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Szanowni Paƒstwo,

Przekazuj´ Paƒstwu sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Grupy Kapita∏owej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2006 przekonany, ˝e jest ono
potwierdzeniem konsekwentnego i skutecznego
realizowania wyznaczonych celów – zapewnienia
wzrostu w wybranych segmentach rynku korporacyjnego i detalicznego, poprawy efektywnoÊci
kosztowej, jak równie˝ podniesienia wartoÊci
dla akcjonariuszy.

Po raz piàty od momentu fuzji Grupa Kapita-

zacji o 34,0 mln z∏ (tj. 2,4 proc.) w stosunku do

∏owa odnotowa∏a wzrost zysku netto. W 2006

2005 roku. Ubieg∏y rok by∏ korzystny dla inwes-

roku wyniós∏ on 657,1 mln z∏ i by∏ o 39,0 mln z∏

torów Banku. Cena akcji wzros∏a o 30 proc.

(tj. 6,3 proc.) wy˝szy ni˝ w roku poprzednim.

Punktem zwrotnym by∏o stopniowe zwi´kszanie

Wypracowany przez Grup´ zysk brutto za 2006

liczby akcji w wolnym obrocie na przestrzeni

rok osiàgnà∏ poziom 832,1 mln z∏. W ubieg∏ym

IV kwarta∏u do blisko 25 proc. na koniec roku.

roku Grupa odnotowa∏a spadek kosztów dzia-

Prze∏o˝y∏o si´ to dodatkowo na zdecydowany

∏ania i kosztów ogólnego zarzàdu oraz amorty-

wzrost obrotu akcjami Banku na gie∏dzie.

Zar àd Banku

Zarzàd Banku
Od lewej:
Micha∏ H. Mro˝ek, Cz∏onek Zarzàdu Banku
Witold Zieliƒski, Wiceprezes Zarzàdu Banku
S∏awomir S. Sikora, Prezes Zarzàdu Banku
Sonia W´drychowicz-Horbatowska, Wiceprezes Zarzàdu Banku
Edward Wess, Wiceprezes Zarzàdu Banku
Lidia Jab∏onowska-Luba, Cz∏onek Zarzàdu Banku

W 2006 roku Grupa Kapita∏owa Banku Hand-

(z uwzgl´dnieniem udzia∏ów poÊrednich) udzia∏u

lowego w Warszawie S.A. kontynuowa∏a obranà

w kapitale zak∏adowym tej jednostki. Ponadto

wczeÊniej polityk´ inwestycji kapita∏owych, której

w 2006 roku nastàpi∏o po∏àczenie spó∏ek zale˝-

podstawowà zasadà by∏o dà˝enie do osiàgni´-

nych od Banku: Citileasing Sp. z o.o. ze spó∏kà

cia za∏o˝onego kszta∏tu Grupy, przy optymali-

Handlowy-Leasing S.A. Nowa spó∏ka otrzyma∏a

zacji wyniku ﬁnansowego transakcji kapita∏owych

nazw´ Handlowy-Leasing Sp. z o.o.

i minimalizacji ryzyk z nich wynikajàcych. Struktura Grupy uleg∏a zmianie w wyniku przeprowa-

WartoÊç transakcji rozliczonych w 2006 roku

dzonych transakcji – sprzeda˝y ca∏oÊci posiada-

przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

nych akcji reprezentujàcych 100 proc. udzia∏u

(DMBH), b´dàcy w 100 proc. w∏asnoÊcià Grupy,

w kapitale zak∏adowym spó∏ki Towarzystwo Fun-

przekroczy∏a 35,7 mld z∏, notujàc jednoprocen-

duszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A.,

towy wzrost obrotów w stosunku do 2005 roku.

sprzeda˝y ca∏oÊci posiadanych akcji reprezentu-

Liczba kontraktów rozliczanych za poÊrednictwem

jàcych 100 proc. udzia∏u w kapitale zak∏adowym

DMBH w 2006 roku wzros∏a o 198 proc. i wynios∏a

spó∏ki Handlowy Zarzàdzanie Aktywami S.A.

182 021. Na koniec 2006 roku DMBH pe∏ni∏ funkcj´

oraz sprzeda˝y ca∏oÊci posiadanych akcji spó∏ki

animatora dla 43 spó∏ek, co stanowi 15,4 proc.

Handlowy-Heller S.A. reprezentujàcych 50 proc.

wszystkich akcji notowanych na GPW.

Najwi´ks e Transakcje

Zespó∏ pracowników z nagrodà Euromoney „Project Finance
Magazine” 2006 dla najlepszej transakcji w sektorze
elektroenergetycznym w Europie, przyznanà za ﬁnansowanie
BOT Elektrownia Be∏chatów S.A.

W 2006 roku spó∏ka Handlowy-Leasing Sp. z o.o.,

wanych poprzez Fundacj´ Kronenberga dzia∏ajàcà

powsta∏a z po∏àczenia Handlowy-Leasing S.A. oraz

przy Banku Handlowym w Warszawie S.A. Fundacja

Citileasing Sp. z o.o., podpisa∏a umowy na kwot´

od ponad 10 lat inspiruje do rozwoju, wspierajàc

430,7 mln z∏, co stanowi 37 proc. wzrostu wartoÊci

prace na rzecz dobra publicznego w zakresie edu-

netto aktywów oddanych w leasing w porównaniu

kacji ﬁnansowej i promocji przedsi´biorczoÊci

z rokiem poprzednim. Od poczàtku roku Spó∏ka

– w szczególnoÊci skierowane do ludzi m∏odych, wie-

intensyﬁkowa∏a dzia∏ania dotyczàce oferty produk-

rzàc, ˝e to oni nied∏ugo b´dà kszta∏towali naszà

towej. Kluczowa dla jej dzia∏alnoÊci pozostaje

przysz∏oÊç i przysz∏oÊç naszego kraju. Fundacja

wspó∏praca z Klientami Banku Handlowego w War-

Kronenberga wspiera równie˝ rozwój lokalny, udzie-

szawie S.A. W obszarze oferty i obs∏ugi Klientów

lajàc dotacji fundacjom i stowarzyszeniom dzia∏a-

zosta∏ opracowany i wdro˝ony projekt oferty ubez-

jàcym w obszarze opieki zdrowotnej, polityki

pieczeniowej, w którym rozszerzono zakres Êwiad-

spo∏ecznej i nauki przedsi´biorczoÊci, jak równie˝

czonych us∏ug o serwis szkodowy. Spó∏ka podpisa∏a

w zakresie kultury, ze szczególnym uwzgl´dnie-

nowà umow´ brokerskà z Nord Partner oraz nowà

niem dziedzictwa kulturowego. Potwierdzeniem

umow´ z g∏ównym ubezpieczycielem – PZU.

zaanga˝owania spo∏ecznego Banku Handlowego
w Warszawie S.A. jest przyznana po raz drugi g∏ówna

Ubieg∏y rok by∏ szczególnie wa˝ny dla inicjatyw

nagroda w konkursie Barwy Wolontariatu w kate-

Banku na rzecz odpowiedzialnego biznesu, realizo-

gorii Wolontariat Pracowniczy.

Najleps e Karty Kredytowe

W 2006 roku Karty Kredytowe Citibank by∏y najcz´Êciej
u˝ywanymi kartami kredytowymi na polskim rynku.

Jednym z g∏ównych celów Grupy Kapita∏owej

ﬁzycznych i w∏aÊcicieli. Nasze podejÊcie jest odpo-

Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2007

wiedzià na ich potrzeby. Bank w 2007 roku zamie-

roku b´dzie systematyczne podnoszenie wartoÊci

rza realizowaç program „Klient na pierwszym

dla akcjonariuszy poprzez zapewnienie odpowied-

miejscu” i dzi´ki niemu poprawiç satysfakcj´ Klien-

niego zwrotu z kapita∏u oraz podnoszenie udzia∏u

tów. Z kolei Dom Maklerski Banku Handlowego

Banku, jak równie˝ spó∏ek z Grupy w kluczowych

S.A. w 2007 roku zamierza utrzymaç na obecnym

segmentach rynku. Ten rok b´dzie prze∏omowy

poziomie udzia∏ w segmencie klientów instytu-

dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. ze

cjonalnych oraz zwi´kszyç wysi∏ki w pozyskiwaniu

wzgl´du na wdra˝anie strategii „jeden bank”.

klientów indywidualnych. G∏ównymi kierunkami

Chcemy jak najlepiej wykorzystaç istniejàcy po-

rozwoju spó∏ki Handlowy-Leasing w nowym roku

tencja∏ naszego segmentu detalicznego i korpo-

b´dzie wzrost sprzeda˝y krzy˝owej z Klienta-

racyjnego i wzmocniç efekty synergii zarówno

mi Banku, kontynuacja pozytywnych trendów

w obszarze produktowym, jak i wspólnej sieci dys-

w sprzeda˝y produktów oferowanych w ramach

trybucji. Coraz cz´Êciej nasi Klienci korporacyjni

programów produktowych oraz rozwój w nowym

wyst´pujà w kilku rolach – mened˝erów ﬁrm, osób

dla spó∏ki segmencie ma∏ej transakcji.

Najleps a Firma

Oddajàc do Paƒstwa ràk niniejsze sprawozdanie,
pragn´

podzi´kowaç

pracownikom

Grupy

Kapita∏owej Banku za zaanga˝owanie i wk∏ad
w∏o˝ony w umacnianie naszej pozycji na rynku.
W imieniu Zarzàdu Banku dzi´kuj´ Radzie Nadzorczej za udanà wspó∏prac´ w minionym roku,
a Klientom i Akcjonariuszom – za zaufanie, jakim
obdarzyli naszà instytucj´.

S∏awomir S. Sikora
Prezes Zarzàdu
Nagroda Firma Roku 2006 przyznana przez Kapitu∏´ Polskiego
Klubu Biznesu za pierwszà w Polsce zindywidualizowanà ofert´
bankowoÊci dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

N

Nagroda Mecenasa Roku
2006 Filharmonii
Narodowej w Warszawie.

Nagroda Firma Roku 2006
za pierwszà w Polsce
kompleksowà, zindywidualizowanà ofert´
dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw.

Nagroda Euromoney
„Project Finance
Magazine” za najlepszà
transakcj´ w sektorze
elektroenergetycznym
w 2006 roku w Europie.

Europrodukt dla
mikrowp∏at, kredytu inwestycyjnego dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw,
Kompleksowej Obs∏ugi
Gotówkowej oraz platformy elektronicznej
eTrade.

Najlepszy Program
Wolontariatu
Pracowniczego w Polsce
w konkursie Barwy
Wolontariatu 2006.

Najlepszy bank internetowy

Najlepszy Wolontariat

Nagroda Europrodukt

Najlepsza Transakcja

Firma Roku 2006

Mecenas Roku

agrody zdobyte w 2006 roku

Najlepszy bank internetowy
dla przedsi´biorstw i klientów instytucjonalnych
w Polsce w 2006 roku
wed∏ug rankingu magazynu
ﬁnansowego „Global
Finance”.
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OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEG¸EGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
z siedzibà w Warszawie, ul. Senatorska 16 („Grupa Kapita∏owa”), na które sk∏ada si´ skonsolidowany bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2006 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 35 990 735 tys. z∏otych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego
dnia wykazujàcy zysk netto w kwocie 657 056 tys. z∏otych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego
dnia wykazujàce zwi´kszenie skonsolidowanego kapita∏u w∏asnego o kwot´ 169 204 tys. z∏otych, skonsolidowany rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za
rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàcy zwi´kszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 315 822 tys. z∏otych oraz informacje dodatkowe
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierajàce opis znaczàcych zasad rachunkowoÊci oraz inne informacje objaÊniajàce.
Zarzàd jednostki dominujàcej jest odpowiedzialny za sporzàdzenie i rzetelnà prezentacj´ tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie
z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej, które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà i innymi obowiàzujàcymi
przepisami. OdpowiedzialnoÊç ta obejmuje: zaprojektowanie, wdro˝enie i utrzymanie kontroli wewn´trznej zwiàzanej ze sporzàdzeniem oraz rzetelnà
prezentacjà sprawozdaƒ finansowych wolnych od nieprawid∏owoÊci powsta∏ych wskutek celowych dzia∏aƒ lub b∏´dów, dobór oraz zastosowanie
odpowiednich zasad rachunkowoÊci, a tak˝e dokonywanie szacunków ksi´gowych stosownych do zaistnia∏ych okolicznoÊci.
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra˝enie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie
sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. z 2002 r.,
nr 76, poz. 694 z póêniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowoÊci”), norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà
Rad´ Bieg∏ych Rewidentów w Polsce oraz Mi´dzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nak∏adajà na nas obowiàzek post´powania
zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskaç racjonalnà pewnoÊç, ˝e sprawozdanie finansowe
jest wolne od istotnych nieprawid∏owoÊci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majàcych na celu uzyskanie dowodów badania dotyczàcych kwot i informacji ujawnionych
w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zale˝y od naszego osàdu, w tym oceny ryzyka wystàpienia istotnej nieprawid∏owoÊci
sprawozdania finansowego na skutek celowych dzia∏aƒ lub b∏´dów. Przeprowadzajàc ocen´ tego ryzyka, bierzemy pod uwag´ kontrol´ wewn´trznà
zwiàzanà ze sporzàdzeniem oraz rzetelnà prezentacjà sprawozdania finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okolicznoÊci procedur
badania, nie zaÊ w celu wyra˝enia opinii na temat skutecznoÊci dzia∏ania kontroli wewn´trznej w jednostce. Badanie obejmuje równie˝ ocen´
odpowiednioÊci stosowanych zasad rachunkowoÊci, zasadnoÊci szacunków dokonanych przez Zarzàd oraz ocen´ ogólnej prezentacji sprawozdania
finansowego. Wyra˝amy przekonanie, ˝e uzyskane przez nas dowody badania stanowià wystarczajàcà i odpowiednià podstaw´ do wyra˝enia przez
nas opinii z badania.
Naszym zdaniem, za∏àczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita∏owej Banku Handlowego w Warszawie S.A. przedstawia rzetelnie
i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Grupy Kapita∏owej na dzieƒ 31 grudnia 2006 r., wynik finansowy oraz przep∏ywy pieni´˝ne za rok obrotowy
koƒczàcy si´ tego dnia, zosta∏o sporzàdzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci
Finansowej, które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà, oraz jest zgodne z wp∏ywajàcymi na treÊç skonsolidowanego sprawozdania
finansowego przepisami prawa obowiàzujàcymi Grup´ Kapita∏owà.
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoÊci, stwierdzamy, ˝e sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej uwzgl´dnia, we wszystkich
istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowoÊci oraz Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika
2005 r. w sprawie informacji bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych (Dz.U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744)
i sà one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

.......................................................
Bieg∏y rewident nr 9941/7390
Bo˝ena Graczyk

.......................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Bieg∏y rewident nr 9941/7390
Bo˝ena Graczyk
Cz∏onek Zarzàdu
.......................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Robert J. Widdowson
Dyrektor

Warszawa, 16 marzec 2007 r.
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1

Cz´Êç ogólna raportu

1.1

Dane identyfikujàce Grup´ Kapita∏owà

1.1.1 Nazwa Grupy Kapita∏owej
Grupa Kapita∏owa Banku Handlowego w Warszawie S.A.

1.1.2 Siedziba jednostki dominujàcej
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Polska

1.1.3 Rejestracja jednostki dominujàcej w Krajowym Rejestrze Sàdowym
Siedziba sàdu:
Data:
Numer rejestru:

Sàd Rejonowy w Warszawie, XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego
22 lutego 2001 r.
KRS 0000001538

1.1.4 Rejestracja jednostki dominujàcej w Urz´dzie Skarbowym i Wojewódzkim Urz´dzie Statystycznym
NIP: 526-030-02-91
REGON: 000013037

1.2 Informacja o jednostkach wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej
1.2.1 Jednostki obj´te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. nast´pujàce jednostki wchodzàce w sk∏ad Grupy Kapita∏owej zosta∏y obj´te konsolidacjà:
Jednostka dominujàca:
• Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Jednostki zale˝ne obj´te konsolidacjà metodà pe∏nà:
• Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
• Handlowy–Leasing Sp. z o.o.
• Handlowy Investments S.A.
• PPH Spomasz Sp. z o.o. w likwidacji
	Handlowy Investments S.A., jednostka zale˝na od Banku, zosta∏a obj´ta konsolidacjà po raz pierwszy w roku obrotowym koƒczàcym si´
31 grudnia 2006 r.

1.2.2 Jednostki nieobj´te skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
	Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. nast´pujàce jednostki zale˝ne wchodzàce w sk∏ad Grupy Kapita∏owej nie zosta∏y obj´te
konsolidacjà:
• Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.
• Handlowy Investments II S.a.r.l.
• Handlowy Inwestycje Sp. z o.o.
	Dane finansowe ww. jednostek sà nieistotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stanowià 0,3% sumy
aktywów Grupy Kapita∏owej oraz 0,5% przychodów Grupy Kapita∏owej bez uwzgl´dniania eliminacji transakcji wewnàtrzgrupowych.

1.3 Dane identyfikujàce bieg∏ego rewidenta [podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych]
Firma: KPMG Audyt Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Numer KRS: 0000104753
Sàd rejestrowy: Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego
Kapita∏ zak∏adowy: 125.000 z∏otych
Numer NIP: 526-10-24-841
KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na list´ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych pod numerem 458.
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1.4 Podstawy prawne
1.4.1 Kapita∏ zak∏adowy
Jednostka dominujàca zosta∏a powo∏ana aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 1870 r.
	Kapita∏ zak∏adowy jednostki dominujàcej na dzieƒ 31 grudnia 2006 r., zgodnie z KRS, wynosi∏ 522 638 400 z∏otych i dzieli∏ si´ na
130 659 600 akcji o wartoÊci nominalnej 4 z∏otych ka˝da.
W jednostce dominujàcej wyst´powa∏a nast´pujàca struktura w∏asnoÊciowa wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 r.:

Nazwa akcjonariusza

IloÊç akcji

WartoÊç
Udzia∏ w kapitale
IloÊç g∏osów
nominalna akcji
zak∏adowym
(w %)
(tys. z∏)
(w %)

Citibank Overseas Investment Corporation, USA

97 994 700

75,0

391 979

75,0

Pozostali akcjonariusze

32 664 900

25,0

130 659

25,0

130 659 600

100,0

522 638

100,0

Razem

W 2006 roku International Finance Associates B.V., podmiot zale˝ny od COIC, zmniejszy∏ swój udzia∏ w kapitale Banku do poziomu poni˝ej 5%.

1.4.2 Kierownik jednostki dominujàcej
Funkcje kierownika jednostki dominujàcej sprawuje Zarzàd jednostki dominujàcej.
W sk∏ad Zarzàdu jednostki dominujàcej na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. wchodzili:
• S∏awomir S. Sikora
• Edward Wess
• Sonia W´drychowicz-Horbatowska
• Witold Zieliƒski
•L
 idia Jab∏onowska-Luba
•M
 icha∏ H. Mro˝ek

– Prezes Zarzàdu Banku
– Wiceprezes Zarzàdu Banku
– Wiceprezes Zarzàdu Banku
– Wiceprezes Zarzàdu Banku
– Cz∏onek Zarzàdu Banku
– Cz∏onek Zarzàdu Banku

W 2006 r. mia∏y miejsce nast´pujàce zmiany w sk∏adzie Zarzàdu Banku:
• z dniem 1 stycznia 2006 r. Pan Witold Zieliƒski zosta∏ powo∏any na stanowisko Wiceprezesa Zarzàdu Banku;
• z dniem 22 lutego 2006 r. Wiceprezes Zarzàdu Banku Pan Reza Ghaffari z∏o˝y∏ rezygnacj´ z pe∏nionej funkcji;
•w
 dniu 28 marca 2006 r. Pan Edward Wess zosta∏ powo∏any na stanowisko Wiceprezesa Zarzàdu Banku;
• z dniem 21 wrzeÊnia 2006 r. Pan Sanjeeb Chaudhuri zrezygnowa∏ z funkcji Wiceprezesa Zarzàdu Banku;
•w
 dniu 1 paêdziernika 2006 r. Pani Sonia W´drychowicz-Horbatowska zosta∏a powo∏ana na stanowisko Wiceprezesa Zarzàdu Banku.
	W 2007 r. do dnia podpisania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy koƒczàcy si´ dnia 31 grudnia 2006 nie
mia∏y miejsca zmiany w sk∏adzie Zarzàdu Banku.

1.4.3 Przedmiot dzia∏alnoÊci
Przedmiotem dzia∏alnoÊci jednostki dominujàcej zgodnie ze statutem jest w szczególnoÊci:
•p
 rzyjmowanie wk∏adów pieni´˝nych p∏atnych na ˝àdanie lub z nadejÊciem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych
wk∏adów;
•p
 rowadzenie innych rachunków bankowych;
•p
 rzeprowadzanie rozliczeƒ pieni´˝nych we wszystkich formach przyj´tych w krajowych i mi´dzynarodowych stosunkach bankowych;
• udzielanie kredytów i po˝yczek pieni´˝nych;
• wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem sà warranty;
• udzielanie i potwierdzanie por´czeƒ;
• udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
•p
 rowadzenie skupu i sprzeda˝y wartoÊci dewizowych;
•p
 oÊredniczenie w dokonywaniu przekazów pieni´˝nych oraz rozliczeƒ w obrocie dewizowym;
•e
 misja bankowych papierów wartoÊciowych;
•w
 ykonywanie zleconych czynnoÊci zwiàzanych z emisjà papierów wartoÊciowych;
• przechowywanie przedmiotów i papierów wartoÊciowych oraz udost´pnianie skrytek sejmowych;
• wydawanie kart p∏atniczych oraz wykonywanie operacji przy ich u˝yciu;
•n
 abywanie i zbywanie wierzytelnoÊci;
• wykonywanie terminowych operacji finansowych oraz inne.
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Przedmiotem dzia∏alnoÊci jednostek zale˝nych wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej sà w szczególnoÊci:
•D
 om Maklerski Banku Handlowego S.A. – dzia∏alnoÊç maklerska
•H
 andlowy–Leasing Sp. z o.o. – dzia∏alnoÊç leasingowa
•H
 andlowy Investments S.A. – dzia∏alnoÊç inwestycyjna
•P
 PH Spomasz Sp. z o.o. w likwidacji – produkcja maszyn i urzàdzeƒ

1.5 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2005 r. zosta∏o zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o.
i uzyska∏o opini´ bieg∏ego rewidenta bez zastrze˝eƒ.
	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta∏o zatwierdzone w dniu 22 czerwca 2006 r. przez Walne Zgromadzenie.
	Bilans zamkni´cia na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. zosta∏ prawid∏owo wprowadzony do dokumentacji konsolidacyjnej jako bilans otwarcia roku
badanego.
	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta∏o z∏o˝one w Sàdzie Rejestrowym w dniu 7 lipca 2006 r. oraz z∏o˝one do og∏oszenia
w Monitorze Polskim B w dniu 28 czerwca 2006 r.

1.6 Zakres prac i odpowiedzialnoÊci
	Niniejszy raport zosta∏ przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie,
ul. Senatorska 16, i dotyczy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na które sk∏ada si´ skonsolidowany bilans sporzàdzony na dzieƒ
31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum´ 35 990 735 tys. z∏otych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za
rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàcy zysk netto w kwocie 657 056 tys. z∏otych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale
w∏asnym za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàce zwi´kszenie kapita∏u w∏asnego o kwot´ 169 204 tys. z∏otych, skonsolidowany
rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàcy zwi´kszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto
o kwot´ 315 822 tys. z∏otych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierajàce opis znaczàcych
zasad rachunkowoÊci oraz inne informacje objaÊniajàce.
	Badana jednostka sporzàdza sprawozdanie finansowe zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej, które
zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà, na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2004 r.
	Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umowà z dnia 16 listopada 2006 r., zawartà na podstawie
uchwa∏y Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2006 r. odnoÊnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
	Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ rozdzia∏u 7 ustawy o rachunkowoÊci,
norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów w Polsce oraz Mi´dzynarodowych
Standardów Rewizji Finansowej.
	Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zosta∏o przeprowadzone w siedzibie jednostki dominujàcej i jej oddzia∏ach w okresie
od 16 listopada 2006 r. do 12 marca 2007 r.
	Zarzàd jednostki dominujàcej jest odpowiedzialny za sporzàdzenie i rzetelnà prezentacj´ skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej, które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà oraz z innymi
obowiàzujàcymi przepisami.
	Naszym zadaniem by∏o, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra˝enie opinii i sporzàdzenie raportu uzupe∏niajàcego, odnoÊnie tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
	Zarzàd jednostki dominujàcej z∏o˝y∏ w dniu wydania niniejszego raportu oÊwiadczenie o rzetelnoÊci i jasnoÊci skonsolidowanego
sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu zdarzeƒ wp∏ywajàcych w sposób znaczàcy na dane wykazywane
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany.
	W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarzàd jednostki dominujàcej udost´pni∏ nam wszelkie dokumenty
i informacje niezb´dne do wydania opinii i przygotowania raportu.
	KPMG Audyt Sp. z o.o., cz∏onkowie jej Zarzàdu i organów nadzorczych oraz inne osoby uczestniczàce w badaniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej spe∏niajà wymóg niezale˝noÊci od jednostek wchodzàcych w sk∏ad badanej Grupy Kapita∏owej.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zosta∏ w ˝aden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze
sporzàdzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdujàcej si´ w siedzibie KPMG Audyt Sp. z o.o.
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1.7 	Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozdaƒ finansowych jednostek obj´tych
konsolidacjà
1.7.1 Jednostka dominujàca
	Sprawozdanie finansowe jednostki dominujàcej za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 r. zosta∏o zbadane przez KPMG Audyt
Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych nr 458, i uzyska∏o opini´ bez zastrze˝eƒ.

1.7.2 Pozosta∏e jednostki obj´te konsolidacjà
Podmiot uprawniony
do badania

Dzieƒ bilansowy

Rodzaj opinii bieg∏ego
rewidenta

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

KPMG Audyt Sp. z o.o.

31.12.2006

w trakcie badania

Handlowy–Leasing Sp. z o.o.

KPMG Audyt Sp. z o.o.

31.12.2006

w trakcie badania

KPMG Audit S.a.r.l.

28.02.2006

przed badaniem

Nazwa jednostki

Handlowy Investments S.A.

Nie podlega obowiàzkowi badania za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006

PPH Spomasz Sp. z o.o. w likwidacji

	Obj´te konsolidacjà sprawozdanie finansowe spó∏ki Handlowy Investments S.A. jest badane przez inny, ni˝ KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot
uprawniony do badania. Udzia∏ sumy bilansowej tej jednostki w skonsolidowanej sumie bilansowej Grupy Kapita∏owej przed eliminacjami
wewnàtrzgrupowymi na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. wyniós∏ 0,1%, a udzia∏ przychodów tej jednostki w przychodach Grupy Kapita∏owej, przed
eliminacjami transakcji wewnàtrzgrupowych za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 r. wyniós∏ 3,7%.

2

Analiza finansowa Grupy Kapita∏owej

2.1 Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2.1.1 Skonsolidowany bilans
31.12.2006
tys. z∏

AKTYWA

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

535 623

% sumy
bilansowej

31.12.2005
tys. z∏

% sumy
bilansowej

1,49%

922 649

2,81%

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4 556 471

12,66%

5 883 358

17,89%

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y

8 247 313

22,92%

7 171 157

21,81%

Inwestycje kapita∏owe wyceniane metodà praw w∏asnoÊci

67 910

0,19%

61 884

0,19%

Pozosta∏e inwestycje kapita∏owe

54 618

0,15%

66 419

0,20%

19 516 218

54,23%

16 006 146

48,68%

9 319 272

25,89%

6 399 053

19,46%

10 196 946

28,34%

9 607 093

29,22%

638 246

1,77%

700 212

2,13%

628 860

1,74%

659 264

2,01%

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci
od sektora finansowego
od sektora niefinansowego
Rzeczowe aktywa trwa∏e
nieruchomoÊci i wyposa˝enie
nieruchomoÊci stanowiàce inwestycje

9 386

0,03%

40 948

0,12%

1 285 753

3,57%

1 313 799

4,00%

Aktywa z tytu∏u podatku dochodowego

274 124

0,76%

283 044

0,86%

Inne aktywa

801 920

2,23%

431 182

1,32%

12 539

0,03%

37 714

0,11%

35 990 735

100,00%

32 877 564

100,00%

WartoÊci niematerialne

Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y
SUMA AKTYWÓW
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31.12.2006
tys. z∏

PASYWA

% sumy
bilansowej

31.12.2005
tys. z∏

% sumy
bilansowej

Zobowiàzania
Zobowiàzania wobec Banku Centralnego

250 113

0,69%

-

-

Zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu

3 316 847

9,22%

3 420 219

10,40%

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug zamortyzowanego kosztu

25 991 136

72,22%

23 062 763

70,15%

25 036 782

69,57%

22 463 330

68,32%

6 156 605

17,11%

5 201 677

15,82%

18 880 177

52,46%

17 261 653

52,50%

954 354

2,65%

599 433

1,83%

44 378

0,12%

56 251

0,17%

5 687

0,02%

163 311

0,50%

964 771

2,68%

919 092

2,80%

-

-

7 329

0,02%

30 572 932

84,95%

27 628 965

84,04%

depozyty
s ektora finansowego
s ektora niefinansowego
pozosta∏e zobowiàzania
Rezerwy
Zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego
Inne zobowiàzania
Zobowiàzania przeznaczone do sprzeda˝y
Zobowiàzania razem
Kapita∏y
Kapita∏ zak∏adowy

522 638

1,45%

522 638

1,59%

Kapita∏ zapasowy

3 027 470

8,41%

3 010 452

9,16%

(81 501)

-0,23%

(64 554)

-0,20%

1 407 081

3,91%

1 196 052

3,64%

Kapita∏ z aktualizacji wyceny
Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapita∏y razem

SUMA PASYWÓW
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542 115

1,51%

584 011

1,77%

5 417 803

15,05%

5 248 599

15,96%

35 990 735

100,00%

32 877 564

100,00%

Raport Roczny 2006

2.1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat
01.01.2006
– 31.12.2006
tys. z∏

Przychody z tytu∏u odsetek i przychody o podobnym charakterze

1 632 218

Koszty odsetek i podobne koszty
Wynik z tytu∏u odsetek
Przychody z tytu∏u op∏at i prowizji

01.01.2005
– 31.12.2005
tys. z∏

1 676 797

(605 817)

(648 503)

1 026 401

1 028 294

782 735

714 996

Koszty op∏at i prowizji

(164 833)

(118 675)

Wynik z tytu∏u prowizji

617 902

596 321

3 659

2 095

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji

315 906

474 896

Wynik na inwestycyjnych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych

36 571

121 841

95 846

15 544

Przychody z tytu∏u dywidend

Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapita∏owych
Pozosta∏e przychody operacyjne

128 373

136 336

Pozosta∏e koszty operacyjne

(39 617)

(61 246)

Wynik na pozosta∏ych przychodach i kosztach operacyjnych

88 756

75 090

(1 371 372)

(1 405 330)

(130 186)

(140 296)

Koszty dzia∏ania banku i koszty ogólnego zarzàdu
Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
Wynik z tytu∏u zbycia aktywów trwa∏ych

118 316

3 324

Zmiana stanu odpisów (netto) na utrat´ wartoÊci

22 535

30 185

824 334

801 964

Zysk operacyjny
Udzia∏ w zyskach (stratach) netto podmiotów wycenianych metodà praw w∏asnoÊci

7 780

(5 686)

832 114

796 278

Podatek dochodowy

(175 058)

(178 177)

Zysk netto

657 056

618 101

Zysk brutto

Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych (w szt.)

130 659 600

130 659 600

Zysk na jednà akcj´ (w z∏)

5,03

4,73

Rozwodniony zysk na jednà akcj´ (w z∏)

5,03

4,73

2.2 Wybrane wskaêniki finansowe
31.12.2006

Suma bilansowa (tys. z∏)
Zysk brutto (tys. z∏)
Zysk netto (tys. z∏)
Kapita∏y w∏asne* (tys. z∏)

31.12.2005

35 990 735

32 877 564

832 114

796 278

657 056

618 101

4 760 747

4 630 498

Stopa zysku netto do kapita∏ów w∏asnych*

13,80%

13,35%

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

14,10%

14,78%

Udzia∏ nale˝noÊci netto w aktywach

54,23%

48,68%

Udzia∏ aktywów dochodowych w sumie aktywów

90,14%

88,78%

Udzia∏ zobowiàzaƒ kosztowych w sumie pasywów

82,13%

80,55%

*bez wyniku finansowego roku bie˝àcego
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2.3 Interpretacja wskaêników
	Zmiany w stanie najistotniejszych pozycji skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat scharakteryzowane
sà poni˝ej.
	W porównaniu z rokiem ubieg∏ym suma bilansowa Grupy Kapita∏owej uleg∏a zwi´kszeniu o 3 113 171 tys. z∏otych (9,5%). Wzrost sumy
bilansowej wynika∏ g∏ównie ze zwi´kszenia pozycji kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci o 3 510 072 tys. z∏otych (21,9%) oraz pozycji d∏u˝ne
papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y o 1 076 156 tys. z∏otych (15,0%), cz´Êciowo zrekompensowanego poprzez spadek pozycji
aktywa finansowe przeznaczone do obrotu o 1 326 887 tys. z∏otych (22,6%).
	Po stronie pasywów najwi´kszy wzrost nastàpi∏ w pozycji zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug zamortyzowanego kosztu i wyniós∏
2 928 373 tys. z∏otych (12,7%).
	Zysk brutto Grupy Kapita∏owej za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 r. wyniós∏ 832 114 tys. z∏otych i by∏ wy˝szy w porównaniu
z zyskiem za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2005 r. o 35 836 tys. z∏otych (4,5%). Na wzrost zysku brutto z∏o˝y∏y si´ przede
wszystkim wzrost wyniku z tytu∏u zbycia aktywów trwa∏ych o 114 992 tys. z∏otych (3459,4%), wyniku na inwestycyjnych instrumentach
kapita∏owych o 80 302 tys. z∏otych (516,6%), wyniku z tytu∏u prowizji o 21 581 tys. (3,6%) z∏otych oraz wyniku na pozosta∏ych przychodach
i kosztach operacyjnych o 13 666 tys. z∏otych (18,2%) oraz spadek kosztów dzia∏ania banku i kosztów ogólnego zarzàdu o 33 958 tys.
z∏otych (2,4%), które cz´Êciowo zosta∏y zrekompensowane poprzez spadki wyniku na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji
o 158 990 tys. z∏otych (33,5%) oraz wyniku na inwestycyjnych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych o 85 270 tys z∏otych (70,0%).
	Zysk netto Grupy Kapita∏owej za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 r. wyniós∏ 657 056 tys. z∏otych i by∏ wy˝szy w porównaniu
z zyskiem za rok obrotowy koƒczàcy si´ 31 grudnia 2005 r. o 38 955 tys. z∏otych (6,3%).

3

Cz´Êç szczegó∏owa raportu

3.1 Zasady rachunkowoÊci
	Jednostka dominujàca posiada aktualnà dokumentacj´ opisujàcà stosowane w Grupie Kapita∏owej zasady rachunkowoÊci, przyj´te przez
Zarzàd jednostki dominujàcej.
	Przyj´te zasady rachunkowoÊci zosta∏y przedstawione w informacjach dodatkowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
w zakresie wymaganym przez Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej, które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà.
	Jednostki wchodzàce w sk∏ad Grupy Kapita∏owej stosujà jednakowe zasady rachunkowoÊci, zgodne z zasadami stosowanymi przez
jednostk´ dominujàcà.
	Za wyjàtkiem jednostki Handlowy Investments S.A., sprawozdania finansowe jednostek obj´tych konsolidacjà zosta∏y sporzàdzone na
ten sam dzieƒ bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominujàcej. W przypadku Handlowy Investments S.A. uwzgl´dniono
odpowiednie wymogi Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej, które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà.

