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Zarzàdu

Szanowni Paƒstwo

W celu zapewnienia sobie odpowiedniej pozycji w nowym systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych i w obszarze zarzàdzania aktywami Bank powo∏a∏ w 1998 r. nowe spó∏ki: PKO/Handlowy, Powszechne Towarzystwo
ok 1999 by∏ dla polskiej gospodarki okresem spowolnioEmerytalne i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych „Kapita∏ Handlonego i niezrównowa˝onego wzrostu. Po za∏amaniu w pierwszych
wy”. Obie Spó∏ki rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç w 1999 r. i uzyska∏y stosunkomiesiàcach, w drugiej po∏owie roku dynamika gospodarcza uleg∏a
wo silnà pozycje rynkowà.
poprawie, co Êwiadczy o stopniowym przezwyci´˝aniu negatywnych
Za du˝e osiàgni´cie nale˝y uznaç te˝, ˝e pomimo niestabilnych
nast´pstw kryzysu rosyjskiego. Na poczàtku roku Rada Polityki Pieuwarunkowaƒ zewn´trznych, silnego zaanga˝owania w procesy po∏àni´˝nej dokona∏a g∏´bokiej redukcji stóp procentowych, zaÊ w ostatczeniowe, a tak˝e koniecznoÊci udêwigni´cia kosztów podejmowanych
nim kwartale - po ujawnieniu silnej tendencji wzrostowej inflacji przedsi´wzi´ç rozwojowych Bank uzyska∏ znacznie lepsze, ni˝ przed
rokiem, wyniki finansowe. Zysk netto, wynoszàcy 472 mln z∏, by∏
ich znaczàcej podwy˝ki. Zdestabilizowa∏o to w istotny sposób wynik
o 56,7% wy˝szy ni˝ w roku 1998. Na jeden tytu∏ do udzia∏u w dochoodsetkowy Banku.
dzie przypad∏o 5,08 z∏ zysku wobec 3,24 z∏ w poprzednim roku.
Pogorszenie sytuacji finansowej przedsi´biorstw, wywo∏ane silStopa zwrotu z kapita∏u wzros∏a do 15,5%.
nym spadkiem popytu zewn´trznego, i zwiàzane z tym zahamowanie
Na wysoki poziom zysku istotny wp∏yw mia∏y
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej nie pozostawa∏o bez wp∏ywu
przede wszystkim dochody pozaodsetkowe, a tak˝e rena jakoÊç i dynamik´ portfela kredytowego oraz wolulatywnie wolniejszy przyrost kosztów dzia∏ania. Niskie
men operacji zagranicznych Banku Handlowego.
te˝ w stosunku do lat poprzednich by∏o obcià˝enie wyRok 1999 przyniós∏ dalsze zmiany w polskim sekniku brutto podatkiem dochodowym.
torze bankowym. W wyniku prywatyzacji kolejnych
W 1999 r. Bank odnotowa∏ wy˝szà ni˝ przed robanków zwi´kszy∏ si´ udzia∏ kapita∏u zagranicznego
kiem dynamik´ operacji, czego wyrazem by∏ znaczàcy
w aktywach sektora. Na rynku us∏ug bankowych wzroprzyrost depozytów. Wzros∏y one o ponad 1,7 mld z∏, to
s∏a konkurencja ze strony krajowych i zagranicznych
jest o 21,7%. Pozwoli∏o to na ograniczenie zakresu fiinstytucji finansowych.
nansowania funduszami z rynku mi´dzybankowego,
Bank Handlowy w Warszawie SA, wiodàca polska instya tym samym uzyskanie bardziej stabilnej struktury
tucja o prawie 130-letniej tradycji, wyrazi∏ gotowoÊç uczestbilansu. Warto przy tym podkreÊliç, ˝e przyrost deponiczenia w procesach konsolidacyjnych, decydujàcych
zytów ludnoÊci w Banku wyniós∏ 75,7%, a depozyty te
o kszta∏cie sektora bankowego w Polsce. Ju˝ w 1998 r. rozstanowi∏y na koniec roku 27% Êrodków pozyskanych
pocz´liÊmy starania o mo˝liwoÊç udzia∏u w prywatyzacji
przez Bank od Klientów.
Banku Pekao SA, aby wspólnie zbudowaç silnà instytucj´
Cezary Stypu∏kowski
Rozwojowi bazy depozytowej towarzyszy∏a prowao rozpoznawalnym polskim charakterze. Nie przynios∏y one
dzona przez Bank ostro˝na i selektywna polityka krerezultatu, gdy˝ oferta Banku Handlowego zosta∏a odrzucona przez Ministerdytowa oraz dba∏oÊç o w∏aÊciwà struktur´ bilansu, co pozwoli∏o na z∏astwo Skarbu ju˝ na wst´pnym etapie.
godzenie negatywnego wp∏ywu niestabilnoÊci otoczenia na jakoÊç akPo analizie dost´pnych wyborów strategicznych Bank podjà∏ prób´
tywów Banku. W tych warunkach nale˝noÊci kredytowe osiàgn´∏y warpo∏àczenia z BRE Bankiem SA. Naszà intencjà by∏o stworzenie instytucji
toÊç blisko 11 mld z∏ o 8,9% wy˝szà ni˝ w roku poprzednim.
o silnej pozycji w kraju i na rynku mi´dzynarodowym, dyskontujàcej takRok 2000 b´dzie rokiem kolejnych wyzwaƒ stajàcych przed Ban˝e znaczne oszcz´dnoÊci kosztów dzia∏ania. Aktem koƒczàcym wielomiekiem Handlowym. Oczekujemy, ˝e stabilizacji ulegnie nasza pozycja
si´czny wst´pny etap przygotowaƒ by∏o przyj´cie uchwa∏ po∏àczeniowych
strategiczna oraz zakoƒczy si´ proces kszta∏towania nowej struktury
przez NWZA Banku 9 grudnia 1999 r. Proces po∏àczeniowy zosta∏ jednak
akcjonariatu. Bank zamierza kontynuowaç proces aktywnej ekspansji
wstrzymany w wyniku zaskar˝enia tych uchwa∏ przez Skarb Paƒstwa oraz
Handlobanku, zarówno poprzez rozwijanie sieci oddzia∏ów, jak rówGrup´ PZU S.A. Na poczàtku roku PZU S.A. zosta∏ przez Skarb Paƒstwa
nie˝ poprzez wprowadzanie nowych kana∏ów dystrybucji i doskonaledokapitalizowany obligacjami zamiennymi Banku, stanowiàcymi po konnie oferty produktów.
wersji 24,3% jego kapita∏u akcyjnego.
Po dwuletnim okresie stabilizowania si´ nowych rozwiàzaƒ orgaWobec braku rozstrzygni´ç dotyczàcych losów planowanego po∏ànizacyjnych w pionach komercyjnych i konsolidacji bilansu, w najczenia, a w konsekwencji - przysz∏oÊci instytucji, w koƒcu roku swoje
bli˝szej przysz∏oÊci skoncentrujemy swe wysi∏ki na przyspieszeniu
intencje przej´cia kontroli nad Bankiem, jako inwestor strategiczny
ekspansji rynkowej Banku. Przewidujemy, ˝e wydatki poniesione
ujawni∏ Citibank.
w 2000 roku na dalszy rozwój sieci Handlobanku zostanà w znacznej
W 1999 r. koncentrowaliÊmy swojà uwag´ na rozwoju infrastruktucz´Êci skompensowane lepszymi wynikami z dzia∏alnoÊci komercyjry Banku. Du˝ym sukcesem by∏ dynamiczny rozwój dzia∏alnoÊci detanej i inwestycyjnej. Rok 2000 zapowiada si´ zatem jako rok dobrych
licznej - Handlobanku. W 1999 r. uruchomiono ponad 30 nowych odwyników Banku i jego dalszego rozwoju.
dzia∏ów w ca∏ej Polsce. Liczba klientów zwi´kszy∏a si´ do prawie 60 tys.
w koƒcu roku. JednoczeÊnie trwa∏y prace nad konsekwentnym unowoczeÊnianiem i uatrakcyjnianiem oferty dla Klientów indywidualnych.
Z myÊlà o umocnieniu pozycji konkurencyjnej Bank podjà∏ równie˝ liczne przedsi´wzi´cia zmierzajàce do rozbudowy i unowoczeÊnieCezary Stypu∏kowski
nia systemów informatycznych. Zaowocuje to dalszà automatyzacjà
operacji bankowych i zwi´kszeniem efektywnoÊci dzia∏ania.
Prezes Zarzàdu
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Gospodarka
polska
w 1999 r.

R

Niepokojàcym zjawiskiem w 1999 r. by∏o pog∏´bienie si´ ujemnego salda bilansu obrotów bie˝àcych. Deficyt na rachunku bie˝àcym wyniós∏ 11,6 mld USD, a w relacji do PKB 7,6%, sygnalizujàc powa˝ne zachwianie równowagi zewn´trznej gospodarki. By∏ to efekt wzrostu
popytu wewn´trznego przy jednoczesnym os∏abieniu popytu zagranicznego. Wp∏ywy z eksportu i p∏atnoÊci za import spad∏y nierównomiernie
- odpowiednio o 13% i 7% - co znalaz∏o odbicie w powi´kszeniu deficytu bilansu handlowego do 14,4 mld USD. Nadwy˝ka na rachunku
niesklasyfikowanych obrotów bie˝àcych zmala∏a do 3,6 mld USD.

ok 1999 by∏ trudny dla polskiej gospodarki, która funkcjonowa∏a w niekorzystnym otoczeniu zewn´trznym. G∏ówni partnerzy
wymiany handlowej Polski powoli prze∏amywali tendencje stagnacyjne zwiàzane ze skutkami kryzysów w Azji, Rosji i Ameryce ¸aciƒskiej,
a ograniczeniu popytu na polski eksport dodatkowo sprzyja∏ spadek
zewn´trznej si∏y nabywczej euro. Mimo niesprzyjajàcych uwarunkowaƒ mi´dzynarodowych Polska zdo∏a∏a osiàgnàç stosunkowo wysokie
tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 4,1%.
Wobec os∏abienia popytu zagranicznego wiodàcym czynnikiem
wzrostu produktu krajowego brutto by∏ popyt wewn´trzny, stymulowany przez luênà polityk´ pieni´˝nà i fiskalnà. Wzrost spo˝ycia indywidualnego wyniós∏ 5,0% i o 0,9 pkt. proc. przekroczy∏ dynamik´
PKB (w 1998 r. by∏ o 0,1 pkt. proc. ni˝szy od PKB), natomiast nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e wzros∏y o 6,9%, a wi´c w tempie ponad
dwukrotnie ni˝szym ni˝ w 1998 r.

Nap∏yw netto kapita∏u zagranicznego wyniós∏ 9,2 mld USD i by∏
o 1,6 mld USD mniejszy ni˝ w 1998 r. Podobnie jak w poprzednich
latach dominujàcà pozycj´ w jego strukturze stanowi∏y inwestycje
bezpoÊrednie, które osiàgn´∏y - g∏ównie za sprawà wp∏ywów z prywatyzacji (szacunkowo ok. 50%) - rekordowà wartoÊç 6,6 mld USD. Nap∏yw netto inwestycji portfelowych by∏ o 0,3 mld USD mniejszy ni˝
w roku poprzednim i wyniós∏ 1,1 mld USD.

Wolniejszy przyrost inwestycji by∏ efektem pogorszenia kondycji
finansowej przedsi´biorstw, które ucierpia∏y wskutek redukcji zamówieƒ eksportowych. Dynamika produkcji sprzedanej przemys∏u
w 1999 r. wynios∏a 4,4%, czyli o 0,9 pkt. proc. wi´cej ni˝ w 1998 r.,
a produkcja budowlano-monta˝owa wzros∏a o 3,2% w porównaniu
z 11,0% w roku poprzednim.

Dodatnie saldo transakcji rejestrowanych na rachunku kapita∏owym i finansowym nie skompensowa∏o wyp∏ywu walut obcych wyra˝onego kwotà deficytu w transakcjach bie˝àcych, czego nast´pstwem
by∏ spadek rezerw walutowych brutto o 1,9 mld USD.
Poda˝ pieniàdza wzros∏a w 1999 r. o 42,7 mld z∏, tj. o 19,3%,
przekraczajàc za∏o˝enia RPP o 1,7 mld z∏. Stopieƒ monetyzacji gospodarki, mierzony relacjà Êredniego stanu poda˝y pieniàdza w ciàgu roku do nominalnej wartoÊci PKB, zwi´kszy∏ si´ z 35% w 1998 r.
do 39%.

Miniony rok przyniós∏ pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Spowodowa∏y je czynniki o charakterze ekonomicznym - ogólne os∏abienie aktywnoÊci gospodarczej i restrukturyzacja zatrudnienia w przedsi´biorstwach - oraz demograficznym - wchodzenie na rynek pracy
pokolenia wy˝u demograficznego. W rezultacie stopa bezrobocia
wzros∏a do 13,0% w koƒcu roku.

Depozyty z∏otowe ogó∏em wzros∏y o 18,4% w efekcie wzrostu depozytów osób prywatnych i podmiotów gospodarczych odpowiednio
o 13,2% i 30,2%. Niski przyrost Êrodków na rachunkach z∏otowych
osób prywatnych by∏ efektem spadku sk∏onnoÊci do oszcz´dzania
w walucie krajowej w reakcji na redukcj´ oprocentowania. Negatywny wp∏yw na dynamik´ lokat z∏otowych wywar∏y ponadto wyp∏aty gotówkowe dokonane w ostatnich dniach grudnia w zwiàzku z obawami o skutki tzw. problemu roku 2000. Z∏otowa wartoÊç depozytów
walutowych powi´kszy∏a si´ o 18%, niemal w ca∏oÊci za sprawà wzrostu depozytów osób prywatnych.

Deficyt bud˝etu paƒstwa wyniós∏ 12,6 mld z∏, tj. 98,4% planowanej kwoty, a w relacji do PKB 2,1%. Do sfinansowania niedoboru bud˝etowego wykorzystano przychody z prywatyzacji w kwocie
12 mld z∏. Skal´ poluênienia polityki fiskalnej oddaje wielkoÊç deficytu finansów publicznych szacowana na 3,5% PKB. Pogorszenie stanu
finansów publicznych w 1999 r. by∏o pochodnà wysokich kosztów
jednoczesnego wprowadzania czterech reform strukturalnych.
Rada Polityki Pieni´˝nej zak∏ada∏a pierwotnie ograniczenie tempa wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych do 8-8,5% w grudniu 1999 r. Obni˝ka inflacji do 5,6% w lutym sk∏oni∏a Rad´ do korekty celu inflacyjnego na 6,6 -7,8%. Kolejne miesiàce przynios∏y jednak
odwrócenie spadkowej tendencji inflacji, a nasilenie zjawisk inflacyjnych w II pó∏roczu przesàdzi∏o o pora˝ce w realizacji za∏o˝onego
celu. Wzrost cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych (CPI) w 1999 r.
wyniós∏ 9,8% (grudzieƒ 1999 r. do grudnia 1998 r.) i 7,3% w uj´ciu
Êredniorocznym. Analogiczne wskaêniki dla cen produkcji sprzedanej przemys∏u (PPI) wynios∏y 8,1% i 5,6%.

