na podatek dochodowy

Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualnej wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

4 081,1

7 561,1

Zysk (strata) netto

1 600,3

3 228,5

Pasywa razem

200
207,1

325
722,5

Rachunek zysków i strat
30.06.9
5

30.06.9
6

Przychody z tytułu odsetek

15 312,4 24 025,9

Koszty z tytułu odsetek

8 151,5

12 421,4

7 160,9

11
604,5

2 402,2

5 432,2

Koszty z tytułu prowizji

584,2

522,8

Wynik z tytułu prowizji

1 818,0

4 909,4

Wynik na operacjach finansowych

(125,4)

165,1

Wynik z pozycji wymiany

1 130,8

1 657,7

9 984,3

18
336,7

1 007,4

2 767,6

858,2

2 446,3

6 244,3

10 719,5

704,2

1 072,8

(631,9)

(1
811,8)

460,5

937,9

Zysk (strata) brutto

3 013,6

5 991,8

Podatek dochodowy

(1 413,3)

Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prowizji

Wynik na działalności bankowej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty działania banku
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji

Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku
Zysk netto

(2
763,3)

-

-

1 600,3

3 228,5
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