3.2 Podstawa sporzàdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita∏owej Banku Handlowego w Warszawie S.A. zosta∏o sporzàdzone zgodnie
z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej, które zosta∏y zatwierdzone przez Uni´ Europejskà i innymi
obowiàzujàcymi przepisami.
	Podstaw´ sporzàdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi∏a dokumentacja konsolidacyjna sporzàdzona na podstawie
wymogów rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ
finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych holdingu finansowego (Dz.U. z 2001 r., nr 152, poz. 1728).

3.3 Metodologia konsolidacji
	Zastosowana metodologia konsolidacji zosta∏a przedstawiona w nocie 2 informacji dodatkowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.4 Konsolidacja kapita∏ów
	Kapita∏em zak∏adowym Grupy Kapita∏owej jest kapita∏ zak∏adowy jednostki dominujàcej.
	Wyliczenia pozosta∏ych sk∏adników kapita∏u w∏asnego Grupy Kapita∏owej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych sk∏adników
kapita∏u w∏asnego jednostki dominujàcej odpowiednich sk∏adników kapita∏u w∏asnego jednostek zale˝nych obj´tych skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, odpowiadajàcych procentowemu udzia∏owi jednostki dominujàcej w kapitale w∏asnym jednostek zale˝nych
wed∏ug stanu na dzieƒ bilansowy.
	Do kapita∏u w∏asnego Grupy Kapita∏owej w∏àczono tylko te cz´Êci odpowiednich sk∏adników kapita∏u w∏asnego jednostek zale˝nych, które
powsta∏y od dnia obj´cia kontroli nad nimi przez jednostk´ dominujàcà.
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3.5 Wy∏àczenia konsolidacyjne
	Dokonano wy∏àczeƒ konsolidacyjnych dotyczàcych wewnàtrzgrupowych rozrachunków.
	Podczas konsolidacji dokonano wy∏àczeƒ dotyczàcych sprzeda˝y pomi´dzy jednostkami Grupy, pozosta∏ych wewnàtrzgrupowych
przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych.
	Dane, stanowiàce podstaw´ do wy∏àczeƒ, uzyskano z ksiàg rachunkowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. (lub jednostek zale˝nych)
i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zale˝nych.

3.6 Stosowanie si´ do norm ostro˝noÊciowych
	W oparciu o przeprowadzone badanie nie zidentyfikowaliÊmy ˝adnych istotnych odst´pstw jednostki dominujàcej od bankowych norm
ostro˝noÊciowych dotyczàcych mi´dzy innymi koncentracji zaanga˝owaƒ, rezerwy obowiàzkowej oraz adekwatnoÊci kapita∏owej.

3.7 Wskaêniki istotnoÊci przyj´te do badania
	ZaplanowaliÊmy i zastosowaliÊmy odpowiedni poziom istotnoÊci w przeprowadzonych przez nas procedurach badania w celu uzyskania
racjonalnej pewnoÊci, ˝e skonsolidowane sprawozdanie finansowe traktowane jako ca∏oÊç nie zawiera istotnych nieprawid∏owoÊci.

3.8 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	Dane zawarte w informacjach dodatkowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierajàce opis znaczàcych zasad
rachunkowoÊci oraz inne informacje objaÊniajàce, zosta∏y przedstawione we wszystkich istotnych aspektach kompletnie i prawid∏owo.
Dane te stanowià integralnà cz´Êç skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.9 Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej
	Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej uwzgl´dnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa
w art. 49 ustawy o rachunkowoÊci oraz Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie informacji bie˝àcych
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÊciowych (Dz.U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i sà one zgodne z informacjami
zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

3.10 Informacja o opinii niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
	W oparciu o przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej sporzàdzonego na dzieƒ
31 grudnia 2006 r. wydaliÊmy opini´ bez zastrze˝eƒ.

.......................................................
Bieg∏y rewident nr 9941/7390
Bo˝ena Graczyk

.......................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Bieg∏y rewident nr 9941/7390
Bo˝ena Graczyk
Cz∏onek Zarzàdu
.......................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Robert J. Widdowson
Dyrektor

Warszawa, 16 marca 2007 r.
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Roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Grupy Kapita∏owej
Banku Handlowego
w Warszawie S.A.
za okres koƒczàcy si´
31 grudnia 2006 roku
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Wybrane dane finansowe
w tys. z∏
2006 rok

w tys. EUR**
2005 rok

Przychody z tytu∏u odsetek

1 632 218

Przychody z tytu∏u prowizji

2006 rok

2005 rok

1 676 797

418 614

416 772

782 735

714 996

200 748

177 714

Zysk (strata) brutto

832 114

796 278

213 412

197 917

Zysk (strata) netto

657 056

618 101

168 515

153 630

315 822

33 184

82 434

8 214

35 990 735

32 877 564

9 394 115

8 517 945

250 113

-

65 283

-

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug zamortyzowanego kosztu

25 991 136

23 062 763

6 784 072

5 975 119

Kapita∏ w∏asny

5 417 803

5 248 599

1 414 127

1 299 126

Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych
Aktywa razem
Zobowiàzania wobec Banku Centralnego

Kapita∏ zak∏adowy

522 638

522 638

136 416

129 363

130 659 600

130 659 600

130 659 600

130 659 600

WartoÊç ksi´gowa na jednà akcj´ (w z∏/EUR)

41,47

40,17

10,82

9,94

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (w %)

14,10

14,78

14,10

14,78

Zysk (strata) na jednà akcj´ zwyk∏à (w z∏/EUR)

5,03

4,73

1,29

1,18

Rozwodniony zysk (strata) na jednà akcj´ (w z∏/EUR)

5,03

4,73

1,29

1,18

Zadeklarowana lub wyp∏acona dywidenda na jednà akcj´ (w z∏/EUR)*

4,10

3,60

1,07

0,93

Liczba akcji (w szt.)

*Przedstawione wskaêniki dotyczà odpowiednio: zadeklarowanej dywidendy z podzia∏u zysku za 2006 rok oraz wyp∏aconej dywidendy w 2006 roku z podzia∏u zysku za 2005.
**Kursy u˝yte do przeliczenia z∏otych na euro: pozycje bilansowe wg Êredniego kursu NBP na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku – 3,8312 z∏ (na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku: 3,8598 z∏);
pozycje rachunku zysków i strat wg kursu stanowiàcego Êrednià arytmetycznà kursów NBP na koniec ka˝dego miesiàca 2006 roku – 3,8991 z∏ (2005 roku: 4,0233 z∏).
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Za okres
w tys. z∏

Nota

2006

2005

Przychody z tytu∏u odsetek i przychody o podobnym charakterze

4

Koszty odsetek i podobne koszty

4

(605 817)

(648 503)

Wynik z tytu∏u odsetek

4

1 026 401

1 028 294

Przychody z tytu∏u op∏at i prowizji

5

782 735

714 996

Koszty op∏at i prowizji

5

(164 833)

(118 675)

Wynik z tytu∏u prowizji

5

617 902

596 321

Przychody z tytu∏u dywidend

6

3 659

2 095

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji

7

315 906

474 896

Wynik na inwestycyjnych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych

8

36 571

121 841

Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapita∏owych

9

95 846

15 544

128 373

136 336

Pozosta∏e przychody operacyjne
Pozosta∏e koszty operacyjne

1 632 218

1 676 797

(39 617)

(61 246)

Wynik na pozosta∏ych przychodach i kosztach operacyjnych

10

88 756

75 090

Koszty dzia∏ania banku i koszty ogólnego zarzàdu

11

(1 371 372)

(1 405 330)

Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych

12

(130 186)

(140 296)

Wynik z tytu∏u zbycia aktywów trwa∏ych

13

118 316

3 324

Zmiana stanu odpisów (netto) na utrat´ wartoÊci

14

Zysk operacyjny
Udzia∏ w zyskach (stratach) netto podmiotów wycenianych metodà praw w∏asnoÊci
Zysk brutto
Podatek dochodowy

15

Zysk netto

22 535

30 185

824 334

801 964

7 780

(5 686)

832 114

796 278

(175 058)

(178 177)

657 056

618 101

Ârednia wa˝ona liczba akcji zwyk∏ych (w szt.)

16

130 659 600

130 659 600

Zysk na jednà akcj´ (w z∏)

16

5,03

4,73

Rozwodniony zysk na jednà akcj´ (w z∏)

16

5,03

4,73
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Skonsolidowany bilans
Stan na dzieƒ
w tys. z∏

Nota

31.12.2006

31.12.2005

AKTYWA
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

17

535 623

922 649

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

18

4 556 471

5 883 358

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y

19

8 247 313

7 171 157

Inwestycje kapita∏owe wyceniane metodà praw w∏asnoÊci

20

67 910

61 884

Pozosta∏e inwestycje kapita∏owe

21

54 618

66 419

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci

22

19 516 218

16 006 146

9 319 272

6 399 053

10 196 946

9 607 093

638 246

700 212

628 860

659 264

od sektora finansowego
od sektora niefinansowego
Rzeczowe aktywa trwa∏e

24

nieruchomoÊci i wyposa˝enie
nieruchomoÊci stanowiàce inwestycje
WartoÊci niematerialne

25

9 386

40 948

1 285 753

1 313 799

Aktywa z tytu∏u podatku dochodowego

27

274 124

283 044

Inne aktywa

28

801 920

431 182

Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y

29

Aktywa razem

12 539

37 714

35 990 735

32 877 564

PASYWA
250 113

-

Zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu

Zobowiàzania wobec Banku Centralnego
18

3 316 847

3 420 219

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug zamortyzowanego kosztu

30

25 991 136

23 062 763

25 036 782

22 463 330

6 156 605

5 201 677

18 880 177

17 261 653

954 354

599 433

d epozyty
 sektora finansowego
 sektora niefinansowego
pozosta∏e zobowiàzania
Rezerwy

31

44 378

56 251

Zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego

27

5 687

163 311

Inne zobowiàzania

32

964 771

919 092

Zobowiàzania przeznaczone do sprzeda˝y

29

-

7 329

30 572 932

27 628 965

Zobowiàzania razem
KAPITA¸Y
Kapita∏ zak∏adowy

33

522 638

522 638

Kapita∏ zapasowy

33

3 027 470

3 010 452

Kapita∏ z aktualizacji wyceny

33

(81 501)

(64 554)

Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe

33

1 407 081

1 196 052

Zyski zatrzymane
Kapita∏y razem

Pasywa razem

18

542 115

584 011

5 417 803

5 248 599

35 990 735

32 877 564
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w∏asnym

w tys. z∏

Kapita∏
Pozosta∏e
Kapita∏
z aktualizacji kapita∏y
zapasowy
wyceny
rezerwowe

Kapita∏
zak∏adowy

Stan na 1 stycznia 2005 roku

522 638

3 077 176

(9 371)

2 130 962

517 286

6 238 691

-

-

2 479

-

28 915

31 394

522 638

3 077 176

(6 892)

2 130 962

546 201

6 270 085

-

-

-

111 289

(126 375)

(15 086)

Zmiany wynikajàce z przyj´cia MSSF*
Stan na 1 stycznia 2005 roku po uwzgl´dnieniu MSSF

Kapita∏
w∏asny
razem

Zyski
zatrzymane

Zmiany wynikajàce z rozszerzenia zakresu konsolidacji

522 638

3 077 176

(6 892)

2 242 251

419 826

6 254 999

Wycena aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y

-

-

50 653

-

-

50 653

Przeniesienie wyceny sprzedanych aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y
na wynik finansowy

-

-

(121 841)

-

-

(121 841)

Odroczony podatek dochodowy od wyceny aktywów finansowych dost´pnych
do sprzeda˝y

-

-

13 526

-

-

13 526

Ró˝nice kursowe

-

-

-

(2 773)

(71)

(2 844)

Zysk netto

-

-

-

-

618 101

618 101

Dywidendy wyp∏acone

-

(100 000)

-

(1 049 804)

(414 191)

(1 563 995)

Transfer na kapita∏y

-

33 276

-

6 378

(39 654)

-

522 638

3 010 452

(64 554)

1 196 052

584 011

5 248 599

Kapita∏
Pozosta∏e
z aktualizacji kapita∏y
wyceny
rezerwowe

Zyski
zatrzymane

Stan na 1 stycznia 2005 roku po przekszta∏ceniu

Stan na 31 grudnia 2005 roku
*MSR 32, MSR 39 i MSR 40

w tys. z∏

Kapita∏
zak∏adowy

Stan na 1 stycznia 2006 roku

Kapita∏
zapasowy

Kapita∏
w∏asny
razem

522 638

3 010 452

(64 554)

1 196 052

584 011

5 248 599

Wycena aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y

-

-

15 649

-

-

15 649

Przeniesienie wyceny sprzedanych aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y
na wynik finansowy

-

-

(36 571)

-

-

(36 571)

Odroczony podatek dochodowy od wyceny aktywów finansowych dost´pnych
do sprzeda˝y

-

-

3 975

-

-

3 975

Ró˝nice kursowe

-

-

-

(881)

351

(530)

Zysk netto

-

-

-

-

657 056

657 056

Dywidendy wyp∏acone

-

-

-

-

(470 375)

(470 375)

Transfer na kapita∏y

-

17 018

-

211 910

(228 928)

-

522 638

3 027 470

(81 501)

1 407 081

542 115

5 417 803

Stan na 31 grudnia 2006 roku
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Skonsolidowany rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
Za okres
w tys. z∏

2006

2005

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej
I. Zysk netto

657 056

618 101

II. Korekty do uzgodnienia zysku netto ze Êrodkami pieni´˝nymi netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej:

46 322

1 623 198

Bie˝àcy i odroczony podatek dochodowy uj´ty w wyniku finansowym

175 058

178 177

Udzia∏ w zyskach (stratach) netto podmiotów wycenianych metodà praw w∏asnoÊci

(6 028)

5 686

Amortyzacja

130 186

140 296

Utrata wartoÊci

(10 215)

(20 346)

Zmiana stanu rezerw (rozwiàzanie rezerw – znak ujemny)

(12 320)

(9 839)

Wynik ze sprzeda˝y inwestycji

(117 701)

(8 283)

Odsetki otrzymane

1 549 683

1 545 975

Odsetki zap∏acone

(587 351)

(657 021)

Inne korekty

(864 053)

(1 032 830)

Przep∏ywy wynikajàce z zysków z dzia∏alnoÊci operacyjnej przed uwzgl´dnieniem zmian aktywów i zobowiàzaƒ z dzia∏alnoÊci operacyjnej

257 259

141 815

Zmiana stanu aktywów operacyjnych (wy∏àczajàc Êrodki pieni´˝ne)

(2 982 537)

1 024 557

Zmiana stanu kredytów, po˝yczek i innych nale˝noÊci

(2 896 249)

2 456 046

Zmiana stanu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych dost´pnych do sprzeda˝y

(1 005 578)

(1 100 132)

9 611

34 535

1 307 261

(529 460)

(4 179)

(67 978)

Zmiana stanu inwestycji kapita∏owych
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzeda˝y
Zmiana stanu innych aktywów
Zmiana stanu zobowiàzaƒ operacyjnych (wy∏àczajàc Êrodki pieni´˝ne)
Zmiana stanu zobowiàzaƒ wobec Banku Centralnego
Zmiana stanu zobowiàzaƒ finansowych wycenianych wed∏ug zamortyzowanego kosztu
Zmiana stanu zobowiàzaƒ przeznaczonych do obrotu
Zmiana stanu innych zobowiàzaƒ
Przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci operacyjnej
Podatek dochodowy zap∏acony
III. Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej

(393 403)

231 546

2 771 600

456 826

250 000

(718)

2 732 088

1 846 152

(103 372)

(774 071)

(107 116)

(614 537)

703 378

2 241 299

(149 794)

(54 329)

553 584

2 186 970

(55 196)

(82 921)

6 923

16 286

(9 165)

(42 486)

139

-

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwa∏ych
Zbycie rzeczowych aktywów trwa∏ych
Nabycie wartoÊci niematerialnych
Zbycie wartoÊci niematerialnych
Zbycie udzia∏ów w jednostkach podporzàdkowanych
Zbycie aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y
Dywidendy otrzymane
Inne wp∏ywy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà
Przep∏ywy netto zwiàzane z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà

-

13 954

174 395

-

5 411

4 294

-

15

122 507

(90 858)

(470 375)

(1 563 995)

231 304

83 818

(121 198)

(582 751)

C. Przep∏ywy pieni´˝ne z dzia∏alnoÊci finansowej
Dywidendy wyp∏acone
Wp∏ywy z tytu∏u zaciàgni´cia d∏ugoterminowych kredytów od podmiotów sektora finansowego
Wydatki z tytu∏u sp∏aty d∏ugoterminowych kredytów od podmiotów sektora finansowego
Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej

(360 269) (2 062 928)

D. Ró˝nice kursowe z przeliczenia Êrodków pieni´˝nych
E. Zwi´kszenie Êrodków pieni´˝nych netto
F. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu
G. Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu
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(3 596)

(1 367)

315 822

33 184

1 005 340

972 156

1 321 162

1 005 340
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Noty objaÊniajàce do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

2. Znaczàce zasady rachunkowoÊci

1. Informacje ogólne o emitencie

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zosta∏o
sporzàdzone zgodnie z wymogami Mi´dzynarodowych Standardów
SprawozdawczoÊci Finansowej („MSSF”) w wersji zatwierdzonej
przez Uni´ Europejskà, a w zakresie nieuregulowanym powy˝szymi
standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z póêniejszymi
zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
jak równie˝ wymogami odnoszàcymi si´ do emitentów papierów
wartoÊciowych dopuszczonych lub b´dàcych przedmiotem ubiegania
si´ o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowaƒ
gie∏dowych.

OÊwiadczenie o zgodnoÊci

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita∏owej Banku
Handlowego w Warszawie S.A. obejmuje dane Banku – jednostki do
minujàcej oraz jednostek od niego zale˝nych (razem zwanych dalej
Grupà).
Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) ma siedzib´ w Warszawie
przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa. Bank zosta∏ powo∏any
aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 1870 roku i jest zarejestrowany
w Rejestrze Przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym
prowadzonym przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia∏
Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000001538.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominujàcej zosta∏o
zatwierdzone do publikacji 16 marca 2007 roku.

Grupa jest cz∏onkiem Citigroup Inc. Jednostkà dominujàcà dla Banku
jest Citibank Overseas Investments Corporation, podmiot zale˝ny od
Citibank N.A.

Podstawy sporzàdzenia sprawozdania finansowego
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zosta∏o
przygotowane za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006
roku. Porównywalne dane finansowe zosta∏y zaprezentowane za
okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Sprawozdanie
finansowe zosta∏o sporzàdzone w z∏otych polskich w zaokràgleniu do
tysiàca z∏otych.

Bank jest uniwersalnym bankiem komercyjnym oferujàcym szeroki
zakres us∏ug bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla osób
fizycznych i prawnych. Dodatkowo poprzez podmioty zale˝ne Grupa
prowadzi:
• d
 zia∏alnoÊç maklerskà,
• u
 s∏ugi leasingowe,
• d
 zia∏alnoÊç inwestycyjnà.

W sprawozdaniu zastosowano koncepcj´ wartoÊci godziwej dla
aktywów finansowych i zobowiàzaƒ finansowych wycenianych wed∏ug
wartoÊci godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym instrumentów
pochodnych oraz aktywów finansowych klasyfikowanych jako
dost´pne do sprzeda˝y, za wyjàtkiem tych, dla których nie mo˝na
wiarygodnie ustaliç wartoÊci godziwej. Pozosta∏e sk∏adniki aktywów
i zobowiàzaƒ wykazywane sà w wartoÊci zamortyzowanego kosztu
(kredyty i po˝yczki, zobowiàzania finansowe inne ni˝ wyceniane
wed∏ug wartoÊci godziwej przez rachunek zysków i strat) lub cenie
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci.

W sk∏ad Grupy wchodzà nast´pujàce jednostki zale˝ne:

Nazwa jednostki

Siedziba

Udzia∏ w kapitale/
w g∏osach na WZ w %
31.12.2006 31.12.2005

Jednostki konsolidowane metodà pe∏nà
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Warszawa

100,00

100,00

Handlowy-Leasing Sp. z o.o.*

Warszawa

100,00

100,00

Luksemburg

100,00

100,00

Handlowy Investments S.A.
Citileasing Sp. z o.o.

Warszawa

-

100,00

Handlowy Zarzàdzanie Aktywami S.A.

Warszawa

-

100,00

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Banku Handlowego S.A.

Warszawa

-

100,00

PPH Spomasz Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

100,00

100,00

MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r. Rada Mi´dzynarodowych
Standardów RachunkowoÊci zach´ca do jego wczeÊniejszego
stosowania. Grupa nie skorzysta∏a z mo˝liwoÊci wczeÊniejszego
zastosowania standardu, poniewa˝ w ocenie Zarzàdu, jednostki
dominujàcej, ujawnienia informacji wymagane zgodnie z MSSF 7 nie
ró˝ni∏yby si´ znaczàco od ujawnieƒ dokonanych przez Grup´ zgodnie
z MSR 32 i MSR 30.
Interpretacja IFRIC 11 Komitetu ds. Interpretacji Mi´dzynarodowej
SprawozdawczoÊci Finansowej dotyczàca p∏atnoÊci w formie
akcji w∏asnych opublikowana 2 listopada 2006 roku oczekuje na
zatwierdzenie przez Uni´ Europejskà. Obecnie programy Êwiadczeƒ
kapita∏owych oferowane przez Grup´ traktowane sà jako programy
rozliczane w Êrodkach pieni´˝nych. Zgodnie z Interpretacjà IFRIC 11
programy te powinny byç traktowane jako transakcje p∏atnoÊci
w formie akcji rozliczane w instrumentach kapita∏owych. Grupa jest
w trakcie oszacowywania wp∏ywu tej zmiany na sprawozdanie
finansowe.

Jednostki wyceniane metodà praw w∏asnoÊci
Handlowy Inwestycje Sp. z o.o.

Warszawa

100,00

100,00

Handlowy Investments II S.a.r.l.

Luksemburg

100,00

100,00

Poznaƒ

100,00

100,00

Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.

*Do dnia 10 stycznia 2006 roku, przed po∏àczeniem z Handlowy-Leasing S.A., pod nazwà
Citileasing Sp. z o.o.
Dane finansowe jednostek zale˝nych nieobj´tych konsolidacjà metodà
pe∏nà sà nieistotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.

Inne standardy, zmiany do obowiàzujàcych standardów oraz
interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Mi´dzynarodowej
SprawozdawczoÊci Finansowej ostatnio przyj´te lub oczekujàce na
przyj´cie nie majà zwiàzku z dzia∏alnoÊcià Grupy albo ich wp∏yw na
sprawozdanie finansowe nie by∏by istotny.

Udzia∏y w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodà praw
w∏asnoÊci:

Nazwa jednostki

Siedziba

Udzia∏ w kapitale/
w g∏osach na WZ w %
31.12.2006

Handlowy Heller S.A.

Warszawa

Sporzàdzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga
od kierownictwa dokonania pewnych szacunków oraz przyj´cia
zwiàzanych z nimi za∏o˝eƒ, które majà wp∏yw na kwoty prezentowane
w sprawozdaniu finansowym.

31.12.2005

–

50,00

Zmiany w strukturze jednostek zale˝nych i stowarzyszonych
w 2006 roku wynikajà ze sprzeda˝y bàdê po∏àczenia tych jednostek.
Szczegó∏owe informacje na temat zawartych transakcji sprzeda˝y
i po∏àczenia jednostek przedstawione zosta∏y w nocie 41.
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Jednostki stowarzyszone – definicja

Szacunki i zwiàzane z nimi za∏o˝enia dokonywane sà w oparciu
o dost´pne dane historyczne oraz szereg innych czynników, które
w danych warunkach uznane zostanà za w∏aÊciwe, i które stanowià
podstaw´ do dokonania szacunków odnoÊnie wartoÊci bilansowych
aktywów i zobowiàzaƒ, których wartoÊci nie mo˝na okreÊliç w sposób
jednoznaczny na podstawie innych êróde∏. Rzeczywiste wartoÊci mogà
si´ jednak ró˝niç od wartoÊci szacunkowych.

Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa
poÊrednio lub bezpoÊrednio wywiera znaczàcy wp∏yw, lecz których nie
kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20% do 50% ogólnej
liczby g∏osów w organach stanowiàcych. Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych rozlicza si´ metodà praw w∏asnoÊci. W poczàtkowym
uj´ciu udzia∏y w jednostkach stowarzyszonych wykazuje si´ wed∏ug
ceny nabycia. Inwestycja Grupy w jednostkach stowarzyszonych
obejmuje wartoÊç firmy (pomniejszonà o ewentualne skumulowane
odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci) okreÊlonà w dniu nabycia. Udzia∏ Grupy
w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia
ujmuje si´ w rachunku zysków i strat, zaÊ jej udzia∏ w zmianach stanu
innych kapita∏ów od dnia nabycia w innych kapita∏ach. Gdy udzia∏
Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje si´ równy lub wi´kszy
od udzia∏u Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejmujàcego
ewentualne inne niezabezpieczone nale˝noÊci, Grupa zaprzestaje
ujmowaç dalsze straty, chyba ˝e wzi´∏a na siebie obowiàzki lub
dokona∏a p∏atnoÊci w imieniu danej jednostki stowarzyszonej.

Szacunki i zwiàzane z nimi za∏o˝enia podlegajà bie˝àcym przeglàdom.
Korekty szacunków ujmowane sà w okresie, w którym dokonano
zmiany szacunku, je˝eli korekta dotyczy tylko tego okresu lub
w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przysz∏ych, je˝eli
korekta wp∏ywa zarówno na bie˝àcy, jak i przysz∏e okresy.
W celu zachowania porównywalnoÊci danych finansowych z uj´ciem
bie˝àcego okresu dokonano stosownych zmian w prezentacji danych
finansowych dotyczàcych 2005 roku w stosunku do uprzednio
opublikowanych danych w skonsolidowanym Raporcie Rocznym za
2005 rok. Zmiany te dotyczy∏y sposobu grupowania i prezentacji
wybranych operacji gospodarczych i nie majà wp∏ywu na sum´
bilansowà oraz wyniki finansowe Grupy. Ponadto wprowadzone zosta∏y
zmiany zwiàzane z rozszerzeniem z dniem 1 stycznia 2005 roku
zakresu jednostek podlegajàcych konsolidacji metodà pe∏nà. Wp∏yw
rozszerzenia zakresu konsolidacji na poszczególne pozycje bilansowe
i kapita∏y w∏asne prezentowane uprzednio w skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych, które sporzàdzone by∏y na koniec
prezentowanych okresów sprawozdawczych, przedstawione zosta∏y
w nocie 45.

Istotne, niezrealizowane zyski na transakcjach mi´dzy Grupà a jej
jednostkami stowarzyszonymi eliminuje si´ proporcjonalnie do udzia∏u
Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty
równie˝ sà eliminowane, chyba ˝e transakcja dostarcza dowodów na
wystàpienie utraty wartoÊci przekazywanego sk∏adnika aktywów.
Zasady rachunkowoÊci stosowane przez jednostki stowarzyszone
zosta∏y tam, gdzie by∏o to konieczne, zmienione dla zapewnienia we
wszystkich istotnych obszarach zgodnoÊci z zasadami rachunkowoÊci
stosowanymi przez Grup´.

Podstawy konsolidacji

Waluty obce

W sk∏ad jednostek podporzàdkowanych wchodzà jednostki zale˝ne
i stowarzyszone.

Pozycje bilansowe i pozabilansowe wyra˝one w walutach obcych
przelicza si´ na z∏ote polskie wed∏ug kursu Êredniego ustalonego dla
danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego („NBP”) na
dzieƒ sporzàdzenia bilansu.

Jednostki zale˝ne – definicja
Jednostki zale˝ne to wszelkie jednostki kontrolowane przez Bank.
Jednostki kontrolowane to jednostki, w odniesieniu, do których Bank
poÊrednio lub bezpoÊrednio ma zdolnoÊç kierowania ich politykà
finansowà i operacyjnà w celu osiàgania korzyÊci ekonomicznych
z dzia∏alnoÊci danej jednostki. Kontrola zwykle towarzyszy posiadaniu
wi´kszoÊci ogólnej liczby g∏osów w organach stanowiàcych.

Transakcje wyra˝one w walutach obcych przelicza si´ na walut´
funkcjonalnà (z∏oty polski) wed∏ug kursu obowiàzujàcego w dniu
transakcji.
Ró˝nice kursowe wynikajàce z rewaluacji bilansowych pozycji
walutowych oraz rozliczenia transakcji walutowych zaliczane sà do
wyniku z pozycji wymiany.

Przej´cie jednostek zale˝nych przez Grup´ rozlicza si´ metodà
nabycia. Koszt przej´cia ustala si´ jako wartoÊç godziwà przekazanych
aktywów, wyemitowanych instrumentów kapita∏owych oraz
zobowiàzaƒ zaciàgni´tych lub przej´tych na dzieƒ wymiany,
powi´kszonà o koszty bezpoÊrednio zwiàzane z przej´ciem. Mo˝liwe
do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiàzania, w tym
warunkowe, przej´te w ramach po∏àczenia jednostek gospodarczych,
wycenia si´ poczàtkowo wed∏ug ich wartoÊci godziwej na dzieƒ
przej´cia, niezale˝nie od wielkoÊci ewentualnych udzia∏ów mniejszoÊci.
Nadwy˝k´ kosztu przej´cia nad wartoÊcià godziwà udzia∏u Grupy
w mo˝liwych do zidentyfikowania przej´tych aktywach netto ujmuje
si´ jako wartoÊç firmy. Je˝eli koszt przej´cia jest ni˝szy od wartoÊci
godziwej aktywów netto przej´tej jednostki zale˝nej, ró˝nic´ ujmuje
si´ bezpoÊrednio w rachunku zysków i strat.

Kursy podstawowych walut zastosowane przy sporzàdzaniu
niniejszego sprawozdania finansowego sà nast´pujàce:
w z∏

Transakcje i rozrachunki na transakcjach mi´dzy spó∏kami Grupy sà
eliminowane. Eliminacji podlegajà równie˝ istotne, niezrealizowane
zyski i straty na transakcjach mi´dzy spó∏kami z Grupy.
Zasady rachunkowoÊci stosowane przez jednostki zale˝ne zosta∏y
zmienione tam, gdzie by∏o to konieczne, dla zapewnienia zgodnoÊci
we wszystkich istotnych obszarach z zasadami rachunkowoÊci
stosowanymi przez Grup´.
Jednostki zale˝ne, które nie sà konsolidowane metodà pe∏nà ze
wzgl´du na nieistotnoÊç ich sprawozdaƒ finansowych w sprawozdaniu
skonsolidowanym Grupy, wykazywane sà z zastosowaniem metody
praw w∏asnoÊci.
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31 grudnia 2006

31 grudnia 2005

1 USD

2,9105

3,2613

1 CHF

2,3842

2,4788

1 EUR

3,8312

3,8598
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Aktywa finansowe i zobowiàzania finansowe

Aktywa finansowe wy∏àcza si´ z bilansu, gdy prawa do uzyskania
przep∏ywów pieni´˝nych z ich tytu∏u wygas∏y lub zosta∏y przeniesione
i Grupa dokona∏a przeniesienia zasadniczo ca∏ego ryzyka i wszystkich
po˝ytków z tytu∏u ich w∏asnoÊci.
Zobowiàzania finansowe sà wy∏àczane z bilansu wtedy i tylko wtedy,
gdy zobowiàzanie wygas∏o, tj. kiedy obowiàzek okreÊlony w umowie
zosta∏ wype∏niony, umorzony lub wygas∏.

Klasyfikacja
Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe do nast´pujàcych kategorii:
• s k∏adniki aktywów lub zobowiàzaƒ finansowych wyceniane
w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy;
• po˝yczki i nale˝noÊci;
• aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y;
• pozosta∏e zobowiàzania finansowe.

Wycena
W momencie poczàtkowego uj´cia sk∏adnik aktywów finansowych
lub zobowiàzanie finansowe wycenia si´ w wartoÊci godziwej,
powi´kszonej w przypadku sk∏adnika aktywów lub zobowiàzania
finansowego nieklasyfikowanych jako wyceniane w wartoÊci godziwej
przez wynik finansowy o istotne koszty transakcji, które mogà byç
bezpoÊrednio przypisane do nabycia lub emisji sk∏adnika aktywów
finansowych lub zobowiàzania finansowego.

W okresie obj´tym sprawozdaniem Grupa nie klasyfikowa∏a aktywów
do kategorii inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalnoÊci.
Grupa dokonuje klasyfikacji aktywów finansowych do poszczególnych
kategorii w dacie poczàtkowego uj´cia.
(a) Sk∏adniki aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ finansowych
wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy

Po poczàtkowym uj´ciu Grupa wycenia aktywa finansowe, w tym
instrumenty pochodne b´dàce aktywami, w wartoÊci godziwej,
nie dokonujàc pomniejszania o koszty transakcji, jakie mogà byç
poniesione przy sprzeda˝y lub innym sposobie wyzbycia si´ aktywów,
za wyjàtkiem po˝yczek i nale˝noÊci, które wycenia si´ wed∏ug
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej oraz inwestycji w instrumenty kapita∏owe nieposiadajàce
kwotowaƒ cen rynkowych z aktywnego rynku i których wartoÊç
godziwa nie mo˝e byç wiarygodnie zmierzona.

Kategoria obejmuje (i) aktywa i zobowiàzania finansowe klasyfikowane
jako przeznaczone do obrotu oraz (ii) aktywa finansowe przeznaczone
w momencie ich poczàtkowego uj´cia do wyceny wed∏ug wartoÊci go
dziwej z zyskami lub stratami ujmowanymi w rachunku zysków i strat.
Sk∏adnik aktywów lub zobowiàzaƒ finansowych zalicza si´ do tej
kategorii, je˝eli nabyty zosta∏ przede wszystkim w celu sprzeda˝y
lub odkupienia w krótkim terminie, jest cz´Êcià portfela okreÊlonych
instrumentów finansowych, którymi zarzàdza si´ ∏àcznie i dla których
istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania
krótkoterminowych zysków lub, w przypadku aktywów finansowych,
je˝eli zosta∏ zaliczony do tej kategorii na podstawie decyzji
kierownictwa jednostki. Do kategorii „Przeznaczone do obrotu” Grupa
zalicza wszystkie instrumenty pochodne oraz wybrane d∏u˝ne papiery
wartoÊciowe.

Zobowiàzania finansowe po poczàtkowym uj´ciu sà wyceniane wed∏ug
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej, za wyjàtkiem zobowiàzaƒ finansowych wycenianych
w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy. Zobowiàzania finansowe
wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy, w tym
instrumenty pochodne b´dàce zobowiàzaniami, wycenia si´ w wartoÊci
godziwej.