Dà˝enie do utrzymania dotychczasowego poziomu konsumpcji
w warunkach ni˝szego tempa realnego wzrostu p∏ac oraz spadek
kosztu kredytu by∏y g∏ównymi przyczynami silnego wzrostu sk∏onnoÊci do zad∏u˝ania si´ ludnoÊci w 1999 r. Kredyty dla osób prywatnych
wzros∏y o 53,0%, czyli o 20 pkt. proc. wi´cej ni˝ w roku poprzednim.
Ogólne os∏abienie aktywnoÊci gospodarczej, w tym zw∏aszcza dzia∏alnoÊci inwestycyjnej, oraz wi´ksza dost´pnoÊç zagranicznych êróde∏ finansowania sprawi∏y, ˝e tempo wzrostu kredytów dla podmiotów gospodarczych zmala∏o z 27,5% w 1998 r. do 21,6%.
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Przez wi´kszà cz´Êç roku utrzymywa∏a si´ silna presja na deprecjacj´ z∏otego. Niekorzystny wp∏yw na kurs polskiej waluty mia∏y negatywne uwarunkowania zewn´trzne (kryzys gospodarczy w Brazylii
oraz wojna w Kosowie) oraz niekorzystne czynniki wewn´trzne o charakterze ekonomicznym (os∏abienie wzrostu gospodarczego, wzrost
inflacji i deficytu na rachunku bie˝àcym) i politycznym (spory wokó∏
reformy podatkowej). Przeci´tny kurs dolara w 1999 r. wyniós∏ 3,97 z∏
wobec 3,49 z∏ w 1998 r. W pierwszym roku istnienia euro za jednostk´ tej waluty p∏acono przeci´tnie 4,23 z∏.

S

ytuacj´ na rynku pieni´˝nym w pierwszych trzech kwarta∏ach 1999 r. zdeterminowa∏o poluênienie polityki pieni´˝nej w styczniu. Rada Polityki Pieni´˝nej (RPP) obni˝y∏a wówczas stop´ lombardowà o 3 pkt. proc. do 17%, stop´ redyskontowà o 2,75 pkt. proc. do
15,5% i stop´ 28-dniowych operacji otwartego rynku (referencyjnà)
o 2,5 pkt. proc. do 13%.
Nawrót presji inflacyjnej w II po∏owie roku oraz szybkie tempo pog∏´biania si´ deficytu bilansu obrotów bie˝àcych sk∏oni∏y RPP do zaostrzenia polityki pieni´˝nej. We wrzeÊniu podniesiono stop´ 28-dniowych operacji otwartego rynku do 14%, a nast´pnie w listopadzie
wszystkie podstawowe stopy procentowe: lombardowà do 20,5%, redyskontowà do 19%, a referencyjnà do 16%. Wzrost restrykcyjnoÊci
polityki pieni´˝nej banku centralnego oraz niepewnoÊç co do wp∏ywu
tzw. problemu roku 2000 na system bankowy spowodowa∏y wzrost
rynkowych stóp procentowych w ostatnich miesiàcach 1999 r.

SEKTOR BANKOWY

R

ok 1999 r. w sektorze bankowym przebiega∏ pod znakiem
prywatyzacji, fuzji i przej´ç. W ramach transakcji ze Skarbem Paƒstwa
inwestorzy zagraniczni weszli w posiadanie wi´kszoÊciowych udzia∏ów
w trzech bankach zaliczanych do pierwszej dwudziestki sektora pod
wzgl´dem wielkoÊci kapita∏ów w∏asnych. Na poczàtku roku dosz∏o do
najwi´kszej w Polsce fuzji bankowej - po∏àczenia czterech banków
tworzàcych Grup´ Pekao SA - a kilka podobnych operacji, choç na
mniejszà skal´, odnotowano w póêniejszym okresie. Oprócz prywatyzacji i konsolidacji do zmian w strukturze w∏asnoÊciowej banków komercyjnych przyczyni∏y si´ inne transakcje, w których przedmiotem
obrotu by∏y akcje banków, przy czym najcz´Êciej ich wynikiem by∏
wzrost udzia∏ów lub przej´cie kontroli nad bankiem przez inwestorów
zagranicznych.

Ze wzgl´du na strukturalnà nadp∏ynnoÊç polskiego sektora bankowego przez ca∏y rok NBP prowadzi∏ operacje otwartego rynku, polegajàce na emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych (bony pieni´˝ne) o rentownoÊci na poziomie nieznacznie wy˝szym ni˝ stopa referencyjna.
W ten sposób bank centralny oddzia∏ywa∏ bezpoÊrednio na rynkowà stop´ procentowà i wyznacza∏ kraƒcowà przychodowoÊç aktywów banków.
Stan zad∏u˝enia NBP z tytu∏u emisji bonów pieni´˝nych obni˝y∏ si´
z 28,6 mld z∏ w grudniu 1998 r. do 11,1 mld z∏ w koƒcu
1999 r., przy czym by∏ to cz´Êciowo efekt grudniowego spadku popytu
zwiàzanego ze wzrostem zapotrzebowania banków komercyjnych na
p∏ynnoÊç w obawie przed skutkami problemu roku 2000.

Spadek rezerw walutowych i decyzje zmierzajàce do up∏ynnienia kursu z∏otego stworzy∏y warunki do obni˝enia skali obcià˝eƒ
banków z tytu∏u rezerwy obowiàzkowej. W lipcu Rada Polityki Pieni´˝nej zadecydowa∏a o redukcji dotychczasowych stawek tej rezerwy wynoszàcych: 20% od Êrodków z∏otowych p∏atnych na ka˝de
˝àdanie, 11% od Êrodków z∏otowych terminowych i 5% od wk∏adów walutowych - do jednolitej stawki 5%. Równolegle, aby zaabsorbowaç dodatkowà p∏ynnoÊç w sektorze bankowym, NBP wyemitowa∏ specjalne, d∏ugoterminowe obligacje oprocentowane na
poziomie inflacji o ∏àcznej wartoÊci 13,0 mld z∏, które zosta∏y zakupione przez banki komercyjne za Êrodki uwolnione z tytu∏u obni˝ki stawek rezerwy. Po raz pierwszy banki odprowadzi∏y rezerw´
obowiàzkowà zgodnie z nowymi regulacjami 30 wrzeÊnia 1999 r.

O koniunkturze na rynku bonów skarbowych w 1999 r. decydowa∏y w g∏ównej mierze czynniki wewn´trzne, w tym przede wszystkim
zmiany w poziomie podstawowych stóp procentowych. Po znaczàcej
ich redukcji w styczniu rentownoÊci bonów skarbowych spad∏y do najni˝szych historycznie poziomów, a inwestorzy zagraniczni opuÊcili polski rynek pierwotny. Przed powrotem powstrzymywa∏y ich pogarszajàce si´ statystyki gospodarcze i zwiàzane z tym oczekiwania podwy˝ki
stóp procentowych. Po korektach stóp procentowych we wrzeÊniu i listopadzie, gdy nastàpi∏ znaczàcy wzrost rentownoÊci bonów skarbowych, atrakcyjnoÊç lokat w polskie papiery skarbowe os∏abia∏a z kolei
niestabilnoÊç polityczna w kraju, niepokojàce prognozy gospodarcze
oraz obawy zwiàzane z problemem roku 2000.

Wyniki finansowe sektora bankowego w wielkoÊciach absolutnych
by∏y zbli˝one do osiàgni´tych w niepomyÊlnym 1998 r., co oznacza
w efekcie dalsze pogorszenie podstawowych wskaêników efektywnoÊciowych. Wp∏yn´∏o na to g∏ównie zaw´˝enie mar˝y odsetkowej w nast´pstwie dalszego spadku stóp procentowych oraz nasilajàcej si´ konkurencji, koniecznoÊç tworzenia rezerw celowych w zwiàzku
z pogorszeniem jakoÊci portfeli kredytowych oraz wzrost kosztów dzia∏ania, na co wp∏yw mia∏ zw∏aszcza wzrost nak∏adów na rozwój infrastruktury i poszerzenie zakresu oferowanych us∏ug.

W 1999 r. RPP dokona∏a zmian w polityce kursowej, ukierunkowanych na zwi´kszenie elastycznoÊci kursu walutowego. W marcu 1999 r.
rozszerzono pasmo dopuszczalnych wahaƒ kursu Êredniego NBP (tzw.
fixingu) z 12,5% do 15% wokó∏ parytetu centralnego oraz zredukowano
miesi´czne tempo dewaluacji z∏otego z 0,5% do 0,3%. W czerwcu zmodyfikowano fixing walutowy, likwidujàc jego funkcje transakcyjne.

8

RYNEK KAPITA¸OWY

Odnotowano bardzo dynamiczny rozwój rynku terminowego;
zrealizowano blisko 408 tys. transakcji wobec 38 tys. przed rokiem.

K

oniunktura na Warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w 1999 roku by∏a pomyÊlna. Obroty gie∏dowe akcjami osiàgn´∏y wartoÊç prawie 70 mld z∏ i by∏y o 33,1% wy˝sze ni˝ przed rokiem.
Podobnie jak na innych gie∏dach, w tym okresie, g∏ówne indeksy na
GPW wykazywa∏y trendy wzrostowe: WIG wzrós∏ o 41,3%, WIG20
o 43,8%. Pomimo silnej korekty, jaka nastàpi∏a w sierpniu i wrzeÊniu,
w wyniku silnej fali wzrostowej zapoczàtkowanej w po∏owie listopada
WIG ustanowi∏ blisko szeÊcioletnie maksimum.

Rozwój rynku pierwotnego w 1999 r. uleg∏ jednak wyraênemu spowolnieniu. Przeprowadzono zaledwie 54 oferty publiczne, podczas gdy w 1998 i 1997 - odpowiednio 74 i 100
ofert. O ile w roku 1998 ∏àczna wartoÊç wszystkich zrealizowanych ofert akcji osiàgn´∏a 10,4 mld z∏ i 4,3 mld z∏ gwarancji,
o tyle w 1999 r. tylko - odpowiednio - 5,6 mld z∏ i nieca∏e
2 mld z∏.

Podstawowe wskaêniki makroekonomiczne

Produkt krajowy brutto
spo˝ycie indywidualne
nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e
Produkcja sprzedana przemys∏u
Inflacja
CPI
PPI

%, wzrost realny
%, wzrost realny
%, wzrost realny
%, wzrost realny

Stopa bezrobocia

%

Deficyt bud˝etowy
Saldo bilansu obrotów bie˝àcych

% PKB
% PKB

Eksport w walutach wymienialnych
Import w walutach wymienialnych
Saldo bilansu handlowego
Saldo bilansu obrotów bie˝àcych
Rezerwy oficjalne brutto

mln USD
mln USD
mln USD
mln USD
mln USD

XII/XII
XII/XII

1997

1998

1999

zmiana

6,8
6,9
21,7
11,2

4,8
4,7
14,2
3,5

4,1
5,0
6,9
4,4

(0,7)
0,3
(7,3)
0,9

111,2
111,5

108,6
104,8

109,8
108,1

1,2
3,3

10,3

10,4

13,0

2,6

1,3
2,9

2,4
4,4

2,1
7,6

(0,3)
3,2

27 229
38 549
(11 320)
(4 312)
20 670

30 122
43 842
(13 720)
(6 858)
27 382

26 340
40 786
(14 446)
(11 628)
25 494

(12,6%)
(7,0%)
5,3%
69,6%
(6,9%)

Dane
bilansowe
i wyniki
finansowe
Banku
w 1999 r.

BILANS

Rozwój dzia∏alnoÊci sfinansowany zosta∏ g∏ównie z funduszy zewn´trznych, tj. depozytów od klientów. W 1999 r. Bank pozyska∏
o 1 650 mln z∏, tj. o 23,3% wi´cej ni˝ przed rokiem depozytów sektora
niefinansowego i bud˝etowego. WartoÊç zobowiàzaƒ wobec klientów
i sektora bud˝etowego w koƒcu roku wynios∏a 8 734 mln z∏ i stanowi∏a
45,6% ogó∏u pasywów Banku (39,9% w 1998 r.).

W

1999 r. Bank uzyska∏ wy˝szà ni˝ przed rokiem dynamik´ operacji. Aktywa Banku osiàgn´∏y wartoÊç 19 160 mln z∏,
co stanowi 8% wzrost w stosunku do 1998 r. (wobec 4,3% w roku poprzednim).

Istotnym czynnikiem ograniczajàcym wzrost kapita∏ów w∏asnych Banku by∏ relatywnie niski poziom zysku netto za rok poprzedni. Fundusze w∏asne powi´kszy∏y si´ w stosunku do 1998 r.
o 7,8% i w koƒcu 1999 r. wynosi∏y 2 758 mln z∏.

Rozwój dzia∏alnoÊci, stymulowany znaczàcym dop∏ywem
depozytów, wyra˝a∏ si´ zwi´kszeniem wartoÊci portfela kredytowego o 7,8% (w uj´ciu netto) i nale˝noÊci od instytucji
finansowych 26,2% (w tym lokat na rynku mi´dzybankowym
o 33,2%).

Dzi´ki wysokiemu przyrostowi depozytów w znacznym stopniu
ograniczono fundusze pozyskiwane z rynku mi´dzybankowego. Ich
wartoÊç w koƒcu roku 1999 osiàgn´∏a poziom o 5,8 % ni˝szy ni˝
w roku poprzednim, a ich udzia∏ obni˝y∏ si´ z 30,7% przed rokiem
do 28,5%. Drastycznie zmniejszy∏y si´ równie˝ fundusze z rynku kapita∏owego uzyskiwane poprzez emisje papierów wartoÊciowych.

RównoczeÊnie w istotny sposób - bo o 19,4% w stosunku do
stanu sprzed roku - zredukowano portfel papierów d∏u˝nych,
a tak˝e ograniczono dynamik´ rozwoju zaanga˝owania kapita∏owego do 7,2% (wobec przyrostu o 96% przed rokiem).

Bilans
wg stanu na 31 grudnia

w tys. z∏

1999

1998

99/98

Kasa, Êrodki w Banku Centralnym
Nale˝noÊci od instytucji finansowych
Nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Inwestycje kapita∏owe*
Majàtek trwa∏y
Inne aktywa

634 908
3 548 136
10 208 815
2 059 937
1 355 767
726 992
625 322

553 603
2 811 770
9 471 726
2 556 173
1 264 617
678 260
408 246

14,7%
26,2%
7,8%
(19,4%)
7,2%
7,2%
53,2%

AKTYWA RAZEM

19 159 876

17 744 395

8,0%

403 511
5 452 805
865 775
8 733 880
4
1 107 067
21 770
210 000
2 758 385
472 455

417 480
5 790 095
729 757
7 084 040
485 336
932 000
35 056
130 000
11 004
2 557 835
301 550

(3,3%)
(5,8%)
18,6%
23,3%
(100,0%)
18,8%
(37,9%)
61,5%
7,8%
56,7%

19 159 876

17 744 395

8,0%

Zobowiàzania wobec Banku Centralnego
Zobowiàzania wobec instytucji finansowych
w tym depozyty zwiàzane z emisjà euroobligacji
Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego
Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych
Inne pasywa
Rezerwy celowe na zobowiàzania pozabilansowe
Rezerwa na ogólne ryzyko bankowe
Rezerwy pozosta∏e
Fundusze w∏asne
Zysk w okresie sprawozdawczym
PASYWA RAZEM

* Obejmuje akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych, stowarzyszonych i pozosta∏ych, jednostki uczestnictwa i inne prawa majàtkowe, a tak˝e po˝yczki
podporzàdkowane i dop∏aty do spó∏ek.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Na wysokà dynamik´ zysku z∏o˝y∏o si´ wiele czynników,
z których najwa˝niejsze to:
• znaczàcy przyrost dochodów prowizyjnych,
• wysokie przychody z akcji i udzia∏ów,
• przyrost wyniku netto z pozycji wymiany,
• relatywnie niski poziom kosztów dzia∏ania,
• znacznie ni˝sze ni˝ przed rokiem ujemne saldo tworzonych
i rozwiàzywanych rezerw,
• ni˝sza ni˝ rok wczeÊniej stopa opodatkowania.

W

roku 1999 Bank uzyska∏ dobre wyniki finansowe.
Zysk netto wyniós∏ 472 mln z∏ i zwi´kszy∏ si´ w stosunku do roku poprzedniego o blisko 171 mln z∏, tj. o 56,7%. Dzi´ki temu
wyraênej poprawie uleg∏y wskaêniki rentownoÊci. Stopa zwrotu
z kapita∏u by∏a wy˝sza ni˝ w poprzednim roku nominalnie o
4,5 pkt proc. i realnie o 8,4 pkt proc.

Rachunek zysków i strat
tys. z∏
Wynik z tytu∏u odsetek
Wynik z tytu∏u prowizji
Wynik z pozycji wymiany1)
Wynik z operacji finansowych1)2)
Przychody z akcji i udzia∏ów
Wynik na dzia∏alnoÊci bankowej
Wynik z pozosta∏ych operacji
Koszty dzia∏ania
Amortyzacja
Ró˝nica wartoÊci rezerw i aktualizacji2)
Wynik z dzia∏alnoÊci operacyjnej
Wynik z operacji nadzwyczajnych
Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto
Stopa zwrotu z kapita∏u*
Stopa zwrotu z aktywów**
Mar˝a odsetkowa netto***
Zysk netto na 1 akcj´ w z∏ 3)
Zysk netto na jeden tytu∏ do udzia∏u w dochodzie (w z∏)

1999

1998

99/98

599 220
284 507
240 117
62 717
144 343
1 330 904
97 669
(592 242)
(96 040)
(139 478)
600 813
(132)
600 681
(128 226)
472 455

766 984
239 164
224 716
26 584
8 551
1 265 998
23 148
(531 859)
(72 831)
(219 390)
465 065
(20)
465 046
(163 496)
301 550

(21,9%)
19,0%
6,9%
135,9%
1588,0%
5,1%
321,9%
11,4%
31,9%
(36,4%)
29,2%
574,4%
29,2%
(21,6%)
56,7%

15,5%
2,6%
3,2%
7,03
5,08

11,0%
1,7%
4,4%
4,62
3,24

4,5
0,8
(1,2)
2,41
1,84

W 1999 r. reklasyfikowano wynik z opcji walutowych z wyniku z operacji finansowych do wyniku z wymiany.
Dla zachowania porównywalnoÊci dane dla 1998 r. odpowiednio skorygowano.
2)
Rozliczenie depozytu w Centro Internationale Handelsbank AG poprzez nabycie obligacji Brady'ego d∏ugu polskiego pozwoli∏o
na rozwiàzanie 74,6 mln z∏ rezerwy celowej, przy jednoczesnym pomniejszeniu wyniku z operacji finansowych o takà samà kwot´.
Obie znoszàce si´ wzajemnie kwoty wy∏àczono zarówno z wyniku z operacji finansowych, jak i z ró˝nicy wartoÊci rezerw i aktualizacji.
3)
Obliczono na podstawie Êredniej wa˝onej liczby akcji zwyk∏ych, pozostajàcych w posiadaniu akcjonariuszy Banku w danym okresie.
Sposób wyliczenia zysku na jednà akcj´ przedstawiono w Dodatkowych notach informacyjnych do Sprawozdania finansowego.
* zysk netto do Êredniego stanu funduszy w∏asnych (z zyskiem roku obrachunkowego)
** zysk netto do Êredniego stanu aktywów
*** dochody odsetkowe netto do Êredniego stanu aktywów
1)
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ODSETKI

O wysokich przychodach netto z akcji i udzia∏ów zadecydowa∏y nast´pujàce czynniki:
• wp∏ata dywidendy przez spó∏k´ zale˝nà Banku, Handlowy
Inwestycje Sp z o.o., w wysokoÊci 30,7 mln z∏,
• przychody ze sprzeda˝y akcji spó∏ek stowarzyszonych Zurich
Handlowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. i Zurich
Handlowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. wynoszàce netto odpowiednio - 12,3 mln z∏ i 20,2 mln z∏, oraz spó∏ki Amica
Wronki S.A. w wysokoÊci 50,4 mln z∏.

W

ynik z odsetek w wysokoÊci 599 mln z∏ stanowi∏ 78,1%
wyniku ubieg∏orocznego. Przyczynà ujemnej dynamiki tego wyniku by∏o zmniejszenie mar˝y odsetkowej wskutek m.in.:
• relatywnie niskiego poziomu stóp procentowych przez wi´kszà cz´Êç roku,
• szybszego przyrostu wy˝ej oprocentowanych pasywów
z∏otowych Banku od wzrostu oprocentowanych z∏otowych
aktywów,
• zmniejszenia rozpi´toÊci odsetkowej dla oprocentowanych
aktywów i pasywów z∏otowych wskutek g∏´bszego spadku
oprocentowania aktywów.

Powa˝ny wp∏yw na wielkoÊç zysku mia∏y tak˝e przychody
o charakterze jednorazowym, a mianowicie:
• uzyskane od BG˚ odsetki od spornych nale˝noÊci w wysokoÊci 45,8 mln z∏, przyznane Bankowi w wyniku ugód
sàdowych,
• zyski ze sprzeda˝y nieruchomoÊci w wysokoÊci 31,9 mln z∏,
• przychód z tytu∏u restrukturyzacji i zamiany akcji w spó∏ce
stowarzyszonej w wysokoÊci 21,9 mln z∏.

Mar˝a odsetkowa

Salda Êrednie w okresie (w mln z∏)
aktywa oprocentowane razem
w z∏otych
w walutach obcych
pasywa oprocentowane razem
w z∏otych
w walutach obcych
wolna pozycja odsetkowa razem
w z∏otych
w walutach obcych
Efektywne stopy procentowe
aktywa w z∏otych
aktywa w walutach obcych
pasywa w z∏otych
pasywa w walutach obcych
Przychody odsetkowe
w z∏otych
w walutach obcych
Koszty odsetkowe
w z∏otych
w walutach obcych
Rozpi´toÊç odsetkowa
w z∏otych
w walutach obcych
Mar˝a odsetkowa netto *
*wynik z odsetek w relacji do Êrednich aktywów oprocentowanych
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1999

1998

99/98

17 052
7 565
9 487
14 831
6 341
8 490
2 220
1 224
997

15 853
7 056
8 797
13 334
5 443
7 891
2 519
1 613
906

7,6%
7,2%
7,8%
11,2%
16,5%
7,6%
(11,8%)
(24,1%)
10,1%

14,8%
5,6%
10,6%
4,5%
1 656
1 122
533
1 061
675
386

25,9%
1,5%
20,4%
1,2%
1 961
1 831
130
1 209
1 110
98

(11,1)
4,1
(9,8)
3,3
(15,6%)
(38,7%)
310,4%
(12,2%)
(39,2%)
292,7%

4,2%
1,1%
3,5%

5,5%
0,2%
5,7%

(1,4)
0,8
(2,2)

PROWIZJE

Wzrost kosztów dzia∏ania to przede wszystkim efekt zwi´kszenia o 19,1% wydatków na personel wywo∏any m. in.:
• przyrostem przeci´tnego zatrudnienia,
• podwy˝kami wynagrodzeƒ wynikajàcymi z obowiàzujàcego
uk∏adu zbiorowego,
• znaczàcym zwi´kszeniem liczby osób wynagradzanych wg
systemu kontraktowego,
• poniesionymi przez Bank kosztami wynagrodzeƒ akwizytorów dzia∏ajàcych na rzecz PKO/Handlowy PTE S.A.

W

ynik z prowizji ukszta∏towa∏ si´ na poziomie o 19% wy˝szym
ni˝ w 1998 r. Wynik ten zawiera uzyskane przez Bank prowizje z dzia∏alnoÊci akwizycyjnej na rzecz PKO/Handlowy PTE S.A. w wysokoÊci
14,9 mln z∏. JednoczeÊnie koszty tej dzia∏alnoÊci obcià˝y∏y koszty ogólne
Banku. Wynik z prowizji w warunkach porównywalnych, tj. pomniejszony o t´ wielkoÊç, wyniós∏ 269,6 mln z∏ i przewy˝sza∏ wynik roku poprzedniego o 30,4 mln z∏ (o 12,7%).
G∏ównym êród∏em tego wzrostu by∏y przede wszystkim prowizje od
kredytów, wy˝sze ni˝ przed rokiem - tak˝e za sprawà udzielonych kredytów dla inwestorów gie∏dowych - o blisko 12 mln z∏ (tj. o 25,3%), a
tak˝e prowizje od obs∏ugi wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa, które zwi´kszy∏y si´ do 13,5 mln z∏ z 3,7 mln z∏ w 1998 r. Powa˝nie zwi´kszy∏y si´ równie˝ prowizje od przelewów (o 42,5%), operacji forfaitingowych ifaktoringowych (o 91,6%), z us∏ugi Direct Banking (o 98,4%) oraz od operacji
zwiàzanych z obs∏ugà rachunków bie˝àcych, w tym zw∏aszcza za u˝ytkowanie kart p∏atniczych (o 130,6%).

Ârednia liczba zatrudnionych w Banku w 1999 r. (w przeliczeniu na etaty) wynios∏a 4 241 etaty i by∏a wy˝sza ni˝ w roku poprzednim o 4,3% wskutek zatrudnienia w ciàgu roku 468 pracowników dla nowych placówek Handlobanku. Przeci´tne
zatrudnienie w pozosta∏ych jednostkach Banku zmala∏o w stosunku do poziomu sprzed roku o 2%.
Przeci´tne wynagrodzenie w jednostkach krajowych Banku
w 1999 r. wynios∏o 4 625 z∏ i i by∏o wy˝sze w stosunku do 1998 r.
o 33,9%. By∏o to g∏ównie rezultatem ubruttowienia wynagrodzeƒ
w zwiàzku z reformà systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych, które spowodowa∏o wzrost przeci´tnej p∏acy o 23%. RównoczeÊnie, w zwiàzku
z nowymi rozwiàzaniami systemowymi dotyczàcymi wp∏acania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, wartoÊç narzutów zmniejszy∏a si´
o 40%, w tym tak˝e wskutek wprowadzenia od 1999 r. zasady nie obcià˝ania sk∏adkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynagrodzeƒ po przekroczeniu przez nie w ciàgu roku kwoty 50 375 z∏.

KOSZTY DZIA¸ANIA

K

oszty dzia∏ania Banku w1999 r. ukszta∏towa∏y si´ na poziomie
o zaledwie 11,4% wy˝szym ni˝ w roku poprzednim. Oznacza to spowolnienie tempa wzrostu tych kosztów wstosunku do 1998 r., wktórym przyrost ten wyniós∏ 14,1%.

Koszty dzia∏ania
tys. z∏
Koszty personelu
wynagrodzenia
narzuty na wynagrodzenia
Pozosta∏e
koszty rzeczowe
podatki i op∏aty
BFG
Koszty dzia∏ania razem

1999

1998

99/98

1999

1998

347 457
287 429
60 028
244 785
219 788
5 217
197 802
592 242

291 660
190 809
100 851
240 199
211 498
4 872
3 829
531 859

19,1%
50,6%
(40,5%)
1,9%
3,9%
7,1%
(17,0%)
11,4%

58,7%
48,5%
10,1%
41,3%
37,1%
0,9%
3,3%
100,0%

54,8%
35,9%
19,0%
45,2%
39,8%
0,9%
4,5%
100,0%

Pomimo obcià˝enia Banku kosztami rozwijajàcej si´ sieci Handlobanku i prowadzenia szeregu przedsi´wzi´ç rozwojowych, koszty rzeczowe ustabilizowa∏y si´ na poziomie wy˝szym od ubieg∏orocznego ozaledwie
3,9%, co w uj´ciu realnym oznacza spadek o 3,2 %.

-doradcze. Ich wysoki poziom w 1998 r. by∏ zwiàzany w znacznym stopniu z wdro˝eniem systemu informatycznego w Handlobanku. Relatywnie niskà dynamik´ wykazywa∏y tak˝e koszty remontów, zu˝ycia materia∏ów, koszty reprezentacyjne i koszty
szkoleƒ. Wysokie tempo wzrostu charakteryzowa∏o natomiast
koszty eksploatacji systemów informatycznych i koszty telekomunikacyjne.

O niskiej dynamice kosztów zadecydowa∏o wydatne - bo
o 41% - ograniczenie wydatków na us∏ugi konsultacyjno-
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EFEKTYWNA STOPA PODATKOWA

w przysz∏oÊci. Zmniejszenie podatku z tego tytu∏u wynios∏o ∏àcznie 81 mln z∏, z czego 68 mln z∏ dotyczy∏o rezerw celowych utworzonych w okresach poprzednich i odsetek skapitalizowanych,
od których podatek zap∏acono w okresach poprzednich.