(b) Po˝yczki i nale˝noÊci

Zyski lub straty wynikajàce ze sk∏adnika aktywów finansowych
lub zobowiàzania finansowego, kwalifikowanego jako wyceniane
w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy, ujmuje si´ odpowiednio
w przychodach lub kosztach. Zyski lub straty wynikajàce ze sk∏adnika
aktywów finansowych zaliczonego do dost´pnych do sprzeda˝y,
ujmuje si´ bezpoÊrednio w kapitale w∏asnym, poprzez zestawienie
zmian w kapitale w∏asnym, za wyjàtkiem odpisów aktualizujàcych
z tytu∏u utraty wartoÊci oraz ró˝nic kursowych dotyczàcych
pieni´˝nych aktywów i zobowiàzaƒ, do momentu wy∏àczenia sk∏adnika
aktywów finansowych z bilansu, kiedy skumulowane zyski lub straty
poprzednio uj´te w kapitale w∏asnym ujmuje si´ w rachunku zysków
i strat. Jednak˝e odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody
efektywnej stopy procentowej ujmuje si´ w rachunku zysków i strat.
Dywidendy wynikajàce z instrumentów kapita∏owych dost´pnych do
sprzeda˝y ujmuje si´ w rachunku zysków i strat w momencie, kiedy
powstaje prawo jednostki do ich otrzymania.

Po˝yczki i nale˝noÊci to niezaliczane do instrumentów pochodnych
aktywa finansowe o ustalonych lub mo˝liwych do ustalenia
p∏atnoÊciach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstajà wówczas,
gdy Grupa udziela klientowi finansowania w celu innym ni˝
wygenerowanie przez Grup´ krótkoterminowych zysków z tytu∏u
obrotu tymi po˝yczkami lub nale˝noÊciami. Do kategorii tej zaliczane
sà w szczególnoÊci nale˝noÊci kredytowe, skupione wierzytelnoÊci
oraz d∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na aktywnym rynku.
(c) Aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y
Kategoria „Aktywa dost´pne do sprzeda˝y” to niezaliczane do
instrumentów pochodnych aktywa finansowe, które (i) zosta∏y
zaklasyfikowane przez jednostk´ do tej kategorii w momencie
poczàtkowego uj´cia lub (ii) nie zosta∏y zakwalifikowane do ˝adnej
z pozosta∏ych kategorii aktywów. Do kategorii tej Grupa klasyfikuje
wybrane d∏u˝ne i kapita∏owe papiery wartoÊciowe.

WartoÊç godziwa akcji i udzia∏ów w jednostkach innych ni˝ zale˝ne
i stowarzyszone, notowanych na aktywnym rynku, wynika z ich
bie˝àcej ceny zakupu. Je˝eli rynek na dany sk∏adnik aktywów
finansowych nie jest aktywny (a tak˝e w odniesieniu do nienotowanych
papierów wartoÊciowych), Grupa ustala wartoÊç godziwà, stosujàc
techniki wyceny.

(d) Pozosta∏e zobowiàzania finansowe
Kategoria „Pozosta∏e zobowiàzania finansowe” obejmuje zobowiàzania
finansowe niezakwalifikowane do kategorii zobowiàzaƒ finansowych
wycenianych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii
tej zaklasyfikowane sà przede wszystkim depozyty klientowskie.

Nale˝noÊci z tytu∏u leasingu finansowego

Ujmowanie i wy∏àczenie

Grupa jest stronà umów leasingu, na podstawie których oddaje do
odp∏atnego u˝ywania lub pobierania po˝ytków sk∏adniki aktywów
przez uzgodniony okres.
W przypadku umów, na mocy których Grupa przenosi zasadniczo
ca∏e ryzyko i po˝ytki wynikajàce z posiadania sk∏adników aktywów
b´dàcych przedmiotem umowy leasingu, przedmiot leasingu przestaje
byç ujmowany w bilansie. Grupa ujmuje natomiast nale˝noÊç z tytu∏u
leasingu finansowego w wartoÊci równej inwestycji leasingowej netto.
Przychody odsetkowe od umów leasingu finansowego rozliczane sà
metodà efektywnej stopy procentowej w celu odzwierciedlenia sta∏ej
w danym okresie stopy zwrotu na inwestycji leasingowej netto.

Transakcje zakupu i sprzeda˝y aktywów finansowych wycenianych
w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy (z wy∏àczeniem
instrumentów pochodnych) oraz transakcje zakupu i sprzeda˝y
aktywów finansowych klasyfikowanych jako dost´pne do sprzeda˝y
ujmuje si´ w bilansie i wy∏àcza z ksiàg na dzieƒ rozliczenia transakcji,
tj. dzieƒ, w którym Grupa odpowiednio otrzymuje lub przekazuje prawo
w∏asnoÊci do sk∏adnika aktywów. Prawa i obowiàzki z tytu∏u zawartej
transakcji w okresie mi´dzy datà zawarcia i datà rozliczenia transakcji
wyceniane sà do wartoÊci godziwej.
Po˝yczki i inne nale˝noÊci wykazywane sà w momencie wyp∏aty
gotówki na rzecz kredytobiorcy.
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Inwestycje kapita∏owe – akcje i udzia∏y w pozosta∏ych
jednostkach

Utrata wartoÊci aktywów wycenianych wed∏ug
zamortyzowanego kosztu

Akcje i udzia∏y w innych jednostkach ni˝ jednostki podporzàdkowane
zaliczane sà do kategorii aktywów finansowych dost´pnych do
sprzeda˝y.

Grupa dokonuje podzia∏u sk∏adników aktywów wycenianych wed∏ug
zamortyzowanego kosztu ze wzgl´du na podejÊcie do zarzàdzania
ryzykiem kredytowym danego zaanga˝owania na portfel aktywów
indywidualnie istotnych oraz portfel aktywów indywidualnie
nieistotnych (portfel grupowy). Na ka˝dy dzieƒ bilansowy Grupa
ocenia, czy istniejà obiektywne przes∏anki utraty wartoÊci sk∏adnika
aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.

Instrumenty pochodne
Pochodne instrumenty finansowe wykazywane sà w wartoÊci godziwej,
poczàwszy od dnia zawarcia transakcji. WartoÊç godziwà ustala si´
w oparciu o notowania instrumentów na aktywnych rynkach, w oparciu
o ceny niedawno zawartych transakcji oraz w oparciu o techniki
wyceny, w tym modele bazujàce na zdyskontowanych przep∏ywach
pieni´˝nych oraz modele wyceny opcji, w zale˝noÊci od tego, który ze
sposobów jest w danym przypadku w∏aÊciwy. Wszystkie instrumenty
pochodne o dodatniej wartoÊci godziwej wykazuje si´ w bilansie
jako aktywa przeznaczone do obrotu, a o wartoÊci ujemnej – jako
zobowiàzania przeznaczone do obrotu.

Do obiektywnych dowodów utraty wartoÊci sk∏adnika aktywów
finansowych lub grupy aktywów zalicza si´ uzyskane przez Grup´
informacje dotyczàce nast´pujàcych zdarzeƒ:
• znaczàce trudnoÊci finansowe emitenta lub d∏u˝nika;
• niedotrzymanie warunków umowy, np. niesp∏acenia albo zalegania
ze sp∏acaniem odsetek lub nale˝noÊci g∏ównej;
• przyznanie po˝yczkobiorcy przez po˝yczkodawc´ ze wzgl´dów
ekonomicznych lub prawnych wynikajàcych z trudnoÊci finansowych
po˝yczkobiorcy, udogodnienia, którego w innym wypadku
po˝yczkodawca by nie udzieli∏;
• wysokiego prawdopodobieƒstwa upad∏oÊci lub innej reorganizacji
finansowej po˝yczkobiorcy;
• zanik aktywnego rynku na dany sk∏adnik aktywów finansowych ze
wzgl´du na trudnoÊci finansowe; lub
• obserwowane dane wskazujàce na mo˝liwy do zmierzenia spadek
oszacowanych przysz∏ych przep∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych
z grupà aktywów finansowych od momentu poczàtkowego ich
uj´cia, mimo ˝e nie mo˝na jeszcze ustaliç spadku dotyczàcego
pojedynczego sk∏adnika grupy aktywów finansowych, w tym:
    • negatywne zmiany dotyczàce statusu p∏atnoÊci po˝yczkobiorców
w grupie, lub
    • krajowa lub lokalna sytuacja gospodarcza, która ma zwiàzek
z niesp∏acaniem aktywów w grupie.

Wbudowane instrumenty pochodne traktuje si´ jako oddzielne
instrumenty pochodne, jeÊli ryzyko z nimi zwiàzane oraz ich
charakterystyka nie sà ÊciÊle powiàzane z ryzykami i charakterystykà
zasadniczego kontraktu oraz kontrakt zasadniczy nie jest wyceniany
w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy.

RachunkowoÊç zabezpieczeƒ
Grupa nie stosuje rachunkowoÊci zabezpieczeƒ.

Kompensowanie instrumentów finansowych
Aktywa i zobowiàzania finansowe kompensuje si´ i wykazuje w bilansie
w kwocie netto, je˝eli wyst´puje mo˝liwe do wyegzekwowania na
drodze prawnej prawo do skompensowania uj´tych kwot oraz zamiar
rozliczenia ich w kwocie netto lub jednoczesnej realizacji danego
sk∏adnika aktywów i uregulowania zobowiàzania. Obecnie Grupa nie
kompensuje i nie prezentuje w kwocie netto aktywów i zobowiàzaƒ
finansowych.

Nie ujmuje si´ strat oczekiwanych w wyniku przysz∏ych zdarzeƒ bez
wzgl´du na stopieƒ prawdopodobieƒstwa ich zajÊcia.

Odpisy z tytu∏u utworzenia rezerwy na pokrycie poniesionych, lecz
niezidentyfikowanych strat kredytowych

Konsolidacja sald rachunków
Grupa oferuje swoim klientom us∏ugi zarzàdzania Êrodkami
finansowymi polegajàce na konsolidacji sald rachunków bankowych
w ramach struktury rachunków powiàzanych (tzw. cash-pooling).
Operacje tego typu polegajà na konsolidacji (netowaniu) sald
dodatnich i ujemnych rachunków bie˝àcych uczestników produktu
na wyznaczonym rachunku podmiotu zarzàdzajàcego rozliczeniami.
Operacja konsolidacji przeprowadzana jest na koniec dnia roboczego,
natomiast nast´pnego dnia roboczego dokonywane sà przelewy
zwrotne przywracajàce stan rachunków do sytuacji sprzed
konsolidacji. Transakcje konsolidacyjne nie spe∏niajà warunków
MSR 39 dotyczàcych wy∏àczania sk∏adników aktywów i zobowiàzaƒ
finansowych z bilansu i w zwiàzku z tym prezentowane sà w uj´ciu
brutto, tj. salda nale˝noÊci wykazywane sà w pozycji „Kredyty,
po˝yczki i inne nale˝noÊci”, zaÊ salda zobowiàzaƒ jako depozyty.

Grupa tworzy rezerw´ na poniesione, lecz niezidentyfikowane straty
kredytowe (‘IBNR’ – ang. incurred but not reported). Rezerwa IBNR
odzwierciedla poziom strat kredytowych oszacowany na podstawie
historii strat dla aktywów o podobnych charakterystykach ryzyka
do charakterystyk ryzyka grupy aktywów obj´tych procesem
wyliczenia rezerwy IBNR, które zosta∏y poniesione przez Grup´ na
dzieƒ bilansowy, lecz dla których Grupa nie jest jeszcze w stanie
zidentyfikowaç indywidualnych ekspozycji z utratà wartoÊci. Procesem
wyliczania rezerwy IBNR obj´te sà wszystkie nale˝noÊci, dla których
albo nie stwierdzono przes∏anek utraty wartoÊci na poziomie
indywidualnym, albo mimo stwierdzenia przes∏anek indywidualna
ocena pod kàtem utraty wartoÊci nie wykaza∏a potrzeby dokonania
odpisu aktualizujàcego. Rezerwa IBNR liczona jest w oparciu o modele
statystyczne dla grup aktywów ∏àczonych w portfele o wspólnych
cechach ryzyka kredytowego. W sprawozdaniu finansowym Grupy
rezerwa na poniesione niezidentyfikowane ryzyko kredytowe
prezentacyjnie pomniejsza wartoÊç ekspozycji kredytowych.

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu/odsprzeda˝y
Grupa dokonuje transakcji sprzeda˝y/zakupu aktywów finansowych
z przyrzeczeniem odkupu/odsprzeda˝y w przysz∏oÊci po tej
samej cenie powi´kszonej o z góry ustalonà kwot´ odsetek, tzw.
transakcje typu sell-buy-back i buy-sell-back oraz repo i reverse
repo na papierach wartoÊciowych. Papiery wartoÊciowe sprzedane
z przyrzeczeniem odkupu nie sà wy∏àczane z bilansu. JednoczeÊnie
ujmowane sà po stronie pasywów zobowiàzania wynikajàce
z udzielonego przyrzeczenia odkupu. W przypadku transakcji
zakupu z przyrzeczeniem odsprzeda˝y nabyte papiery wartoÊciowe
prezentowane sà jako po˝yczki i nale˝noÊci. Ró˝nic´ mi´dzy
cenà sprzeda˝y/zakupu, a cenà odkupu/odsprzeda˝y ujmuje si´
odpowiednio jako koszty lub przychody odsetkowe z zastosowaniem
metody efektywnej stopy procentowej.

Odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci aktywów indywidualnie istotnych
Poziom rezerwy na nale˝noÊci uznane za indywidualnie istotne, dla
których stwierdzono wystàpienie przes∏anek utraty wartoÊci, obliczany
jest jako ró˝nica mi´dzy wartoÊcià bilansowà sk∏adnika aktywów
a wartoÊcià bie˝àcà przewidywanych do otrzymania przysz∏ych
przep∏ywów pieni´˝nych wynikajàcych ze spodziewanych sp∏at
przez kredytobiorc´, z tytu∏u realizacji zabezpieczeƒ lub sprzeda˝y
wierzytelnoÊci. Przysz∏e przep∏ywy dyskontowane sà do wartoÊci
bie˝àcej efektywnà stopà procentowà instrumentu.
Je˝eli wartoÊç bie˝àca szacowanych przep∏ywów pieni´˝nych wzroÊnie
na skutek zdarzenia, które nastàpi∏o po wykazaniu utraty wartoÊci,
wówczas uprzednio dokonany odpis z tytu∏u utraty wartoÊci jest
odpowiednio odwracany przez rachunek zysków i strat.
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Odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci aktywów indywidualnie nieistotnych

Odpis aktualizacyjny z tytu∏u utraty wartoÊci jest ujmowany
w rachunku zysków i strat. Odpisy aktualizacyjne z tytu∏u utraty
wartoÊci w przypadku oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne
w pierwszej kolejnoÊci redukujà wartoÊç firmy przypadajàcà na
te oÊrodki wypracowujàce Êrodki pieni´˝ne (grup´ oÊrodków),
a nast´pnie redukujà proporcjonalnie wartoÊç ksi´gowà innych
aktywów w oÊrodku (grupie oÊrodków).

Poziom rezerw na nale˝noÊci uznane za indywidualnie nieistotne, dla
których stwierdzono wystàpienie przes∏anek utraty wartoÊci, obliczany
jest na bazie oceny portfelowej opartej o historyczne doÊwiadczenia
dotyczàce strat ponoszonych z tytu∏u aktywów o podobnych cechach
ryzyka.
Rezerwy na nale˝noÊci od sektora finansowego, sektora
niefinansowego i bud˝etowego, odpisy z tytu∏u trwa∏ej utraty
wartoÊci papierów wartoÊciowych i innych aktywów korygujà wartoÊç
odpowiednich pozycji aktywów bilansu. Natomiast rezerwy na
zobowiàzania pozabilansowe wykazywane sà w pozycji „Rezerwy”
w pasywach bilansu.

Kalkulacja wartoÊci odzyskiwalnej
WartoÊç odzyskiwalna w przypadku aktywów innych ni˝ aktywa
finansowe jest wartoÊcià wi´kszà z: wartoÊci sprzeda˝y netto
i wartoÊci u˝ytkowej. W celu wyznaczenia wartoÊci u˝ytkowej,
oszacowane przysz∏e przep∏ywy pieni´˝ne sà dyskontowane
do ich wartoÊci bie˝àcej przy u˝yciu stopy dyskontowej przed
opodatkowaniem, która odzwierciedla bie˝àce oczekiwania rynku
co do wartoÊci pieniàdza oraz specyficznego ryzyka w odniesieniu
do danego aktywa. Dla aktywów niegenerujàcych niezale˝nych
przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych, wartoÊç odzyskiwalna jest
wyznaczana dla danego oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne,
do którego te aktywa nale˝à.

Kredyty uznane za nieÊciàgalne (tj. takie, dla których Grupa nie
spodziewa si´ przysz∏ych przep∏ywów pieni´˝nych oraz które na
podstawie oddzielnych przepisów podatkowych spe∏ni∏y warunki
niezb´dne do zaliczenia straty do kosztów uzyskania przychodu lub
które zosta∏y bezwarunkowo umorzone na mocy umowy z Klientem)
sà na podstawie decyzji Grupy spisywane w ci´˝ar rezerw.
W przypadku odzyskania uprzednio spisanej kwoty przychody z tego
tytu∏u prezentowane sà w pozycji „Pozosta∏e przychody operacyjne”.

Odwrócenie odpisu aktualizujàcego z tytu∏u utraty wartoÊci
Odpis aktualizujàcy z tytu∏u utraty wartoÊci, z wy∏àczeniem wartoÊci
firmy, podlega odwróceniu, je˝eli nastàpi∏a zmiana w szacunkach
s∏u˝àcych do okreÊlenia wartoÊci mo˝liwej do odzyskania.
Odpis aktualizujàcy z tytu∏u utraty wartoÊci mo˝e byç odwrócony tylko
do poziomu, przy którym wartoÊç ksi´gowa aktywa nie przekracza
wartoÊci ksi´gowej, która, pomniejszona o kwot´ amortyzacji,
zosta∏aby wyznaczona, je˝eli nie zosta∏by uj´ty odpis aktualizujàcy
z tytu∏u utraty wartoÊci.

Utrata wartoÊci aktywów finansowych dost´pnych
do sprzeda˝y
Dla aktywów finansowych klasyfikowanych jako dost´pne do
sprzeda˝y, dla których wyst´pujà obiektywne dowody, ˝e nastàpi∏a
utrata wartoÊci, skumulowane straty uj´te w kapitale w∏asnym
w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy cenà nabycia skorygowanà o póêniejsze
sp∏aty i amortyzacj´ a wartoÊcià godziwà, uwzgl´dniajàc poprzednie
odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci, przenosi si´ do rachunku zysków
i strat. Straty z tytu∏u utraty wartoÊci inwestycji kapita∏owych
klasyfikowanych jako dost´pne do sprzeda˝y nie podlegajà
odwróceniu poprzez rachunek zysków i strat. Straty z tytu∏u utraty
wartoÊci instrumentów d∏u˝nych klasyfikowanych jako dost´pne do
sprzeda˝y podlegajà odwróceniu poprzez rachunek zysków i strat,
jeÊli w póêniejszych okresach wartoÊç godziwa instrumentu d∏u˝nego
wzroÊnie i wzrost ten mo˝e byç obiektywnie ∏àczony ze zdarzeniem
nast´pujàcym po uj´ciu straty.

WartoÊç firmy
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy wartoÊç
firmy stanowi nadwy˝k´ kosztu przej´cia nad wartoÊcià godziwà
udzia∏u Grupy w mo˝liwych do zidentyfikowania przej´tych akty
wach, zobowiàzaniach oraz zobowiàzaniach warunkowych na dzieƒ
po∏àczenia. WartoÊç firmy jest wykazywana w wysokoÊci ceny na
bycia pomniejszonej o ∏àczne dotychczasowe odpisy aktualizacyjne
wynikajàce z tytu∏u utraty wartoÊci. WartoÊç firmy jest alokowana na
oÊrodki wypracowujàce Êrodki pieni´˝ne i nie jest amortyzowana,
a jedynie corocznie testowana pod kàtem utraty wartoÊci niezale˝nie od
wystàpienia przes∏anek utraty wartoÊci. Odpis aktualizujàcy z tytu∏u utraty
wartoÊci w odniesieniu do wartoÊci firmy nie podlega odwróceniu.
W przypadku jednostek stowarzyszonych, wartoÊç firmy jest zawarta
w wartoÊci bilansowej inwestycji w jednostce stowarzyszonej.
Zyski i straty ze zbycia jednostki zale˝nej lub stowarzyszonej uwzgl´
dniajà wartoÊç bilansowà wartoÊci firmy dotyczàcà sprzedanej jednostki.

Utrata wartoÊci aktywów finansowych wycenianych
wed∏ug kosztu
Na kategori´ aktywów finansowych wycenianych wed∏ug kosztu
w sprawozdaniu finansowym Grupy sk∏adajà si´ akcje i udzia∏y
w jednostkach innych ni˝ podporzàdkowane sklasyfikowane jako
dost´pne do sprzeda˝y, dla których nie da si´ wiarygodnie okreÊliç
wartoÊci godziwej (np. ze wzgl´du na brak notowaƒ). JeÊli wyst´pujà
obiektywne dowody, ˝e nastàpi∏a utrata wartoÊci takich inwestycji
kapita∏owych, to kwot´ straty z tytu∏u utraty wartoÊci ustala si´
jako ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià bilansowà sk∏adnika aktywów
finansowych oraz wartoÊcià bie˝àcà oszacowanych przysz∏ych
przep∏ywów pieni´˝nych zdyskontowanych przy zastosowaniu bie˝àcej
rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Strat
z tytu∏u utraty wartoÊci akcji i udzia∏ów w jednostkach innych ni˝
podporzàdkowane sklasyfikowanych jako dost´pne do sprzeda˝y, dla
których nie da si´ wiarygodnie okreÊliç wartoÊci godziwej, nie poddaje
si´ odwróceniu przez rachunek zysków i strat.

WartoÊç firmy powsta∏a w wyniku przej´ç sprzed 31 marca 2004 roku, to
jest dnia wejÊcia w ˝ycie MSSF 3 „Po∏àczenia jednostek gospodarczych”,
zosta∏a obliczona zgodnie z poprzednio stosowanymi standardami
rachunkowoÊci jako ró˝nica mi´dzy kosztem przej´cia jednostki
a wartoÊcià aktywów netto przejmowanej jednostki na dzieƒ przej´cia.

Utrata wartoÊci aktywów innych ni˝ aktywa
finansowe
WartoÊci bilansowe aktywów Grupy innych ni˝ aktywa z tytu∏u podatku
odroczonego oraz innych ni˝ wartoÊç firmy, w tym w szczególnoÊci
sk∏adników rzeczowych aktywów trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych,
przeglàdane sà na dzieƒ bilansowy w celu okreÊlenia, czy zaistnia∏y
przes∏anki odpisu aktualizacyjnego z tytu∏u utraty wartoÊci. Je˝eli
istnieje taka przes∏anka, nale˝y okreÊliç wartoÊç odzyskiwalnà aktywów.
Odpis aktualizacyjny z tytu∏u utraty wartoÊci jest ujmowany, je˝eli
wartoÊç ksi´gowa aktywa lub jego oÊrodka wypracowujàcego Êrodki
pieni´˝ne przekracza wartoÊç odzyskiwalnà.
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Rzeczowy majàtek trwa∏y oraz wartoÊci
niematerialne (z wy∏àczeniem wartoÊci firmy)

Âwiadczenia pracownicze
Krótkoterminowe Êwiadczenia pracownicze

Rzeczowy majàtek trwa∏y oraz wartoÊci niematerialne wykazywane sà
wed∏ug kosztu historycznego pomniejszonego o naliczone umorzenie,
a tak˝e o odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci. Koszt historyczny uwzgl´dnia
wydatki bezpoÊrednio zwiàzane z nabyciem danych aktywów oraz ich
przygotowaniem do u˝ytkowania.

Krótkoterminowe Êwiadczenia pracownicze Grupy obejmujà
wynagrodzenia, premie, p∏atne urlopy oraz sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne.
Pracownicy, w zale˝noÊci od ich indywidualnego poziomu
zaszeregowania, mogà otrzymaç nagrod´ z funduszu motywacyjnego,
premi´ w ramach planu premiowego obowiàzujàcego w danym
obszarze lub uznaniowà nagrod´ rocznà na zasadach okreÊlonych
w wewn´trznych przepisach o wynagradzaniu pracowników. Premie
i nagrody przyznawane sà po zakoƒczeniu okresu, za który oceniane
sà wyniki.

Póêniejsze nak∏ady uwzgl´dnia si´ w wartoÊci bilansowej danego
Êrodka trwa∏ego lub ujmuje jako odr´bny Êrodek trwa∏y (tam, gdzie
jest to w∏aÊciwe) tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, ˝e z tytu∏u
tej pozycji nastàpi wp∏yw korzyÊci ekonomicznych do Grupy, zaÊ
koszt danej pozycji mo˝na wiarygodnie zmierzyç. Wszelkie pozosta∏e
wydatki, na przyk∏ad na napraw´ i konserwacj´, odnoszone sà do
rachunku zysków i strat w okresie, w którym je poniesiono.

Krótkoterminowe Êwiadczenia pracownicze sà ujmowane jako koszty
w okresie, którego dotyczà.

Umorzenie naliczane jest metodà liniowà przez przewidywany okres
u˝ytkowania przy zastosowaniu stawek okreÊlonych w zatwierdzonym
planie amortyzacji na 2006 rok.

P∏atnoÊci w formie akcji
Pracownicy mogà tak˝e uczestniczyç w programach Êwiadczeƒ
kapita∏owych Citigroup. W ramach tych programów, pracownikom
oferowane sà nagrody w formie opcji na zakup akcji Citigroup
(program opcji pracowniczych – SOP), a tak˝e nagrody w formie „akcji
odroczonych” (program akumulacji kapita∏u – CAP). Zgodnie
z MSSF 2 „P∏atnoÊci w formie akcji w∏asnych”, programy te traktowane
sà jako programy rozliczane w Êrodkach pieni´˝nych. Na przysz∏e
wyp∏aty tworzona jest rezerwa wykazana w pasywach bilansu
w pozycji „Inne zobowiàzania” oraz w pozycji „Koszty dzia∏ania banku
i koszty ogólnego zarzàdu” rachunku zysków i strat. Koszty programu
okreÊlone sà przy u˝yciu modelu wyceny. Zgodnie z wymogami
standardu wartoÊç godziwa jest poczàtkowo ustalana na dzieƒ
przyznania nagrody, a nast´pnie na ka˝dy dzieƒ sprawozdawczy, a˝
do ca∏kowitego rozliczenia. ¸àcznà wartoÊç kosztów uj´tych na dany
dzieƒ sprawozdawczy stanowi iloczyn wartoÊci godziwej opcji lub akcji
odroczonej na dzieƒ sprawozdawczy i cz´Êci uprawnienia uznanego za
nabyte w tym okresie.

Przyk∏adowe stosowane roczne stawki amortyzacji sà nast´pujàce:

Budynki i budowle

1,5 – 4,5%

Ârodki transportu

14,0 – 20,0%

Komputery

34,0%

Wyposa˝enie biurowe
Inne Êrodki trwa∏e

20,0%
7,0 – 20,0%

Oprogramowanie komputerowe i prawa
autorskie (z wyjàtkiem podstawowego systemu
operacyjnego, do którego stosuje si´ stawk´ 20%)

34,0%

Pozosta∏e wartoÊci niematerialne

20,0%

Na ka˝dy dzieƒ bilansowy dokonuje si´ weryfikacji wartoÊci koƒcowej
aktywów trwa∏ych oraz okresów ich u˝ytkowania i w razie potrzeby
dokonuje stosownych korekt planu amortyzacji.

D∏ugoterminowe Êwiadczenia pracownicze

Sk∏adniki majàtku o jednostkowej wartoÊci poczàtkowej
nieprzekraczajàcej 3 500 z∏ podlegajà jednorazowemu odpisaniu
w koszty z datà wydania ich do u˝ywania. Suma wartoÊci Êrodków
trwa∏ych jednorazowo odpisanych w koszty nie jest istotna z punktu
widzenia sprawozdania finansowego.

W ramach systemu wynagrodzeƒ Grupa gwarantuje pracownikom
odprawy emerytalne, których wysokoÊç uzale˝niona jest od liczby
lat pracy w podmiotach Grupy, przypadajàcych bezpoÊrednio przed
nabyciem prawa do odprawy. Pracownikom, z którymi zosta∏a zawarta
umowa o prac´ na podstawie Zak∏adowego Uk∏adu Zbiorowego Pracy,
przys∏uguje ponadto nagroda za wieloletnià prac´. Na przysz∏e wyp∏aty
tworzona jest rezerwa, która jest wykazana w pasywach
w pozycji „Inne zobowiàzania” oraz w pozycji „Koszty dzia∏ania banku
i koszty ogólnego zarzàdu” rachunku zysków i strat. Rezerwy na
przysz∏e koszty odpraw emerytalnych oraz nagród za wieloletnià prac´
obliczane sà metodà aktuarialnà. Wycena aktuarialna tych rezerw jest
okresowo aktualizowana.

Ârodki trwa∏e w budowie wykazywane sà w wysokoÊci ogó∏u
poniesionych kosztów pozostajàcych w bezpoÊrednim zwiàzku
z niezakoƒczonà jeszcze budowà, monta˝em lub ulepszeniem
istniejàcego Êrodka trwa∏ego z uwzgl´dnieniem odpisów z tytu∏u utraty
wartoÊci.
Ârodki trwa∏e obejmujà tak˝e prawa u˝ytkowania wieczystego
gruntów.

Programy okreÊlonych sk∏adek

Ârodki trwa∏e sà badane pod kàtem utraty wartoÊci zawsze, gdy
wyst´pujà zdarzenia lub zmiany okolicznoÊci wskazujàce, ˝e wartoÊç
bilansowa mo˝e byç niemo˝liwa do odzyskania. WartoÊç bilansowa
Êrodka trwa∏ego lub wartoÊci niematerialnej jest obni˝ana do poziomu
wartoÊci odzyskiwalnej, jeÊli wartoÊç bilansowa przewy˝sza wartoÊç
odzyskiwalnà. WartoÊç odzyskiwalna jest wy˝szà z dwóch wartoÊci:
wartoÊci godziwej Êrodka trwa∏ego pomniejszonej o koszty jego
sprzeda˝y i wartoÊci u˝ytkowej.

Ponadto Grupa stwarza mo˝liwoÊç uczestnictwa pracowników
w programie emerytalnym, opisanym szczegó∏owo w nocie 42.
Za pracowników uczestniczàcych w programie Grupa odprowadza
sk∏adki do odr´bnej jednostki i z chwilà ich uiszczenia Grupa nie
posiada dalszych obowiàzków w zakresie dokonywania p∏atnoÊci,
zatem zgodnie z MSR 19 „Êwiadczenia pracownicze” jest to program
okreÊlonych sk∏adek. Sk∏adki ujmuje si´ jako koszty Êwiadczeƒ
pracowniczych w okresie, którego dotyczà.

NieruchomoÊci inwestycyjne

Rezerwy

NieruchomoÊci zaklasyfikowane przez Grup´ jako inwestycyjne
prezentowane sà w sprawozdaniu finansowym jako element
rzeczowych aktywów trwa∏ych. Grupa stosuje do ich wyceny model
wartoÊci godziwej. WartoÊç godziwa nieruchomoÊci inwestycyjnych
wynika z ekspertyz wydanych przez niezale˝nych rzeczoznawców
posiadajàcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zmiany wartoÊci
godziwej nieruchomoÊci inwestycyjnych ujmowane sà w rachunku
zysku i strat.

Rezerwy sà ujmowane w bilansie, je˝eli na Grupie cià˝y obowiàzek
prawny lub zwyczajowo oczekiwany wynikajàcy ze zdarzeƒ przesz∏ych,
jak równie˝ je˝eli prawdopodobne jest, ˝e wype∏nienie tego obowiàzku
spowoduje koniecznoÊç wyp∏ywu Êrodków zawierajàcych w sobie
korzyÊci ekonomiczne oraz kwota rezerwy mo˝e byç w wiarygodny
sposób oszacowana.
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Rezerwa restrukturyzacyjna

Przychody i koszty z tytu∏u prowizji, op∏aty bankowe

Rezerwa na restrukturyzacj´ jest tworzona po spe∏nieniu
nast´pujàcych warunków: (i) Grupa posiada szczegó∏owy, formalny
plan restrukturyzacji; (ii) restrukturyzacja ju˝ si´ rozpocz´∏a
albo zosta∏a publicznie og∏oszona; (iii) kwota rezerwy mo˝e byç
wiarygodnie oszacowana. Rezerwa na restrukturyzacj´ nie obejmuje
przysz∏ych kosztów operacyjnych.

Przychody z tytu∏u op∏at i prowizji powstajà w wyniku Êwiadczenia
us∏ug finansowych oferowanych przez Grup´. Prowizje klasyfikowane
sà do nast´pujàcych kategorii:
• prowizji stanowiàcych integralnà cz´Êç efektywnej stopy procentowej;
• prowizji za wykonanie us∏ugi;
• prowizji za wykonanie znaczàcej czynnoÊci.

Kapita∏y

Prowizje stanowiàce integralnà cz´Êç efektywnej stopy procentowej
zaliczane sà do rachunku zysków i strat jako korekta kalkulacji
efektywnej stopy procentowej i wykazywane w przychodach
odsetkowych.

Kapita∏y i fundusze w∏asne wykazywane sà wed∏ug wartoÊci
nominalnej, za wyjàtkiem funduszu z aktualizacji wyceny aktywów
finansowych dost´pnych do sprzeda˝y, który wykazywany jest
z uwzgl´dnieniem wp∏ywu odroczonego podatku dochodowego.

Prowizje za wykonanie us∏ugi i znaczàcej czynnoÊci zaliczane sà do
rachunku zysków i strat proporcjonalnie do stopnia wykonania us∏ugi
lub jednorazowo w momencie wykonania czynnoÊci i wykazywane
w przychodach z tytu∏u prowizji.

Dywidendy sà ujmowane jako zobowiàzania w momencie, w którym
podzia∏ zysku zosta∏ zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Banku.

Ustalanie wyniku finansowego

W przypadku kredytów i po˝yczek o nieustalonych terminach p∏atnoÊci
rat, np. kredytów w rachunku bie˝àcym lub kart kredytowych, prowizje
rozliczane sà w czasie metodà liniowà przez okres wa˝noÊci limitu
kredytowego. Tego typu prowizje zaliczane sà do przychodów z tytu∏u
prowizji.

Wynik finansowy ustala si´ z zachowaniem zasady ostro˝nej wyceny
oraz zasady memoria∏u i wspó∏miernoÊci przychodów i kosztów.
Do wyniku finansowego zaliczane sà wszystkie osiàgni´te przychody
i koszty zwiàzane z tymi przychodami, dotyczàce danego okresu
sprawozdawczego, niezale˝nie od terminu ich zap∏aty.

Pozosta∏e przychody i koszty operacyjne

Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów

Do pozosta∏ych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane sà
koszty i przychody niezwiàzane bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià bankowà.
Sà to w szczególnoÊci przychody i koszty z tytu∏u sprzeda˝y lub
likwidacji Êrodków trwa∏ych oraz aktywów do zbycia, przychody
zwiàzane z przetwarzaniem danych na rzecz podmiotów powiàzanych,
a tak˝e koszty z tytu∏u odszkodowaƒ, kar i grzywien.

W celu przypisania kosztów do okresów sprawozdawczych, których
one dotyczà, Grupa dokonuje czynnych i biernych rozliczeƒ
mi´dzyokresowych kosztów. Dotyczy to w szczególnoÊci kosztów
dzia∏ania Grupy.