W

1999 roku podatek dochodowy by∏ relatywnie niski
w porównaniu z latami poprzednimi. Podatek wykazywany w rachunku zysków i strat sk∏ada si´ z dwóch elementów: zobowiàzania podatkowego obliczanego wed∏ug stawki 34% oraz rezerwy na
przejÊciowà ró˝nic´ w tym podatku - podatku odroczonego.
Zmniejszenie obcià˝enia wyniku z tytu∏u podatku w 1999 r. by∏o
rezultatem wystàpienia wysokiej ujemnej wielkoÊci podatku odroczonego. By∏o to g∏ównie nast´pstwem zaliczenia do podstawy
jego kalkulacji rezerw celowych i odsetek skapitalizowanych, które uznano za mo˝liwe do odliczenia od podstawy opodatkowania

KAPITA¸Y W¸ASNE I WSPÓ¸CZYNNIK
WYP¸ACALNOÂCI

P

rzyrost funduszy w∏asnych w 1999 r. by∏ wolniejszy ni˝ przed rokiem. W koƒcu 1999 r. wynosi∏y one 2 758 mln z∏ i by∏y wy˝sze ni˝ w koƒcu roku poprzedniego o 7,8% w porównaniu z 25,3% w 1998 r.

Kapita∏y w∏asne
wg stanu na 31 grudnia

w tys. z∏
Kapita∏ akcyjny
Kapita∏ zapasowy
Kapita∏ rezerwowy
Fundusz ogólnego ryzyka *
Fundusz z aktualizacji wyceny majàtku trwa∏ego
Inne fundusze uzupe∏niajàce (obligacje zamienne)
Kapita∏y w∏asne ogó∏em
Kapita∏y w∏asne podstawowe
Kapita∏y w∏asne uzupe∏niajàce

1999

1998

99/98

279 670
490 000
1 606 633
210 000
79 752
92 330
2 758 385
2 586 303
172 082

264 480
448 000
1 525 681
130 000
82 053
107 520
2 557 734
2 368 161
189 573

5,7%
9,4%
5,3%
61,5%
(2,8%)
(14,1%)
7,8%
9,2%
(9,2%)

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

Przyrost ten by∏ efektem przeznaczenia 66,5% z 301,5 mln z∏
zysku netto za 1998 r. na zasilenie funduszu zapasowego, rezerwowego i funduszu ogólnego ryzyka.

bank - 1 120 tys. szt.) nastàpi∏o podwy˝szenie kapita∏u akcyjnego Banku
z 264 480 tys. z∏ do 279 670 tys. z∏, tj. o 5,7%.
Przyrost funduszy w∏asnych w 1999 r. oraz spadek zaanga˝owaƒ wa˝onych ryzykiem spowodowa∏y, ˝e wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci ukszta∏towa∏ si´ na wysokim poziomie 14,54%, przekraczajàcym wymagany zarówno przez normy mi´dzynarodowe, jak i krajowe, ustalone przez
Narodowy Bank Polski.

W wyniku zamiany Specjalnych Partycypacyjnych Obligacji Zamiennych na akcje Banku przez akcjonariuszy: Morgan Guaranty International Finance Corporation (437,5 tys. sztuk), Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ S.A. (1 120 tys. sztuk) i ForeningsSparbanken AB (Swed-

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

Zaanga˝owanie (tys. z∏)
Fundusze w∏asne netto (tys. z∏)
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

1999

1998

16 776 630
2 439 060
14,54%

17 199 843
2 176 426
12,65%

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci dla obydwu lat zosta∏ obliczony z uwzgl´dnieniem danych finansowych Oddzia∏u w Londynie. Jednak˝e, w zwiàzku ze zmianà
metodologii wyliczania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci wprowadzonà od stycznia 1999 r., dane nie sà w pe∏ni porównywalne.
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FUNDUSZE ZEWN¢TRZNE

ko dla du˝ych firm i instytucji, ale równie˝ dla osób prywatnych.
Poza uruchomieniem i rozwijaniem dzia∏alnoÊci Handlobanku,
do przyjmowania depozytów osób prywatnych wykorzystano
w szerokim zakresie istniejàcà sieç oddzia∏owà Banku. Ponadto
zainicjowano wspó∏prac´ z wieloma jednostkami sfery bud˝etowej, takimi jak: Kasy Chorych, bud˝etowe jednostki terenowe,
a tak˝e szko∏y wy˝sze - publiczne i prywatne.

G

∏ównym êród∏em finansowania rozwoju dzia∏alnoÊci
Banku w 1999 r. by∏ znaczàcy przyrost depozytów. By∏ on wynikiem wzmo˝onych dzia∏aƒ Banku, polegajàcych przede wszystkim na rozwijaniu korzystnej cenowo oferty produktowej nie tyl-

Zobowiàzania wobec klientów sektora niebankowego
wg stanu na 31 grudnia

w tys. z∏

1999

1998

99/98

2 660 362

1 514 414

75,7%

155 424

19 849

683,0%

5 396 372

5 198 065

3,8%

608 045

315 451

92,8%

1 181 142

1 064 344

11,0%

827 926

697 849

18,6%

5 936

6 040

(1,7%)

9 851 858

8 098 313

21,7%

Zobowiàzania wobec :
osób prywatnych
w tym Handlobank
przedsi´biorstw i instytucji
jednostek bud˝etowych
niebankowych instytucji finansowych
w tym depozyt zwiàzany z emisjà euroobligacji
innych
Zobowiàzania razem
bez odsetek do zap∏acenia

W koƒcu 1999 r. wartoÊç pozyskanych depozytów klientów wynios∏a 9 852 mln z∏ i o 21,7% przewy˝sza∏a poziom roku poprzedniego, dzi´ki czemu udzia∏ Banku w depozytach
systemu bankowego (z wy∏àczeniem depozytów mi´dzybankowych) zwi´kszy∏ si´ z 3,8% w 1998 r. do 4,0%.

wobec 1,3% w roku poprzednim. Niemal dwukrotnie wy˝szy
ni˝ przed rokiem by∏ poziom depozytów jednostek bud˝etowych.
O przyroÊcie ogólnej wartoÊci depozytów zadecydowa∏a
wysoka (wzrost o 43,1%) dynamika funduszy z∏otowych.
W 1999 r. stanowi∏y one 62% wartoÊci depozytów wobec 52%
przed rokiem.

Szczególnie wysokà dynamik´ osiàgn´∏y depozyty z∏otowe
osób prywatnych. Wzros∏y one z 699 mln z∏ w roku poprzednim do 1 437 mln z∏ w koƒcu roku 1999, to jest a˝ o 106%.
Efektem tego by∏o podwojenie udzia∏u Banku w depozytach
osób prywatnych w systemie bankowym z 0,6% do 1,2%.

Osiàgni´ta w 1999 r. dywersyfikacja bazy funduszowej zaowocowa∏a zmniejszeniem stopnia jej koncentracji. Udzia∏
25 najwi´kszych deponentów w ogólnej wartoÊci depozytów obni˝y∏ si´ z 27,2% w grudniu 1998 r. do 23,7% w 1999 r., natomiast
w wartoÊci depozytów terminowych z 32,8 % do 27,2%. Âwiadczy
to o wi´kszej stabilnoÊci bazy depozytowej Banku.

Depozyty uzyskane przez Handlobank zwi´kszy∏y si´ ponad 7-krotnie z 19,8 mln z∏ do 155,4 mln z∏ w grudniu
1999 r. i stanowi∏y 5,8% depozytów osób prywatnych Banku
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Zobowiàzania wobec klientów sektora niebankowego
wg stanu na 31 grudnia

tys. z∏

1999

1998

99/98

Depozyty w z∏otych
Rachunki bie˝àce
Depozyty terminowe
Depozyty w innych walutach
Rachunki bie˝àce
Depozyty terminowe
w tym depozyt zwiàzany z emisjà euroobligacji
Pozosta∏e

6 071 111
937 732
5 133 379
3 774 810
753 384
3 021 426
827 926
5 936

4 242 214
738 961
3 503 252
3 850 059
666 665
3 183 395
697 849
6 040

43,1%
26,9%
46,5%
(2,0%)
13,0%
(5,1%)
18,6%
(1,7%)

Zobowiàzania razem

9 851 858

8 098 313

21,7%

bez odsetek do zap∏acenia

Pozyskanie dodatkowych funduszy od klientów umo˝liwi∏o
Bankowi ograniczenie depozytów z rynku mi´dzybankowego
o 6% (a bez uwzgl´dnienia depozytu zwiàzanego z emisjà euroobligacji o 9,5%). Powa˝nie zredukowano równie˝ wartoÊç funduszy otrzymanych z emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych
wskutek zamkni´cia w roku 1998 emisji certyfikatów depozyto-

wych serii A i B, a tak˝e dokonanego w maju ’99 wykupu eurobligacji o wartoÊci 100 mln USD. WartoÊç zobowiàzaƒ z tytu∏u papierów wartoÊciowych zmniejszy∏a si´ z 1 167 mln z∏ w 1998 r.
do 828 mln z∏, to jest do wartoÊci II emisji euroobligacji przeprowadzonej za poÊrednictwem Spó∏ki zale˝nej Banku - Handlowy
Finance B.V.

Fundusze zewn´trzne
wg stanu na 31 grudnia

tys. z∏
Zobowiàzania wobec banku centralnego
Zobowiàzania wobec instytucji finansowych
Zobowiàzania bie˝àce
Depozyty bankowe
Depozyty innych instytucji finansowych
w tym depozyt zwiàzany z emisjà euroobligacji
Kredyty otrzymane
Depozyty pozosta∏ych instytucji finansowych
Operacje REVERSE REPO
Inne zobowiàzania
Zobowiàzania wobec klientów i sektora bud˝etowego
Zobowiàzania a vista
Zobowiàzania terminowe
Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych
Emisje euroobligacji
Emisje CD
Fundusze zewn´trzne razem

1999

1998

99/98

391 915
5 377 351
571 285
1 273 459
1 141 525
827 926

405 279
5 722 984
612 642
2 667 577
1 038 768
697 849

(3,3%)
(6,0%)
(6,8%)
(52,3%)
9,9%
18,6%

2 332 624
40 199
18 260
8 670 716
1 644 323
7 026 393
4
4

1 402 713
1 284
7 033 970
1 364 953
5 669 016
469 522
350 400
119 122

66,3%
1321,7%
23,3%
20,5%
23,9%
(100,0%)
(100,0%)

14 439 986

13 631 755

5,9%

bez odsetek do zap∏acenia

Uzupe∏niajàcym êród∏em funduszy by∏ bankowy kredyt konsorcjalny uzyskany przez Bank na okres 3 lat w wysokoÊci 250 mln euro.

Fundusze zewn´trzne wynios∏y w koƒcu 1999 r. 14,4 mld z∏
i by∏y wy˝sze ni˝ przed rokiem o 5,9%.
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Dzia∏alnoÊç
Banku

KREDYTY I INNE ZAANGA˚OWANIA
OBCIÑ˚ONE RYZYKIEM

towych w sektorze bankowym. Wywo∏a∏o to spadek udzia∏u Banku w rynku kredytowym ogó∏em z 6,9% do 6% oraz z 8,2% do
7,4% w rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych (wed∏ug
stanu na koniec okresu).

W

warunkach s∏abnàcej koniunktury gospodarczej
Bank prowadzi∏ polityk´ kredytowà, której g∏ównym celem by∏o
utrzymanie wysokich standardów jakoÊciowych portfela poprzez
rygorystycznà ocen´ ryzyka kredytowego, zapewnienie racjonalnego poziomu rentownoÊci, a tak˝e zachowanie optymalnych z punktu widzenia stabilnoÊci, bezpieczeƒstwa i efektywnoÊci
Banku - proporcji mi´dzy wielkoÊcià zaanga˝owania kredytowego a funduszami zewn´trznymi.

W celu poprawy struktury bilansu oraz ograniczenia ponoszonego przez klientów ryzyka kursowego w sytuacji znacznych
wahaƒ kursów walutowych, znaczne ograniczenia na∏o˝ono na
przyrost kredytowania w walutach obcych. WartoÊç walutowych
nale˝noÊci kredytowych wynios∏a w koƒcu roku 4 950 mln z∏, tj.
o 2,2% mniej ni˝ przed rokiem, a ich udzia∏ w portfelu zmniejszy∏ si´ z 50% do 45%.

Nale˝noÊci kredytowe brutto osiàgn´∏y w roku 1999 wartoÊç
10 995 mln z∏. Dynamika ich wzrostu w stosunku do grudnia
1998 r. wynios∏a 8,9% i by∏a wolniejsza od, stymulowanego popytem na kredyt konsumpcyjny, tempa wzrostu nale˝noÊci kredy-

O dynamice zaanga˝owaƒ zadecydowa∏ przyrost kredytów dla
niebankowych podmiotów finansowych o 41,9%. Ni˝szy ni˝
przed rokiem o przesz∏o 15% by∏ poziom zaanga˝owania kredytowego wobec osób prywatnych.

Nale˝noÊci kredytowe od klientów sektora niebankowego (brutto)*
wg stanu na 31 grudnia

tys. z∏
Kredyty z∏otowe
Kredyty walutowe
Nale˝noÊci razem
Podmioty niefinansowe
Podmioty finansowe
Jednostki bud˝etowe
Nale˝noÊci razem
Podmioty gospodarcze
Osoby fizyczne
Nale˝noÊci razem

1999

1998

99/98

6 045 424
4 949 985

5 041 867
5 059 496

19,9%
(2,2%)

10 995 409

10 101 363

8,9%

10 351 221
588 583
55 605

9 636 763
414 872
49 729

7,4%
41,9%
11,8%

10 995 409

10 101 363

8,9%

10 851 493
143 915

9 931 555
169 809

9,3%
(15,2%)

10 995 409

10 101 363

8,9%

*¸àcznie z nale˝noÊciami od banku zagranicznego zwiàzanymi z udzia∏em w kredycie konsorcjalnym w formie tzw. „cichej subpartycypacji”,
zaliczanymi uprzednio do nale˝noÊci od sektora finansowego.

Wysokà dynamikà charakteryzowa∏y si´ kredyty obrotowe.
W koƒcu 1999 r. osiàgn´∏y one wartoÊç 5 148 mln z∏, tj.
o 18,3% wy˝szà ni˝ rok wczeÊniej, czego nast´pstwem by∏o
zwi´kszenie ich udzia∏u w portfelu z 43,1% w roku poprzednim
do 46,8% w 1999 r. RównoczeÊnie nastàpi∏o zahamowanie
wzrostu kredytów inwestycyjnych. WartoÊç nale˝noÊci z tego
tytu∏u w koƒcu 1999 r., wynoszàca 4 mld z∏, kszta∏towa∏a si´
na poziomie roku poprzedniego, w zwiàzku z czym ich udzia∏
obni˝y∏ si´ z 40% do 37%. Trudna sytuacja w rolnictwie spowodowa∏a ograniczenie kredytowania w tym sektorze o 17,3%
w wyra˝eniu nominalnym. Podobnie jak w latach poprzednich,
w 1999 r. Bank wyst´powa∏ w roli organizatora kredytów konsor-

cjalnych finansujàcych du˝e przedsi´wzi´cia inwestycyjne, m. in.
takie jak budowy i modernizacje obiektów biurowych, handlowych i rozrywkowych.

JAKOÂå PORTFELA KREDYTOWEGO

D

la zapewnienia bezpieczeƒstwa Banku w niepewnym
otoczeniu zewn´trznym Bank stosowa∏ konserwatywne podejÊcie
do wymogów jakoÊciowych i rygorystyczne metody oceny potencjalnych ryzyk. Na portfel Banku sk∏adajà si´ przede wszystkim
znacznej wartoÊci kredyty finansujàce dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw
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o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Z tego wzgl´du pogorszenie koniunktury, a w Êlad za tym pogorszenie wyników ekonomicznych tych przedsi´biorstw, ma bezpoÊredni wp∏yw na wielkoÊç zaanga˝owaƒ klasyfikowanych jako nieregularne.

wartoÊci zaanga˝owaƒ, które na skutek pogorszenia wyników
ekonomicznych bran˝y lub samego kredytobiorcy przekwalifikowano do grup wy˝szego ryzyka.
W wyniku tej operacji udzia∏ nale˝noÊci nieregularnych
w portfelu zwi´kszy∏ si´ z 9,8% do 16,9%. Znacznie ni˝szy by∏
jednak udzia∏ nale˝noÊci nieobs∏ugiwanych, stanowi∏ on bowiem
zaledwie 4,3% wartoÊci zaanga˝owaƒ (3,6% w 1998).

Odnotowany w 1999 r. silny przyrost nale˝noÊci pod obserwacjà i nieregularnych by∏ w przewa˝ajàcej mierze wynikiem
spe∏nienia wymogów formalnych w stosunku do kilku znacznej

JakoÊç nale˝noÊci kredytowych i rezerwy celowe
wg stanu na 31 grudnia

tys. z∏
Nale˝noÊci brutto od klientów
pod obserwacjà*
Nale˝noÊci nieregularne z tego:
poni˝ej standardu
wàtpliwe
stracone
Udzia∏ nale˝noÊci pod obserwacjà i nieregularnych
w nale˝noÊciach ogó∏em
Udzia∏ nale˝noÊci pod obserwacjà w nale˝noÊciach ogó∏em
Udzia∏ nale˝noÊci nieregularnych w nale˝noÊciach ogó∏em

1999

1998

99/98

10 995 409
518 191
1 862 867
834 057
571 530
457 280

10 101 363
159 629
987 830
290 973
302 267
394 589

8,9%
224,6%
88,6%
186,6%
89,1%
15,9%

21,7%
4,7%
16,9%

11,4%
1,6%
9,8%

10,3
3,1
7,2

* Kategori´ nale˝noÊci pod obserwacjà Bank wyodr´bni∏ dla celów wewn´trznych ju˝ w 1998 r., wyprzedzajàc wejÊcie w ˝ycie Uchwa∏y KNB 13/98 z 22 grudnia 1998 r.

Konserwatywna polityka wobec ryzyka nie spowodowa∏a obcià˝enia wyniku Banku kosztami rezerw ze wzgl´du na wysokà jakoÊç

przyj´tych zabezpieczeƒ, czego wyrazem by∏ zaledwie 6,4 procentowy
przyrost wartoÊci rezerw na nale˝noÊci kredytowe.

Rezerwy celowe na nale˝noÊci od klientów sektora niebankowego
wg stanu na 31 grudnia

tys. z∏
Rezerwy celowe
na nale˝noÊci pod obserwacjà
na nale˝noÊci nieregularne
Relacja rezerw celowych do nale˝noÊci ogó∏em
Relacja rezerw celowych do nale˝noÊci pod obserwacjà
Relacja rezerw celowych do nale˝noÊci nieregularnych

Podobnie jak w latach poprzednich, osiàgni´ty przez
Bank poziom rezerw celowych na zaanga˝owania nieregularne ca∏kowicie spe∏nia∏ wymogi okreÊlone przepisami Narodowego Banku Polskiego. Co wi´cej, Bank dodatkowo utworzy∏

1999

1998

99/98

572 792
6 306
566 485
5,2%
1,2%
30,4%

538 253
3 193
535 060
5,3%
2,0%
54,2%

6,4%
97,5%
5,9%
(0,1)
(0,8)
(23,8)

rezerw´ ogólnà (210 mln z∏), wykorzystujàc w ca∏oÊci mo˝liwoÊci ustawowe w tym zakresie. Ârodki te - pozostajàce do
swobodnej dyspozycji Banku - gwarantujà pe∏ne jego bezpieczeƒstwo.
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ZAANGA˚OWANIA POZABILANSOWE

Po kilku latach regresu w tej dziedzinie odnotowano znaczny wzrost
zobowiàzaƒ z tytu∏u udzielonych gwarancji. Gwarancje to produkt, w którego realizacji Bank dysponuje unikatowym w polskim systemie bankowym doÊwiadczeniem i potencja∏em, wynikajàcym z akceptowania przez
podmioty zagraniczne gwarancji Banku Handlowego jako instytucji od
dawna obecnej idobrze znanej na zagranicznych rynkach. WartoÊç udzielonych gwarancji wynios∏a w koƒcu roku 2 932 mln z∏, tj. o 20,4% wi´cej
ni˝ przed rokiem

roku ubieg∏ym znacznie wzrós∏ wolumen zaanga˝owaƒ pozabilansowych Banku. Szczególnie wysokà dynamikà charakteryzowa∏y si´ kredyty przyrzeczone, co jest zapowiedzià planowanej na rok 2000 i na lata nast´pne wzmo˝onej ekspansji
kredytowej. WartoÊç tych kredytów osiàgn´∏a blisko 3 mld z∏ i by∏a wy˝sza ni˝ przed rokiem o 45,8%.

Podobnie jak w latach poprzednich zakres wykorzystania akredytywy
jako instrumentu p∏atnoÊci w rozliczeniach handlowych ogranicza si´ do
transakcji zkrajami opodwy˝szonym ryzyku. Wzwiàzku zpowa˝nym obni˝eniem si´ obrotów handlowych z tego typu krajami po kryzysie rosyjskim wolumen tych operacji realizowanych przez Bank Handlowy
zmniejszy∏ si´ o ponad 43%.

W 1999 r. nastàpi∏ niewielki spadek koncentracji podmiotowej
zaanga˝owaƒ bilansowych. Udzia∏ pierwszej trzydziestki kredytobiorców o najwy˝szym zaanga˝owaniu w portfelu kredytowym Banku obni˝y∏ si´ z 38,2% do 34,4%, pierwszej dwudziestki z 31,6% do
26,6% i pierwszej dziesiàtki z 21,6% do 16,6%.

W

Zobowiàzania pozabilansowe
wg stanu na 31 grudnia

tys. z∏
Zobowiàzania pozabilansowe razem
Gwarancje
Akredytywy w∏asne
Akredytywy obce potwierdzone
Kredyty przyrzeczone
Gwarancje i por´czenia emisji
Rezerwy na zobowiàzania pozabilansowe
Stopieƒ pokrycia rezerwami

LEASING

1999

1998

99/98

6 554 409
2 932 387
297 661
110 146
2 996 317
217 898
21 770
0,3%

5 216 537
2 436 046
528 983
92 964
2 055 024
103 520
35 056
0,7%

25,6%
20,4%
(43,7%)
18,5%
45,8%
110,5%
(37,9%)
(0,4)

i urzàdzenia przemys∏owe, Êrodki transportu, zestawy sprz´tu telekomunikacyjnego i komputerowego. Spó∏ka planuje wzbogacenie swojej oferty produktowej o leasing nieruchomoÊci.

R

ok 1999 by∏ trzecim rokiem dzia∏alnoÊci operacyjnej
spó∏ki Handlowy-Leasing SA. Spó∏ka ta z powodzeniem realizuje za∏o˝onà strategi´ rynkowà, polegajàcà na uzupe∏nieniu oferty Banku Handlowego w Warszawie SA dla klienta korporacyjnego.

Na najbli˝szy rok Handlowy-Leasing S.A. zak∏ada zawarcie
nowych transakcji leasingowych o wartoÊci 250 mln z∏ i osiàgni´cie 1 mln z∏ zysku netto, co w znacznym stopniu przyczyni si´ do
umocnienia rynkowej pozycji Spó∏ki.

WartoÊç zawartych transakcji w 1999 r. wynios∏a 204,5 mln z∏.
Portfel spó∏ki Handlowy-Leasing S.A. wzrós∏ o 100% w stosunku do
roku poprzedniego, co - wobec znacznie ograniczonej dynamiki
wzrostu rynku us∏ug leasingowych w Polsce - mo˝na uznaç za sukces. Odpowiednio te˝ zwi´kszy∏ si´ udzia∏ rynkowy, mierzony wartoÊcià aktywów netto przekazanych w leasing, z 1,7% w roku poprzednim do 2,7% w 1999 r.

FAKTORING

U

tworzona w 1994 r. jako pierwsza na polskim rynku specjalistyczna firma faktoringowa - Handlowy-Heller SA poszerza ofert´
Banku Handlowego o kompleksowà obs∏ug´ portfela wierzytelnoÊci
klientów korporacyjnych, zarzàdzajàc - jako jedyna na rynku - ca∏oÊcià
ich ryzyka handlowego. Udzia∏owcami spó∏ki sà Bank Handlowy
w Warszawie SA i NMB Heller Holding N.V. - holenderska firma dzia-

W strukturze Êrodków trwa∏ych stanowiàcych przedmiot
umów leasingu zawieranych przez spó∏k´ dominowa∏y maszyny
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WINDYKACJE

∏ajàca na rynku faktoringowym od 1967 r., b´dàca europejskà cz´Êcià Heller International Group, jednej z najwi´kszych instytucji faktoringowych na Êwiecie.

B

ank kontynuowa∏ dzia∏ania windykacyjne w drodze
post´powaƒ upad∏oÊciowych, uk∏adowych i egzekucyjnych
lub te˝ poprzez restrukturyzacji´ zad∏u˝enia klienta wobec
Banku.

Obroty firmy, liczone wartoÊcià skupionych wierzytelnoÊci, wynios∏y w 1999 r. 1 173 mln z∏ i by∏y o 12% wy˝sze ni˝ w roku poprzednim. W ciàgu roku podpisano 50 umów faktoringowych, w przewa˝ajàcej cz´Êci z firmami ma∏ymi i Êrednimi, o rocznych obrotach
w wysokoÊci od kilku do kilkunastu milionów z∏otych. W strukturze
bran˝owej obrotów firmy, dominujàcy udzia∏ mia∏y: przemys∏ elektroniczny (26%) i odzie˝owy (25,7%).

Najistotniejszym osiàgni´ciem w tej dziedzinie w 1999 r.
by∏o odzyskanie 59,9 mln z∏ z masy upad∏oÊci spó∏ki Hotele
Francuskie ze Êrodków pochodzàcych ze sprzeda˝y Hotelu
Mercure, co stanowi∏o 72,7 % nale˝noÊci kapita∏owej Banku.
Ponadto, zgodnie z warunkami zawartej w 1998 r. ugody sàdowej, dotyczàcej wierzytelnoÊci od BG˚ jako wystawcy gwarancji dla firmy ELNADEX, BG˚ wp∏aci∏ nale˝ne Bankowi odsetki w wysokoÊci 45,8 mln z∏.

W roku 2000 zak∏ada si´ osiàgni´cie obrotów na poziomie
1,6 mld z∏, co oznacza 37% wzrost w stosunku do roku 1999. Dla realizacji tego programu przewiduje si´ uruchomienie emisji papierów
komercyjnych w II kwartale 2000 r.

OBS¸UGA OBROTÓW
HANDLU ZAGRANICZNEGO

wzrost zaufania do polskich kontrahentów, jak i zmian´ kierunków w handlu zagranicznym na wysoko rozwini´te kraje europejskie. Polecenie zap∏aty w obrocie z zagranicà jest obecnie us∏ugà
dost´pnà dla polskich klientów praktycznie we wszystkich bankach posiadajàcych licencj´ dewizowà.

W

1999 r. wartoÊç obrotów Polski z zagranicà obni˝y∏a si´
(w eksporcie o 12,4%, w imporcie o 6,8%) pod wp∏ywem za∏amania
eksportu na Wschód i niekorzystnej koniunktury w Niemczech.

W rezultacie udzia∏ Banku w rozliczeniach zagranicznych Polski obni˝y∏ si´ o 5,1 pkt proc., ale pod koniec roku wystàpi∏y oznaki zahamowania spadku udzia∏u we wp∏ywach eksportowych.

Spadek w Banku by∏ znacznie silniejszy ze wzgl´du na tradycyjnie wysoki udzia∏ obrotów z tymi obszarami w realizowanych
rozliczeniach. Wynika∏o to tak˝e ze strukturalnej zmiany form
p∏atnoÊci stosowanych w mi´dzynarodowych obrotach handlowych - zaniku operacji dokumentowych, akredytyw i inkas, wyst´pujàcych zazwyczaj w transakcjach handlowych z krajami o podwy˝szonym ryzyku. Sà one wypierane bardzo szybko przez
najprostszà form´, jakà jest polecenie zap∏aty, zarówno z uwagi na

Notowane w ostatnich latach obni˝anie si´ udzia∏u w rynku
obrotów z zagranicà wynika te˝ z innych przyczyn strukturalnych
- stosunkowo niewielkiego udzia∏u w operacjach Banku dynamicznie wchodzàcych na rynki zagraniczne Êrednich i ma∏ych
przedsi´biorstw, a tak˝e silnej konkurencji innych banków.

WartoÊç i udzia∏ rynkowy Banku w obrotach towarowych i us∏ugowych z zagranicà

Obroty zrealizowane w mln USD
Eksport
Import
Udzia∏ rynkowy ogó∏em (%)
Eksport
Import

1999

1998

1997

99/98

13 128
6 762
6 366
17,4
22,8
13,9

18 493
9 432
9 062
22,5
27,8
18,8

18 550
9 382
9 169
25,4
30,3
21,9

(29,0%)
(28,3%)
(29,7%)
(5,1)
(5,0)
(4,9)
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INWESTYCJE KAPITA¸OWE

cie SA za ∏àcznie 92 mln z∏, z wynikiem netto w wysokoÊci
32,5 mln z∏,
• zbycie akcji farmaceutycznej spó∏ki Pliva Kraków S.A.
(49 mln z∏) i udzia∏ów w Polhoz Sp. z o.o. (26 mln z∏)
z portfela spó∏ki zale˝nej, w wyniku których uzyskano - odpowiednio - 8,9 mln z∏ i 8,7 mln z∏ dochodu netto.