Przychody i koszty z tytu∏u odsetek

Podatek dochodowy

Przychody i koszty z tytu∏u odsetek od instrumentów finansowych sà
ujmowane w rachunku zysków i strat przy u˝yciu metody efektywnej
stopy procentowej.

Podatek dochodowy sk∏ada si´ z podatku bie˝àcego oraz odroczonego.
Podatek dochodowy ujmuje si´ w rachunku zysków i strat za wyjàtkiem
sytuacji, gdy podatek dotyczy kwot ujmowanych bezpoÊrednio w kapitale.

Metoda efektywnej stopy procentowej jest metodà naliczania
zamortyzowanego kosztu sk∏adnika aktywów lub zobowiàzania
finansowego oraz przypisania przychodów lub kosztów odsetkowych
do odpowiednich okresów. Efektywna stopa procentowa jest stopà,
która dok∏adnie dyskontuje oszacowane przysz∏e pieni´˝ne wp∏ywy
lub p∏atnoÊci dokonywane w oczekiwanym okresie do wygaÊni´cia
instrumentu finansowego do bilansowej wartoÊci netto sk∏adnika
aktywów lub zobowiàzania finansowego. Przy wyliczaniu efektywnej
stopy procentowej Grupa uwzgl´dnia wszelkie postanowienia umowy
instrumentu finansowego (na przyk∏ad: przedp∏aty, opcje kupna
i podobne), jednak˝e nie uwzgl´dnia potencjalnych przysz∏ych strat
zwiàzanych z nieÊciàgalnoÊcià kredytów. Wyliczenie obejmuje wszelkie
p∏acone i otrzymywane przez strony umowy prowizje
i punkty stanowiàce integralnà cz´Êç efektywnej stopy procentowej,
koszty transakcji oraz wszelkie inne premie i dyskonta. W rezultacie
prowizje stanowiàce integralnà cz´Êç efektywnej stopy procentowej
po pomniejszeniu o bezpoÊrednie koszty pozyskania instrumentu
finansowego prezentowane sà jako sk∏adnik przychodów
odsetkowych.

Rezerwa na podatek odroczony jest kalkulowana przy u˝yciu metody
bilansowej, poprzez wyliczenie przejÊciowych ró˝nic mi´dzy wartoÊcià
bilansowà aktywów i zobowiàzaƒ oraz ich wartoÊcià podatkowà.
Rezerwa i aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego
wykazywane sà w bilansie ∏àcznie. Aktywa z tytu∏u podatku
odroczonego ujmuje si´ w zakresie, w którym jest prawdopodobne, ˝e
b´dzie dost´pny przysz∏y dochód do opodatkowania.
W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o Funduszu Por´czeƒ Unijnych (Dz.U. nr 121, poz. 1262),
wprowadzajàcej art. 38a do ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, Grupa wykazuje w sprawozdaniu finansowym kwot´
nale˝noÊci od bud˝etu paƒstwa z tytu∏u przys∏ugujàcego uprawnienia
do pomniejszenia zobowiàzania podatkowego w latach 2007 – 2009.

SprawozdawczoÊç dotyczàca segmentów
Segment jest dajàcym si´ wyodr´bniç obszarem dzia∏alnoÊci
Grupy, w ramach którego nast´puje albo dystrybucja towarów lub
Êwiadczenie us∏ug (segment bran˝owy), albo dystrybucja towarów lub
Êwiadczenie us∏ug w okreÊlonym Êrodowisku ekonomicznym (segment
geograficzny). Segment dzia∏alnoÊci podlega okreÊlonym ryzykom,
jak równie˝ wià˝e si´ z wyst´powaniem korzyÊci, które sà w∏aÊciwe
wy∏àcznie dla danego segmentu. Za wzór sprawozdawczy stosowany
do segmentów przyj´to podzia∏ bran˝owy, poniewa˝ ryzyko i stopy
zwrotu wynikajà z ró˝nic mi´dzy produktami. Grupa jest zarzàdzana na
poziomie dwóch g∏ównych segmentów – bankowoÊci komercyjnej
i inwestycyjnej oraz bankowoÊci detalicznej. Szczegó∏owe informacje
na temat segmentów przedstawiono w nocie 3.

W przypadku aktywów finansowych lub grupy podobnych aktywów
finansowych, dla których dokonano odpisu z tytu∏u utraty wartoÊci,
przychody odsetkowe sà ujmowane przy zastosowaniu stopy
procentowej u˝ytej do zdyskontowania przysz∏ych przep∏ywów
pieni´˝nych dla celów oszacowania straty z tytu∏u utraty wartoÊci.

Wycena aktywów i pasywów segmentu, przychodów oraz wyniku
segmentu jest oparta na zasadach rachunkowoÊci Grupy.
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Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y

Utrata wartoÊci aktywów dost´pnych do sprzeda˝y

Do aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y klasyfikuje
si´ sk∏adniki aktywów lub grupy aktywów wraz z bezpoÊrednio
powiàzanymi z nimi zobowiàzaniami, których wartoÊç bilansowa
ma zostaç odzyskana w drodze ich odsprzeda˝y, a nie dalszego
wykorzystania. Jako przeznaczone do sprzeda˝y klasyfikowane sà
jedynie sk∏adniki aktywów lub grupy dost´pne do natychmiastowej
sprzeda˝y w bie˝àcym stanie, których sprzeda˝ jest wysoce
prawdopodobna, tzn. zdecydowano o wype∏nieniu planu sprzeda˝y
i aktywny program znalezienia nabywcy i zakoƒczenia planu zosta∏
rozpocz´ty. Ponadto, taki sk∏adnik aktywów (lub grupa) jest oferowany
do sprzeda˝y po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego
bie˝àcej wartoÊci godziwej i oczekuje si´, ˝e sprzeda˝ zostanie
uj´ta jako sprzeda˝ zakoƒczona w czasie jednego roku od dnia
zaklasyfikowania sk∏adnika aktywów (lub grupy) do tej kategorii.

W przypadku stwierdzenia obiektywnych przes∏anek Êwiadczàcych
o utracie wartoÊci aktywów finansowych klasyfikowanych jako
dost´pne do sprzeda˝y, skumulowane straty uj´te dotychczas
w kapitale w∏asnym wyksi´gowuje si´ z kapita∏u w∏asnego i ujmuje
w rachunku zysków i strat, chocia˝ sk∏adnik aktywów finansowych
nie zosta∏ wy∏àczony z bilansu. Kwota skumulowanych strat, która
zostaje wyksi´gowana z kapita∏u w∏asnego i uj´ta w rachunku zysków
i strat, stanowi ró˝nic´ mi´dzy kosztem nabycia (pomniejszonym
o wszelkie sp∏aty kapita∏u i amortyzacj´) i bie˝àcà wartoÊcià godziwà,
pomniejszonà o wszelkie straty z tytu∏u utraty wartoÊci tego sk∏adnika
aktywów uprzednio uj´te w rachunku zysków i strat.

Utrata wartoÊci aktywów finansowych wycenianych wed∏ug kosztu
W przypadku stwierdzenia obiektywnych przes∏anek Êwiadczàcych
o utracie wartoÊci instrumentu kapita∏owego, który nie jest wyceniany
wed∏ug wartoÊci godziwej, gdy˝ jego wartoÊci godziwej nie mo˝na
wiarygodnie ustaliç, albo instrumentu pochodnego, który jest
powiàzany i musi byç rozliczony przez dostaw´ takiego nienotowanego
instrumentu kapita∏owego, kwot´ straty z tytu∏u utraty wartoÊci
ustala si´ jako ró˝nic´ mi´dzy wartoÊcià bilansowà sk∏adnika aktywów
finansowych oraz wartoÊcià bie˝àcà oszacowanych przysz∏ych
przep∏ywów pieni´˝nych zdyskontowanych przy zastosowaniu bie˝àcej
rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.

Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y ujmuje si´ w kwocie ni˝szej
z wartoÊci bilansowej i wartoÊci godziwej pomniejszonej o koszty
zbycia tych aktywów. Aktywa te nie podlegajà amortyzacji.

WartoÊci szacunkowe
Ustalenie bilansowych wartoÊci niektórych aktywów i zobowiàzaƒ oraz
przychodów i kosztów wymaga oszacowania na dat´ bilansowà wp∏ywu
niepewnych przysz∏ych zdarzeƒ na te pozycje. Szacunki i za∏o˝enia
podlegajà ciàg∏ej ocenie, oparte sà na doÊwiadczeniach historycznych
oraz innych czynnikach, w tym oczekiwaniach co do przysz∏ych
zdarzeƒ, które w danej sytuacji wydajà si´ uzasadnione. Poni˝ej
zaprezentowano najistotniejsze z nich zastosowane przy sporzàdzaniu
sprawozdania finansowego.

Utrata wartoÊci firmy
Grupa przeprowadzi∏a test wartoÊci firmy pod kàtem utraty wartoÊci
na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku oraz 31 grudnia 2006 roku. Szacunku
wartoÊci firmy dokonano w oparciu o zapisy MSR 36 odnoÊnie
okreÊlania wartoÊci u˝ytkowej oÊrodków wypracowujàcych Êrodki
pieni´˝ne. Testy nie wykaza∏y utraty wartoÊci.

WartoÊç godziwa instrumentów pochodnych
WartoÊç godziwà instrumentów finansowych nienotowanych na
aktywnych rynkach ustala si´, stosujàc techniki wyceny. Je˝eli do
ustalenia wartoÊci godziwej stosuje si´ techniki wyceny, metody te sà
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele sà testowane
i zatwierdzane przed u˝yciem. W miar´ mo˝liwoÊci w modelach
wykorzystywane sà wy∏àcznie dane mo˝liwe do zaobserwowania,
chocia˝ w pewnych obszarach kierownictwo jednostki musi korzystaç
z oszacowaƒ. Zmiany za∏o˝eƒ dotyczàcych szacowanych czynników
mogà mieç wp∏yw na wykazywane wartoÊci godziwe instrumentów
finansowych.

Âwiadczenia pracownicze
Rezerwy na przysz∏e wyp∏aty z tytu∏u Êwiadczeƒ pracowniczych
zagwarantowanych zbiorowym uk∏adem pracy, takie jak nagrody
jubileuszowe czy odprawy emerytalne, podlegajà okresowemu
oszacowaniu przez niezale˝nego aktuariusza.
Na ka˝dy dzieƒ bilansowy Grupa dokonuje równie˝ oszacowania
poziomu rezerwy zwiàzanej z przyznanymi pracownikom nagrodami
w formie opcji na akcje Citigroup. Kwota rezerwy okreÊlona jest
w oparciu o metodologi´ opisanà w MSSF 2 przy u˝yciu modelu
wyceny wartoÊci opcji. OkreÊlenie kwoty rezerwy wymaga
zastosowania szacunków dotyczàcych mi´dzy innymi oczekiwanego
poziomu rotacji pracowników, oczekiwanej stopy dywidendy p∏aconej
przez Citigroup oraz terminów realizacji opcji.

Grupa stosuje nast´pujàce metody wyceny w stosunku do
poszczególnych typów instrumentów pochodnych:
• d
 o wyceny terminowych transakcji walutowych stosuje si´ model
zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych;
• do wyceny transakcji opcyjnych stosuje si´ model wyceny
Garmana-Kohlhagena;
• do wyceny transakcji na stopy procentowe stosuje si´ model
zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych;
• do wyceny transakcji futures stosuje si´ bie˝àce notowania rynkowe.

Utrata wartoÊci kredytów
Na ka˝dy dzieƒ bilansowy dokonywana jest ocena, czy zaistnia∏y
obiektywne przes∏anki Êwiadczàce o utracie wartoÊci ekspozycji
kredytowych. JeÊli tak, dokonuje si´ odpisu aktualizujàcego
w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià bilansowà a oszacowanà
wartoÊcià bie˝àcà oczekiwanych przysz∏ych przep∏ywów pieni´˝nych
z danej ekspozycji kredytowej. Aktywa finansowe, dla których albo nie
stwierdzono przes∏anek utraty wartoÊci na poziomie indywidualnym
lub mimo stwierdzenia przes∏anek indywidualna ocena sk∏adnika
aktywów pod kàtem utraty wartoÊci nie wykaza∏a potrzeby dokonania
odpisu aktualizujàcego, Grupa obj´∏a analizà statystycznà.
OkreÊlenie przes∏anek utraty wartoÊci oraz wyliczenie bie˝àcej
wartoÊci szacowanych przep∏ywów pieni´˝nych wymaga zastosowania
przez Grup´ szacunków. Metodologia i za∏o˝enia wykorzystywane
przy ustalaniu poziomu utraty wartoÊci nale˝noÊci sà regularnie
przeglàdane i uaktualniane w razie potrzeby.
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3. SprawozdawczoÊç dotyczàca segmentów
dzia∏alnoÊci

Wyniki finansowe Grupy wed∏ug segmentów dzia∏alnoÊci za 2006 rok

w tys. z∏

Dzia∏alnoÊç Grupy zosta∏a podzielona na 2 g∏ówne segmenty bran˝owe:

• BankowoÊç Komercyjna i Inwestycyjna
   W ramach segmentu BankowoÊci Komercyjnej i Inwestycyjnej Grupa
oferuje produkty i Êwiadczy us∏ugi podmiotom gospodarczym,
jednostkom samorzàdowym oraz sektorowi bud˝etowemu. Obok
tradycyjnych us∏ug bankowych polegajàcych na dzia∏alnoÊci
kredytowej i depozytowej segment Êwiadczy us∏ugi zarzàdzania
gotówkà, finansowania handlu, leasingu, us∏ug maklerskich
i powiernictwa papierów wartoÊciowych, oferuje produkty skarbu
na rynkach finansowych i towarowych. Ponadto, segment oferuje
szeroki zakres us∏ug bankowoÊci inwestycyjnej na lokalnym
i mi´dzynarodowym rynku kapita∏owym, w tym us∏ug doradztwa,
pozyskiwania i gwarantowania finansowania poprzez publiczne
i niepubliczne emisje instrumentów finansowych. Dzia∏alnoÊç
segmentu obejmuje tak˝e transakcje na w∏asny rachunek na rynkach
instrumentów kapita∏owych, d∏u˝nych oraz pochodnych. Produkty
i us∏ugi Grupy w ramach segmentu BankowoÊci Komercyjnej
i Inwestycyjnej dost´pne sà poprzez dostosowane do potrzeb Klienta
kana∏y dystrybucji, zarówno poprzez sieç oddzia∏ów, bezpoÊrednie
kontakty z Klientami, jak i nowoczesne i efektywne kana∏y zdalne
– systemy obs∏ugi przez telefon i bankowoÊç elektronicznà.

447 055

579 346

1 026 401

Wynik z tytu∏u prowizji

298 316

319 586

617 902

3 659

-

3 659

280 186

35 720

315 906

36 571

-

36 571

95 846

-

95 846

71 483

17 273

88 756

Wynik na handlowych instrumentach
finansowych i rewaluacji
Wynik na inwestycyjnych d∏u˝nych papierach
wartoÊciowych
Wynik na inwestycyjnych instrumentach
kapita∏owych
Wynik na pozosta∏ych przychodach
i kosztach operacyjnych
Koszty dzia∏ania banku i koszty ogólnego
zarzàdu

(675 152)

Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych

(95 300)

(34 886)

(130 186)

Wynik z tytu∏u zbycia aktywów trwa∏ych

105 236

13 080

118 316

Zmiana stanu odpisów (netto) na utrat´
wartoÊci

61 066

(38 531)

22 535

628 966

195 368

824 334

7 780

-

7 780

636 746

195 368

Zysk operacyjny

   Segment BankowoÊci Detalicznej dostarcza produkty i us∏ugi
finansowe Klientom indywidualnym, a tak˝e w ramach CitiBusiness
mikroprzedsi´biorstwom oraz osobom fizycznym prowadzàcym
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Oprócz prowadzenia rachunków, szerokiej
oferty w obszarze dzia∏alnoÊci kredytowej i depozytowej Grupa
oferuje Klientom karty kredytowe, prowadzi us∏ugi zarzàdzania
majàtkiem, poÊredniczy w sprzeda˝y produktów inwestycyjnych
i ubezpieczeniowych. Klienci majà do dyspozycji sieç oddzia∏ów,
bankomatów, jak równie˝ obs∏ug´ telefonicznà i bankowoÊç
elektronicznà oraz sieç poÊredników finansowych oferujàcych
produkty segmentu.
   W ramach tego segmentu pod markà CitiFinacial Grupa
oferuje produkty dla Klientów indywidualnych o Êrednich lub
niskich dochodach. Podstawowa oferta obejmuje po˝yczki
gotówkowe, kredyty konsolidacyjne oraz po˝yczki hipoteczne.
Produkty te oferowane sà przez dynamicznie rozwijajàcà si´
sieç niewielkich placówek dogodnie zlokalizowanych w pobli˝u
osiedli mieszkaniowych i centrów handlowych oraz poÊredników
finansowych.

Udzia∏ w zyskach (stratach) netto podmiotów
wycenianych metodà praw w∏asnoÊci
Zysk brutto

   W trakcie 2006 roku CitiFinancial prezentowany by∏ jako odr´bny,
trzeci segment dzia∏alnoÊci Grupy. W Êlad za post´pujàcà integracjà
oferty produktowej segmentów BankowoÊci Detalicznej i CitiFinancial
dokonano po∏àczenia tych segmentów, stanowiàcych razem drugi
z podstawowych segmentów dzia∏alnoÊci Grupy identyfikujàcy
odr´bny poziom ryzyka i rentownoÊci swojej dzia∏alnoÊci.
Wycena aktywów i pasywów segmentu, przychodów oraz wyniku
segmentu jest oparta na zasadach rachunkowoÊci Grupy, opisanych
w nocie 2 – Znaczàce zasady rachunkowoÊci.
Transakcje mi´dzy poszczególnymi segmentami Grupy sà zawierane
na warunkach rynkowych.
Dzia∏alnoÊç Grupy prowadzona jest wy∏àcznie na terenie Polski.
Nie zidentyfikowano istotnego zwiàzku mi´dzy lokalizacjà placówek
Grupy a poziomem ryzyka i rentownoÊci ich dzia∏alnoÊci. W zwiàzku
z tym zdecydowano o odstàpieniu od prezentacji wyników finansowych
w podziale na segmenty geograficzne.
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Razem

Wynik z tytu∏u odsetek

Przychody z tytu∏u dywidend

• BankowoÊç Detaliczna

BankowoÊç
BankowoÊç
Komercyjna
Detaliczna
i Inwestycyjna

(696 220) (1 371 372)

832 114

Podatek dochodowy

(175 058)

Zysk netto

657 056
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Aktywa i pasywa Grupy wed∏ug segmentów dzia∏alnoÊci na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku
BankowoÊç
Komercyjna
i Inwestycyjna

w tys. z∏

Aktywa, w tym:

32 161 847

aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y
Pasywa

BankowoÊç
Detaliczna

Razem

3 828 888

35 990 735

12 539

-

12 539

29 824 930

6 165 805

35 990 735

Wyniki finansowe Grupy wed∏ug segmentów dzia∏alnoÊci za 2005 rok
BankowoÊç
Komercyjna
i Inwestycyjna

w tys. z∏

BankowoÊç
Detaliczna

Razem

Wynik z tytu∏u odsetek

471 080

557 214

1 028 294

Wynik z tytu∏u prowizji

352 380

243 941

596 321

Przychody z tytu∏u dywidend

2 095

-

2 095

432 790

42 106

474 896

Wynik na inwestycyjnych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych

121 841

-

121 841

Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapita∏owych

15 544

-

15 544

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji

Wynik na pozosta∏ych przychodach i kosztach operacyjnych

73 753

1 337

75 090

Koszty dzia∏ania banku i koszty ogólnego zarzàdu

(729 818)

(675 512)

(1 405 330)

Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych

(100 234)

(40 062)

(140 296)

4 475

(1 151)

3 324

75 553

(45 368)

30 185

719 459

82 505

801 964

Wynik z tytu∏u zbycia aktywów trwa∏ych
Zmiana stanu odpisów (netto) na utrat´ wartoÊci
Zysk operacyjny
Udzia∏ w zyskach (stratach) netto podmiotów wycenianych metodà praw w∏asnoÊci
Zysk brutto

(5 686)

-

(5 686)

713 773

82 505

796 278

Podatek dochodowy

(178 177)

Zysk netto

618 101

Aktywa i pasywa Grupy wed∏ug segmentów dzia∏alnoÊci na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku
BankowoÊç
Komercyjna
i Inwestycyjna

w tys. z∏

Aktywa, w tym:

29 877 389

aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y
Pasywa, w tym:
zobowiàzania zwiàzane z aktywami trwa∏ymi przeznaczonymi do sprzeda˝y
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BankowoÊç
Detaliczna

3 000 175

Razem

32 877 564

27 858

9 856

37 714

26 848 346

6 029 218

32 877 564

2 959

4 370

7 329
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4. Wynik z tytu∏u odsetek
w tys. z∏

6. Przychody z tytu∏u dywidend
2006

2005

w tys. z∏

Przychody odsetkowe i przychody o podobnym charakterze od:
Banku Centralnego

Papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y

14 220

lokat w bankach
kredytów, po˝yczek i innych nale˝noÊci, z tego:
sektora finansowego
sektora niefinansowego
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych dost´pnych
do sprzeda˝y
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych przeznaczonych
do obrotu

14 704

249 291

282 657

930 588

1 015 009

14 382

26 153

916 206

988 856

353 455

268 354

84 664

96 073

1 632 218

1 676 797

(9)

(45)

(108 855)

(83 695)

depozytów sektora finansowego (oprócz banków)

(69 365)

(74 417)

depozytów sektora niefinansowego

(415 621)

(467 446)

kredytów i po˝yczek otrzymanych

(11 967)

(22 900)

(605 817)

(648 503)

1 026 401

w tys. z∏

z instrumentów pochodnych, z tego:
na stop´ procentowà

1 028 294

200 964

151 235

101 024

z tytu∏u realizacji zleceƒ p∏atniczych

123 164

125 848

z tytu∏u us∏ug powierniczych

88 972

80 858

z tytu∏u dzia∏alnoÊci maklerskiej

z tytu∏u kart p∏atniczych i kredytowych

2006

2005

29 457

68 151

(30 658)

53 761

(37 352)

41 916

kapita∏owe

4 819

5 910

towarowe

1 875

5 935

(1 201)

121 912

z tytu∏u operacji wymiany na walutowych instrumentach
pochodnych

546 908

107 152

z tytu∏u ró˝nic kursowych (rewaluacja)

(229 801)

245 832

317 107

352 984

315 906

474 896

Wynik na instrumentach pochodnych zawiera wynik netto na
obrocie swapami na stopy procentowe, opcjami, futures’ami i innymi
instrumentami pochodnymi.

2005

263 949

2 095

Wynik na instrumentach d∏u˝nych zawiera wynik netto na obrocie
rzàdowymi papierami wartoÊciowymi, d∏u˝nymi instrumentami
komercyjnymi i instrumentami rynku pieni´˝nego.

Wynik z pozycji wymiany walutowej zawiera zyski i straty z rewaluacji
aktywów i pasywów denominowanych w walucie obcej oraz na
walutowych instrumentach pochodnych, takich jak: forward, swap
i opcje.

Przychody z tytu∏u prowizji i op∏at
z tytu∏u poÊrednictwa w sprzeda˝y produktów
ubezpieczeniowych i inwestycyjnych

3 659

Wynik z pozycji wymiany

5. Wynik z tytu∏u prowizji
2006

73

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych
wed∏ug wartoÊci godziwej przez rachunek zysków
i strat

Przychody odsetkowe za 2006 rok zawierajà odsetki od kredytów,
dla których rozpoznano utrat´ wartoÊci w kwocie 30 803 tys. z∏
(za 2005 rok: 40 907 tys. z∏). Dodatkowo przychody odsetkowe
za 2006 rok zosta∏y skorygowane o kwot´ 15 240 tys. z∏ w wyniku
wprowadzenia zmian udoskonalajàcych system s∏u˝àcy do wyliczania
utraty wartoÊci, uwzgl´dniajàcy dodatkowe czynniki w prognozowaniu
przep∏ywów finansowych.

w tys. z∏

2 022

271

7. Wynik na handlowych instrumentach
finansowych i rewaluacji

z instrumentów d∏u˝nych

operacji z Bankiem Centralnym

2005

3 388

Papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu

Koszty odsetek i podobne koszty od:

depozytów banków

2006

8. Wynik na inwestycyjnych d∏u˝nych
papierach wartoÊciowych

69 583

78 271

z tytu∏u zarzàdzania Êrodkami finansowymi

38 371

97 386

z tytu∏u gwarancyjnych zobowiàzaƒ pozabilansowych

18 043

19 994

Zrealizowane zyski z instrumentów d∏u˝nych dost´pnych
do sprzeda˝y

43 654

133 203

z tytu∏u zobowiàzaƒ pozabilansowych o charakterze
finansowym

6 893

7 984

Zrealizowane straty z instrumentów d∏u˝nych
dost´pnych do sprzeda˝y

(7 083)

(11 362)

36 571

121 841

inne

22 525

2 667

782 735

714 996

(61 123)

(52 274)

z tytu∏u kart p∏atniczych i kredytowych

(59 817)

(20 353)

z tytu∏u dzia∏alnoÊci maklerskiej

(20 023)

(16 271)

z tytu∏u op∏at KDPW

(9 592)

(12 768)

z tytu∏u op∏at brokerskich

(8 270)

(9 991)

w tys. z∏

Koszty z tytu∏u prowizji i op∏at
z tytu∏u poÊrednictwa w sprzeda˝y produktów
ubezpieczeniowych i inwestycyjnych

inne

(6 008)

(7 018)

(164 833)

(118 675)

617 902

596 321

2006

2005

9. Wynik na inwestycyjnych instrumentach
kapita∏owych
w tys. z∏

Zrealizowane zyski z instrumentów kapita∏owych
dost´pnych do sprzeda˝y

31

2006

95 846

2005

15 544
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10. Wynik na pozosta∏ych przychodach i kosztach
operacyjnych
w tys. z∏

2006

12. Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych

2005

w tys. z∏

2006

2005

Pozosta∏e przychody operacyjne

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwa∏ych

(96 165)

(106 896)

Przychody z tytu∏u przetwarzania danych na rzecz
jednostek powiàzanych

63 062

59 466

Amortyzacja wartoÊci niematerialnych

(34 018)

(33 400)

Przychody z rozliczenia nieodp∏atnie otrzymanego
prawa wieczystego u˝ytkowania gruntów

6 456

6 657

Przychody dotyczàce nieruchomoÊci stanowiàcych
inwestycje

6 206

19 149

Pozosta∏e przychody dotyczàce akcji przyznanych przez
MasterCard

6 120

–

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych

Amortyzacja nieruchomoÊci stanowiàcych inwestycje

3 719

3 982

–

8 075

Odzyskanie spisanych wierzytelnoÊci
Pozosta∏e

42 810

39 007

128 373

136 336

(3)

-

(130 186)

(140 296)

13. Wynik z tytu∏u zbycia aktywów trwa∏ych
w tys. z∏

2006

2005

Zyski
z tytu∏u aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y*
z inwestycji w jednostki podporzàdkowane
z tytu∏u innych rzeczowych aktywów trwa∏ych

Pozosta∏e koszty operacyjne

114 129

-

3 269

3 999

1 489

1 816

118 887

5 815

Straty

Koszty dotyczàce nieruchomoÊci stanowiàcych
inwestycje

(7 537)

(19 963)

z tytu∏u aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y*

(317)

-

Koszty windykacji

(5 446)

(6 292)

z tytu∏u innych rzeczowych aktywów trwa∏ych

(254)

(2 319)

(26 634)

(34 991)

z inwestycji w jednostki podporzàdkowane

-

(172)

(39 617)

(61 246)

(571)

(2 491)

88 756

75 090

118 316

3 324

Pozosta∏e

*Dotyczy aktywów trwa∏ych zakwalifikowanych na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku
jako przeznaczone do sprzeda˝y i zbytych w 2006 roku (patrz nota 29).

11. Koszty dzia∏ania banku i koszty ogólnego
zarzàdu
w tys. z∏

2006

14. Zmiana stanu odpisów (netto) na utrat´
wartoÊci

2005

Koszty pracownicze
Koszty zwiàzane z wynagrodzeniami, w tym:

Odpisy (netto) na utrat´ wartoÊci aktywów finansowych
(521 362)

(526 487)

(13 872)

(13 692)

–

(20 138)

(180 184)

(159 725)

(20 889)

(12 585)

(6 012)

(20 331)

(701 546)

(686 212)

Koszty op∏at telekomunikacyjnych i sprz´tu
komputerowego

(175 107)

(182 414)

Koszty wynajmu i utrzymania nieruchomoÊci

(110 381)

(114 010)

(107 700)

(141 684)

Reklama i marketing

(55 374)

(45 728)

Koszty transakcyjne

(51 230)

(45 317)

Koszty us∏ug pocztowych, materia∏ów biurowych
i poligrafii

(28 517)

(30 927)

Koszty szkoleƒ i edukacji

(12 072)

(11 757)

(129 445)

(147 281)

(669 826)

(719 118)

(1 371 372)

(1 405 330)

koszty zwiàzane ze Êwiadczeniami emerytalnymi
koszty rezerw na restrukturyzacj´
Premie i nagrody, w tym:
pracownicze Êwiadczenia kapita∏owe
nagrody za wieloletnià prac´

w tys. z∏

Pozosta∏e koszty

2005

Utworzenie odpisu na utrat´ wartoÊci
inwestycji kapita∏owych
kredytów i po˝yczek wycenianych wed∏ug
zamortyzowanego kosztu
inne

Koszty ogólnoadministracyjne

Koszty us∏ug doradczych, audytorskich, konsultacyjnych
oraz innych us∏ug zewn´trznych

2006

-

(10 824)

(575 285)

(691 442)

(43 784)

(40 908)

(619 069)

(743 174)

629 284

763 520

629 284

763 520

10 215

20 346

Odwrócenie odpisu na utrat´ wartoÊci
kredytów i po˝yczek wycenianych wed∏ug
zamortyzowanego kosztu

Ró˝nica wartoÊci rezerw na zobowiàzania pozabilansowe
w tys. z∏

Odpisy na rezerwy na zobowiàzania pozabilansowe
Rozwiàzanie rezerwy na zobowiàzania pozabilansowe

Utrata wartoÊci netto

Koszty pracownicze za 2006 rok zawierajà koszty z tytu∏u
wynagrodzeƒ i nagród obecnych i by∏ych cz∏onków Zarzàdu Banku
w wysokoÊci 17 092 tys. z∏ (w 2005 roku: 12 836 tys. z∏).
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2006

2005

(80 208)

(39 808)

92 528

49 647

12 320

9 839

22 535

30 185
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15. Podatek dochodowy

Na rachunku bie˝àcym w Narodowym Banku Polskim (NBP)
utrzymywana jest rezerwa obowiàzkowa, której deklarowana
wysokoÊç na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wynosi∏a 756 858 tys. z∏
(31 grudnia 2005 roku: 670 717 tys. z∏). Rezerwa obowiàzkowa mo˝e
byç wykorzystywana przez Grup´ pod warunkiem, ˝e suma Êredniego
miesi´cznego salda na rachunku bie˝àcym w NBP nie jest mniejsza od
poziomu deklarowanego.

Uj´ty w rachunku zysków i strat
w tys. z∏

2006

2005

Bie˝àcy podatek
Bie˝àcy rok

(138 758)

(232 268)

(350)

(2 252)

(139 108)

(234 520)

(34 522)

59 577

(1 428)

(3 234)

(35 950)

56 343

(175 058)

(178 177)

Korekty z lat ubieg∏ych

18. Aktywa i zobowiàzania finansowe
przeznaczone do obrotu

Podatek odroczony
Powstanie i odwrócenie si´ ró˝nic przejÊciowych
Zmiana stanu nale˝noÊci od bud˝etu z tytu∏u
przys∏ugujàcych odliczeƒ podatku

Razem podatek dochodowy w rachunku zysków i strat

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
w tys. z∏

Obligacje i bony wyemitowane przez:
   banki

84 368

16 780

   podmioty finansowe

43 834

35 604

54 476

30 803

1 353 377

2 203 519

   podmioty niefinansowe
   Skarb Paƒstwa

w tys. z∏

2006

Podatek dochodowy wed∏ug krajowej stawki podatku
(19%)
Koszty niestanowiàce kosztów uzyskania przychodu

2005

832 114

796 278

Pozosta∏e d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyemitowane
przez:

(158 101)

(151 292)

   banki

Zysk brutto

(38 603)

(25 139)

(60 611)

(46 846)

41 311

13 356

1 577 366

2 300 062

1 353 177

2 203 769

224 189

96 293

2 973 728

3 578 726

5 377

4 570

5 376

4 569

   w tym:

Przychody podlegajàce opodatkowaniu nieuj´te
w wyniku finansowym
Koszty stanowiàce koszty uzyskania przychodu nieuj´te
w wyniku finansowym

48 383

44 196

Przychody niepodlegajàce opodatkowaniu

16 885

8 538

Pozosta∏e

16 989

(7 634)

(175 058)

(178 177)

Efektywna stawka podatkowa

21%

   notowane na gie∏dzie
   nienotowane na gie∏dzie
Instrumenty pochodne

Instrumenty kapita∏owe
   w tym:

22%

   notowane na gie∏dzie
Podatek odroczony uj´ty bezpoÊrednio w kapita∏ach

1
5 883 358

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu (wg zapadalnoÊci)
w tys. z∏

16. Zysk przypadajàcy na jednà akcj´

31.12.2006

do 1 miesiàca

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku zysk przypadajàcy na jednà akcj´
wynosi∏ 5,03 z∏ (31 grudnia 2005 roku: 4,73 z∏).
Wyliczenie zysku przypadajàcego na jednà akcj´ na dzieƒ 31 grudnia
2006 roku oparte by∏o na zysku przypadajàcym na zwyk∏ych
akcjonariuszy w kwocie 657 056 tys. z∏ (31 grudnia 2005 roku:
618 101 tys. z∏) oraz Êredniej wa˝onej iloÊci akcji zwyk∏ych
wyst´pujàcych w roku zakoƒczonym 31 grudnia 2006 roku w liczbie
130 659 600 (31 grudnia 2005 roku: 130 659 600).

32 234

31.12.2005

35 015

od 1 do 3 miesi´cy

156 559

56 290

od 3 do 12 miesi´cy

185 929

369 845

od 1 do 5 lat

602 736

1 352 773

powy˝ej 5 lat

599 908

486 139

1 577 366

2 300 062

Zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu

Bank nie posiada rozwadniajàcych potencjalnych akcji zwyk∏ych.

w tys. z∏

17. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
31.12.2006

1
4 556 471

   nienotowane na gie∏dzie

Podatek odroczony uj´ty bezpoÊrednio w kapita∏ach na dzieƒ
31 grudnia 2006 roku zwiàzany jest z d∏u˝nymi i kapita∏owymi
instrumentami dost´pnymi do sprzeda˝y i wynosi 19 118 tys. z∏
(31 grudnia 2005 roku: 15 142 tys. z∏).

w tys. z∏

31.12.2005

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu

Wyliczenie efektywnej stawki podatkowej

Ogó∏em obcià˝enie wyniku

31.12.2006

Zobowiàzania z tytu∏u krótkiej sprzeda˝y papierów
wartoÊciowych
31.12.2005

Ârodki pieni´˝ne w kasie

366 211

299 817

Ârodki na rachunku bie˝àcym w Banku Centralnym

169 412

622 832

535 623

922 649

Instrumenty pochodne

31.12.2006

31.12.2005

278 109

-

3 038 738

3 420 219

3 316 847

3 420 219

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2005 roku Grupa
nie posiada∏a aktywów i zobowiàzaƒ finansowych przeznaczonych
w momencie poczàtkowego uj´cia do wyceny wed∏ug wartoÊci
godziwej przez rachunek zysków i strat.
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Instrumenty pochodne na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku
WartoÊç nominalna instrumentów o terminie pozostajàcym do realizacji
w tys. z∏

Instrumenty stopy
procentowej

do 3 miesi´cy

powy˝ej 1 roku
do 5 lat

WartoÊci godziwe
Razem

powy˝ej 5 lat

Aktywa

Pasywa

10 379 000

127 810 506

162 394 716

36 837 648

337 421 870

2 601 365

2 672 608

-

48 134 300

21 550 000

-

69 684 300

4 739

80 699

– FRA – kupno
– FRA – sprzeda˝

powy˝ej 3
miesi´cy do 1 roku

97 000

47 669 440

26 750 000

-

74 516 440

81 169

6 479

9 449 582

30 870 857

111 354 658

33 303 156

184 978 253

2 222 075

2 379 685

682 455

90 471

2 740 058

2 034 492

5 547 476

281 870

195 598

– opcje na stop´
procentowà zakupione

-

-

-

750 000

750 000

8 806

-

– opcje na stop´
procentowà sprzedane

-

-

-

750 000

750 000

-

8 806

– kontrakty futures
– kupno*

118 096

769 496

-

-

887 592

-

1 341

– kontrakty futures
– sprzeda˝*

31 867

275 942

-

-

307 809

2 706

-

Instrumenty walutowe

31 299 157

11 314 005

592 047

690 632

43 895 841

346 268

341 285

– swapy odsetkowe (IRS)
– swapy
odsetkowo-walutowe (CIRS)

– FX forward

5 000 068

3 138 063

126 006

342 246

8 606 383

84 589

118 015

– FX swap

19 661 080

1 558 737

171 919

-

21 391 736

127 738

90 079

– opcje walutowe zakupione

3 286 353

3 261 761

146 471

165 291

6 859 876

133 864

15

– opcje walutowe sprzedane

3 351 656

3 355 444

147 651

183 095

7 037 846

77

133 176

Transakcje na papierach
wartoÊciowych

545 442

36 446

1 502

-

583 390

6 269

5 019

– opcje na akcje zakupione

-

18 223

751

-

18 974

4 450

90

– opcje na akcje sprzedane

-

18 223

751

-

18 974

90

4 450

92 207

-

-

-

92 207

924

74

– papiery wartoÊciowe
sprzedane do wydania

453 235

-

-

-

453 235

805

405

Transakcje zwiàzane
z towarami

4 055

95 857

1 799

-

101 711

19 826

19 826

1 343

45 465

1 799

-

48 607

15 066

15 066

– papiery wartoÊciowe
zakupione do otrzymania

– swap
– opcje kupione

1 356

25 196

-

-

26 552

4 760

-

– opcje sprzedane

1 356

25 196

-

-

26 552

-

4 760

42 227 654

139 256 814

162 990 064

37 528 280

382 002 812

2 973 728

3 038 738

Instrumenty pochodne
ogó∏em

*Instrumenty znajdujàce si´ w obrocie gie∏dowym
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Instrumenty pochodne na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku
WartoÊç nominalna instrumentów o terminie pozostajàcym do realizacji
w tys. z∏

Instrumenty stopy
procentowej

powy˝ej 3
miesi´cy do 1 roku

do 3 miesi´cy

powy˝ej 1 roku
do 5 lat

WartoÊci godziwe
Razem

powy˝ej 5 lat

Aktywa

Pasywa

12 955 830

102 770 765

94 019 220

27 242 675

236 988 490

3 136 905

2 899 561

-

37 252 000

3 150 000

-

40 402 000

9 317

15 785

– FRA – kupno
– FRA – sprzeda˝

-

36 877 000

3 400 000

-

40 277 000

15 974

7 958

12 683 333

27 375 552

84 879 507

21 966 838

146 905 230

2 797 493

2 681 343

– swapy
odsetkowo-walutowe (CIRS)

-

798 420

2 527 677

3 775 837

7 101 934

301 840

182 775

– opcje na stop´ procentowà
zakupione

-

133 009

-

750 000

883 009

11 672

-

– opcje na stop´ procentowà
sprzedane

-

133 009

-

750 000

883 009

-

11 672

– kontrakty futures – kupno*

192 177

-

-

-

192 177

572

-

– kontrakty futures
– sprzeda˝*

80 320

201 775

62 036

-

344 131

37

28

21 003 886

15 999 287

1 308 327

735 277

39 046 777

408 717

486 318

– swapy odsetkowe (IRS)

Instrumenty walutowe
– FX forward

3 359 898

1 609 689

193 603

364 546

5 527 736

74 926

113 074

– FX swap

10 920 131

9 062 758

213 271

-

20 196 160

179 433

220 896

– opcje walutowe zakupione

3 315 321

2 643 339

431 753

176 397

6 566 810

154 019

165

– opcje walutowe sprzedane

3 408 536

2 683 501

469 700

194 334

6 756 071

339

152 183

Transakcje na papierach
wartoÊciowych

302 152

48 232

38 506

-

388 890

7 368

8 604

– opcje na akcje zakupione

21 216

24 116

19 253

-

64 585

6 638

302

– opcje na akcje sprzedane

21 216

24 116

19 253

-

64 585

302

6 638

– papiery wartoÊciowe
zakupione do otrzymania

95 278

-

-

-

95 278

100

1 664

– papiery wartoÊciowe
sprzedane do wydania

164 442

-

-

-

164 442

328

-

Transakcje zwiàzane
z towarami

143 226

133 530

-

-

276 756

25 736

25 736

134 210

133 530

-

-

267 740

25 467

25 467

– opcje kupione

– swap

4 508

-

-

-

4 508

269

-

– opcje sprzedane

4 508

-

-

-

4 508

-

269

34 405 094

118 951 814

95 366 053

27 977 952

276 700 913

3 578 726

3 420 219

Instrumenty pochodne
ogó∏em

*Instrumenty znajdujàce si´ w obrocie gie∏dowym
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19. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne
do sprzeda˝y

Kontrakty walutowe
Tabela poni˝ej podsumowuje, w podziale na g∏ówne waluty, umowne
wartoÊci kontraktów forward, swap oraz opcji, wraz ze szczegó∏ami
dotyczàcymi umownych kursów wymiany i okresem pozosta∏ym do
terminu zapadalnoÊci danego kontraktu. WartoÊci w walucie obcej sà
przeliczane po kursach obowiàzujàcych na dzieƒ bilansowy.

w tys. z∏

Ârednie wa˝one umowne
kursy walutowe
31.12.2006

31.12.2005

w tys. z∏

banki centralne
Skarb Paƒstwa

31.12.2005

n otowane na gie∏dzie
3,9438

4,0770

3 510 777

4 346 758

Od 3 miesi´cy
do 1 roku

3,9961

4,0880

2 789 323

2 627 891

Powy˝ej 1 roku

3,9239

4,3273

633 090

493 482

nienotowane na gie∏dzie

w tys. z∏

3,9028

4,0637

4 541 265

3 672 993

Od 3 miesi´cy
do 1 roku

3,9694

4,1038

3 120 562

2 694 794

Powy˝ej 1 roku

3,9195

4,3375

487 578

524 938

2 258 159

7 868 900

4 912 998

8 247 313

7 171 157

7 795 947

4 872 996

451 366

2 298 161

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y (wg zapadalnoÊci)

Euro – sprzedane
Poni˝ej 3 miesi´cy

378 413

w
 tym:

Euro – kupione
Poni˝ej 3 miesi´cy

31.12.2005

Obligacje i bony wyemitowane przez:

WartoÊç nominalna
31.12.2006

31.12.2006

do 1 miesiàca

Dolary amerykaƒskie
– kupione

31.12.2006

31.12.2005

16 996

1 886 194

od 1 do 3 miesi´cy

12 887

14 847

od 3 do 12 miesi´cy

399 147

327 668

od 1 do 5 lat

5 030 034

1 882 493

powy˝ej 5 lat

2 788 249

3 059 955

8 247 313

7 171 157

Poni˝ej 3 miesi´cy

2,9581

3,2968

8 925 606

5 320 548

Od 3 miesi´cy
do 1 roku

3,0706

3,2722

2 547 342

5 351 800

Powy˝ej 1 roku

2,8704

3,1301

410 142

996 433

Poni˝ej 3 miesi´cy

2,9483

3,2533

12 868 304

7 847 620

Od 3 miesi´cy
do 1 roku

3,0562

3,2720

2 813 338

5 033 878

Powy˝ej 1 roku

2,8685

3,1082

402 183

733 304

Zmiana stanu d∏u˝nych papierów wartoÊciowych dost´pnych do
sprzeda˝y przedstawia si´ nast´pujàco:

2,3869

2,4837

103 475

268 281

Stan na dzieƒ 1 stycznia

-

2,5400

-

1 767

W ogólnej kwocie d∏u˝nych papierów wartoÊciowych dost´pnych
do sprzeda˝y wykazane sà obligacje Narodowego Banku Polskiego
o wartoÊci nominalnej 366 665 tys. z∏ nabyte w dniu 28 lutego
2002 roku w ramach emisji przeznaczonej dla banków w zwiàzku
z obni˝eniem stóp rezerwy obowiàzkowej utrzymywanej przez banki
w NBP. Posiadany pakiet obligacji NBP obejmuje obligacje na
okaziciela, które oprocentowane sà wed∏ug stopy procentowej
ustalanej na podstawie rentownoÊci 52-tygodniowych bonów
skarbowych.

Dolary amerykaƒskie
– sprzedane

Franki szwajcarskie
– kupione
Poni˝ej 3 miesi´cy
Od 3 miesi´cy
do 1 roku

w tys. z∏

nabycia

Od 3 miesi´cy
do 1 roku

2,4832

219 585

527 860

-

2,5260

-

5 733

68 190 468
4 806
84 066

(90 209 113)

(67 043 561)

aktualizacji wyceny

(28 885)

(122 475)

ró˝nic kursowych

(149 215)

-

Zmniejszenia (z tytu∏u):

Poni˝ej 3 miesi´cy

5,7153

5,7524

91 303

106 041

Od 3 miesi´cy
do 1 roku

5,8512

5,9784

4 394

217 550

sprzeda˝y

5,7129

5,8467

1 256

63 744

-

6,0066

-

206 299

rozliczenia dyskonta, premii, odsetek
Stan na 31 grudnia

Funty brytyjskie
– sprzedane

Od 3 miesi´cy
do 1 roku

91 359 979
-

rozliczenia dyskonta, premii, odsetek

Funty brytyjskie
– kupione

Poni˝ej 3 miesi´cy

6 091 194

142 082

ró˝nic kursowych
2,3857

2005

7 171 157

Zwi´kszenia (z tytu∏u):

Franki szwajcarskie
– sprzedane
Poni˝ej 3 miesi´cy

2006

36

(38 692)

(33 341)

8 247 313

7 171 157
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20. Inwestycje kapita∏owe wyceniane metodà
praw w∏asnoÊci
w tys. z∏

31.12.2006

Akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych

21. Pozosta∏e inwestycje kapita∏owe
w tys. z∏

31.12.2005

31.12.2006

Akcje i udzia∏y w innych jednostkach

67 910

61 884

-

-

67 910

61 884

87 642

98 628

(33 024)

(32 209)

54 618

66 419

n otowane na gie∏dzie

34 009

9 992

nienotowane na gie∏dzie

20 609

56 427

Utrata wartoÊci

w
 tym:
n otowane na gie∏dzie
nienotowane na gie∏dzie

w
 tym:

Zmiana stanu inwestycji kapita∏owych wycenianych metodà praw
w∏asnoÊci przedstawia si´ nast´pujàco:
Jednostki
zale˝ne

w tys. z∏

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2005

Zmiana stanu pozosta∏ych inwestycji kapita∏owych przedstawia si´
nast´pujàco:

Jednostki
stowarzyszone

68 503

Razem

18 171

Jednostki
stowarzyszone

w tys. z∏

86 674

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2005

Zwi´kszenia (z tytu∏u):
2 897

1 385

4 282

sprzeda˝y

(4 072)

(4 700)

(8 772)

aktualizacji wyceny

(5 444)

(6 800)

(12 244)

z aklasyfikowanych do aktywów
trwa∏ych przeznaczonych
do sprzeda˝y (patrz nota 29)

-

(8 056)

(8 056)

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2005

61 884

aktualizacji wyceny

-

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2005
po przekszta∏ceniu

61 884

aktualizacji wyceny

28 087

53 928

53 928

81 686

82 015

nabycia

-

9 992

9 992

-

5 000

5 000

(329)

(19 435)

(19 764)

-

(10 824)

(10 824)

-

66 419

66 419

Zmniejszenia (z tytu∏u):

aktualizacji wyceny

Jednostki
zale˝ne

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2005

61 884
w tys. z∏

6 850

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2006

Zmniejszenia (z tytu∏u):

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2006

329

27 758

zmiana wierzytelnoÊci na akcje

Zwi´kszenia (z tytu∏u):
aktualizacji wyceny

329

Razem

Zwi´kszenia (z tytu∏u):

sprzeda˝y

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2006

Inne
jednostki

Zmiany wynikajàce z rozszerzenia
zakresu konsolidacji

Zmniejszenia (z tytu∏u):

w tys. z∏

31.12.2005

Inne
jednostki

66 419

Zwi´kszenia (z tytu∏u):

(824)
67 910

nabycia
aktualizacji wyceny
z amiana wierzytelnoÊci na akcje

97 518
8 011
3 689

Zmniejszenia (z tytu∏u):
sprzeda˝y
aktualizacji wyceny
Stan na dzieƒ 31 grudnia 2006
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(120 205)
(814)
54 618
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Informacje finansowe dotyczàce jednostek podporzàdkowanych
31.12.2006
Jednostki podporzàdkowane konsolidowane metodà pe∏nà (w tys. z∏)

Siedziba

Przedmiot
przedsi´biorstwa

Charakter
powiàzania
kapita∏owego

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
leasingowa

Jednostka
zale˝na

97,47

784 664

584 695

199 969

53 706

26 036

Luksemburg

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

100,00

44 878

47 553

(2 675)

96 169

49 443

DOM MAKLERSKI BANKU
HANDLOWEGO S.A.

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
maklerska

Jednostka
zale˝na

100,00

931 863

828 524

103 339

84 358

24 341

PPH SPOMASZ
Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

Nie prowadzi
dzia∏alnoÊci

Jednostka
zale˝na

100,00

Nazwa jednostki

HANDLOWY-LEASING* Sp. z o.o.
HANDLOWY INVESTMENTS S.A. 1/

Udzia∏
w kapitale
w%

Aktywa

Zobowiàzania

Kapita∏

Przychody Zysk/Strata

Jednostka postawiona w stan likwidacji

*W dniu 10 stycznia 2006 roku nastàpi∏o po∏àczenie spó∏ki Citileasing Sp. z o.o. ze spó∏kà Handlowy-Leasing S.A. Od dnia po∏àczenia Citileasing Sp. z o.o. prowadzi dzia∏alnoÊç pod nazwà
Handlowy-Leasing Sp. z o.o. (patrz nota 41).
Pozosta∏e jednostki (w tys. z∏)

Siedziba

Przedmiot
przedsi´biorstwa

Charakter
powiàzania
kapita∏owego

BANK ROZWOJU
CUKROWNICTWA S.A.

Poznaƒ

BankowoÊç

Jednostka
zale˝na

100,00

40 255

40 589

36

40 100

2 239

1 036

HANDLOWY
INVESTMENTS II S.a.r.l.

Luksemburg

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

80,97

17 172

33 543

21 850

8 204

2 601

1 576

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

100,00

8 070

18 964

5 058

13 906

11 914

8 263

Nazwa jednostki

HANDLOWY
INWESTYCJE
Sp. z o.o. 2/

Udzia∏
w kapitale
w%

WartoÊç
bilansowa
Aktywa
udzia∏ów/akcji

Zobowiàzania

Kapita∏

Zysk/
Strata

Przychody

Przedstawione dane finansowe jednostek dost´pne na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania pochodzà z niezbadanych sprawozdaƒ finansowych
jednostek.

ObjaÊnienie zale˝noÊci poÊrednich:
1/ PoÊrednie powiàzania poprzez Handlowy Investments S.A. (w tys. z∏)

Nazwa jednostki

Siedziba

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

Charakter
Przedmiot
powiàzania
przedsi´biorstwa
kapita∏owego

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

Udzia∏
w kapitale
w%

19,03

WartoÊç
bilansowa
udzia∏ów
/akcji

1 960

Aktywa

Zobowiàzania

33 543

Kapita∏

21 850

Przychody

8 204

Zysk/Strata

2 601

1 576

2/ PoÊrednie powiàzania poprzez Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. (w tys. z∏)

Nazwa jednostki

Siedziba

Przedmiot
przedsi´biorstwa

Charakter
powiàzania
kapita∏owego

HANDLOWY-LEASING
Sp. z o.o.

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
leasingowa

Jednostka
zale˝na

Udzia∏
w kapitale
w%

2,53

WartoÊç
bilansowa
udzia∏ów
/akcji

3 125

Aktywa

784 664

Zobowiàzania

584 695

Kapita∏

199 969

Przychody Zysk/Strata

53 706

Przedstawione dane finansowe jednostek dost´pne na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania, pochodzà z niezbadanych sprawozdaƒ finansowych
jednostek.
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31.12.2005
Jednostki podporzàdkowane, konsolidowane metodà pe∏nà (w tys. z∏)

Siedziba

Przedmiot
przedsi´biorstwa

Charakter
powiàzania
kapita∏owego

CITILEASING Sp. z o.o.

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
leasingowa

Jednostka
zale˝na

97,47

173 372

3 713

169 659

10 057

4 407

DOM MAKLERSKI BANKU
HANDLOWEGO S.A.

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
maklerska

Jednostka
zale˝na

100,00

652 732

544 677

108 055

99 323

31 589

TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH BH S.A.*

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

100,00

36 673

4 519

32 154

47 160

8 708

HANDLOWY ZARZÑDZANIE
AKTYWAMI S.A.*

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
maklerska

Jednostka
zale˝na

100,00

8 677

2 146

6 531

10 024

1 964

HANDLOWY INVESTMENTS
S.A. 1/

Luksemburg

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

100,00

88 711

160 627

(71 916)

13 374

(4 058)

HANDLOWY–LEASING S.A.

Warszawa

Leasing, najem
i sprzeda˝ ratalna
nieruchomoÊci

Jednostka
zale˝na

100,00

711 115

703 731

7 384

58 136

10 083

PPH SPOMASZ
Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

Nie prowadzi
dzia∏alnoÊci

Jednostka
zale˝na

100,00

Nazwa jednostki

Udzia∏
w kapitale
w%

Aktywa

Zobowiàzania

Kapita∏

Przychody

Zysk/Strata

Jednostka postawiona w stan likwidacji

Pozosta∏e jednostki (w tys. z∏)
WartoÊç
bilansowa
udzia∏ów
/akcji

Siedziba

Przedmiot
przedsi´biorstwa

Charakter
powiàzania
kapita∏owego

BANK ROZWOJU
CUKROWNICTWA S.A.

Poznaƒ

BankowoÊç

Jednostka
zale˝na

100,00

40 816

41 699

883

40 816

4 126

1 947

HANDLOWY
INVESTMENTS II S.a.r.l.

Luksemburg

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

80,97

14 981

33 860

24 680

9 180

119

(1 414)

HANDLOWY
INWESTYCJE
Sp. z o.o. 2/

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

100,00

6 086

15 587

6 300

9 287

785

365

HANDLOWY HELLER
S.A.*

Warszawa

Faktoring

Jednostka
stowarzyszona

25,00

8 056

495 402

463 172

32 230

44 525

7 459

Nazwa jednostki

Udzia∏
w kapitale
w%

Aktywa

Zobowiàzania

Kapita∏ Przychody Zysk/Strata

*Inwestycje kapita∏owe w jednostkach Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BH S.A., Handlowy Zarzàdzanie Aktywami S.A. oraz Handlowy Heller S.A. zosta∏y zakwalifikowane do aktywów
przeznaczonych do sprzeda˝y zgodnie z MSSF 5 i wykazane w bilansie w pozycji „Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y” (patrz nota 29).
Przedstawione dane finansowe jednostek dost´pne na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania pochodzà ze zbadanych sprawozdaƒ finansowych
jednostek, z wyjàtkiem Handlowy Investments S.A. i Handlowy Investments II S.a.r.l.

ObjaÊnienie zale˝noÊci poÊrednich:
1/ PoÊrednie powiàzania poprzez Handlowy Investments S.A. (w tys. z∏)

Nazwa jednostki

HANDLOWY
INVESTMENTS II S.a.r.l.

Siedziba

Przedmiot
przedsi´biorstwa

Charakter
powiàzania
kapita∏owego

Luksemburg

Dzia∏alnoÊç
inwestycyjna

Jednostka
zale˝na

Udzia∏
w kapitale
w%

WartoÊç
bilansowa
udzia∏ów/akcji

19,03

Aktywa

1 871

Zobowiàzania Kapita∏ Przychody Zysk/Strata

33 860

24 680

9 180

119

(1 414)

Przychody

Zysk/Strata

2/ PoÊrednie powiàzania poprzez Handlowy Inwestycje Sp. z o.o (w tys. z∏)

Siedziba

Przedmiot
przedsi´biorstwa

Charakter
powiàzania
kapita∏owego

CITILEASING
Sp. z o.o.

Warszawa

Dzia∏alnoÊç
leasingowa

Jednostka
zale˝na

2,53

-

173 372

3 713

169 659

10 057

4 407

HANDLOWY HELLER
S.A.

Warszawa

Faktoring

Jednostka
stowarzyszona

25,00

8 056

495 402

463 172

32 230

44 525

7 459

Nazwa jednostki

Udzia∏
w kapitale
w%

WartoÊç
bilansowa
udzia∏ów/akcji

Aktywa

Zobowiàzania Kapita∏

Przedstawione dane finansowe jednostek dost´pne na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania pochodzà ze zbadanych sprawozdaƒ finansowych
jednostek, z wyjàtkiem Handlowy Investments S.A. i Handlowy Investments II S.a.r.l.
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22. Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci
Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci (wg struktury rodzajowej)
w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od sektora finansowego
rachunki bie˝àce w bankach
kredyty, lokaty i po˝yczki, w tym:
lokaty w bankach
skupione wierzytelnoÊci
zrealizowane gwarancje i por´czenia
nale˝noÊci z tytu∏u zakupionych papierów wartoÊciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
inne nale˝noÊci

odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci

785 539

82 691

8 200 535

6 380 189

7 769 877

5 813 106

45 918

17 566

245

274

302 405

-

75 860

11 012

9 410 502

6 491 732

(91 230)

(92 679)

9 319 272

6 399 053

10 669 613

11 129 056

234 666

166 182

50 720

63 069

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od sektora niefinansowego
kredyty i po˝yczki
skupione wierzytelnoÊci
zrealizowane gwarancje i por´czenia
inne nale˝noÊci

odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci

40

783 424

2 307

11 738 423

11 360 614

(1 541 477)

(1 753 521)

10 196 946

9 607 093

19 516 218

16 006 146
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Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci brutto (wg zapadalnoÊci)
w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od sektora finansowego
do 1 miesiàca

7 211 396

4 197 005

od 1 do 3 miesi´cy

163 632

207 483

od 3 do 12 miesi´cy

1 125 366

1 336 750

od 1 do 5 lat

793 509

665 700

powy˝ej 5 lat

116 599

84 794

9 410 502

6 491 732

6 682 312

6 264 397

764 519

779 752

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od sektora niefinansowego
do 1 miesiàca
od 1 do 3 miesi´cy
od 3 do 12 miesi´cy

1 247 079

1 460 153

od 1 do 5 lat

2 910 678

2 786 033

powy˝ej 5 lat

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci brutto

Grupa prowadzi dzia∏alnoÊç leasingowà poprzez spó∏k´ zale˝nà
Handlowy-Leasing Sp. z o.o., która powsta∏a w dniu 10 stycznia
2006 roku w wyniku po∏àczenia spó∏ki zale˝nej Citileasing Sp. z o.o.
ze spó∏kà Handlowy-Leasing S.A. Grupa zawiera jako leasingodawca
transakcje leasingu finansowego, których g∏ównym przedmiotem sà
Êrodki transportu, maszyny i urzàdzenia techniczne.

21 148 925

17 852 346

Zmiana stanu utraty wartoÊci kredytów, po˝yczek i innych nale˝noÊci
przedstawia si´ nast´pujàco:
w tys. z∏

Stan na 1 stycznia

Pozycja aktywów „Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci od sektora
niefinansowego” zawiera nast´pujàce pozycje dotyczàce nale˝noÊci
z tytu∏u leasingu finansowego:
31.12.2006

70 279
11 360 614

23. Utrata wartoÊci kredytów, po˝yczek i innych
nale˝noÊci

Nale˝noÊci z tytu∏u leasingu finansowego

w tys. z∏

133 835
11 738 423

2006

2005

1 846 200

1 776 560

11 332

9 751

1 834 868

1 766 809

Z czego dotyczy:
   Nale˝noÊci od banków
   Nale˝noÊci od pozosta∏ych klientów sektora
finansowego i niefinansowego

31.12.2005

Nale˝noÊci (brutto) z tytu∏u leasingu finansowego

852 864

785 136

Zmiany wynikajàce z przyj´cia MSSF*

-

234 935

Niezrealizowane przychody finansowe

(70 931)

(75 240)

Zmiany wynikajàce z rozszerzenia zakresu konsolidacji

-

(45 674)

Nale˝noÊci (netto) z tytu∏u leasingu finansowego

781 933

709 896

Stan na 1 stycznia po przekszta∏ceniu BO

1 846 200

1 965 821

(213 493)

(119 621)

Zmiany stanu odpisów z tytu∏u utraty wartoÊci:

Nale˝noÊci (brutto) z tytu∏u leasingu finansowego
wg terminów zapadalnoÊci
Poni˝ej 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powy˝ej 5 lat

349 967

534 503

434 789

-

380

691 442

(175 483)

(86 522)

   Rozwiàzanie odpisów w okresie

(629 284)

(763 520)

15 989

38 979

852 864

785 136

1 632 707

1 846 200

9 572

11 332

1 623 135

1 834 868

   Inne
Stan na 31 grudnia
Z czego dotyczy:

Nale˝noÊci (netto) z tytu∏u leasingu finansowego
wg terminów zapadalnoÊci

   Nale˝noÊci od banków

Poni˝ej 1 roku

284 341

314 051

Od 1 roku do 5 lat

497 592

395 476

-

369

781 933

709 896

Powy˝ej 5 lat

575 285

   Spisane nale˝noÊci w ci´˝ar odpisów

   Utworzenie odpisów w okresie
318 361

   Nale˝noÊci od pozosta∏ych klientów sektora
finansowego i niefinansowego
*MSR 32 i MSR 39

Na bilans zamkni´cia utraty wartoÊci rozpoznanej na nale˝noÊci od
klientów sk∏ada∏y si´ nast´pujàce kategorie:

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku odpisy z tytu∏u utraty wartoÊci na
nieÊciàgalne nale˝noÊci z tytu∏u umów leasingu finansowego wynosi∏y
54 725 tys. z∏ (31 grudnia 2005 roku: 64 150 tys. z∏).

w tys. z∏

Utrata wartoÊci oceniana portfelowo

Przychody z tytu∏u umów leasingu finansowego prezentowane sà
w pozycji przychodów z tytu∏u odsetek.

Utrata wartoÊci oceniana indywidualnie
Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNr)

41

31.12.2006

31.12.2005

413 670

462 432

1 163 040

1 315 368

55 997

68 400
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24. Rzeczowe aktywa trwa∏e
NieruchomoÊci i wyposa˝enie
w tys. z∏

Maszyny
Ârodki Inne Êrodki
W
i urzàdzenia transportu trwa∏e
budowie

Grunty i budynki

Razem

WartoÊç brutto
Stan na dzieƒ 1 stycznia 2005
Zmiany wynikajàce z przyj´cia MSSF*
Stan na dzieƒ 1 stycznia po przekszta∏ceniu BO

775 679

1 394

63 059

663 469

5 022

1 508 623

(41 249)

-

-

-

(1 154)

(42 403)

734 430

1 394

63 059

663 469

3 868

1 466 220

1 237

80

2 235

36 386

45 180

85 118

-

-

-

4 380

-

4 380

(3 749)

(304)

(16 868)

(8 034)

-

(28 955)

Zwi´kszenia:
Zakupy
Inne zwi´kszenia
Zmniejszenia:
Zbycia
Zaklasyfikowanie do aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y (patrz nota 29)
Inne zmniejszenia
Reklasyfikacje

-

(568)

(185)

(9 682)

-

(10 435)

(8 249)

(1)

(311)

(27 553)

(262)

(36 376)

15 737

-

15 772

9 838

(43 986)

(2 639)

Saldo na dzieƒ 31 grudnia 2005
*MSR 40

739 406

601

63 702

668 804

4 800

1 477 313

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2006

739 406

601

63 702

668 804

4 800

1 477 313

636

99

727

19 078

34 688

55 228

Zwi´kszenia:
Zakupy
Przeniesienie z nieruchomoÊci stanowiàcych inwestycje

-

18 000

18 000

Inne zwi´kszenia

-

-

-

2 179

-

2 179

-

(6)

(11 044)

(6 489)

-

(17 539)

Zaklasyfikowanie do aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y (patrz nota 29)

(4 932)

-

-

-

-

(4 932)

Reklasyfikacje

15 968

-

10 233

7 402

(36 002)

(2 399)

Zmniejszenia:
Zbycia

Inne zmniejszenia
Saldo na dzieƒ 31 grudnia 2006

(4 986)

-

(271)

(24 993)

-

(30 250)

746 092

694

63 347

665 981

21 486

1 497 600

206 865

1 205

26 092

548 899

-

783 061

Amortyzacja (Umorzenie)
Stan na dzieƒ 1 stycznia 2005
Zmiany wynikajàce z przyj´cia MSSF*

(17 554)

-

-

-

-

(17 554)

Stan na dzieƒ 1 stycznia po przekszta∏ceniu BO

189 311

1 205

26 092

548 899

-

765 507

38 146

115

12 993

55 639

-

106 893

59

-

-

4 669

-

4 728

(3 749)

(304)

(13 515)

(7 074)

-

(24 642)

-

(536)

(106)

(4 443)

-

(5 085)

Zwi´kszenia:
Koszty umorzenia za okres
Inne zwi´kszenia
Zmniejszenia:
Zbycia
Zaklasyfikowanie do aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y (patrz nota 29)
Inne zmniejszenia

(5 127)

(1)

(6)

(25 909)

-

(31 043)

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2005
*MSR 40

218 640

479

25 458

571 781

-

816 358

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2006

218 640

479

25 458

571 781

-

816 358

37 832

114

12 131

46 095

-

96 172

-

-

-

1 346

-

1 346

-

(2)

(9 977)

(6 591)

-

(16 570)

(752)

-

-

-

-

(752)

-

868 740

Zwi´kszenia:
Koszty umorzenia za okres
Inne zwi´kszenia
Zmniejszenia:
Zbycia
Zaklasyfikowanie do aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y (patrz nota 29)
Inne zmniejszenia
Stan na dzieƒ 31 grudnia 2006

42

(3 462)

-

(97)

(24 255)

252 258

591

27 515

588 376

(27 814)
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w tys. z∏

Maszyny
Ârodki Inne Êrodki
W
budowie
i urzàdzenia transportu trwa∏e

Grunty i budynki

Razem

Odpisy aktualizujàce z tytu∏u utraty wartoÊci
Stan na dzieƒ 1 stycznia 2005

1 453

-

-

238

-

1 691

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2005

1 453

-

-

238

-

1 691

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2006

1 453

-

-

238

-

1 691

(1 453)

-

-

(238)

-

(1 691)

-

-

-

-

-

-

Na dzieƒ 1 stycznia 2005

543 666

189

36 967

114 332

5 022

700 176

Na dzieƒ 31 grudnia 2005

519 313

122

38 244

96 785

4 800

659 264

Na dzieƒ 1 stycznia 2006

519 313

122

38 244

96 785

4 800

659 264

Na dzieƒ 31 grudnia 2006

493 834

103

35 832

77 605

21 486

628 860

Zwi´kszenia
Zmniejszenia

Zwi´kszenia
Zmniejszenia
Stan na dzieƒ 31 grudnia 2006
WartoÊç bilansowa

NieruchomoÊci stanowiàce inwestycje
w tys. z∏

Stan na 1 stycznia

2006

2005

40 948

-

40 948

54 923

-

13 200

Zmiany wynikajàce z przyj´cia MSSF*
Stan na 1 stycznia po przekszta∏ceniu BO

54 923

Zwi´kszenia:
Restrukturyzacja
Aktualizacja wyceny
Inne zwi´kszenia

711

-

-

139

(14 273)

(3 929)

-

(12 740)

Zmniejszenia:
Zbycia
Zaklasyfikowanie do aktywów trwa∏ych przeznaczonych
do sprzeda˝y (patrz nota 28)
Zaklasyfikowanie do nieruchomoÊci bankowych

(18 000)

-

Aktualizacja wyceny

-

(10 645)

Stan na 31 grudnia

9 386

40 948

*MSR 40
W bilansie otwarcia 2005 roku dokonano identyfikacji nieruchomoÊci
przej´tych za d∏ugi oraz nieruchomoÊci w∏asnych jako inwestycyjne.
W wyniku dokonanej wyceny zidentyfikowanych nieruchomoÊci
inwestycyjnych dodatnia ró˝nica mi´dzy wartoÊcià godziwà danej
nieruchomoÊci, a jej wartoÊcià bilansowà na moment identyfikacji
w kwocie 8 050 tys. z∏ uj´ta zosta∏a jako korekta wyniku z lat ubieg∏ych.
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25. WartoÊci niematerialne
w tys. z∏

Koncesje, patenty,
licencje i podobne
wartoÊci

WartoÊç
firmy

Oprogramowanie
komputerowe

Zaliczki
na wartoÊci
niematerialne

Inne wartoÊci
niematerialne

Razem

WartoÊç brutto
Stan na dzieƒ 1 stycznia 2005

1 448 907

1 752

204 953

410

107

1 656 129

4 876

2

10 172

20 900

6 536

42 486

-

-

4 531

-

-

4 531

-

(104)

(281)

(2)

-

(387)

(2 545)

-

(788)

(2 347)

(4 543)

(10 223)

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2005

1 451 238

1 650

218 587

18 961

2 100 1 692 536

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2006

1 451 238

1 650

218 587

18 961

2 100 1 692 536

-

1

7 250

127

1 976

9 354

(4 033)

(3 263)

Zwi´kszenia:
Zakupy
Reklasyfikacje
Zmniejszenia:
Zaklasyfikowanie do aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y
(patrz nota 29)
Inne zmniejszenia

Zwi´kszenia:
Zakupy
Reklasyfikacje

-

-

770

-

1 451 238

1 651

226 607

19 088

205 262

1 476

139 238

387

-

346 363

-

147

28 224

5 030

-

33 401

Zaklasyfikowanie do aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y
(patrz nota 29)

-

(104)

(135)

-

-

(239)

Inne zmniejszenia

-

-

(788)

-

-

(788)

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2005

205 262

1 519

166 539

5 417

–

378 737

Stan na dzieƒ 1 stycznia 2006

205 262

1 519

166 539

5 417

–

378 737

-

120

27 207

6 815

-

34 142

-

-

(5)

-

-

(5)

205 262

1 639

193 741

12 232

-

412 874

Na dzieƒ 1 stycznia 2005

1 243 645

276

65 715

23

107

1 309 766

Na dzieƒ 31 grudnia 2005

1 245 976

131

52 048

13 544

2 100

1 313 799

Na dzieƒ 1 stycznia 2006

1 245 976

131

52 048

13 544

2 100

1 313 799

Na dzieƒ 31 grudnia 2006

1 245 976

12

32 866

6 856

43

1 285 753

Stan na dzieƒ 31 grudnia 2006

43 1 698 627

Amortyzacja (Umorzenie)
Stan na dzieƒ 1 stycznia 2005
Zwi´kszenia:
Koszty umorzenia za okres
Zmniejszenia:

Zwi´kszenia:
Koszty umorzenia za okres
Zmniejszenia:
Zbycia
Stan na dzieƒ 31 grudnia 2006
WartoÊç bilansowa

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wartoÊç firmy obejmuje kwot´
1 243 645 tys. z∏ powsta∏à w wyniku po∏àczenia Banku Handlowego
w Warszawie SA z Citibank (Poland) S.A., które nastàpi∏o z dniem
28 lutego 2001 roku, oraz kwot´ 2 331 tys. z∏ powsta∏à w wyniku
nabycia zorganizowanej cz´Êci przedsi´biorstwa bankowego ABN
Amro Bank (Polska) S.A., które nastàpi∏o z dniem 1 marca 2005 roku.
Z dniem 1 stycznia 2004 roku, zgodnie z MSSF, Grupa zaprzesta∏a
dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoÊci firmy, zast´pujàc
je testem na utrat´ wartoÊci.
Ponadto w wyniku rozliczenia transakcji nabycia zorganizowanej
cz´Êci przedsi´biorstwa bankowego ABN Amro Bank (Polska) S.A.
Bank rozpozna∏ inne wartoÊci niematerialne w kwocie 13 229 tys. z∏.
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26. Test utraty wartoÊci dla wartoÊci firmy

27. Aktywa i zobowiàzania z tytu∏u podatku
dochodowego

Na potrzeby przeprowadzenia testów na utrat´ wartoÊci wartoÊç firmy
zosta∏a przyporzàdkowana do dwóch oÊrodków wypracowujàcych
Êrodki pieni´˝ne: Sektora BankowoÊci Komercyjnej i Inwestycyjnej
oraz Sektora BankowoÊci Detalicznej. W obu przypadkach przypo
rzàdkowana wartoÊç firmy jest znaczàca w porównaniu z ∏àcznà
wartoÊcià bilansowà wartoÊci firmy.
Poni˝sza tabela prezentuje przyporzàdkowanie wartoÊci firmy do
oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne.

w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Aktywa z tytu∏u podatku dochodowego*
Bie˝àce

25 080

Odroczone

WartoÊç bilansowa wartoÊci firmy przypisanej
do oÊrodka

3 452

249 044

279 592

274 124

283 044

5 678

163 311

Zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego*
Bie˝àce

*Rezerwa i aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego wykazywane sà w bilansie ∏àcznie.

w tys. z∏

Sektor BankowoÊci Komercyjnej i Inwestycyjnej

851 944

Sektor BankowoÊci Detalicznej

394 032

Dodatnie i ujemne ró˝nice przejÊciowe przyj´te
do wyliczenia aktywa i rezerwy z tytu∏u podatku
dochodowego

1 245 976

Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego zwiàzane sà
z nast´pujàcymi pozycjami:

Podstawà wyceny wartoÊci odzyskiwalnej oÊrodków jest ich wartoÊç
u˝ytkowa oszacowana w oparciu o zatwierdzony w 2004 roku przez
Rad´ Nadzorczà Banku pi´cioletni plan finansowy. Plan opiera si´
na racjonalnych i majàcych poparcie faktograficzne za∏o˝eniach,
odzwierciedlajàcych ocen´ kierownictwa Banku odnoÊnie przysz∏ych
warunków gospodarczych oraz oczekiwanych wyników dzia∏alnoÊci
Banku. Plan podlega okresowej aktualizacji.

w tys. z∏

Odsetki naliczone i inne koszty
Rezerwy na kredyty

W wycenie wykorzystano stop´ dyskontowà odpowiadajàcà
wymaganej stopie zwrotu, oszacowanej na bazie modelu wyceny
aktywów kapita∏owych (CAPM) przy zastosowaniu wartoÊci wskaênika
beta dla sektora bankowego, stóp zwrotu indeksu WIG oraz krzywych
rentownoÊci obligacji skarbowych. Tak wyliczona stopa dyskontowa na
koniec 2006 roku wynios∏a 11,6% (w 2005 roku: 13,7%).