W

poprzednich latach Bank Handlowy zbudowa∏ znaczàcy portfel inwestycyjny, uzyskujàc dzi´ki temu silnà pozycj´ na polskim rynku bezpoÊrednich inwestycji kapita∏owych
w spó∏ki niepubliczne. WielkoÊç zaanga˝owania inwestycyjnego Banku w 1999 r. ukszta∏towa∏a si´ na poziomie o 7,2%
wy˝szym ni˝ przed rokiem. RównoczeÊnie Bank przeprowadzi∏ restrukturyzacj´ portfela inwestycyjnego, dokonujàc szeregu transakcji zbycia akcji i udzia∏ów. Mia∏y one na celu zarówno realizacj´ cz´Êci zysków kapita∏owych, jak i zwi´kszenie
rentownoÊci portfela drogà redukowania zaanga˝owaƒ nie
gwarantujàcych, w ocenie Banku, zadowalajàcych korzyÊci
ekonomicznych w przysz∏oÊci.

RównoczeÊnie Bank dokona∏ nowych inwestycji o charakterze strategicznym, polegajàcych m.in. na:
• nabyciu za 20,1 mln z∏ 201 186 jednostek uczestnictwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA
inicjujàcym jego dzia∏alnoÊç oraz podwy˝szeniu kapita∏u tej
spó∏ki o 1 mln z∏,
• obj´ciu akcji o wartoÊci 5 mln z∏ w nowotworzonej spó∏ce
Handlowy Zarzàdzanie Aktywami S.A.,
• zakupie akcji spó∏ki Elektromonta˝ Pó∏noc SA (13,7 mln z∏);
udzia∏ Banku w kapitale tej Spó∏ki wynosi∏ w koƒcu roku 25,3%.

Do najwa˝niejszych transakcji zaliczyç nale˝y:
• sprzeda˝ akcji spó∏ki wytwarzajàcej elektryczny sprz´t gospodarstwa domowego - Amica Wronki SA za 85,9 mln z∏, realizujàc ∏àcznie 61,6 mln z∏ dochodu netto, z czego 50,4 mln z∏
zaliczono do wyniku finansowego roku 1999,
• zbycie akcji spó∏ek Zurich Handlowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA i Zurich Handlowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚y-

Ponadto Bank naby∏ akcje dzia∏ajàcej w bran˝y teleinformatycznej spó∏ki ST Group S.A. o wartoÊci 12 mln z∏, a tak˝e - za poÊrednictwem spó∏ek inwestycyjnych - akcje Eastbridge N.V., spó∏ki specjalizujàcej si´ w zarzàdzaniu sieciami handlowymi oraz informatycznej
spó∏ki Techmex S.A. za - odpowiednio - 15 mln USD i 6,8 mln z∏.

Inwestycje kapita∏owe
wg stanu na 31 grudnia

tys. z∏
Akcje i udzia∏y
Po˝yczki podporzàdkowane, dop∏aty i dotacje
Zaanga˝owanie inwestycyjne razem

DZIA¸ALNOÂå NA PIERWOTNYM RYNKU
KAPITA¸OWYM - EMISJE

1999

1998

99/98

659 056
696 711

500 311
764 306

31,7%
(8,8%)

1 355 767

1 264 617

7,2%

W 1999 r. Bank pe∏ni∏ funkcj´ agenta emisji KPD dla 10 nowych
spó∏ek. Najwi´kszà emisj´, omaksymalnej wartoÊci zad∏u˝enia 200 mln z∏,
zorganizowano dla spó∏ki Polimex Cekop na realizacj´ planowanych przej´ç firm budowlanych. Opracowano równie˝ programy emisyjne dla takich
spó∏ek akcyjnych, jak m.in.: Exbud, Stalexport czy Echo Investment.

B

ank Handlowy odegra∏ wa˝nà rol´ w rozwoju rynku krótkoterminowych papierów d∏u˝nych, uzyskujàc na
nim wiodàcà pozycj´. Pomimo rosnàcej konkurencji
w 1999 r. nale˝a∏ on - obok ING Barings i Pekao SA - do Êcis∏ej czo∏ówki banków pe∏niàcych funkcje agentów emisji
z 13,7% udzia∏em rynkowym. Udzia∏ ten, mierzony wielkoÊcià zad∏u˝enia wed∏ug stanu w koƒcu roku, nie oddaje
w pe∏ni pozycji Banku w tym obszarze, ze wzgl´du na ograniczenie zad∏u˝enia przez emitentów obs∏ugiwanych przez
Bank w ostatnich tygodniach roku, m. in. w zwiàzku z problemem roku 2000.

W ramach wszystkich programów dla 21 emitentów
w 1999 r. przeprowadzono 501 emisji bonów handlowych o ∏àcznej wartoÊci ponad 5,1 mld z∏ (dla porównania w 1998 r.
325 emisji w wysokoÊci 4,3 mld z∏).
Bank Handlowy zaznaczy∏ równie˝ swojà obecnoÊç na pierwotnym rynku akcji. Pomimo wyraênego os∏abienia dynamiki
rynku w 1999 r. Centrum Operacji Kapita∏owych Banku Handlowego pe∏ni∏o rol´ oferujàcego i doradcy w procesie upublicznie-
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wartoÊciowych klientów, w 1999 r. wydzielono jà ze struktury
Banku. Utworzone Biuro Zarzàdzania Aktywami zarzàdza portfelami o ∏àcznej wartoÊci 300 mln z∏. Oferta us∏ug zarzàdzania aktywami skierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak
i indywidualnych o wysokich dochodach, korzystajàcych z pakietu Private Banking.

nia akcji dla 6 emitentów, w tym m. in. dla spó∏ek: Mostostal K´ty, ST Group SA., Lubelskie Towarzystwo Leasingowe S.A. ¸àczna
wartoÊç emisji wynios∏a 97,4 mln z∏.
Po raz pierwszy na tym rynku Bank sfinalizowa∏ transakcje
obj´cia akcji w ramach subemisji us∏ugowych. Bank Handlowy
wyst´powa∏ jako subemitent w publicznych emisjach akcji dla
6 spó∏ek (czyli blisko po∏owy spoÊród 13 umów subemisji zawartych przez biura maklerskie), a wartoÊç zobowiàzaƒ Banku z tego tytu∏u wynios∏a na koniec roku 191,3 mln z∏, co stanowi∏o
25,8% ∏àcznej wartoÊci tego rodzaju zobowiàzaƒ.

W dokonywanym corocznie przez „Rzeczpospolità” rankingu dzia∏alnoÊci biur maklerskich na rynku pierwotnym Centrum
Operacji Kapita∏owych Banku Handlowego w Warszawie SA uzyska∏o trzecie miejsce za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci, drugie za us∏ugi
w zakresie oferowania i pierwsze za subemisje.

Uczestniczàc w konsorcjach dystrybucyjnych publicznych
subskrypcji, Bank uplasowa∏ na rynku 81,7 mln z∏ wobec
113 mln z∏ w roku poprzednim.

US¸UGI POWIERNICZE

R

ynek us∏ug powierniczych kszta∏towa∏ si´ pod wp∏ywem nasilajàcych si´ obaw inwestorów zagranicznych zwiàzanych z tzw. problemem roku 2000, prowadzàcych do zamykania przez nich pozycji w papierach wartoÊciowych ju˝ w koƒcu
II kwarta∏u. Spadek aktywnoÊci inwestorów zagranicznych spowodowany by∏ równie˝ obni˝eniem op∏acalnoÊci inwestycji
w polskie instrumenty d∏u˝ne w rezultacie zni˝ek stóp procentowych, jak te˝ ustawowymi ograniczeniami transferów za granic´ wp∏ywów z obrotu papierami wartoÊciowymi, zawartymi
w nowej ustawie Prawo Dewizowe ze stycznia 1999 r. Na strategie funduszy inwestujàcych w skali globalnej istotny wp∏yw mia∏y tak˝e d∏ugofalowe skutki kryzysów na rynkach wschodzàcych
z 1998 r. (rosyjskiego i brazylijskiego).

DZIA¸ALNOÂå MAKLERSKA

Z

realizowane w 1999 r. przez Centrum Operacji Kapita∏owych obroty akcjami i obligacjami o wartoÊci 6,2 mld z∏, tj. na
poziomie zbli˝onym do ubieg∏orocznego (6,3 mld z∏), zapewni∏y
Bankowi 8,4% udzia∏ rynkowy i drugà pozycj´ na warszawskiej
gie∏dzie.
Relatywnie niska dynamika tych obrotów by∏a m. in. rezultatem
podj´cia samodzielnej dzia∏alnoÊci przez afiliowane biura - Beskidzki
Dom Maklerski S.A. i Dom Maklerski Banku Energetyki, które do tej
pory realizowa∏y obroty za poÊrednictwem Banku Handlowego.
Bank Handlowy zdoby∏ pozycj´ lidera na rynku kontraktów
terminowych; za poÊrednictwem COK zrealizowano prawie
57 tys., tj. 14% ogó∏u transakcji. Bank zajà∏ te˝ wysokà pozycj´
na polskim rynku kapita∏owym pe∏niàc funkcj´ specjalisty dla 44
spó∏ek (37 w roku poprzednim).

Bank Handlowy ma ugruntowanà pozycj´ na rynku us∏ug
powierniczych. Bank jako depozytariusz obs∏ugiwa∏ portfel aktywów klientów o wartoÊci wynoszàcej w koƒcu 1999 r. blisko
43 mld z∏, podczas gdy przed rokiem tylko 8,5 mld z∏. Tak du˝y
przyrost spowodowany by∏ zarówno przyj´ciem do obs∏ugi
31,2 mld z∏ aktywów Skarbu Paƒstwa, jak i zwi´kszeniem portfela klientów o 3,2 mld z∏, tj. o 37,9% m. in. dzi´ki pozyskaniu
nowych klientów.

Bank podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do uatrakcyjnienia swojej oferty na rynku kapita∏owym. W zwiàzku ze sprzeda˝à akcji Polskiego Koncernu Naftowego udost´pni∏ on inwestorom kredyty na zakup akcji o wartoÊci oko∏o 100 mln z∏. Ponadto przygotowano do
wdro˝enia nowy produkt - Pakiet Inwestora, umo˝liwiajàcy realizowanie zleceƒ maklerskich z wykorzystaniem Êrodków pieni´˝nych na
rachunku bie˝àcym i kredytowym w Handlobanku. Natychmiastowe
transfery gotówki mi´dzy rachunkiem w Biurze Maklerskim i w Handlobanku, zapewnia klientowi dost´p do jego Êrodków z obrotu papierami wartoÊciowymi, a równoczeÊnie mo˝liwoÊç korzystania
z wy˝szego oprocentowania.

Udzia∏ Banku w rynku mierzony wartoÊcià aktywów przechowywanych przez banki pe∏niàce funkcje depozytariusza
w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊciowych (tj. bez
uwzgl´dnienia papierów wartoÊciowych przechowywanych poza
KDPW SA: bonów skarbowych, papierów komercyjnych i papierów deponowanych w skarbcach bankowych) wynosi∏ w koƒcu
1999 r. - wraz z aktywami Skarbu Paƒstwa - 46,55%, natomiast
bez tych aktywów - 12,7%. Udzia∏ Banku jako powiernika w kapitalizacji Gie∏dy Papierów WartoÊciowych zwi´kszy∏ si´ do 9,7%
z 8,3% rok wczeÊniej; podj´cie us∏ug powierniczych wobec
Skarbu Paƒstwa spowodowa∏o wzrost tego udzia∏u do 35,3%.

Wobec dynamicznego rozwoju prowadzonej od 1995 r. dzia∏alnoÊci maklerskiej w zakresie zarzàdzania pakietami papierów
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W 1999 r. Bank uzyska∏ wysokie oceny jako instytucja Êwiadczàca us∏ugi powiernicze. Notowania te publikowane sà przez
specjalistyczny amerykaƒski kwartalnik finansowy Global Custodian Magazine, a sporzàdzane na podstawie oceny dokonywanej
corocznie przez zagranicznych klientów banków depozytariuszy.
Zamieszczony w tym czasopiÊmie wynik Banku (przy zachowaniu oceny Banku Handlowego „Commended”) wyniós∏
4,99 punktu (w roku 1998 - 4,21 punktu) i zapewni∏ Bankowi
drugà pozycj´ na polskim rynku, zmniejszajàc równoczeÊnie
jego dystans do najwy˝ej notowanej instytucji.

Podobnie jak inne podmioty systemu bankowego Bank Handlowy uczestniczy∏ w operacjach otwartego rynku. Przez ca∏y
1999 r. utrzymywa∏ portfel bonów pieni´˝nych NBP w wysokoÊci
300 - 450 mln z∏.
Ponadto Bank operowa∏ aktywnie na rynku papierów skarbowych o sta∏ym oprocentowaniu. W 1999 r. Êrednie obroty na tym
rynku, pod wp∏ywem malejàcej aktywnoÊci inwestorów zagranicznych - klientów Banku, kszta∏towa∏y si´ na poziomie o oko∏o 30%
ni˝szym od ubieg∏orocznego. Obroty zrealizowane przez Bank na
rynku wtórnym obligacji skarbowych wynios∏y blisko 18 mld z∏
(przed rokiem 19 mld z∏) i stanowi∏y ok. 12,2% obrotów na rynku
mi´dzybankowym.

Bank Handlowy ma znaczàcy wp∏yw na funkcjonowanie rynku us∏ug powierniczych tak˝e dzi´ki uczestnictwu jego przedstawicieli w pracach Rady Depozytariuszy przy Zwiàzku Banków Polskich. Bank przedstawia tam w∏asne propozycje dotyczàce zmian
w przepisach czy te˝ tworzenia praktyk przybli˝ajàcych rynek do
standardów mi´dzynarodowych.

Na rynku bonów skarbowych Bank zrealizowa∏ obroty o wartoÊci 7,7 mld z∏, o ponad 9 mld z∏ ni˝sze ni˝ przed rokiem, o czym
przesàdzi∏ spadek zainteresowania tym instrumentem ze strony
inwestorów zagranicznych. Ich udzia∏ w obrotach Banku tym instrumentem zmniejszy∏ si´ w ciàgu roku z oko∏o 15% na poczàtku
roku do 5% w miesiàcach koƒczàcych rok. Âredni udzia∏ Banku
w rynku pierwotnym bonów skarbowych wyniós∏ oko∏o 15%.

Wysokà pozycj´ w sferze us∏ug powierniczych Bank zawdzi´cza m.in. swojej szerokiej ofercie produktowej. W 1999 r. znaczàco zyska∏a ona na konkurencyjnoÊci dzi´ki wprowadzeniu nowych zasad wspó∏pracy z klientami oraz procedur wewn´trznych,
opartych na kontraktowej instrukcji rozliczeniowej klienta, jako
kryterium ewidencjonowania praw z papierów wartoÊciowych na
rachunku. Taka zmiana pozwoli∏a na pozyskanie nowych klientów z banków konkurencyjnych, którzy wybierali mniejsze ryzyko rozliczeniowe w Banku Handlowym. Wprowadzono równie˝
„turnaround trading”, czyli udost´pnienie do sprzeda˝y akcji
jeszcze przed rozliczeniem transakcji ich zakupu. Na wniosek
amerykaƒskich banków inwestycyjnych wdro˝ono procedur´
umo˝liwiajàcà skuteczny arbitra˝ na Globalnych Kwitach Depozytowych (GDR-ach). Istotne znaczenie mia∏o tak˝e uzyskanie
decyzji NBP, umo˝liwiajàcej natychmiastowy transfer wp∏ywów
z obrotu papierami wartoÊciowymi, co da∏o przewag´ wszystkim
klientom Banku Handlowego nad klientami innych uczestników
rynku.