58 653

109 045

151 179

2 880

3 896

Niezrealizowana premia

7 346

5 371

637 379

652 181

27 055

9 737

68

815

Prowizje

5 666

24 205

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y

19 118

15 142

74 258

114 417

-

2 610

Przychody pobrane z góry
Wycena udzia∏ów

Niezrealizowane koszty dotyczàce niesymetrycznych
transakcji
Ró˝nica pomi´dzy bilansowà a podatkowà wartoÊcià
portfela leasingowego

Zarzàd Banku uwa˝a, i˝ uzasadnione i prawdopodobne zmiany
kluczowych za∏o˝eƒ przyj´tych do wyceny wartoÊci odzyskiwalnej
wyodr´bnionych oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne nie
spowodujà, i˝ wartoÊci bilansowe tych oÊrodków przewy˝szà ich
wartoÊci odzyskiwalne.

31.12.2005

68 363

Rezerwy na po˝yczki podporzàdkowane

Niezrealizowane koszty wyceny instrumentów
finansowych

Ekstrapolacja przep∏ywów pieni´˝nych wykraczajàcych poza
pi´cioletni okres obj´ty planem finansowym zosta∏a oparta o stopy
wzrostu odzwierciedlajàce d∏ugoterminowy cel inflacyjny NBP, który
na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wynosi 2,5 p.p.
Zastosowane stopy wzrostu nie przewy˝szajà d∏ugoterminowych
Êrednich stóp wzrostu w∏aÊciwych dla sektorów BankowoÊci
Komercyjnej oraz Detalicznej w Polsce.

31.12.2006

Pozosta∏e
Aktywa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego

16 440

24 583

967 618

1 062 789

Rezerwa z tytu∏u podatku odroczonego zwiàzana jest z nast´pujàcymi
pozycjami:
w tys. z∏

Odsetki naliczone (przychód)

31.12.2005

71 278

63 886

8

40

618 827

673 440

910

380

Ulga inwestycyjna

22 377

23 054

Wycena udzia∏ów

667

738

Ró˝nica pomi´dzy bilansowà a podatkowà wartoÊcià
portfela leasingowego

303

2 148

4 204

19 511

718 574

783 197

Niezrealizowana premia od opcji
Niezrealizowane przychody z tytu∏u wyceny
instrumentów finansowych
Niezrealizowane dyskonto od papierów wartoÊciowych

Pozosta∏e
Rezerwa z tytu∏u odroczonego podatku dochodowego
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Zmiany ró˝nic przejÊciowych w ciàgu okresu

w tys. z∏

Zmiany
Saldo na
Saldo
Korekty
wynikajàce
Saldo na
1 stycznia 2005
na
z tytu∏u
z rozszerzenia 1 stycznia 2005
po uwzgl´dnieniu
zakresu
31 grudnia 2004 MSSF
po przekszta∏ceniu
MSSF
konsolidacji

Zmiany
odnoszone
na wynik
finansowy

Zmiany
Saldo
odnoszone
na
na kapita∏ 31 grudnia 2005

Odsetki naliczone i inne koszty

46 095

78

46 173

-

46 173

12 480

-

58 653

Rezerwy na kredyty

175 621

17 198

192 819

(8 677)

184 142

(32 963)

-

151 179

Rezerwy na po˝yczki podporzàdkowane

5 403

-

5 403

-

5 403

(1 507)

Niezrealizowana premia

5 629

-

5 629

-

5 629

(258)

-

5 371

738 803

-

738 803

-

738 803

(86 622)

-

652 181

Niezrealizowane koszty wyceny
instrumentów finansowych
Przychody pobrane z góry

3 896

11 556

-

11 556

-

11 556

(1 819)

-

9 737

Wycena udzia∏ów

29 822

-

29 822

(3 558)

26 264

(25 449)

-

815

Prowizje

14 542

5 274

19 816

-

19 816

4 389

-

24 205

2 198

-

2 198

-

2 198

-

12 944

15 142

Niezrealizowane koszty dotyczàce
niesymetrycznych transakcji

48 092

-

48 092

-

48 092

66 325

-

114 417

Rozliczenie straty podatkowej z lat
ubieg∏ych

1 580

-

1 580

-

1 580

(1 580)

-

-

926

-

926

-

926

1 684

-

2 610

4 395

(1 530)

2 865

-

2 865

21 718

-

24 583

1 084 662

21 020

1 105 682

(12 235)

1 093 447

(43 602)

12 944

1 062 789

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne
do sprzeda˝y

Ró˝nica mi´dzy bilansowà a podatkowà
wartoÊcià portfela leasingowego
Pozosta∏e

w tys. z∏

Odsetki naliczone (przychód)

Saldo
na
31 grudnia 2004

Saldo na
1 stycznia 2005
po uwzgl´dnieniu
MSSF

Korekty
z tytu∏u
MSSF

Zmiany
wynikajàce
z rozszerzenia
zakresu
konsolidacji

Saldo na
1 stycznia 2005
po przekszta∏ceniu

Zmiany
odnoszone
na wynik
finansowy

Saldo
na
31 grudnia 2005

27 374

25 617

52 991

-

52 991

10 895

63 886

26

-

26

-

26

14

40

775 058

-

775 058

-

775 058

(101 618)

673 440

2 383

-

2 383

-

2 383

(2 003)

380

Ulga inwestycyjna

23 754

-

23 754

-

23 754

(700)

23 054

Wycena udzia∏ów

2 690

-

2 690

(878)

1 812

(1 074)

738

Ró˝nica mi´dzy bilansowà a podatkowà
wartoÊcià portfela leasingowego

2 805

-

2 805

-

2 805

(657)

2 148

22 962

-

22 962

-

22 962

(3 451)

19 511

857 052

25 617

882 669

(878)

881 791

(98 594)

783 197

Niezrealizowana premia od opcji
Niezrealizowane przychody z tytu∏u
wyceny instrumentów finansowych
Niezrealizowane dyskonto od papierów
wartoÊciowych

Pozosta∏e
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Saldo
na
31 grudnia 2005

w tys. z∏

Zmiany odnoszone
na wynik finansowy

Saldo
na
31 grudnia 2006

Zmiany odnoszone
na kapita∏

Odsetki naliczone i inne koszty

58 653

9 710

-

68 363

Rezerwy na kredyty

151 179

(42 134)

-

109 045

Rezerwy na po˝yczki podporzàdkowane

3 896

(1 016)

-

2 880

5 371

1 975

-

7 346

652 181

(14 802)

-

637 379

9 737

17 318

-

27 055

815

(747)

-

68

24 205

(18 539)

-

5 666

Niezrealizowana premia
Niezrealizowane koszty wyceny instrumentów finansowych
Przychody pobrane z góry
Wycena udzia∏ów
Prowizje
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y

15 142

-

3 976

19 118

Niezrealizowane koszty dotyczàce niesymetrycznych transakcji

114 417

(40 159)

-

74 258

Ró˝nica pomi´dzy bilansowà a podatkowà wartoÊcià portfela leasingowego
Pozosta∏e

Odsetki naliczone (przychód)

Niezrealizowane przychody z tytu∏u wyceny instrumentów finansowych
Niezrealizowane dyskonto od papierów wartoÊciowych
Ulga inwestycyjna
Wycena udzia∏ów
Ró˝nica pomi´dzy bilansowà a podatkowà wartoÊcià portfela leasingowego
Pozosta∏e

28. Inne aktywa
31.12.2006

31.12.2005

20 259

13 192

Rozliczenia z tytu∏u operacji instrumentami
pochodnymi

-

18 751

Rozliczenia z tytu∏u dzia∏alnoÊci maklerskiej

564 624

224 799

Przychody do otrzymania

58 932

15 608

Po˝yczki dla pracowników z Funduszu Âwiadczeƒ
Socjalnych

33 094

38 943

D∏u˝nicy ró˝ni

78 145

81 998

Rozliczenia mi´dzyokresowe

46 693

37 575

Pozosta∏e aktywa

-

-

(8 143)

-

16 440

1 062 789

(99 147)

3 976

967 618

Zmiany odnoszone na
wynik finansowy

63 886

Niezrealizowana premia od opcji

Rozrachunki mi´dzybankowe

(2 610)

Saldo na
31 grudnia 2005

w tys. z∏

w tys. z∏

2 610
24 583

173

316

801 920

431 182

47

7 392

Saldo na
31 grudnia 2006

71 278

40

(32)

8

673 440

(54 613)

618 827

380

530

910

23 054

(677)

22 377

738

(71)

667

2 148

(1 845)

303

19 511

(15 307)

4 204

783 197

(64 623)

718 574
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29. Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y
Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y na dzieƒ
31 grudnia 2005 roku:
Udzia∏y w jednostce
stowarzyszonej

w tys. z∏

Jednostki
zale˝ne

OÊrodki szkoleniowo- Zorganizowana cz´Êç
-wypoczynkowe
przedsi´biorstwa Grupy

Razem

Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y
Inwestycje kapita∏owe wyceniane metodà praw w∏asnoÊci

8 056

-

-

-

8 056

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci

-

305

-

-

305

Rzeczowe aktywa trwa∏e

-

72

12 740

5 278

18 090

WartoÊci niematerialne

-

-

-

144

144

Aktywa z tytu∏u podatku dochodowego

-

288

-

-

288

Inne aktywa

-

6 397

-

4 434

10 831

-

(2 959)

-

(4 370)

(7 329)

8 056

4 103

12 740

5 486

30 385

Zobowiàzania przeznaczone do sprzeda˝y
Inne zobowiàzania
Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y netto

Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y na dzieƒ
31 grudnia 2006 roku:
w tys. z∏

OÊrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

NieruchomoÊç
Razem
w∏asna

Aktywa trwa∏e przeznaczone
do sprzeda˝y
Rzeczowe aktywa trwa∏e

8 360

4 179

12 539

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku nieruchomoÊç w∏asna Grupy spe∏niajàca
kryteria okreÊlone MSSF 5 zosta∏a zaklasyfikowana do aktywów
trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y. Poszukiwanie nabywców tego
obiektu jest zaawansowane. Termin zakoƒczenia transakcji sprzeda˝y
oczekiwany jest do koƒca 2007 roku.
Poni˝ej przedstawiono sk∏adniki aktywów (grup aktywów)
zaklasyfikowanych na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku do aktywów
trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y oraz objaÊnienie zmiany stanu
tych aktywów w 2006 roku:
• u
 dzia∏y w jednostce stowarzyszonej Handlowy Heller S.A. Sprzeda˝
akcji jednostki nastàpi∏a w dniu 2 lutego 2006 roku (patrz nota 41),
• aktywa i zwiàzane z nimi zobowiàzania jednostek Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. i Handlowy
Zarzàdzania Aktywami S.A. Sprzeda˝ aktywów i zobowiàzaƒ tych
jednostek nastàpi∏a w dniu 1 lutego 2006 roku (patrz nota 41),
• zorganizowana cz´Êç przedsi´biorstwa Banku obejmujàca
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie rozliczeƒ transakcji kartowych
w ramach Sektora BankowoÊci Detalicznej, polegajàca na wynajmie
terminali POS oraz Êwiadczeniu us∏ug jako agent rozliczeniowy
w rozumieniu ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicznych
instrumentach p∏atniczych. Sprzeda˝ tej cz´Êci przedsi´biorstwa
Banku nastàpi∏a w dniu 31 stycznia 2006 roku na rzecz Cardpoint
S.A. z siedzibà w Poznaniu,
• zorganizowana cz´Êç przedsi´biorstwa Banku w postaci oÊrodków
szkoleniowo-wypoczynkowych w Dêwirzynie, Rowach, Skubiance,
¸ebie i WiÊle. W 2006 roku nastàpi∏a sprzeda˝ obiektów
w Dêwirzynie, Skubiance oraz w ¸ebie. OÊrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Rowach zosta∏ zbyty w styczniu 2007 roku, zaÊ
transakcja sprzeda˝y obiektu w WiÊle jest wysoce zaawansowana.
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30. Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug
zamortyzowanego kosztu

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug
zamortyzowanego kosztu (wg zapadalnoÊci)
w tys. z∏

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug
zamortyzowanego kosztu (wg struktury rodzajowej)

31.12.2006

31.12.2005

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug zamortyzowanego kosztu wobec:
Sektora finansowego

w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

do 1 miesiàca

Depozyty sektora finansowego
Ârodki na rachunkach bie˝àcych, w tym:

1 334 998

946 015

Êrodki na rachunkach bie˝àcych banków

1 197 581

725 453

Depozyty terminowe, w tym:

4 777 734

4 229 376

depozyty terminowe banków

2 462 685

1 624 486

43 873

26 286

6 156 605

5 201 677

5 770 674

5 487 025

klientów korporacyjnych

3 509 698

3 412 132

klientów indywidualnych

1 737 527

1 499 724

13 089 778

11 755 614

klientów korporacyjnych

9 624 446

7 931 673

klientów indywidualnych

2 494 529

3 034 863

19 725

19 014

18 880 177

17 261 653

25 036 782

22 463 330

421 015

285 410

Zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów
wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

223 329

8 174

Inne zobowiàzania, w tym:

306 202

302 686

zabezpieczenia pieni´˝ne

238 030

240 075

3 808

3 163

954 354

599 433

25 991 136

23 062 763

Odsetki naliczone

Depozyty terminowe, w tym:

Odsetki naliczone

Depozyty

Odsetki naliczone
Pozosta∏e zobowiàzania

34 338

od 3 do 12 miesi´cy

1 202 016

1 128 599

od 1 do 5 lat

402 308

97 396

3 949

143 108

46 097

27 580

6 595 371

5 521 497

17 920 811

15 714 663

od 1 do 3 miesi´cy

887 357

912 729

od 3 do 12 miesi´cy

505 005

811 412

60 826

81 104

457

475

odsetki naliczone

Sektora niefinansowego
do 1 miesiàca

od 1 do 5 lat
powy˝ej 5 lat
odsetki naliczone

Pozosta∏e zobowiàzania
Kredyty i po˝yczki otrzymane

4 090 476

1 160 183

powy˝ej 5 lat

Depozyty sektora niefinansowego
Ârodki na rachunkach bie˝àcych, w tym:

3 780 818

od 1 do 3 miesi´cy
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21 309

20 883

19 395 765

17 541 266

25 991 136

23 062 763
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31. Rezerwy

32. Inne zobowiàzania
w tys. z∏

31.12.2006

w tys. z∏

31.12.2005

Na sprawy sporne

20 120

19 673

Fundusz Êwiadczeƒ socjalnych

Na zobowiàzania pozabilansowe

24 258

36 578

Rozrachunki mi´dzybankowe

44 378

56 251

Rozrachunki mi´dzyoddzia∏owe
Rozliczenia z tytu∏u dzia∏alnoÊci maklerskiej

Zmiana stanu rezerw przedstawia si´ nast´pujàco:
w tys. z∏

Stan na 1 stycznia

2006

2005

56 251

Z czego dotyczy:
Rezerw na sprawy sporne

19 673

14 456

Rezerw na zobowiàzania pozabilansowe

36 578

39 352

-

164 000

-

(156 935)

56 251

60 873

87 764

52 261

Rezerwa na ryzyko ogólne
Zmiany wynikajàce z przyj´cia MSSF*
Stan na 1 stycznia po przekszta∏ceniu BO

Utworzenie odpisów na rezerwy w okresie:
na sprawy sporne
na zobowiàzania pozabilansowe
Wykorzystanie rezerw
Rozwiàzanie rezerw w okresie:
na sprawy sporne
na zobowiàzania pozabilansowe
Stan na 31 grudnia

7 556

12 453

80 208

39 808

(630)

(146)

(99 007)

(56 737)

(6 479)

(7 090)

(92 528)

(49 647)

44 378

56 251

W momencie pe∏nej aplikacji MSSF w dniu 1 stycznia 2005 roku
(data pierwszego zastosowania MSR 32 i MSR 39) Grupa dokona∏a
korekty bilansu otwarcia z tytu∏u rozwiàzania rezerwy na ryzyko
ogólne w korespondencji z pozycjà „Zyski zatrzymane” kapita∏ów
w∏asnych. Zgodnie z MSR 39 Grupa tworzy rezerwy na poniesione, lecz
niezidentyfikowane straty (IBNR), które stanowià jeden z elementów
utraty wartoÊci nale˝noÊci od klientów i pomniejszajà wartoÊç
bilansowà tych nale˝noÊci.
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86 522

82 648

598

1 386

293 608

226 567

8 963

3 858

119 911

185 837

287 129

255 917

koszty do zap∏acenia z tytu∏u zobowiàzaƒ wobec
pracowników

152 444

118 544

rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody za
wieloletnià prac´

57 620

48 942

inne

*MSR 32 i MSR 39

65 448

Wierzyciele ró˝ni

Przychody przysz∏ych okresów

Zmiany stanu rezerw:

31.12.2005

63 496

Rozliczenia z Urz´dem Skarbowym i ZUS

Rozliczenia mi´dzyokresowe kosztów:

217 808

31.12.2006

77 065

88 431

104 544

97 431

964 771

919 092
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33. Kapita∏y
Kapita∏ zak∏adowy
Seria
/emisja

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

WartoÊç serii
/emisji wg wartoÊci
nominalnej

A

na okaziciela

akcje zwyk∏e

-

65 000 000

260 000

w ca∏oÊci op∏acony

27.03.97 r.

01.01.97 r.

B

na okaziciela

akcje zwyk∏e

-

1 120 000

4 480

w ca∏oÊci op∏acony

27.10.98 r.

01.01.97 r.

B

na okaziciela

akcje zwyk∏e

-

1 557 500

6 230

w ca∏oÊci op∏acony

25.06.99 r.

01.01.97 r.

B

na okaziciela

akcje zwyk∏e

-

2 240 000

8 960

w ca∏oÊci op∏acony

16.11.99 r.

01.01.97 r.

B

na okaziciela

akcje zwyk∏e

-

17 648 500

70 594

w ca∏oÊci op∏acony

24.05.02 r.

01.01.97 r.

B

na okaziciela

akcje zwyk∏e

-

5 434 000

21 736

w ca∏oÊci op∏acony

16.06.03 r.

01.01.97 r.

C

na okaziciela

akcje zwyk∏e

-

37 659 600

150 638

przeniesienie
majàtku CPSA na Bank

28.02.01 r.

01.01.00 r.

130 659 600

522 638

Liczba akcji

Sposób pokrycia
kapita∏u

Data rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

WartoÊç nominalna jednej akcji = 4,00 z∏
Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku kapita∏ zak∏adowy Banku wynosi∏
522 638 400 z∏ i podzielony by∏ na 130 659 600 akcji zwyk∏ych na
okaziciela o wartoÊci nominalnej 4 z∏ ka˝da i w okresie od 31 grudnia
2005 roku nie uleg∏ zmianie.

Przed zmianà IFA posiada∏a 18 722 874 akcje Banku stanowiàcych
14,3% udzia∏u w kapitale zak∏adowym Banku i 14,3% ogólnej
liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Banku. ¸àczny udzia∏
COIC w kapitale zak∏adowym Banku posiadany bezpoÊrednio i za
poÊrednictwem IFA uleg∏ zmniejszeniu z 89,3% do 75,0%.

Bank nie emitowa∏ akcji uprzywilejowanych.

Kapita∏ zapasowy

Do 1996 roku Bank funkcjonowa∏ w warunkach hiperinflacji. MSR 29
„SprawozdawczoÊç finansowa w warunkach hiperinflacji” wymaga
skorygowania ka˝dego sk∏adnika kapita∏u akcjonariuszy
(z wyjàtkiem zysków zatrzymanych i kapita∏u z aktualizacji wyceny)
o wskaênik indeksacji cen towarów i us∏ug w okresie hiperinflacji.
Takie retrospektywne zastosowanie skutkowa∏oby wzrostem kapita∏u
akcyjnego o 407 467 tys. z∏ i wzrostem pozosta∏ych funduszy
o 617 659 tys. z∏ oraz zmniejszeniem zysków zatrzymanych w tym
okresie odpowiednio o 1 025 126 tys. z∏.

Kapita∏ zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych lub
na inne cele, w tym na wyp∏at´ dywidendy dla akcjonariuszy.
O wykorzystaniu kapita∏u zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie
Banku, jednak˝e cz´Êç kapita∏u zapasowego w wysokoÊci jednej
trzeciej kapita∏u zak∏adowego mo˝e byç wykorzystana jedynie na
pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
Kwota kapita∏u zapasowego obejmuje kwot´ 2 485 534 tys. z∏
stanowiàcà nadwy˝k´ wartoÊci godziwej wyemitowanych akcji ponad
ich wartoÊç nominalnà w zwiàzku z po∏àczeniem Banku z Citibank
(Poland) S.A., które nastàpi∏o z dniem 28 lutego 2001 roku.

Lista akcjonariuszy
Poni˝sza tabela przedstawia akcjonariuszy posiadajàcych na dzieƒ
31 grudnia 2006 roku co najmniej 5% ogólnej liczby g∏osów na Walnym
Zgromadzeniu lub co najmniej 5% kapita∏u zak∏adowego Banku:
WartoÊç
akcji
(w tys. z∏)

Akcje
Liczba akcji
%

Liczba
g∏osów
na WZ

w tys. z∏

G∏osy
w WZ
%

Citibank Overseas
Investment
Corporation, USA

391 979

97 994 700

75,0

97 994 700

75,0

Pozostali
akcjonariusze

130 659

32 664 900

25,0

32 664 900

25,0

100,0 130 659 600

100,0

522 638 130 659 600

Kapita∏ z aktualizacji wyceny
Ró˝nice z wyceny aktywów finansowych dost´pnych
do sprzeda˝y

31.12.2006

(81 501)

31.12.2005

(64 554)

Kapita∏ z aktualizacji wyceny nie podlega dystrybucji. Na dzieƒ
wy∏àczenia z bilansu ca∏oÊci lub cz´Êci sk∏adnika aktywów finansowych
dost´pnych do sprzeda˝y, skumulowane zyski lub straty uj´te
uprzednio w kapitale z aktualizacji wyceny ujmuje si´ w rachunku
zysków i strat.

Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe

W 2006 roku zmianie uleg∏a struktura w∏asnoÊci znacznych pakietów
akcji Banku. Zmiana polega∏a na zmniejszeniu stanu posiadania akcji
przez International Finance Associates (IFA) podmiot zale˝ny od COIC
do poziomu poni˝ej 5%.

w tys. z∏

Akcje Banku znajdujàce si´ w posiadaniu International Finance
Associates B.V., z siedzibà w Holandii (IFA), podmiotu zale˝nego
Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), sà przeznaczone
dla posiadaczy Uprzywilejowanych Obligacji Wymiennych Citibank N.A.
(Obligacje) wyemitowanych w 2004 roku, o wartoÊci 436,5 milionów USD
i oprocentowaniu 2,875% w skali roku, z terminem wykupu w 2007 roku.
Obligacje te sà notowane na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych
w Warszawie. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji zawartymi
w Memorandum Informacyjnym z dnia 3 grudnia 2004 roku, ka˝demu
posiadaczowi obligacji przys∏uguje prawo do ich wymiany na 4 951
akcji Banku. Wed∏ug informacji posiadanych przez Bank, w wyniku
realizacji ˝àdaƒ wymiany IFA posiada∏a na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku
1 903 akcje, co stanowi∏o 0,001% udzia∏u w kapitale zak∏adowym
Banku i 0,001% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

31.12.2006

31.12.2005

Kapita∏ rezerwowy

1 015 567

803 660

Fundusz ogólnego ryzyka

390 000

390 000

Kapita∏ z przewalutowania

1 514

2 392

1 407 081

1 196 052

Kapita∏ rezerwowy
Kapita∏ rezerwowy tworzy si´ z corocznych odpisów dokonywanych
z zysku lub z innych êróde∏, niezale˝nie od kapita∏u zapasowego.
Kapita∏ rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych
lub na inne cele, w tym na wyp∏at´ dywidendy dla akcjonariuszy.
O wykorzystaniu kapita∏u rezerwowego rozstrzyga Walne
Zgromadzenie Banku.
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Fundusz ogólnego ryzyka

Grupa nabywa tak˝e instrumenty finansowe z przyrzeczeniem ich
odsprzeda˝y w przysz∏oÊci (transakcje reverse repo). Sprzedawca
zobowiàzuje si´ do odprzeda˝y tych samych lub podobnych
instrumentów w uzgodnionym przysz∏ym terminie. Transakcje reverse
repo s∏u˝à jako narz´dzie pozyskiwania funduszy dla klientów.

Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z zysku z przeznaczeniem na
nizidentyfikowane ryzyka dzia∏alnoÊci bankowej.

Dywidendy

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku aktywa nabyte w celu ich póêniejszej
odsprzeda˝y by∏y nast´pujàce:

Dywidendy wyp∏acone w 2006 roku
Zgodnie z Uchwa∏à nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
z dnia 22 czerwca 2006 roku dokonano podzia∏u zysku za 2005 rok
oraz podj´to postanowienie o wyp∏acie dywidendy, okreÊleniu dnia
dywidendy i okreÊleniu terminu wyp∏aty dywidendy. Z zysku netto
za 2005 rok na wyp∏at´ dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono
kwot´ 470 375 tys. z∏ (w 2005 roku z zysku netto za 2004 rok: 414 191
tys. z∏ i z zysku z lat ubieg∏ych: 1 149 804 tys. z∏), co oznacza, ˝e kwota
dywidendy przypadajàca na jednà akcj´ wynosi 3,60 z∏ (w 2005 roku
odpowiednio: 3,17 z∏ i 8,80 z∏).

w tys. z∏

WartoÊç
bilansowa
nale˝noÊci*

WartoÊç godziwa
Termin
WartoÊç
aktywów b´dàcych
odsprzeda˝y odsprzeda˝y
zabezpieczeniem

Kredyty, po˝yczki
i inne nale˝noÊci:
od sektora
finansowego

302 405

302 180

do tygodnia

302 503

*z uwzgl´dnieniem odsetek
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku nie wyst´powa∏y transakcje nabycia
aktywów w celu ich póêniejszej odsprzeda˝y.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy okreÊlono dzieƒ 5 lipca 2006
roku. Wyp∏ata dywidendy nastàpi∏a w dniu 31 sierpnia 2006 roku.

Za dwanaÊcie miesi´cy koƒczàcych si´ 31 grudnia 2006 roku ∏àczne
przychody z tytu∏u odsetek z transakcji reverse repo wynios∏y
94 tys. z∏ (31 grudnia 2005 roku: 346 tys. z∏).

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku Bank nie posiada∏ zobowiàzania z tytu∏u
zatwierdzonej do wyp∏aty dywidendy.

Dywidendy zadeklarowane

35. WartoÊç godziwa

W dniu 13 marca 2007 roku Zarzàd Banku podjà∏ uchwa∏´ w sprawie
proponowanego podzia∏u zysku za 2006 rok. Zarzàd Banku zapropo
nowa∏ przeznaczyç na wyp∏at´ dywidendy kwot´ 535 704 360,00 z∏.
Powy˝sza propozycja oznacza, ˝e dywidenda przypadajàca na jednà
akcj´ wynosi 4 z∏ote 10 groszy. Zarzàd Banku zaproponowa∏ termin
ustalenia prawa do dywidendy na dzieƒ 5 lipca 2007 roku oraz
termin wyp∏aty dywidendy na dzieƒ 31 sierpnia 2007 roku. Powy˝sza
propozycja Zarzàdu Banku zostanie przed∏o˝ona Radzie Nadzorczej do
zaopiniowania, a nast´pnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

WartoÊç godziwa aktywów i zobowiàzaƒ finansowych
WartoÊç godziwa to kwota, za jakà sk∏adnik aktywów móg∏by byç
wymieniony lub zobowiàzanie wykonane, w transakcji zawartej
pomi´dzy dobrze poinformowanymi i zainteresowanymi stronami,
innej ni˝ sprzeda˝ pod przymusem lub likwidacja, i jest najlepiej
odzwierciedlona przez cen´ rynkowà, jeÊli jest dost´pna.
Poni˝ej znajduje si´ podsumowanie wartoÊci bilansowych i godziwych
dla ka˝dej grupy aktywów i pasywów, które nie sà prezentowane
w bilansie w wartoÊci godziwej.

34. Transakcje repo oraz reverse repo
Grupa pozyskuje fundusze poprzez sprzeda˝ instrumentów
finansowych z przyrzeczeniem ich odkupu w przysz∏oÊci po tej samej
cenie powi´kszonej o z góry ustalonà kwot´ odsetek.

31.12.2006
w tys. z∏

Transakcje repo sà u˝ywane powszechnie jako narz´dzie krótko
terminowego finansowania aktywów odsetkowych, w zale˝noÊci
od poziomu stóp procentowych.

w tys. z∏

Instrumenty
przeznaczone
do obrotu

223 574

WartoÊç
bilansowa
odpowiadajàcych
zobowiàzaƒ*

223 420

Termin
odkupu

do miesiàca

WartoÊç
odkupu

w tys. z∏

Instrumenty
przeznaczone
do obrotu

8 183

8 186

Termin
odkupu

do miesiàca

WartoÊç
godziwa

67 909

67 909

61 884

61 884

Pozosta∏e inwestycje
kapita∏owe

54 618

54 618

66 419

66 419

19 516 218

19 510 135

12 539

12 539

30 385

183 001

-

-

8 056

11 099

Aktywa trwa∏e
przeznaczone do sprzeda˝y
netto, w tym:

223 427

*z uwzgl´dnieniem odsetek

WartoÊç
bilansowa
odpowiadajàcych
zobowiàzaƒ*

WartoÊç
bilansowa

Inwestycje kapita∏owe
wyceniane metodà praw
w∏asnoÊci

Kredyty, po˝yczki i inne
nale˝noÊci

inwestycje kapita∏owe

Na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku nast´pujàce aktywa by∏y sprzedane
w ramach transakcji repo:
WartoÊç
godziwa
aktywów

WartoÊç
godziwa

Aktywa

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku nast´pujàce aktywa by∏y sprzedane
w ramach transakcji repo:
WartoÊç
godziwa
aktywów

WartoÊç
bilansowa

31.12.2005

16 006 146 16 004 372

Pasywa
Zobowiàzania finansowe
wyceniane wed∏ug
zamortyzowanego kosztu

WartoÊç
odkupu

25 991 136 26 000 128

23 062 763 23 082 621

OkreÊlenie wartoÊci godziwej

8 188

W przypadku krótkoterminowych aktywów i zobowiàzaƒ finansowych
zak∏ada si´, ˝e wartoÊç bilansowa tych instrumentów jest
w przybli˝eniu równa ich wartoÊci godziwej. W przypadku
instrumentów innych ni˝ krótkoterminowe zastosowano nast´pujàce
metody i za∏o˝enia.

*z uwzgl´dnieniem odsetek
Za dwanaÊcie miesi´cy koƒczàcych si´ 31 grudnia 2006 roku ∏àczne
koszty odsetek z transakcji repo wynios∏y 2 621 tys. z∏ (31 grudnia 2005
roku: 3 672 tys. z∏).
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Inwestycje kapita∏owe wyceniane metodà praw w∏asnoÊci
W przypadku aktywów finansowych stanowiàcych udzia∏y
w podmiotach zale˝nych nieobj´tych konsolidacjà i stowarzyszonych
jako wartoÊç godziwà zaprezentowano procent aktywów netto
podmiotu przypadajàcy na udzia∏y Grupy w danym podmiocie. Zdaniem
Zarzàdu jednostki dominujàcej jest to najlepsze mo˝liwe do ustalenia
przybli˝enie wartoÊci godziwej dla tych instrumentów.

Pozosta∏e inwestycje kapita∏owe
W udzia∏ach mniejszoÊciowych notowanych zastosowano wycen´
rynkowà. W przypadku nienotowanych udzia∏ów mniejszoÊciowych
Grupa nie by∏a w stanie oszacowaç wiarygodnie wartoÊci godziwej,
dlatego w pozycji „WartoÊç godziwa” zaprezentowano cen´ nabycia
skorygowanà o odpisy aktualizacyjne z tytu∏u utraty wartoÊci.

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci
W kolumnie „WartoÊç bilansowa” zaprezentowano wartoÊç kredytów
wed∏ug zamortyzowanego kosztu pomniejszonà o odpisy z tytu∏u
utraty wartoÊci. WartoÊç godziwa kredytów i po˝yczek zostaje
wyliczona jako zdyskontowana wartoÊç oczekiwanych przysz∏ych
p∏atnoÊci kapita∏u. Zak∏ada si´, ˝e sp∏aty kredytów i po˝yczek
nast´powaç b´dà w terminach uzgodnionych w umowach.
W przypadku kredytów, dla których terminy sp∏at nie sà okreÊlone (np.
kredyty w rachunku bie˝àcym), jako wartoÊç godziwà zaprezentowano
kwot´ koniecznà do zap∏aty, gdyby nale˝noÊç sta∏a si´ wymagalna
w dniu bilansowym. Oczekiwane przysz∏e przep∏ywy pieni´˝ne
zwiàzane z jednorodnymi kategoriami kredytów i po˝yczek zosta∏y
oszacowane na podstawie portfela kredytowego i zdyskontowane za
pomocà bie˝àcych stóp procentowych.
WartoÊcià godziwà lokat overnight jest ich wartoÊç bilansowa. WartoÊç
godziwa lokat oprocentowanych wed∏ug sta∏ej stopy procentowej jest
szacowana w oparciu o zdyskontowane przep∏ywy przy zastosowaniu
bie˝àcych stóp procentowych rynku pieni´˝nego dla nale˝noÊci
o podobnym ryzyku kredytowym, pozostajàcym terminie do wykupu
oraz walucie.

Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y
WartoÊç godziwa aktywów trwa∏ych przeznaczonych do sprzeda˝y
zosta∏a ustalona w oparciu o wià˝àce oferty sprzeda˝y za wyjàtkiem
tych, dla których wartoÊç bilansowa równa jest wartoÊci godziwej
przyj´tej na podstawie wyceny niezale˝nego rzeczoznawcy.

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug zamortyzowanego kosztu
W przypadku depozytów wyp∏acanych na ˝àdanie i depozytów bez
ustalonej daty wymagalnoÊci, za wartoÊç godziwà przyjmowana jest
kwota, która by∏aby wyp∏acona na ˝àdanie na dzieƒ bilansowy. WartoÊç
godziwà depozytów o ustalonym terminie zapadalnoÊci oszacowano
na podstawie przep∏ywów pieni´˝nych zdyskontowanych bie˝àcymi
stopami procentowymi. Znaczenie d∏ugoterminowej wspó∏pracy
z depozytariuszami nie jest brane pod uwag´ w procesie szacowania
wartoÊci godziwej tych instrumentów.

36. Zobowiàzania warunkowe
Informacja o toczàcych si´ post´powaniach
sàdowych
Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku nie toczy∏o si´ przed sàdem, organem
administracji publicznej lub organem w∏aÊciwym dla post´powania
arbitra˝owego post´powanie dotyczàce wierzytelnoÊci Grupy, którego
wartoÊç stanowi∏aby co najmniej 10% kapita∏ów w∏asnych Grupy.
¸àczna wartoÊç wszystkich toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych
z udzia∏em Banku i jednostek zale˝nych od Banku dotyczàcych
wierzytelnoÊci przekroczy∏a 10% kapita∏ów w∏asnych Grupy i wynios∏a
1 274 637 tys. z∏.
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Znaczàce post´powania sàdowe prowadzone w zakresie wierzytelnoÊci
kredytowych:
WartoÊç
przedmiotu
sporu
(tys. z∏)

Data wszcz´cia
post´powania

Opis przedmiotu sprawy

Wierzyciel:
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

158 534

8 sierpnia 1996 roku
– postanowienie
o og∏oszeniu upad∏oÊci

Post´powanie w toku. Bank zg∏osi∏ wierzytelnoÊç do masy w dniu 14 paêdziernika 1996 roku. Bank zrealizowa∏
wszystkie zabezpieczenia. Bank prawdopodobnie nie odzyska z masy Êrodków na pokrycie swojej wierzytelnoÊci.
Syndyk przewidywa∏ zakoƒczenie post´powania upad∏oÊciowego do koƒca 2006 roku.
Bank oczekuje na postanowienie o ukoƒczeniu post´powania upad∏oÊciowego.

Wierzyciel:
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

65 947

W 2000 roku Sàd og∏osi∏
upad∏oÊç d∏u˝nika

W ramach prowadzonego post´powania Bank zg∏osi∏ wierzytelnoÊç.
WierzytelnoÊç Banku mo˝e zostaç niezaspokojona.

Wierzyciel:
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

47 054

W dniu 22 czerwca 2001
roku Sàd og∏osi∏ upad∏oÊç
d∏u˝nika

Bank zg∏osi∏ swoje wierzytelnoÊci w post´powaniu. Sprawa w toku.

Wierzyciel:
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

30 953

Sàd og∏osi∏ upad∏oÊç
d∏u˝nika w marcu 2004
roku

Bank zg∏osi∏ wierzytelnoÊç do masy upad∏oÊci. Sprawa w toku.

Strony
post´powania

Na wierzytelnoÊci b´dàce przedmiotem post´powaƒ sàdowych Grupa,
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, dokonuje odpowiednich odpisów
z tytu∏u utraty wartoÊci.
Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku nie toczy∏o si´ przed sàdem, organem
administracji publicznej lub organem w∏aÊciwym dla post´powania
arbitra˝owego post´powanie dotyczàce zobowiàzaƒ Grupy, którego
wartoÊç stanowi∏aby co najmniej 10% kapita∏ów w∏asnych Grupy.
¸àczna wartoÊç wszystkich toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych
z udzia∏em Banku i jednostek zale˝nych od Banku dotyczàcych
zobowiàzaƒ przekroczy∏a 10% kapita∏ów w∏asnych Banku i wynios∏a
699 005 tys. z∏.
Znaczàce post´powania sàdowe prowadzone w zakresie zobowiàzaƒ:

Strony post´powania

Powód:
Kredytobiorca Banku
Pozwany:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

WartoÊç
przedmiotu
sporu
(tys. z∏)

149 202

Powód:
42 306
Kredytobiorca Banku
z odsetkami od
Pozwany:
dnia 1 marca
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
2002 roku

Data wszcz´cia
post´powania

Opis przedmiotu sprawy

Powód w pozwie podnosi, i˝ Bank, wypowiadajàc powodowi umowy kredytowe, nadu˝y∏ prawa,
co spowodowa∏o parali˝ dzia∏alnoÊci gospodarczej powoda, a w konsekwencji szkod´ w kwocie docho
5 paêdziernika 2005 roku dzonej pozwem, która w znacznej cz´Êci obejmuje utracone korzyÊci. W dniu 19 grudnia 2006 roku
SàdI instancji oddali∏ w ca∏oÊci powództwo przeciwko Bankowi. Powodowi przys∏uguje apelacja.
Sprawa jest w toku.

23 maja 2003 roku

Powództwo oparte jest na zarzutach nieprawid∏owych dzia∏aƒ Banku w trakcie procesu restrukturyzacji
zad∏u˝enia kontrahenta – powoda, który poprzez to dzia∏anie poniós∏ szkod´. Sàd w dniu 3 lutego 2005
roku zawiesi∏ post´powanie sàdowe z uwagi na wszcz´cie post´powania upad∏oÊciowego powoda.

Powód:
Kredytobiorca Banku
Pozwany:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

24 661

6 lutego 2006 roku

Powód wnosi o zap∏at´ kwoty 233 tys. z∏ wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 3 listopada 1999 roku
do dnia zap∏aty oraz kwoty 24 428 tys. z∏ wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu
(28 paêdziernika 2005 roku) do dnia zap∏aty. Kwota pierwsza jest roszczeniem odszkodowawczym
umownym i stanowi ró˝nic´ pomi´dzy kwotà potràconych przez powoda wierzytelnoÊci wynikajàcych
z potwierdzonej przez Bank akredytywy i udzielonego powodowi kredytu. Roszczenie o kwot´
24 428 tys. z∏ powód wywodzi z odpowiedzialnoÊci deliktowej Banku. Dotychczas powód nie przedstawi∏
wystarczajàcych dowodów, które uzasadnia∏yby zasadnoÊç jego roszczeƒ. W dniu 8 grudnia 2006 roku
Sàd I instancji oddali∏ powództwo w ca∏oÊci. Powodowi przys∏uguje apelacja. Sprawa w toku.

Powód:
Osoba fizyczna – przedsi´biorca
Pozwany:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

387 400

11 kwietnia 2006 roku

Powódka wnosi o zap∏at´ odszkodowania. Wed∏ug powódki Bank naruszy∏ autorskie prawa majàtkowe,
stosujàc w swojej kampanii marketingowej strategi´, do której wed∏ug powódki autorskie prawa
majàtkowe przys∏ugiwa∏y powódce. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu.

Uczestnicy
Post´powania
Administracyjnego
Polska Organizacja Handlu
Dystrybucji,
Visa CEMEA
International w Warszawie
oraz Europa International SA
w Warszawie oraz banki w tym
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

10 200

Zarzut stosowania praktyk ograniczajàcych konkurencj´ na rynku kart p∏atniczych poprzez zawarcie
porozumieƒ cenowych i wspólne ustalanie wysokoÊci op∏aty „interchange”, koordynacj´ dzia∏aƒ w celu
ograniczenia dost´pu do rynku przedsi´biorców nienale˝àcych do rynku emitentów.
20 kwietnia 2001 roku
Dnia 12 stycznia 2007 roku Bank otrzyma∏ Decyzj´ Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z decyzjà Bank ma zap∏aciç kar´ w wysokoÊci 10.200.000 z∏.
Bank wniós∏ odwo∏anie od tej decyzji.

W przypadku post´powaƒ sàdowych wià˝àcych si´ z ryzykiem wyp∏ywu
Êrodków z tytu∏u wype∏nienia zobowiàzania przez Grup´ utworzone sà
odpowiednie rezerwy.
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Zobowiàzania pozabilansowe warunkowe

37. Aktywa stanowiàce zabezpieczenie

WartoÊci udzielonych zobowiàzaƒ warunkowych wed∏ug poszczególnych
kategorii pozabilansowych prezentowa∏y si´ nast´pujàco:

Aktywa stanowià zabezpieczenie nast´pujàcych zobowiàzaƒ:
w tys. z∏

w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Zobowiàzania warunkowe udzielone
Akredytywy

195 566

w
 tym na rzecz jednostek powiàzanych
Gwarancje udzielone

-

-

2 778 598

-

-

9 177 576

8 720 951

w
 tym na rzecz jednostek powiàzanych
Lokaty do wydania
Gwarantowanie emisji

31.12.2005

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug
zamortyzowanego kosztu

149 681

2 779 418

w
 tym na rzecz jednostek powiàzanych
Linie kredytowe udzielone

31.12.2006

Zobowiàzania

-

24 192

24 860

15 439

217 000

-

12 394 420

11 664 669

z obowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów
wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

223 420

8 186

WartoÊci bilansowe aktywów stanowiàcych zabezpieczenie sà
przedstawione poni˝ej:
w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Aktywa stanowiàce zabezpieczenie
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe przeznaczone do obrotu

223 574

8 183

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y

39 559

27 253

53 392

4 050

21 847

21 687

338 372

61 173

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci
w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

od sektora finansowego

Akredytywy wed∏ug kategorii

Inne aktywa

Akredytywy importowe wystawione

155 296

132 216

Akredytywy eksportowe potwierdzone

40 270

17 465

195 566

149 681

rozliczenia z tytu∏u operacji instrumentami pochodnymi

38. Dzia∏alnoÊç powiernicza
w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Bank jest liderem na rynku banków powierniczych w Polsce.
Oferuje zarówno us∏ugi powiernicze zwiàzane z prowadzeniem
rachunków papierów wartoÊciowych dla zagranicznych inwestorów
instytucjonalnych, jak i us∏ugi depozytariusza przeznaczone
dla krajowych podmiotów finansowych, szczególnie funduszy
emerytalnych, inwestycyjnych i kapita∏owych funduszy
ubezpieczeniowych. Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku
Bank prowadzi∏ 10 312 rachunków papierów wartoÊciowych
(31 grudnia 2005 r.: 8 952 rachunki).

Zobowiàzania warunkowe otrzymane
fi nansowe
gwarancyjne

-

-

2 019 070

2 341 400

2 019 070

2 341 400

Gwarancje udzielone obejmujà gwarancje sp∏aty kredytu za
zleceniodawc´, inne gwarancje zap∏aty, gwarancje zwrotu zaliczki,
gwarancje nale˝ytego wykonania kontraktu, gwarancje przetargowe
oraz por´czenia wekslowe.

39. Leasing operacyjny

Na zobowiàzania pozabilansowe utworzone sà rezerwy. Na dzieƒ
31 grudnia 2006 roku kwota utworzonych rezerw na zobowiàzania
pozabilansowe wynosi∏a 24 258 tys. z∏, w tym na zobowiàzania
pozabilansowe na rzecz jednostek powiàzanych – 0 tys. z∏
(31 grudnia 2005 roku: 36 578 tys. z∏, w tym na zobowiàzania
pozabilansowe na rzecz jednostek powiàzanych – 80 tys. z∏).

Umowy leasingu, w których Grupa jest
leasingobiorcà
P∏atnoÊci leasingowe z tytu∏u nieodwo∏alnego leasingu operacyjnego
wed∏ug terminów zapadalnoÊci przedstawia poni˝sza tabela:
w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Poni˝ej 1 roku

41 153

41 148

Od 1 do 5 lat

85 071

113 128

Powy˝ej 5 lat

¸àczna op∏ata roczna dla umów zawartych na czas
nieokreÊlony

4 696

7 937

130 920

162 213

1 272

2 344

Grupa leasinguje powierzchni´ biurowà, zgodnie z umowami leasingu
operacyjnego.
Najbardziej znaczàce umowy leasingowanych powierzchni
biurowych dotyczà obiektów w Warszawie, ul. Wolska 171/175
i ul. Cha∏ubiƒskiego 8. Standardowo umowy zawierane sà na okres
5 lat z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia na kolejne 3 lata, przy czym cz´Êç
umów zawartych jest na czas nieokreÊlony. P∏atnoÊci leasingowe
sà indeksowane w trybie rocznym. W 2006 roku ∏àczna kwota op∏at
z tego tytu∏u wynios∏a 37 378 tys. z∏ (w 2005 roku: 43 492 tys. z∏).
Op∏aty te uj´te sà w rachunku zysków i strat w pozycji „Koszty dzia∏ania”.
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Umowy leasingu, w których Grupa jest leasingodawcà

41. Jednostki powiàzane

P∏atnoÊci leasingowe z tytu∏u nieodwo∏alnego leasingu operacyjnego
wed∏ug terminów zapadalnoÊci przedstawia poni˝sza tabela:

Transakcje z jednostkami powiàzanymi

w tys. z∏

31.12.2006

Poni˝ej 1 roku

1 875

1 435

Od 1 do 5 lat

4 897

6 368

Powy˝ej 5 lat

1 690

-

8 462

7 803

1 858

1 252

¸àczna op∏ata roczna dla umów zawartych na czas
nieokreÊlony

W ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci biznesowej podmioty Grupy
zawierajà transakcje z jednostkami powiàzanymi, a w szczególnoÊci
z jednostkami wchodzàcymi w sk∏ad Citgroup Inc., jednostkami
zale˝nymi i jednostkami stowarzyszonymi (patrz nota 20) oraz
z osobami zarzàdzajàcymi, nadzorujàcymi i pracownikami.

31.12.2005

Transakcje z jednostkami powiàzanymi obejmujà g∏ównie kredyty,
depozyty, gwarancje, transakcje pochodnymi instrumentami
finansowym. Wszystkie transakcje z jednostkami powiàzanymi
zawierane sà na warunkach rynkowych.

Cz´Êç powierzchni biurowych Grupa oddaje w leasing. Wi´kszoÊç
umów zawartych jest na czas nieokreÊlony. Pozosta∏e umowy zawarte
sà na okres od 2 do 10 lat. P∏atnoÊci leasingowe sà indeksowane
w trybie rocznym. W 2006 roku ∏àczna kwota otrzymanych op∏at
z tego tytu∏u wynios∏a 2 832 tys. z∏ (w 2005 roku: 2 686 tys. z∏).
Op∏aty te uj´te sà w rachunku zysków i strat w pozycji „Pozosta∏e
przychody operacyjne”.

Transakcje z jednostkami Citigroup Inc.
Nale˝noÊci i zobowiàzania bilansowe i pozabilansowe wobec jednostek
Citigroup Inc. przedstawiajà si´ nast´pujàco:
w tys. z∏

Nale˝noÊci, w tym:
Lokaty

40. Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych

w tys. z∏

31.12.2005

Ârodki pieni´˝ne w kasie

366 211

299 817

Rachunek bie˝àcy nostro w Banku Centralnym

169 412

622 832

785 539

82 691

1 321 162

1 005 340

Rachunki bie˝àce w innych bankach (nostro,
przekroczenia sald na rachunkach loro)

2 478 919
2 403 679
483 509

1 602 682

398 526

-

84 916

2 118 399

2 580 110

2 457 095

2 653 971

Pozabilansowe zobowiàzania udzielone

118 536

81 838

Pozabilansowe zobowiàzania otrzymane

156 433

77 226

Przychody z tytu∏u odsetek i prowizji

85 355

136 051

Koszty z tytu∏u odsetek i prowizji

19 838

9 695

Kredyty otrzymane

Stan Êrodków pieni´˝nych:

1 192 309
1 155 110

Depozyty
31.12.2006

31.12.2005

1 626 522

Zobowiàzania, w tym:

Informacja dodatkowa:

31.12.2006

Wycena bilansowa transakcji pochodnymi
instrumentami finansowymi
Aktywa przeznaczone do obrotu
Zobowiàzania przeznaczone do obrotu

Ponadto Grupa ponosi koszty i uzyskuje przychody o charakterze
operacyjnym z tytu∏u zawartych mi´dzy jednostkami Citigroup Inc.
i Grupà umów dotyczàcych wzajemnie Êwiadczonych us∏ug.
Koszty poniesione i naliczone w 2006 roku z tytu∏u zawartych umów
wynosi∏y ∏àcznie 138 209 tys. z∏ (w 2005 roku: 160 506 tys. z∏)
i dotyczy∏y w szczególnoÊci kosztów z tytu∏u Êwiadczenia na rzecz
Grupy us∏ug zwiàzanych z utrzymaniem i wsparciem bankowych
systemów informatycznych oraz wsparciem doradczym; przychody
w kwocie 82 024 tys. z∏ (w 2005 roku: 65 585 tys. z∏) dotyczy∏y
w szczególnoÊci Êwiadczenia przez Grup´ na rzecz tych jednostek
us∏ug zwiàzanych z przetwarzaniem danych.
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Transakcje z jednostkami podporzàdkowanymi
31.12.2006
w tys. z∏

Jednostki
zale˝ne

31.12.2005

Jednostki
stowarzyszone

Jednostki
zale˝ne

Jednostki
stowarzyszone

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci
Rachunki bie˝àce, w tym:

288 122

jednostek obj´tych konsolidacjà

-

441 103

288 121

-

441 103

-

-

-

-

103 385

47 866

-

12 774

-

47 866

-

12 774

-

jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci
Kredyty udzielone, w tym:
jednostek obj´tych konsolidacjà
jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci
Po˝yczki podporzàdkowane

-

-

-

16 168

-

72 755

-

-

-

56 587

-

jednostek obj´tych konsolidacjà
jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci

103 385

16 168

-

16 168

-

352 156

-

526 632

103 385

Stan na poczàtek okresu

526 632

103 385

648 171

105 061

Stan na koniec okresu

352 156

-

526 632

103 385

342 916

-

375 950

349

323 891

-

359 083

-

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci

Depozyty
Rachunki bie˝àce, w tym:
jednostek obj´tych konsolidacjà
jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci
Depozyty terminowe
jednostek obj´tych konsolidacjà

19 025

-

16 867

349

29 329

-

263 743

-

7 223

-

253 074

-

22 106

-

10 670

-

372 245

-

639 693

349

Stan na poczàtek okresu

639 693

349

540 519

314

Stan na koniec okresu

372 245

-

639 693

349

381

-

5 207

-

381

-

5 207

-

-

-

-

-

2 367

-

3 274

-

3 274

-

-

-

jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci

Depozyty

Zobowiàzania warunkowe udzielone
Akredytywy
jednostek obj´tych konsolidacjà
jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci
Gwarancje udzielone
jednostek obj´tych konsolidacjà

2 367

jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci

-

Linie kredytowe udzielone

-

282 161

-

212 110

24 193

282 161

-

212 110

-

-

-

-

24 193

284 909

–

220 591

24 193

jednostek obj´tych konsolidacjà
jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci

31.12.2006
w tys. z∏

Przychody z tytu∏u odsetek i prowizji, w tym:
od jednostek obj´tych konsolidacjà

Jednostki
zale˝ne

31.12.2005

Jednostki
stowarzyszone

Jednostki
zale˝ne

Jednostki
stowarzyszone

22 645

-

41 243

6 677

22 639

-

41 236

-

od jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci

6

-

7

6 677

Koszty z tytu∏u odsetek i prowizji poniesione, w tym:

9 516

-

20 296

-

8 844

-

19 952

-

672

-

344

-

wobec jednostek obj´tych konsolidacjà
wobec jednostek obj´tych wycenà metodà praw w∏asnoÊci
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Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku kwota utworzonych odpisów na utrat´
wartoÊci nale˝noÊci jednostek zale˝nych i stowarzyszonych wynosi∏a
7 209 tys. z∏ (31 grudnia 2005 roku: 58 591 tys. z∏); na zobowiàzania
warunkowe udzielone – 3 426 tys. z∏ (31 grudnia 2005 roku: 2 441 tys. z∏).

• W ramach wykonania umowy przedwst´pnej z dnia 2 listopada 2005
roku Bank spó∏ka zale˝na Banku – Handlowy Inwestycje Sp. z o.o.
(„HI”) oraz ING Commercial Finance B.V., z siedzibà w Amsterdamie,
Holandia („Nabywca”) zawar∏y w dniu 2 lutego 2006 roku umow´
sprzeda˝y, na mocy której, za poÊrednictwem Domu Maklerskiego
Banku Handlowego S.A., Bank oraz HI zby∏y na rzecz Nabywcy
wszystkie posiadane akcje w kapitale zak∏adowym Handlowy
Heller S.A. z siedzibà w Warszawie („Spó∏ka”). Przedmiotem zbycia
by∏o 111 880 akcji imiennych serii A oraz 388 120 akcji imiennych
serii B, o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da, stanowiàcych 50%
ca∏oÊci wyemitowanego kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki, przy czym
Bank zby∏ 111 880 akcji imiennych serii A i 138 119 akcji imiennych
serii B o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da, stanowiàcych ∏àcznie ok.
25% kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki i tyle samo g∏osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, a HI (spó∏ka zale˝na Banku) zby∏
250 001 akcji imiennych serii B o wartoÊci nominalnej 10 z∏ ka˝da,
stanowiàcych ∏àcznie ok. 25% kapita∏u zak∏adowego Spó∏ki i tyle
samo g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. WartoÊç
ewidencyjna zbywanych akcji Spó∏ki na dzieƒ zawarcia transakcji
w ksi´gach Banku wynosi∏a 2 752 tys. z∏, natomiast w ksi´gach HI
8 056 tys. z∏. Cena sprzeda˝y zosta∏a ustalona na kwot´
5 800 tys. EUR. Zbywane akcje mia∏y charakter d∏ugoterminowej
lokaty kapita∏owej Banku. Nie istniejà powiàzania mi´dzy Bankiem
i osobami zarzàdzajàcymi lub nadzorujàcymi Bank a Nabywcà
i osobami nim zarzàdzajàcymi. W wyniku zbycia Bank oraz jednostki
od niego zale˝ne nie posiadajà ˝adnych akcji w Spó∏ce. W dniu
16 marca 2006 roku w Krajowym Rejestrze Sàdowym zosta∏a
zarejestrowana nowa nazwa Spó∏ki – ING Commercial Finance Polska S.A.

Transakcje dotyczàce jednostek podporzàdkowanych
W 2006 roku mia∏y miejsce nast´pujàce transakcje dotyczàce
jednostek podporzàdkowanych:
• W
 dniu 10 stycznia 2006 roku nastàpi∏o po∏àczenie spó∏ki Citileasing
Sp. z o.o. („Spó∏ka Przejmujàca”) ze spó∏kà Handlowy-Leasing
S.A. („Spó∏ka Przejmowana”), spó∏ek zale˝nych od Banku, zgodnie
z uchwa∏ami podj´tymi przez Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Citileasing Sp. z o.o. oraz Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Handlowy-Leasing S.A. z dnia 2 grudnia 2005 roku.
Po∏àczenie nastàpi∏o w trybie przeniesienia ca∏ego majàtku Spó∏ki
Przejmowanej na Spó∏k´ Przejmujàcà bez podwy˝szenia kapita∏u
zak∏adowego Spó∏ki Przejmujàcej, jako ˝e Spó∏ka posiada∏a wszystkie
akcje Spó∏ki Przejmowanej. Wraz z po∏àczeniem nastàpi∏a zmiana
nazwy Spó∏ki Przejmujàcej. Od dnia po∏àczenia Spó∏ka Przejmujàca
prowadzi dzia∏alnoÊç pod nazwà Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
Udzia∏owcami Spó∏ki Przejmujàcej jest Bank (97,47% udzia∏ów,
6000 g∏osów na Zgromadzeniu Wspólników) oraz Handlowy
Inwestycje Sp. z o.o. (2,53% udzia∏ów, 156 g∏osów na Zgromadzeniu
Wspólników), spó∏ka której jedynym udzia∏owcem jest Bank. Nabyte
aktywa by∏y wykorzystywane przez Spó∏k´ Przejmowanà do
prowadzenia dzia∏alnoÊci leasingowej. Spó∏ka Przejmujàca zamierza
kontynuowaç dotychczasowy sposób wykorzystania nabytych aktywów.

• W ramach oferty publicznej akcji Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Empik Media & Fashion SA przeprowadzonej na
warunkach wskazanych w Memorandum Informacyjnym, w dniu
25 paêdziernika 2006 roku zosta∏y rozliczone transakcje sprzeda˝y
zawarte 23 paêdziernika 2006 roku, w wyniku których podmiot
zale˝ny od Banku, Handlowy Investments S.A., spó∏ka prawa
luksemburskiego, zby∏ 10 179 175 akcji Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Empik Media & Fashion SA, stanowiàcych 9,96%
kapita∏u zak∏adowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik
Media & Fashion SA i uprawniajàcych do wykonywania tej samej
liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu spó∏ki, po cenie 10,50 z∏
za jednà akcj´. W wyniku przeprowadzenia transakcji Handlowy
Investments S.A. nie posiada ˝adnych akcji Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Empik Media & Fashion SA. Zysk na sprzeda˝y akcji
wyniós∏ 26 576 tys. z∏.

• W ramach wykonania umowy z dnia 16 listopada 2005 roku, zawartej
z Citibank Overseas Investment Corporation („COIC”), podmiotem
poÊrednio zale˝nym od Citigroup Inc., zobowiàzujàcej do sprzeda˝y
przez Bank wszystkich posiadanych akcji w kapitale zak∏adowym
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A.
oraz Handlowy Zarzàdzanie Aktywami S.A. („Spó∏ki”) na rzecz COIC
lub podmiotu wskazanego przez COIC (przy czym takim podmiotem
wskazanym móg∏ byç wy∏àcznie Legg Mason, Inc. lub jego podmiot
powiàzany) w dniu 1 lutego 2006 roku pomi´dzy Bankiem a Legg
Mason, Inc. („Nabywca”), zosta∏y zawarte umowy rozporzàdzajàce
w odniesieniu do akcji Spó∏ek.
N
 a mocy powy˝szych umów Bank dokona∏ przeniesienia na rzecz
Nabywcy tytu∏u w∏asnoÊci:
• 130 000 akcji zwyk∏ych imiennych spó∏ki Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. z siedzibà w Warszawie
(„TFI”), o wartoÊci nominalnej 100 z∏ ka˝da i o ∏àcznej wartoÊci
nominalnej 13 000 tys. z∏, stanowiàcych 100% kapita∏u
zak∏adowego TFI. WartoÊç ewidencyjna zbywanych akcji TFI na
dzieƒ zawarcia transakcji wynosi∏a 42 000 tys. z∏;

• Wed∏ug informacji otrzymanej w dniu 22 grudnia 2006 roku
od jednostki zale˝nej od Banku Handlowy Investments S.A.
(„HISA”), spe∏nione zosta∏y wymagane warunki dla skutecznoÊci
wykonania oraz potwierdzenia przez strony umowy zawartej w dniu
19 lipca 2006 roku przez HISA oraz Eastbridge B.V./S.a.r.l. („EB”),
dotyczàcej zbycia przez HISA na rzecz EB 82.753 udzia∏ów w EB za
∏àcznà cen´ 93.750.000,00 z∏. Tym samym wskutek powy˝szych
czynnoÊci dokonane zosta∏o przez EB nabycie udzia∏ów w∏asnych.
Zysk na sprzeda˝y udzia∏ów EB przez HISA wyniós∏ 57 938 tys. z∏.

• 5 000 akcji zwyk∏ych imiennych spó∏ki Handlowy Zarzàdzanie
Aktywami S.A. z siedzibà w Warszawie („HANZA”), o wartoÊci
nominalnej 1 000 z∏ ka˝da i o ∏àcznej wartoÊci nominalnej
5 000 tys. z∏, stanowiàcych 100% kapita∏u zak∏adowego HANZA.
WartoÊç ewidencyjna zbywanych akcji HANZA na dzieƒ zawarcia
transakcji wynosi∏a 5 000 tys. z∏.
Cena sprzeda˝y akcji Spó∏ek zosta∏a ustalona na kwot´ 44 550 tys. USD,
co stanowi równowartoÊç 139 927 tys. z∏ wed∏ug Êredniego kursu,
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ 1 lutego 2006 roku.
Nie istniejà powiàzania pomi´dzy Bankiem i osobami zarzàdzajàcymi
lub nadzorujàcymi Bank a Nabywcà i osobami nim zarzàdzajàcymi.
W wyniku zbycia Bank nie posiada ˝adnych akcji w Spó∏kach.
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Transakcje z pracownikami, osobami zarzàdzajàcymi
i nadzorujàcymi
w tys. z∏

31.12.2006
Pracownicy

31.12.2005

Osoby zarzàdzajàce Osoby nadzorujàce

Pracownicy

Osoby zarzàdzajàce

Osoby nadzorujàce

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci
Kredyty udzielone

86 240

1 041

11

78 337

873

-

Po˝yczki z Zak∏adowego Funduszu
Âwiadczeƒ Socjalnych

33 094

-

-

39 209

-

-

Zaliczki

52

3

-

154

1

-

119 386

1 044

11

117 700

874

-

26 613

611

184

22 356

83

948

Depozyty
Rachunki bie˝àce
Depozyty terminowe

44 874

1 943

862

42 402

2 490

515

71 487

2 554

1 046

64 758

2 573

1 463

84

-

-

367

-

-

Udzielone gwarancje i por´czenia

42. Âwiadczenia na rzecz pracowników

S
 k∏adka podstawowa dla uczestników Programu op∏acana jest
ze Êrodków Grupy. Ka˝dy pracownik – uczestnik Programu mo˝e
równie˝ dop∏acaç z w∏asnych Êrodków sk∏adk´ dodatkowà. Sk∏adki
wp∏acane do Programu sà w ca∏oÊci inwestowane w jednostki
uczestnictwa LM Senior SFIO.

Âwiadczenia pracownicze dzielà si´ na nast´pujàce kategorie:
• Ê wiadczenia krótkoterminowe, które obejmujà wynagrodzenia,
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne, p∏atne nieobecnoÊci
i Êwiadczenia niepieni´˝ne (takie jak opieka medyczna, mieszkania
s∏u˝bowe, samochody i inne nieodp∏atnie przekazywane lub
subsydiowane Êwiadczenia). Koszty Êwiadczeƒ krótkoterminowych
ujmowane sà w rachunku zysków i strat na bie˝àco w okresie,
którego dotyczà. Na koniec okresu sprawozdawczego pozosta∏à
do wyp∏aty przewidywanà niezdyskontowanà wartoÊç
krótkoterminowych Êwiadczeƒ za dany okres obrotowy, Grupa
ujmuje jako element biernych mi´dzyokresowych rozliczeƒ kosztów;

• Inne d∏ugoterminowe Êwiadczenia pracownicze – nagrody za
wieloletnià prac´ i inne Êwiadczenia z tytu∏u d∏ugiego sta˝u
pracy. Informacj´ o nagrodach za wieloletnià prac´ wyp∏acanych
pracownikom przedstawia nota 2. Stanowià one program
okreÊlonych Êwiadczeƒ i wyceniane sà przez niezale˝nego
aktuariusza zgodnie z zapisami MSR 19.
• Kapita∏owe Êwiadczenia pracownicze – w formie programu opcji na
akcje Citigroup lub programu tzw. „akcji odroczonych” Citigroup.
Zasady wyceny oraz prezentacji tych programów w sprawozdaniu
finansowym przedstawione zosta∏y w nocie 2 w punkcie „P∏atnoÊci
w formie akcji”. Szczegó∏owe informacje dotyczàce zasad
funkcjonowania programów kapita∏owych Êwiadczeƒ pracowniczych
opisane sà w dalszej cz´Êci niniejszej noty.

• Êwiadczenia po okresie zatrudnienia – w ramach tego typu Êwiadczeƒ
Grupa oferuje pracownikom odprawy, opisane w nocie 2, oraz
przedstawiony poni˝ej program emerytalny.
N
 a przysz∏e wyp∏aty odpraw emerytalnych tworzona jest rezerwa
wykazana w pasywach bilansu w pozycji „Inne zobowiàzania”.
Rezerwa ta obliczana jest przez niezale˝nego aktuariusza
z zastosowaniem przepisów MSSF.

Stan rezerw na opisane powy˝ej Êwiadczenia przedstawia∏ si´
nast´pujàco:

Program emerytalny oferowany przez Grup´ stanowi program
okreÊlonych sk∏adek zgodnie z MSR 19. Za pracowników
uczestniczàcych w programie Grupa odprowadza sk∏adki do odr´bnej
jednostki i z chwilà ich uiszczenia nie posiada dalszych obowiàzków
w zakresie dokonywania p∏atnoÊci. Sk∏adki ujmuje si´ jako koszty
Êwiadczeƒ pracowniczych w momencie zap∏aty.