Na rynku depozytów mi´dzybankowych Bank Handlowy
pe∏ni∏ rol´ „market makera”. Podobnie jak w roku poprzednim realizowa∏ obroty dzienne w wysokoÊci 400 600 mln z∏, co oznacza∏o 11% - 13% udzia∏ w tym rynku.
Bank wyst´powa∏ w roli biorcy pieniàdza, jednak˝e w stosunku do roku poprzedniego luka niedopasowania pasywów
i aktywów wyraênie si´ zmniejszy∏a. Bank dà˝y∏ do finansowania tej luki zarówno pieniàdzem na okres 3 miesi´cy, jak
i depozytami krótkoterminowymi, optymalizujàc to finansowanie z punktu widzenia bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci funduszy, jak równie˝ kosztów ich pozyskania.

RYNEK PIENI¢˚NY

Rok 1999 by∏ kolejnym rokiem szybkiego rozwoju rynku
swapów walutowych, wywo∏anego m. in. rosnàcym zaanga˝owaniem banków zagranicznych w tym sektorze rynku. Operacje te dawa∏y im bowiem jedynà mo˝liwoÊç dost´pu do
polskiego rynku depozytowego. Zaanga˝owanie Banku Handlowego w transakcje swap walutowy w 1999 r. wynosi∏o
Êrednio 4 mld z∏, co zapewni∏o Bankowi - szacunkowo 10%-12% udzia∏ rynkowy (15%-20% w roku poprzednim).

ank Handlowy jest od wielu lat jednym z najbardziej aktywnych uczestników rynku pieni´˝nego, dokonujàcym transakcji
zwiàzanych z zarzàdzaniem p∏ynnoÊcià, przeprowadzanych zarówno na rachunek w∏asny, jak i na zlecenie klientów. W 1999 r. rynek
ten kszta∏towa∏ si´ pod wp∏ywem zmian podstawowych stóp procentowych, jak równie˝ polityki ograniczania nadp∏ynnoÊci systemu bankowego przez bank centralny.

W 1998 r. do oferty Banku wprowadzono terminowà
transakcje na stop´ procentowà - FRA oraz transakcje typu
swap procentowy i swap walutowo-procentowy. Zach´cone
wynikajàcà z liberalizacji prawa dewizowego mo˝liwoÊcià dokonywania transakcji tego typu i du˝à zmiennoÊcià stóp procentowych w Polsce, zagraniczne banki inwestycyjne i komercyjne przystàpi∏y do polskiego rynku transakcji FRA.

OPERACJE NA RYNKU PIENI¢˚NYM
I WALUTOWYM

B
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US¸UGI AGENCYJNE

W drugiej po∏owie 1999 roku dosz∏o jednak˝e do znaczàcego spadku p∏ynnoÊci na tym rynku na skutek zawieszenia
dzia∏alnoÊci przez wielu uczestników. Ârednie obroty dzienne ca∏ego rynku FRA szacuje si´ na 600 mln z∏. ¸àczne obroty Banku Handlowego wynios∏y w 1999 r. 5,2 mld z∏.

U

nikatowa ekspertyza i bogate doÊwiadczenie, jakim
dysponuje Bank Handlowy, przesàdzi∏y o powierzeniu mu
przez Ministra Finansów funkcji Agenta P∏atniczego Rzàdu, polegajàcej na obs∏udze zagranicznych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ
Skarbu Paƒstwa. W 1999 r. Bank obs∏ugiwa∏ ponad 1 100
umów kredytowych, refinansowych, redukcyjnych, kompensacyjnych oraz umów o eko-konwersji. Prowadzi∏ tak˝e obs∏ug´
12 rachunków kliringowych, barterowych i specjalnych. Ponadto Bank Êwiadczy∏ us∏ugi w zakresie doradztwa finansowego i prowadzi∏ negocjacje porozumieƒ z Jemenem, Sudanem,
Etiopià i Argentynà.

Bank Handlowy umocni∏ swojà pozycj´ na dynamicznie
rozwijajàcym si´ wtórnym rynku bonów handlowych i obligacji komunalnych. WartoÊç obrotów tymi instrumentami
zrealizowanych przez Bank zwi´kszy∏a si´ z 9,8 mld z∏
w 1998 r. do 28,6 mld z∏ w roku 1999, czyli o 192,2%.
Zapewni∏o to Bankowi 35,5% udzia∏ rynkowy.

RYNEK WALUTOWY

Minister Finansów powierzy∏ te˝ Bankowi obs∏ug´, b´dàcych w posiadaniu tysi´cy wierzycieli, wierzytelnoÊci Skarbu
Paƒstwa z tytu∏u nieuregulowanych zobowiàzaƒ finansowych
placówek s∏u˝by zdrowia o ∏àcznej wartoÊci 7 mld z∏. Bank dokonywa∏ - we wspó∏pracy z urz´dami wojewódzkimi i skarbowymi oraz w∏aÊciwymi ministerstwami - weryfikacji tych zobowiàzaƒ, a nast´pnie uruchamia∏ procedury prowadzàce do ich
wykupu, konwersji wierzytelnoÊci na skarbowe papiery wartoÊciowe lub skompensowania z zobowiàzaniami wierzycieli wobec Skarbu Paƒstwa.

W

1999 r. Bank utrzyma∏ swojà pozycje „animatora“
na rynku walutowym. Udzia∏ Banku w dziennych obrotach na
tym rynku wyniós∏ oko∏o 15%.
W maju Bank rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç na rynku financial
futures dla relacji USD/PLN i EUR/PLN na Polskiej Gie∏dzie
Finansowej S.A., choç z powodu ma∏ej liczby uczestników obroty na tej gie∏dzie by∏y jeszcze niewielkie.
Bank realizowa∏ równie˝ terminowe transakcje walutowe.
Walutowà transakcj´ terminowà NETTA zaoferowano klientom Banku po raz pierwszy w 1998 r. Dzi´ki dzia∏aniom promocyjnym i pozyskaniu wielu klientów w 1999 r. zawarto
1 284 transakcje typu NETTA, których wartoÊç osiàgn´∏a
3 085 mln z∏ (267 mln z∏ w roku poprzednim). W transakcjach tych dominujàcà relacjà walutowà by∏o USD/PLN.

BANKOWOÂå DETALICZNA

W

1999 r. znacznie zintensyfikowano prace zwiàzane
z rozbudowà pionu detalicznego Banku - Handlobanku, osiàgajàc dzi´ki temu wy˝szà liczb´ placówek i ich klientów ni˝ to
pierwotnie zak∏adano. W koƒcu tego roku dzia∏a∏o ju˝ 37 placówek Handlobanku w 20 miastach Polski, obs∏ugujàcych oko∏o 60 tys. klientów. Obecne plany zak∏adajà, ˝e do koƒca
2004 r. liczba placówek wzroÊnie do 200.

Zawarto te˝ ponad dwukrotnie wi´cej ni˝ przed rokiem
transakcji forward z podmiotami niefinansowymi. Kwoty
realizowanych transakcji waha∏y si´ w przedziale od
30 tys. USD do 25 mln USD, a ich ∏àczna wartoÊç wynios∏a
1 241 mln z∏.

Dzia∏ajàcy od paêdziernika 1998 r. Handlobank budowa∏
pozycj´ rynkowà wykorzystujàc swà obecnoÊç we wszystkich
wi´kszych miastach i pozyskujàc klientów dzi´ki prostej pod
wzgl´dem proceduralnym, a jednoczeÊnie nowoczesnej ofercie
produktowej. Klienci otrzymali w Handlobanku wielofunkcyjne karty p∏atnicze - Maestro i MasterCard, konto typu „wszystko w jednym”, a tak˝e pe∏ny, 24 godzinny dost´p do us∏ug
przez telefon.

Bank Handlowy zdoby∏ tak˝e silnà pozycj´ na rynku instrumentów pochodnych. Obroty Banku w opcjach walutowych w 1999 r.
osiàgn´∏y 5,25 mld z∏, tj. oko∏o 20% obrotów na tym rynku.
W 1999 r. Bank rozbudowywa∏ pozycje swapowà g∏ównie
w celach spekulacyjnych. Do najwa˝niejszych nale˝a∏a transakcja CIRS - swap procentowo-walutowy - z firmà Polkomtel,
zawarta wespó∏ z Citibankiem na kwot´ prawie 600 mln z∏ dla
relacji kursowych USD/PLN i EUR/PLN. Oprócz Polkomtela
klientami Banku by∏y m. in. Centrozap S.A. i Zak∏ad Wytwórczy Urzàdzeƒ Telefonicznych S.A.

W 2000 r. Handlobank zaproponowa∏ klientom szereg innowacji, które zapewnià mu wiodàcà rol´ w Home Banking. Dzi´ki
„Pakietowi Inwestora” klient ma mo˝liwoÊç zlecania transakcji
gie∏dowych ze Êrodków gromadzonych na rachunku bie˝àcym
w Handlobanku. W ofercie znajdzie si´ równie˝ polecenie zap∏aty,
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us∏uga pozwalajàca na regulowanie przez Bank sta∏ych p∏atnoÊci
klienta bez koniecznoÊci osobistego dokonywania zleceƒ przez
klienta. W najbli˝szej przysz∏oÊci Bank zaoferuje swoim klientom - obok kart Maestro i MasterCard - tak˝e karty Visa Electron
i Visa Classic. Istotnà zmianà jakoÊciowà w obs∏udze klienta b´dzie wprowadzenie handlonetu, zapewniajàcego ca∏odobowy
dost´p do rachunku za poÊrednictwem Internetu.

TFI Banku Handlowego pozyska∏ aktywa o wartoÊci
42 mln z∏ stanowiàce oko∏o 1,4% ogó∏u aktywów funduszy inwestycyjnych w koƒcu 1999 r., osiàgajàc Êrednià stop´ zwrotu 26%. Najlepsze wyniki w zarzàdzaniu aktywami uzyska∏
Kapita∏ Handlowy IV OFI, który w 1999 r. okaza∏ si´ najlepszym funduszem inwestycyjnym w klasie tzw. funduszy bezpiecznych.

Dla znacznej cz´Êci klientów Handlobank jest bankiem pierwszego wyboru, o czym Êwiadczy liczna ju˝ grupa klientów, których
Êrednie salda miesi´czne kszta∏tujà si´ powy˝ej 25 tys. z∏. Ocenia
si´ obecnie, ˝e dzi´ki rosnàcej dost´pnoÊci i atrakcyjnej ofercie
liczba klientów osiàgnie w 2004 r. oko∏o 1,5 miliona.

RównoczeÊnie utworzone w 1999 r. PKO/Handlowy PTE S.A.
zainicjowa∏o swà obecnoÊç w II filarze systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych, powo∏ujàc fundusz emerytalny - Bankowy. W 1999 r.
PKO/Handlowy PTE S.A. stworzy∏o niemal od podstaw efektywnà sieç dystrybucji, pozyskujàc dzi´ki temu 353 tys. klientów. Pod wzgl´dem wartoÊci aktywów Bankowy OFE zajmowa∏
szóste miejsce na rynku, co stanowi najlepszy wynik spoÊród wszystkich funduszy bez dominujàcego udzia∏u firmy
ubezpieczeniowej.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE
I EMERYTALNE

R

ok 1999 by∏ pierwszym rokiem dzia∏alnoÊci operacyjnej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. Klientom indywidualnym TFI Banku Handlowego
zaoferowa∏o wiele mo˝liwoÊci inwestowania w zale˝noÊci od
ich potrzeb i sk∏onnoÊci do ponoszenia ryzyka: cztery otwarte fundusze inwestycyjne - zrównowa˝ony, fundusz akcji,
fundusz papierów d∏u˝nych i fundusz rynku pieni´˝nego, jak
równie˝ kilka celowych planów oszcz´dnoÊciowych - Skarbonka, Dziecko, Pewne Jutro, Twój Plan i Dobra Lokata.
Dla klientów instytucjonalnych przygotowano specjalistyczny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Kapita∏ Handlowy Senior, który powsta∏ z myÊlà o pracodawcach zainteresowanych tworzeniem pracowniczych programów emerytalnych
w formie umowy z funduszem inwestycyjnym. Ponadto uruchomiono nowy produkt pod nazwà Mened˝er Finansowy,
skierowany do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, gmin
i przedsi´biorstw komunalnych, funduszy celowych i regionalnych, agencji rozwoju regionalnego, fundacji oraz organizacji politycznych i wyznaniowych. Mened˝er Finansowy to
pakiet rozwiàzaƒ, umo˝liwiajàcy lokowanie bie˝àcych nadwy˝ek finansowych oraz zarzàdzanie aktywami finansowymi
w oparciu o fundusze Kapita∏ Handlowy.
Istotnà przewagà konkurencyjnà TFI by∏o zapewnienie
∏atwego dost´pu do funduszy: poza punktami obs∏ugi w COK
Banku Handlowego i innych domach maklerskich, a tak˝e
oÊmioma przedstawicielstwami w najwi´kszych miastach, inwestorzy uzyskali mo˝liwoÊç dokonywania operacji za poÊrednictwem doradców bankowych Banku Handlowego, internetu, telefonu lub faxu.

Rozwój
Banku

P

US¸UGI PRZEZ INTERNET

rocesy konsolidacyjne w systemach bankowych
i realna perspektywa wi´kszej konkurencji na polskim
rynku ze strony silnych kapita∏owo i technologicznie banków zagranicznych spowodowa∏y, ˝e strategiczne rozstrzygni´cia dotyczàce dalszego rozwoju Banku nabra∏y szczególnej wagi.

W

ykorzystujàc osiàgni´tà przewag´ technologicznà na
rynku krajowym w 1999 r. Bank rozpoczà∏ budow´ zintegrowanego serwisu us∏ug bankowoÊci elektronicznej w technologii internetowej dla klientów instytucjonalnych i klientów Handlobanku
w zakresie obs∏ugi:
• zleceƒ p∏atniczych krajowych i zagranicznych,
• dyspozycji dotyczàcych lokat,
• zleceƒ rynku kapita∏owego,
• informacji bankowych i finansowych.

Opracowana w 1998 r. koncepcja po∏àczenia Banku
Handlowego z Bankiem Pekao SA w celu stworzenia silnej
kapita∏owo instytucji o polskiej to˝samoÊci nie zosta∏a przyj´ta przez Ministerstwo Skarbu Paƒstwa. W lipcu 1999 roku
decyzjà zarzàdów Banku Handlowego w Warszawie SA i BRE
Banku zainicjowano przygotowania do po∏àczenia obu instytucji. Powsta∏y w wyniku tej fuzji bank mia∏ wszelkie podstawy, by staç si´ najsilniejszà kapita∏owo instytucjà o dominujàcej pozycji we wszystkich niemal obszarach rynku us∏ug
bankowych, tak˝e dzi´ki wykorzystaniu po∏àczonej sieci dystrybucji i efektu synergii kosztowych. Transakcja ta, oferujàca akcjonariuszom blisko 20% przyrost zysku na akcj´, zyska∏a pe∏ne poparcie stabilnych akcjonariuszy Banku
Handlowego, a tak˝e strategicznego akcjonariusza BRE Banku - Commerzbanku.

W ramach prowadzonych prac przygotowano i wdro˝ono serwis internetowych us∏ug dla klientów korporacyjnych oraz utworzono centrum certyfikacji kluczy publicznych i autoryzacji podpisów elektronicznych zleceƒ.
W rozwiàzaniu wykorzystano technologi´ kart chipowych,
gwarantujàcà najwy˝szy poziom bezpieczeƒstwa dost´pu
do systemu us∏ug w Banku, oraz ochrony klucza autoryzacji elektronicznych zleceƒ klienta. Zastosowana metoda
RSA podpisu elektronicznego zapewnia wiarygodnoÊç
transakcji, a szyfrowanie transmitowanych zleceƒ przy
pomocy metody SSL (Secure Sockets Layer) 128 bit gwarantuje ich poufnoÊç.

Niewàtpliwe korzyÊci po∏àczenia uznane zosta∏y przez Walne
Zgromadzenia Akcjonariuszy: 77,9% wi´kszoÊcià w Banku Handlowym i 99,6% w BRE Banku podj´to decyzje o fuzji obu banków. Jednak˝e, wskutek zaskar˝enia uchwa∏ podj´tych na WZA
Banku Handlowego do Sàdu Gospodarczego przez akcjonariuszy:
Skarbu Paƒstwa i PZU oraz decyzji tego sàdu o wstrzymaniu realizacji tych uchwa∏ jako zabezpieczenie powództwa, transakcja
ta nie zosta∏a w 1999 r. sfinalizowana. Poniesione przez Bank
koszty przygotowania do tej transakcji wynios∏y w 1999 r.
34,1 mln z∏.

Ju˝ obecnie prowadzone sà równolegle testy serwisu us∏ug
dla klientów Handlobanku oraz prace projektowe nad obs∏ugà
zleceƒ biura maklerskiego Banku w sieci Internetu. Prowadzone
prace zapewnià Bankowi alternatywny kana∏ sprzeda˝y produktów, kreujàcy nowe mo˝liwoÊci szybkiego rozwoju us∏ug dzi´ki:
• zwi´kszeniu wolumenu realizowanych transakcji,
• dostosowaniu produktów bankowych do zmian na rynku,
• bardziej kompleksowej ofercie us∏ug bankowych dost´pnej
przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, niezale˝nie od
miejsca pobytu klienta,
• obni˝eniu kosztów dzia∏alnoÊci marketingowej i informacyjnej, a tak˝e zmniejszeniu kosztów obs∏ugi bankowej,
• elastycznemu pozyskaniu nowych klientów przez wspólny
serwis us∏ug bankowych.

ZMIANY W SYSTEMIE
TELEINFORMATYCZNYM

W

raz z rozwojem rynku us∏ug finansowych Bank
modyfikuje stosowane technologie komunikacji tak wewn´trznej jak i zewn´trznej - z klientami. Jako jeden
z pierwszych Bank zaoferowa∏ klientom korporacyjnym Direct Banking, czyli mo˝liwoÊç zdalnego dokonywania operacji na rachunku za poÊrednictwem sieci elektronicznej oraz
szybki dost´p do informacji. Liczba klientów obs∏ugiwanych
za pomocà tego kana∏u dystrybucji w 1999 r. wzros∏a z 1.627
do 2 410, co oznacza wzrost o 48%. W koƒcu roku przeprowadzono pilota˝owe instalacje systemu Direct Banking na
platformie internetowej.

ZMIANY W STYSTEMIE TRANSAKCYJNYM

N

ajwi´kszym przedsi´wzi´ciem w 1999 r. by∏o wdro˝enie modu∏u Capital Markets w systemie IBIS do ewidencji i ksi´gowania operacji instrumentami d∏u˝nymi, realizowanymi na
rachunek w∏asny Banku. Zawarte transakcje przenosi z systemu
typu front office (Kondor+) automatyczny interfejs middleware.
Dodatkowo modu∏ pozwala kompleksowo rozliczaç transakcje
pomi´dzy portfelem Banku i klientem.
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Wdro˝ono równie˝ system „Asset Management”, wspomagajàcy dzia∏alnoÊç doradców inwestycyjnych w zarzàdzaniu aktywami
klientów, jak równie˝ zautomatyzowany system ewidencji i obs∏ugi
wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u nieuregulowanych zobowiàzaƒ placówek s∏u˝by zdrowia.

wn´trzne i zewn´trzne. Dodatkowo opracowano plany awaryjne
dla krytycznych elementów infrastruktury informatycznej. RównoczeÊnie prowadzono szeroko zakrojonà dzia∏alnoÊç informacyjnà na temat przygotowaƒ, m.in. uruchomiono specjalnà infolini´ dla klientów i osób zainteresowanych stanem gotowoÊci
Banku. W latach 1998-1999 w zwiàzku z problemem roku 2000
Bank wydatkowa∏ ok. 8,9 mln z∏.

Przygotowano do implementacji system Promak-Powiernik,
umo˝liwiajàcy kompleksowà obs∏ug´ przez Bank w roli poÊrednika obrotu papierami wartoÊciowymi na rynku gie∏dowym
i pozagie∏dowym. System obs∏uguje operacje korporacyjne, walne
zgromadzenia akcjonariuszy, przyjmuje i wysy∏a komunikaty
SWIFT, sporzàdza raporty dla odbiorców wewn´trznych i zewn´trznych, a tak˝e umo˝liwia elektronicznà wymian´ danych z innymi
systemami w Banku oraz z pozosta∏ymi uczestnikami rynku.

Na prze∏omie roku nie odnotowano najmniejszych zak∏óceƒ
w funkcjonowaniu systemu informatycznego Banku zwiàzanych
ze zmianà daty.

REMEDY HELP DESK

W

1999 r. wdro˝ono system wspomagajàcy zarzàdzanie problemami i zleceniami od u˝ytkowników systemów informatycznych
- Remedy Help Desk. System ten automatyzuje procesy kontroli i zarzàdzania problemami zg∏aszanymi przez u˝ytkowników oraz umo˝liwia efektywne zarzàdzanie s∏u˝bami informatycznymi. Umo˝liwia on
ponadto budowanie i korzystanie z eksperckiej bazy informacji o problemach i sposobach ich rozwiàzywania, w tym tak˝e zg∏aszanie problemów za pomocà przeglàdarki internetowej. Pozwala on tak˝e na
prowadzenie analiz jakoÊci dzia∏ania systemów za pomocà zaawansowanych raportów przedstawiajàcych w dowolnie wybrany sposób zarejestrowane zg∏oszenia. System jest elastyczny i pozwala na integracj´
z innymi systemami, równie˝ z wdro˝onym systemem zarzàdzania
siecià NetView, umo˝liwiajàcà automatyczne powiadamianie u˝ytkowników systemu Remedy Help Desk o wystàpieniu sytuacji awaryjnych.

SYSTEM INFORMACJI ZARZÑDCZEJ - MIS

P

roces tworzenia systemu informacji zarzàdczej osiàgnà∏
nowe stadium. W 1999 r. wdro˝ono dwie wa˝ne aplikacje. Pierwsza z nich, ALM Sendero, wspomaga zarzàdzanie aktywami i pasywami Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej oraz kszta∏towania pozycji p∏ynnoÊciowej Banku. Druga natomiast, FTP Sendero,
s∏u˝y do wyliczania mar˝ odsetkowych w poszczególnych transakcjach. Obecnie system MIS obejmuje nast´pujàce obszary:
• rentownoÊç klienta i produktu,
• rentownoÊç jednostek organizacyjnych,
• zarzàdzanie aktywami i pasywami,
• transferowa cena funduszy,
• koszty i amortyzacja,
• statystyka realizowanych produktów bankowych i efektywnoÊç w pionie operacyjnym.

Projektowanie i budowa nowych aplikacji przy wykorzystaniu Remedy AR System pozwoli na zaspokojenie potrzeb komórek organizacyjnych w Banku w zakresie przechowywania danych i zarzàdzania informacjà tak˝e w obszarach innych ni˝ zarzàdzanie problemami.

Przeprowadzono prace nad wdro˝eniem wielowymiarowej aplikacji dla analizy kosztów i amortyzacji oraz statystyki i efektywnoÊci
pionu operacyjnego z wykorzystaniem technologii intranetowych oraz
przeniesieniem cz´Êci funkcjonalnoÊci hurtowni danych do technologii internetowej. Przetwarzanie danych i tworzenie raportów, oparte na
technologii SAS, zosta∏o rozszerzone o narz´dzia Business Objects.
Opracowanie modelu danych Banku w dziedzinie produktów depozytowych i kredytowych da∏o w wyniku optymalizacj´ struktur danych
i przetwarzania oraz spójnoÊç danych dla potrzeb aplikacji MIS.

NAK¸ADY INWESTYCYJNE

W

ROK 2000

1999 r. Bank poniós∏ wydatki inwestycyjne w wysokoÊci 151,3 mln z∏, to jest o 8,9% wi´cej ni˝ przed rokiem. Ponad
jednà trzecià nak∏adów stanowi∏y wydatki zwiàzane z budowà
pionu detalicznego, na które z∏o˝y∏y si´ zarówno nak∏ady na prace budowlane i modernizacyjne (17,4 mln z∏), jak i zakup wyposa˝enia informatycznego i Êrodków trwa∏ych ogólnego przeznaczenia dla uruchamianych oddzia∏ów (39,3 mln z∏).

zwiàzku z problemem roku 2000 jeszcze w 1998 r.
wszystkie systemy i aplikacje zosta∏y dostosowane do w∏aÊciwego
odczytu daty. Ju˝ w po∏owie roku 1999 r. Bank osiàgnà∏ pe∏nà gotowoÊç systemów do pracy w roku 2000, co potwierdzi∏y testy we-

Znaczàcy udzia∏ w nak∏adach mia∏y równie˝ wydatki zwiàzane
z realizacjà projektów informatycznych, polegajàcà przede wszystkim
na zakupie i wdro˝eniu nowych aplikacji i rozwiàzaƒ sprz´towych
zwi´kszajàcych funkcjonalnoÊç systemu informatycznego Banku.

W
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Nak∏ady inwestycyjne
tys. z∏
Inwestycje i modernizacje nieruchomoÊci
Zakupy Êrodków trwa∏ych ruchomych
z tego:
ogólnego przeznaczenia
na cele zabezpieczeƒ
zakupy Êrodków trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych
z zakresu informatyki i telekomunikacji
Nak∏ady inwestycyjne razem
w tym projekty
informatyczne
budowa sieci Handlobanku
Powa˝nà pozycj´ w nak∏adach inwestycyjnych stanowi∏
zakup od spó∏ki Rolimpex dodatkowej powierzchni w budynku przy ul. Cha∏ubiƒskiego na potrzeby Banku
(31,9 mln z∏) oraz - prowadzona przez Bank wespó∏

1999

1998

99/98

1999

1998

71 258
80 023

57 361
80 452

22,2%
(0,6%)

46,7%
53,3%

41,6%
58,4%

19 873
2 835

5 595
198

254,9%
1330,5%

13,2%
1,9%

4,1%
0,1%

57 315
151 281

74 659
137 812

(23,2%)
8,9%

38,2%
100,0%

54,2%
100,0%

81 312
24 545
56 767

67 025
40 137
26 888

21,3%
(38,8%)
111,1%

54,2%
16,4%
37,8%

48,6%
29,1%
19,5%

z innymi instytucjami - budowa Centrum Gie∏dowego
(12,6 mln z∏). Ponadto Bank prowadzi∏ prace zwiàzane
z utrzymaniem i rozbudowà infrastruktury, m.in. w filii
w Elblàgu i w Oddziale w ¸odzi.

1

Placówki Banku
Oddzia∏y krajowe
Bia∏ystok, Bielsko-Bia∏a, Bydgoszcz, Cz´stochowa, Gdaƒsk,
Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin,
Kraków, Lublin, ¸ódê, Olsztyn, Opole, P∏ock, Poznaƒ,
Rzeszów, S∏upsk, Szczecin,
Warszawa - I Oddzia∏, Warszawa - II Oddzia∏,
Warszawa - III Oddzia∏, Warszawa - IV Oddzia∏,
Warszawa - VI Oddzia∏, Warszawa - VII Oddzia∏,
Wroc∏aw, Zielona Góra

Centrum Operacji Kapita∏owych
(Warszawa - V Oddzia∏)

(37 placówek)

Filie
Bytom, Cieszyn, Elblàg, Gliwice, Inowroc∏aw, Jas∏o, Jelenia Góra,
K´dzierzyn-Koêle, Kraków - Nowa Huta, Kutno, Leszno, Oborniki,
Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Pi∏a, Poznaƒ - Centrum Targowe MPT,
Radom, Rybnik, Sosnowiec, Âwidnica, Tarnów, Toruƒ, Trzebinia,
Tychy, Warszawa - Mokotów, W∏oc∏awek,
Wólka Kosowska „GD Distribution Center“,
Zabrze, Zawiercie, ˚ywiec
32

Bankowe Punkty Obs∏ugi Klienta
Kostrzyƒ nad Odrà, Mielec, Piotrków Trybunalski
Poznaƒ (2), Tarnowo Podgórne

Oddzia∏ Zagraniczny
Londyn

Przedstawicielstwa
Kijów
Moskwa
Nowy Jork

Afiliacje
Luksemburg
Bank Handlowy International SA
Frankfurt nad Menem
MHB Mitteleuropäische Handelsbank AG
Wiedeƒ
Centro Internationale Handelsbank AG
33

Rada Nadzorcza

Prezes
Andrzej Olechowski

Wiceprezes
Andrzej J. Wilk

Cz∏onkowie:
Göran Collert, Heinrich Focke*,
Ryszard Pessel, Paul Sauvary,
Stanis∏aw So∏tysiƒski, Ernest Stern,
Jacek Tomorowicz, Ryszard Wierzba,
Witold Zaraska

* od 2 lutego 1999 roku
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Zarzàd Banku

Prezes
Cezary Stypu∏kowski

Wiceprezes
Wies∏aw Kalinowski

Wiceprezes
Marek OleÊ

Wiceprezes
Antoni Sala

Cz∏onek Zarzàdu
Artur Nieradko
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