Rezerwa na wynagrodzenia i koszty pochodne
od wynagrodzeƒ

116 693

90 796

Rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody za wieloletnià
prac´

54 543

48 942

Opis Pracowniczego Programu Emerytalnego

Rezerwa na pracownicze Êwiadczenia kapita∏owe

38 828

27 748

Celem utworzonego przez Grup´ Pracowniczego Programu
Emerytalnego („Program”) jest gromadzenie oraz pomna˝anie,
poprzez inwestowanie, Êrodków finansowych pochodzàcych ze
sk∏adek wp∏acanych w ramach Programu na indywidualny rachunek
uczestnika dla zapewnienia wyp∏aty Êwiadczenia po osiàgni´ciu
wieku 60 lat lub po przejÊciu na wczeÊniejszà emerytur´ bàdê
w przypadku uzyskania przez uczestnika uprawnieƒ do Êwiadczeƒ
rentowych z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.
Obecny Program, b´dàcy kontynuacjà PPE Polskiego Towarzystwa
Emerytalnego „Diament”, realizowany jest od 19 marca 2004 roku
w ramach umowy z Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty („LM Senior SFIO”) wpisany do rejestru
funduszy inwestycyjnych przez Sàd Okr´gowy w Warszawie pod
numerem RFJ-8, zarzàdzany przez Legg Mason Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spó∏ka Akcyjna. Agentem Transferowym
dla Funduszu jest Obs∏uga Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.

Rezerwa na osobowe koszty restrukturyzacji

-

10 501

210 064

177 987

w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Koszty poniesione przez Grup´ w 2006 roku z tytu∏u sk∏adek na
pracowniczy program emerytalny wynosi∏y 13 760 tys. z∏
(w 2005 roku: 13 590 tys. z∏).
W ciàgu 2006 roku Êredni poziom zatrudnienia w Grupie wyniós∏
5 539 etatów (w 2005 roku: 5 591 etatów).
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Charakter i zasady funkcjonowania programów
kapita∏owych Êwiadczeƒ pracowniczych

Za∏o˝enia przyj´te do wyceny programów
pracowniczych Êwiadczeƒ kapita∏owych

W ramach programu Êwiadczeƒ kapita∏owych wybranym pracownikom
Citigroup oferowane sà w formie nagrody akcje Citigroup (tzw.
program akumulacji kapita∏u lub CAP) lub opcje na akcje Citigroup
(tzw. program opcji pracowniczych lub SOP).

WartoÊç godziwa poszczególnych nagród oraz za∏o˝enia przyj´te do
wyceny, z wy∏àczeniem Programu Zakupu Akcji, którego kwota jest
nieistotna z punktu widzenia sprawozdania, przedstawione sà poni˝ej:

W ramach programu SOP uprawnieni pracownicy otrzymujà opcje na
zakup akcji, które sà przyznawane po Êredniej cenie zamkni´cia
z gie∏dy NYSE z ostatnich 5 dni poprzedzajàcych przyznanie nagrody.
Pracownicy nabywajà prawa do cz´Êci przyznanych opcji co roku od
dnia przyznania nagrody typu SOP. Opcje przyznane w latach 2005
– 2006 b´dà przekazywane w cz´Êciach po 25% rocznie w ciàgu
czterech lat, poczàwszy od pierwszej rocznicy przyznania opcji. Opcje
mogà byç zrealizowane poprzez zakup akcji lub gotówkowe rozliczenie
ró˝nicy mi´dzy cenà realizacji a bie˝àcà cenà rynkowà w terminie
mi´dzy nabyciem prawa do opcji a datà wygaÊni´cia opcji.

Program
SOP

1

W ramach programu CAP uprawnieni pracownicy otrzymujà tzw.
„akcje odroczone” Citigroup. „Akcje odroczone” w ramach programu
CAP przyznawane sà po Êredniej cenie zamkni´cia z gie∏dy NYSE
z ostatnich 5 dni poprzedzajàcych przyznanie nagrody. „Akcje
odroczone” pozwalajà uczestniczyç w ekwiwalencie dywidendy,
nie dajà jednak prawa g∏osu i nie mogà zostaç sprzedane do dnia
przekazania. „Akcje odroczone” przekszta∏cajà si´ w akcje zwyk∏e
po up∏ywie okresu okreÊlonego w regulaminie programu CAP.
Pracownik traci prawo do przyznanych akcji z chwilà ustania
zatrudnienia w Citigroup. Akcje przyznane w latach 2005 – 2006
b´dà przekazywane w cz´Êciach po 25% rocznie w ciàgu czterech lat,
poczàwszy od pierwszej rocznicy przyznania akcji.

Data
przyznania

Cena wykonania/
Liczba
WartoÊç akcji
nagrodzonych
na moment
pracowników
przyznania

13.02.02

42,11 lub 41,90

325

132 908

2

12.02.03

32,05

317

102 624

3

05.01.04

49,00

1

150

4

20.01.04

49,50

122

79 076

5

28.01.04

50,07

1

307

6

17.02.04

49,49

1

3 000

7

18.03.04

50,82

1

77

8

30.03.04

51,32

1

72

9

15.09.04

47,19

1

129

10

18.01.05

47,50

6

5 339

11

20.09.05

45,36

1

2 000

12

17.01.06

48,92

2

2 426

Program
CAP

Data
przyznania

Cena wykonania/
Liczba
WartoÊç akcji
nagrodzonych
na moment
pracowników
przyznania

24,70

Liczba opcji/
akcji

1

12.02.03

1

2

20.01.04

37,27 lub 49,69

31

25 577

3

18.01.05

35,96 lub 47,95

246

67 864

4

15.02.05

49,25

1

3 900

5

15.11.05

48,24

2

3 498

6

17.01.06

36,58 lub 48,77

215

111 606

7

21.11.06

50,73

1

2 957

Program SOP

Okres nabywania uprawnieƒ (lata)

1 619

Program CAP

(1) 20% po ka˝dym
kolejnym roku
(2) po 3 latach
(2)-(9) 33,33% po
(1),(3)-(7) 25% po ka˝dym
ka˝dym kolejnym roku
kolejnym roku
(10)-(12) 25% po
ka˝dym kolejnym roku

Oczekiwana zmiennoÊç

16,47%

16,47%

(1)-(12) – 1 rok od
momentu nabycia
uprawnieƒ

W momencie nabycia
uprawnieƒ

4,48%

4,48%

Oczekiwana dywidenda w USD na
1 akcj´

1,96

1,96

Prawdopodobieƒstwo zakoƒczenia
zatrudnienia przed terminem (roczny
wskaênik rotacji nagrodzonych
pracowników)

7%

7%

4,38 – 23,65

55,70

Âredni oczekiwany okres trwania
instrumentu (˝ycia)
Stopa procentowa wolna od ryzyka
(dla USD)

WartoÊç godziwa jednego
instrumentu* (w USD)
*ró˝ni si´ w zale˝noÊci od daty wykonania
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44. Zarzàdzanie ryzykiem

Liczb´ oraz Êrednie wa˝one ceny wykonania opcji na akcje (program
SOP) przedstawia poni˝sza tabela:
31.12.2006
Ârednia
wa˝ona cena
wykonania

Liczba

Wyst´pujàce na poczàtek
okresu

Pochodne instrumenty finansowe

31.12.2005

351 282

40,86

Przyznane w danym okresie

2 426

Wykonane w danym okresie

58 493

Umorzone/wygas∏e w danym
okresie

Grupa zawiera transakcje instrumentami pochodnymi w celach
spekulacyjnych oraz w celach zarzàdzania ryzykiem walutowym
i ryzykiem stopy procentowej. Terminy rozliczenia p∏atnoÊci z tytu∏u
otwartych pozycji dotyczàcych operacji na instrumentach pochodnych
uzale˝nione sà w g∏ównej mierze od charakteru instrumentu.
W odniesieniu do prezentowanych poni˝ej transakcji oprocentowanie
zmienne oparte jest na oprocentowaniu z rynku mi´dzybankowego
obowiàzujàcego na poczàtek okresu odsetkowego, zaÊ oprocentowanie
sta∏e jest uzale˝nione od charakteru instrumentu i celu, dla którego
instrument zosta∏ zawarty.
Szczegó∏owe dane finansowe dotyczàce instrumentów pochodnych
wyst´pujàcych na dzieƒ bilansowy zawiera nota 18.

Ârednia
wa˝ona cena
wykonania

Liczba

531 887

40,11

48,92

8 131

46,97

37,70

57 104

39,32

32 892

-

131 632

-

Wyst´pujàce na koniec okresu

328 107

39,94

351 282

40,86

Mo˝liwe do wykonania na
koniec okresu

257 460

39,69

227 852

38,74

Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku Grupa z∏o˝y∏a w innych
instytucjach lokaty pod zabezpieczenie transakcji instrumentami
pochodnymi na ∏àcznà kwot´ 3 347 tys. z∏ (31 grudnia 2005 roku:
18 687 tys. z∏), natomiast z tytu∏u transakcji instrumentami
pochodnymi na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku Grupa otrzyma∏a
zabezpieczenia w kwocie 6 072 tys. z∏.

Dla opcji wyst´pujàcych na koniec danego okresu:
31.12.2006
Cena
wykonania
(w USD)

31.12.2005

Âredni wa˝ony
Âredni wa˝ony
Liczba
Cena
Liczba
okres pozosta∏y
okres pozosta∏y
(w tys.
wykonania (w tys.
do koƒca trwania
do koƒca trwania
szt.)
(w USD)
szt.)
opcji (w latach)
opcji (w latach)

32,05 102 624

0,53

32,05

111 106

1,03

49,50

79 076

1,01

49,50

81 925

1,55

41,90

855

1,03

41,90

418

1,53

42,11 132 053

1,03

42,11 145 395

1,53

47,19

129

1,05

47,19

129

2,20

49,00

150

1,05

49,00

474

1,51

49,49

3 000

1,05

49,49

3 000

1,63

50,07

307

1,05

50,07

307

1,57

50,82

77

1,05

50,82

77

1,72

51,32

72

1,05

51,32

320

1,75

45,36

2 000

1,56

45,36

2 000

3,72

47,50

5 339

1,56

47,50

6 131

3,06

48,92

2 426

2,56

-

-

-

Terminowe transakcje walutowe
Transakcje forward sà umowami kupna lub sprzeda˝y walut po
z góry ustalonym kursie, z datà rozliczenia innà ni˝ dwa dni robocze od
daty zawarcia transakcji. Transakcje typu swap sà kombinacjà dwóch
transakcji typu forward, tzn. okreÊlona kwota waluty wymieniana
jest wed∏ug kursu bie˝àcego na bli˝szà dat´ waluty oraz ta sama
kwota waluty jest wymieniana z powrotem wed∏ug kursu forward
w okreÊlonym dniu w przysz∏oÊci. WartoÊç nominalna transakcji
walutowych oznacza kwot´ waluty zakupionà lub sprzedanà i nie
przedstawia rzeczywistego rynkowego czy kredytowego ryzyka
zwiàzanego z tymi transakcjami.
Terminowe transakcje walutowe zawierane sà w celu zamykania
otwartych dziennych pozycji walutowych oraz w celach speku
lacyjnych. Transakcje typu swap walutowy wykorzystywane sà g∏ównie
do zarzàdzania p∏ynnoÊcià Grupy i Êrodkami na rachunkach nostro.

Walutowe transakcje opcyjne
Przedmiotem walutowych transakcji opcyjnych jest sprzeda˝ lub
kupno przez Grup´ prawa do dokonania w okreÊlonym momencie
w przysz∏oÊci wymiany jednej waluty na drugà po ustalonym kursie
wymiany i w ustalonym dniu lub okresie rozliczenia, przy czym
realizacja opcji mo˝e nastàpiç przez dokonanie fizycznej transakcji
wymiany z dostawà waluty albo poprzez rozliczenie ró˝nicy mi´dzy
kursem realizacji opcji, a obowiàzujàcym w dniu realizacji opcji
rynkowym kursem referencyjnym. Wyró˝nia si´ dwa rodzaje opcji:
opcje typu call – dajà jej posiadaczowi prawo do zakupu okreÊlonej
umowà iloÊci waluty zagranicznej za okreÊlonà kursem realizacji opcji
iloÊç waluty krajowej lub innej zagranicznej, oraz opcje typu put – dajà
jej posiadaczowi prawo do sprzeda˝y okreÊlonej umowà iloÊci waluty
zagranicznej za okreÊlonà kursem realizacji opcji iloÊç waluty krajowej
lub innej zagranicznej. Nabywca opcji p∏aci wystawcy opcji premi´ za
nabyte prawo do zakupu lub sprzeda˝y waluty.

Liczb´ oraz Êrednie wa˝one ceny akcji (program CAP) przedstawia
poni˝sza tabela:
31.12.2006
Liczba

Wyst´pujàce na poczàtek
okresu

31.12.2005

Ârednia wa˝ona
cena akcji

Liczba

Ârednia wa˝ona
cena akcji

145 448

39,10

126 227

32,06

Przyznane w danym
okresie

114 563

39,59

96 944

42,73

Wykonane/umorzone/
wygas∏e w danym okresie

42 989

-

77 723

-

Wyst´pujàce na koniec
okresu

217 022

40,29

145 448

39,10

Transakcje na stopy procentowe
W ramach transakcji na stopy procentowe Grupa zawiera∏a transakcje
typu swap na stopach procentowych (IRS) i swap procentowo–walutowy (CIRS) oraz transakcje typu forward rate agreement (FRA).

43. Zdarzenia po dacie bilansowej

Przedmiotem transakcji IRS jest zamiana oprocentowania zobowiàzania.
W dniu p∏atnoÊci odsetek na Grupie i na kontrahencie cià˝y zobowiàzanie
do wymiany p∏atnoÊci odsetkowych, opartych na ró˝nych stopach,
uzgodnionych w umowie o transakcje IRS. ZaÊ przedmiotem transakcji
CIRS, zawieranych w dwóch ró˝nych walutach, jest zamiana zobowiàzania
kontrahenta wyra˝onego w walucie pierwszej na zobowiàzanie w walucie
drugiej, w wyniku której w dniu p∏atnoÊci odsetkowych na Grupie i na
kontrahencie cià˝y zobowiàzanie do wymiany p∏atnoÊci odsetkowych
uzgodnionych w umowie o transakcje CIRS.

Po dniu 31 grudnia 2006 roku nie wystàpi∏y zdarzenia, nieuj´te w tym
sprawozdaniu finansowym, mogàce w znaczàcy sposób wp∏ynàç na
wyniki Grupy lub wymagajàce ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.
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Ryzyko rynkowe

Dodatkowo strony mogà wymieniaç mi´dzy sobà kwoty nominalne
zobowiàzaƒ. Grupa zawiera transakcje IRS oraz CIRS na rynku
mi´dzybankowym oraz z klientami.

Zarzàdzanie ryzykiem rynkowym w Grupie odbywa si´ w ramach zasad
i procedur zatwierdzonych przez Komitet Aktywów i Pasywów Banku
i Zarzàd Banku dla Banku i spó∏ki leasingowej oraz Prezesa Zarzàdu
Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („DM BH”) i b´dàcych
odzwierciedleniem wymogów polskich organów nadzorczych oraz
odpowiadajàcym zasadom obowiàzujàcym w ramach Citigroup.

Przedmiotem transakcji FRA jest ustalenie wysokoÊci stopy
procentowej dla nale˝noÊci lub zobowiàzania kontrahenta, które
powsta∏y lub powstanà w okreÊlonych terminach w przysz∏oÊci. Grupa
zawiera transakcje FRA na rynku mi´dzybankowym oraz z klientami.

Opcje na stopy procentowe

Zarzàdzanie ryzykiem rynkowym obejmuje dwa podstawowe obszary
ryzyka: ryzyko p∏ynnoÊci finansowej oraz ryzyko cenowe.

Przedmiotem transakcji typu opcja na stop´ procentowà jest
prawo do otrzymania w okreÊlonych terminach w przysz∏oÊci kwoty
kompensacyjnej, która uzale˝niona jest od ukszta∏towania si´ stóp
procentowych w przysz∏oÊci. Rozró˝nia si´ dwa rodzaje opcji na
stop´ procentowà: opcje typu cap – gdzie sprzedawca zgadza si´
p∏aciç nabywcy ró˝nic´ pomi´dzy stopà referencyjnà (zwykle 3– lub
6-miesi´czny LIBOR) a uzgodnionà stopà realizacji – kiedy stopa
referencyjna przewy˝sza stop´ realizacji, opcje typu floor – gdzie
sprzedawca zgadza si´ p∏aciç nabywcy ró˝nic´ pomi´dzy stopà
referencyjnà a uzgodnionà stopà realizacji – kiedy stopa realizacji
przewy˝sza stop´ referencyjnà. W obu przypadkach w zamian
sprzedawca otrzymuje premi´ p∏atnà z góry.

Ryzyko p∏ynnoÊci jest definiowane jako niebezpieczeƒstwo
niewywiàzania si´ Grupy z wykonania wymagalnych zobowiàzaƒ
finansowych wobec Klientów i partnerów.
Ryzyko cenowe okreÊlane jest jako ryzyko negatywnego wp∏ywu
na wynik Grupy zmiany rynkowych stóp procentowych, kursów
walutowych, kursów akcji oraz wszelkich parametrów zmiennoÊci tych
stóp, kursów i cen.

Zarzàdzanie ryzykiem p∏ynnoÊci
Pomiar i limitowanie ryzyka p∏ynnoÊci

Transakcje terminowe na papierach wartoÊciowych

Podstawowym miernikiem ryzyka p∏ynnoÊci finansowej Grupy jest
raport niedopasowania przep∏ywów finansowych w poszczególnych
przedzia∏ach tenorach czasowych obrazujàcy potencjalnà ekspozycj´
Grupy na koniecznoÊç znalezienia dodatkowych êróde∏ finansowania
na rynku pieni´˝nym – Market Access Report („MAR”). Raport MAR
zawiera wszystkie przep∏ywy finansowe zwiàzane z transakcjami
bilansowymi oraz pozabilansowymi transakcjami wymiany walutowej.
Raport sporzàdzany jest codziennie i obejmuje bilans Banku
oraz spó∏ki leasingowej ogó∏em (wszystkie waluty) oraz bilanse
w poszczególnych walutach wykazujàcych salda istotne ze wzgl´du na
zarzàdzanie p∏ynnoÊci tzn. PLN, USD, EUR i CHF. Limity luki ustalone
przez Komitet Aktywów i Pasywów, obowiàzujà dla przedzia∏ów
czasowych O/N, 2-7 dni, 8-15 dni, 1 miesiàc, 2 miesiàce, 3 miesiàce,
6 miesi´cy oraz 1 rok. Luka p∏ynnoÊci powy˝ej roku nie jest limitowana,
ale podlega obserwacji. W obliczaniu luki uwzgl´dniane sà badania
statystyczne dotyczàce mi´dzy innymi stabilnoÊci bazy depozytowej
oraz za∏o˝enia dotyczàce udzia∏u poszczególnych grup produktów
w strukturze bilansu. W cyklu miesi´cznym wykonywane sà analizy
sytuacji skrajnych (stress test) uwzgl´dniajàce potencjalne zagro˝enia
wynikajàce przyk∏adowo z kryzysu systemu bankowego i zwiàzanego
z tym ograniczenia p∏ynnoÊci rynku. Dodatkowo dla oceny ryzyka
p∏ynnoÊci Departament Ryzyka Rynkowego monitoruje podstawowe
relacje struktury bilansu oraz analizuje zmiany tych relacji w czasie.

Grupa zawiera transakcje zakupu oraz sprzeda˝y d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych po z góry ustalonym kursie, z datà rozliczenia póê
niejszà ni˝ dwa dni robocze od daty zawarcia transakcji (transakcje
typu forward).

Opcje na akcje
Opcje na akcje dajà nabywcy prawo do otrzymania ró˝nicy pomi´dzy
cenà akcji lub wartoÊcià indeksu akcji z umowy opcji a wartoÊcià
instrumentu bazowego w dniu realizacji opcji, w zale˝noÊci od rodzaju
opcji call lub opcji put – odpowiednio w przypadku wzrostu lub spadku
ceny instrumentu bazowego. W zamian za otrzymane prawa nabywca
opcji p∏aci wystawcy opcji premi´.

Transakcje futures
Kontrakt financial futures jest umowà b´dàcà przedmiotem obrotu na
zorganizowanej gie∏dzie, dotyczàcà zakupu lub sprzeda˝y standar
dowej iloÊci okreÊlonego instrumentu finansowego w uzgodnionym
z góry terminie w przysz∏oÊci po uzgodnionej z góry cenie.
Kontrakty terminowe typu futures mogà bazowaç na instrumentach
finansowych okreÊlonych rodzajów, których ceny sà zale˝ne od stóp
procentowych. Kontrakty financial futures mogà równie˝ bazowaç na
zmianach kursów walutowych niektórych podstawowych walut obcych.
Grupa nie prowadzi obrotu walutowymi kontraktami terminowymi typu
futures.

Miarà oceny ryzyka p∏ynnoÊci sà wielkoÊci zmodyfikowanej luki
przep∏ywów finansowych w odniesieniu do potencjalnych êróde∏
finansowania. Tak wi´c wielkoÊç luki odnoszona jest do mo˝liwoÊci
pozyskania dodatkowych funduszy z rynków hurtowych (inne
banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa emerytalne, instytucje
ubezpieczeniowe) oraz do wielkoÊci aktywów p∏ynnych (przede
wszystkim p∏ynne papiery wartoÊciowe), które mogà byç sprzedane
lub zastawione (w ramach operacji repo lub wykorzystania kredytu
lombardowego z NBP) w zak∏adanym horyzoncie czasu. WielkoÊci
zmodyfikowanej luki przep∏ywów finansowych oraz poziom aktywów
p∏ynnych na koniec 2005 i 2006 roku przedstawione sà w poni˝szych
tabelach:

Instrumenty pochodne na towary
Grupa zawiera równie˝ instrumenty pochodne oparte o rynki
towarowe, w szczególnoÊci ceny metali. Instrumenty te sà zawierane
w oparciu o ceny ustalane na Londyƒskiej Gie∏dzie Metali (LME). Grupa
zawiera z klientami kontrakty forward, kontrakty swap oraz kontrakty
opcyjne. Na przyk∏ad transakcje wymiany (typu commodity swap)
pozwalajà na zaoferowanie klientowi wymaganej sta∏ej ceny bazowej
i uzyskanie Êredniej ceny rynkowej z miesiàca dostawy towaru.
Niektóre instrumenty wykorzystywane przez Grup´ tworzà
zerokosztowe struktury opcyjne, np. typu collar.
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Urealniona luka p∏ynnoÊci na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku:
w tys. z∏

Do 1 miesiàca

Powy˝ej 1 miesiàca
do 3 miesi´cy

Aktywa

5 458 934

Pasywa

4 241 140

944 312

Luka bilansowa w danym okresie

1 217 794

(580 470)

Transakcje pozabilansowe – wp∏ywy

20 006 340

4 970 988

Transakcje pozabilansowe – wyp∏ywy

19 665 812

4 940 719

Luka pozabilansowa w danym okresie
Luka skumulowana

363 842

Powy˝ej 3 miesi´cy
do 1 roku

970 564

Powy˝ej 1 roku
do 2 lat

Powy˝ej 2 lat

94 533

29 382 023

1 370 351

31 317

29 682 776

(399 787)

63 216

(300 753)

5 669 392

1 490 991

3 928 360

5 644 507

1 494 484

4 237 106

340 528

30 269

24 885

(3 493)

(308 746)

1 558 322

1 008 121

633 219

692 942

83 443

Urealniona luka p∏ynnoÊci na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku:
w tys. z∏

Do 1 miesiàca

Powy˝ej 1 miesiàca
do 3 miesi´cy

Powy˝ej 3 miesi´cy
do 1 roku

Powy˝ej 1 roku
do 2 lat

Powy˝ej 2 lat

Aktywa

5 310 538

154 162

1 598 428

58 703

26 937 066

Pasywa

4 562 722

51 724

1 093 807

19 242

28 331 402

Luka bilansowa w danym okresie

747 816

102 437

504 621

39 462

(1 394 336)

Transakcje pozabilansowe – wp∏ywy

11 400 102

3 041 978

12 306 679

750 556

6 274 774

Transakcje pozabilansowe – wyp∏ywy

11 411 060

3 070 677

12 505 879

722 639

6 317 725

Luka pozabilansowa w danym okresie

(10 958)

(28 699)

(199 200)

27 917

(42 951)

Luka skumulowana

736 858

810 596

1 116 017

1 183 395

(253 892)

Aktywa p∏ynne i skumulowana luka p∏ynnoÊci do 1 roku:
w tys. z∏

Aktywa p∏ynne, w tym:

31.12.2006

31.12.2005

Zmiana

10 077 752

9 977 915

99 837

• rezerwa obowiàzkowa w NBP
i osad gotówki

489 459

773 417

(283 959)

• d ∏u˝ne papiery wartoÊciowe
przeznaczone do obrotu

1 619 402

2 293 314

(673 911)

• d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
dost´pne do sprzeda˝y

7 968 891

6 911 184

1 057 707

633 219

1 115 952

(482 733)

Pozytywna luka

Pozytywna luka

Nie dotyczy

Skumulowana luka p∏ynnoÊci
do 1 roku
Wskaênik pokrycia luki przez aktywa
p∏ynne

Powy˝sza analiza ryzyka p∏ynnoÊci finansowej obejmuje Bank
– jednostk´ dominujàcà – oraz spó∏k´ leasingowà. Pozosta∏e jednostki
Grupy nie zosta∏y obj´te analizà z uwagi na to, ˝e ryzyko p∏ynnoÊci
w tych jednostkach wyst´puje na poziomie nieistotnym z punktu
widzenia Grupy.
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Zarzàdzanie ryzykiem cenowym

Limity ryzyka na∏o˝one sà na potencjalnà zmian´ dochodów
odsetkowych na skutek przesuni´cia krzywych stóp procentowych
o 100 punktów bazowych dla podstawowych walut (PLN, USD, EUR),
w których denominowane sà aktywa i pasywa Grupy, w horyzoncie
1 roku oraz 5 lat. Wykorzystanie limitów monitorowane jest w cyklu
dziennym. Na bazie dziennej monitorowane sà równie˝ zmiany
kosztów zamkni´cia otwartych pozycji odsetkowych. Ustalone sà
dla tych zmian progi graniczne, których przekroczenie powoduje
przekazanie informacji na wy˝sze szczeble zarzàdzania oraz
koniecznoÊç okreÊlenia przez zarzàdzajàcych dalszego planu dzia∏ania.

Zakres ryzyka
Zarzàdzanie ryzykiem cenowym dotyczy wszystkich portfeli, z których
dochody nara˝one sà na negatywny wp∏yw czynników rynkowych,
takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji, ceny
towarów masowych oraz parametrów zmiennoÊci tych czynników.
W zarzàdzaniu ryzykiem cenowym wyodr´bniono dwa rodzaje portfeli:
handlowe i bankowe. Portfele handlowe obejmujà transakcje na
instrumentach finansowych (bilansowych i pozabilansowych), których
celem jest osiàgni´cie dochodu zwiàzanego ze zmianà parametrów
rynkowych w krótkim okresie czasu. Wycena portfeli handlowych
dokonywana jest wed∏ug cen rynkowych. Dzia∏alnoÊç na portfelach
handlowych prowadzona jest przez Departament Skarbu Banku
w zakresie portfeli obejmujàcych ryzyko stopy procentowej oraz
ryzyko kursu walutowego. Portfele bankowe obejmujà wszystkie
pozosta∏e, niezaliczone do portfeli handlowych pozycje bilansowe
oraz pozabilansowe. Celem zawierania tych transakcji jest realizacja
wyniku w ca∏ym kontraktowym okresie transakcji. Departament
Skarbu Banku przejmuje pozycje ryzyka stóp procentowych z portfeli
bankowych z wszystkich innych jednostek organizacyjnych Banku oraz
spó∏ki leasingowej. Mechanizm przekazywania pozycji ryzyka stóp
procentowych opiera si´ na systemie transferowej ceny funduszy, przy
czym Departament Skarbu Banku przejmuje ryzyko w takim zakresie,
w jakim mo˝e byç ono zabezpieczone poprzez transakcje na rynkach
pieni´˝nych i kapita∏owych. Ryzyko stóp procentowych, które nie
mo˝e byç bezpoÊrednio zabezpieczone poprzez transakcje rynkowe
(przyk∏adowo ryzyko mar˝y odsetkowej dla produktów o stopach
administrowanych przez danà jednostk´ biznesowà i niezwiàzane
bezpoÊrednio z poziomem rynkowych stóp procentowych), pozostaje
w danej jednostce i jest przez nià zarzàdzane. Ryzyko to okreÊla
si´ terminem ryzyka rezydualnego. Kalkulacja wyniku z portfeli
bankowych odbywa si´ zgodnie z metodà amortyzowanego kosztu
opisanà w nocie 2.

Poni˝ej przedstawione zosta∏o zestawienie luki stopy procentowej
pozycji bilansowych zaliczanych do portfela bankowego. Zestawienie
prezentowane jest odr´bnie dla g∏ównych walut PLN, USD i EUR,
stanowiàcych ∏àcznie ponad 90% bilansu Grupy.

Bilans Grupy obejmuje nast´pujàce aktywa i zobowiàzania:
• o
 bcià˝one ryzykiem wartoÊci godziwej
(zwiàzanym ze stopà procentowà):
    • d
 ∏u˝ne papiery wartoÊciowe o sta∏ym oprocentowaniu oraz
papiery dyskontowe,
    • k
 redyty i depozyty o sta∏ym oprocentowaniu,
• o
 bcià˝one ryzykiem przep∏ywów pieni´˝nych
(zwiàzanych ze stopà procentowà):
    • d
 ∏u˝ne papiery wartoÊciowe o zmiennym oprocentowaniu,
    • kredyty i depozyty o zmiennym oprocentowaniu,
• n
 ieobcià˝one bezpoÊrednio ryzykiem stopy procentowej:
    • aktywa trwa∏e,
    • inwestycje kapita∏owe,
    • w
 artoÊci niematerialne.

Pomiar ryzyka cenowego portfeli bankowych
Grupa stosuje dwie metody pomiaru ryzyka cenowego portfeli
bankowych:
• m
 etod´ dochodów odsetkowych nara˝onych na ryzyko
(Interest Rate Exposure)
• metod´ kosztów zamkni´cia otwartych pozycji odsetkowych
(Value at Close)
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Zestawienie luki stóp procentowych na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku
Zestawienie luki stóp procentowych dla pozycji bilansowych nominowanych w PLN
Z terminem przeszacowania:
w mln z∏

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

1 miesiàc
– 3 miesiàce

do 1 miesiàca

(381)

3 miesiàce
– 1 rok

568

1 rok
– 5 lat

25

Pozycje
nieoprocentowane

ponad 5 lat

245

Ogó∏em

-

-

457

Nale˝noÊci od innych banków

1 047

45

30

-

-

-

1 122

Nale˝noÊci od klientów – kredyty

6 777

410

396

442

13

-

8 038

15

13

45

-

-

-

73

136

1 462

450

2 089

1 100

-

5 237

-

-

-

-

-

5 061

5 061

7 594

2 498

946

2 776

1 113

5 061

19 988

1 347

838

555

30

-

-

2 770

11 944

423

884

2 388

3

-

15 642

-

-

-

-

-

5 304

5 304

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
Bony skarbowe
Obligacje skarbowe*

-

Pozosta∏e aktywa
Ogó∏em aktywa
Zobowiàzania wobec banków
Zobowiàzania wobec klientów niebankowych
Fundusze w∏asne
Pozosta∏e pasywa
Ogó∏em pasywa
Luka

-

-

-

-

-

2 920

2 920

13 291

1 261

1 439

2 418

3

8 224

26 636

(5 697)

1 237

(493)

358

1 110

(3 163)

(6 648)

Zestawienie luki stóp procentowych dla pozycji bilansowych nominowanych w USD
Z terminem przeszacowania:
w mln z∏

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym
Nale˝noÊci od innych banków
Nale˝noÊci od klientów – kredyty

1 miesiàc
– 3 miesiàce

do 1 miesiàca

3 miesiàce
– 1 rok

1 rok
– 5 lat

Pozycje
nieoprocentowane

ponad 5 lat

Ogó∏em

(56)

-

-

-

-

-

(56)

4 676

112

839

413

22

-

6 062

127

7

28

38

-

-

200

9

58

361

189

96

-

713

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
Obligacje skarbowe*
Pozosta∏e aktywa
Ogó∏em aktywa

-

-

-

-

-

138

138

4 756

177

1 228

640

118

138

7 057

9

8

579

-

-

-

596

1 060

90

176

482

-

-

1 808

Zobowiàzania wobec banków
Zobowiàzania wobec klientów niebankowych
Pozosta∏e pasywa

-

-

-

-

-

146

146

Ogó∏em pasywa

1 069

98

755

482

-

146

2 550

Luka

3 687

79

473

158

118

(8)

4 507

Zestawienie luki stóp procentowych dla pozycji bilansowych nominowanych w EUR
Z terminem przeszacowania:
w mln z∏

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

1 miesiàc
– 3 miesiàce

do 1 miesiàca

3 miesiàce
– 1 rok

1 rok
– 5 lat

Pozycje
nieoprocentowane

ponad 5 lat

Ogó∏em

(180)

-

-

-

-

-

(180)

Nale˝noÊci od innych banków

631

81

67

309

33

-

1 121

Nale˝noÊci od klientów – kredyty

997

98

75

14

-

-

1 184

52

-

395

1 099

621

-

2 167

-

-

-

-

-

191

191

1 500

179

537

1 422

654

191

4 483

366

111

29

70

-

-

576

1 857

48

190

841

1

-

2 937

-

-

-

-

-

143

143

Ogó∏em pasywa

2 223

159

219

911

1

143

3 656

Luka

(723)

20

318

511

653

48

827

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
Obligacje skarbowe*
Pozosta∏e aktywa
Ogó∏em aktywa
Zobowiàzania wobec banków
Zobowiàzania wobec klientów niebankowych
Pozosta∏e pasywa

*Obejmuje zarówno obligacje Rzàdu RP nominowane w PLN oraz walutach obcych, jak równie˝ papiery skarbowe krajów OECD.

65

Raport Roczny 2006

Zestawienie luki stóp procentowych na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku
Zestawienie luki stóp procentowych dla pozycji bilansowych nominowanych w PLN
Z terminem przeszacowania:
w mln z∏

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

1 miesiàc
– 3 miesiàce

do 1 miesiàca

1 851

3 miesiàce
– 1 rok

503

1 rok
– 5 lat

22

Pozycje
nieoprocentowane

ponad 5 lat

240

Ogó∏em

-

-

2 616

Nale˝noÊci od innych banków

1 433

17

36

-

-

-

1 486

Nale˝noÊci od klientów – kredyty

3 678

1 058

641

853

5

-

6 235

14

15

11

-

-

-

40

172

994

250

375

1 486

-

3 277

-

-

-

-

-

4 577

4 577

7 148

2 587

960

1 468

1 491

4 577

18 231

1 222

20

1 064

-

-

-

2 306

11 693

382

661

1 794

5

-

14 535

-

-

-

-

-

5 166

5 166

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
Bony skarbowe
Obligacje skarbowe*
Pozosta∏e aktywa
Ogó∏em aktywa
Zobowiàzania wobec banków
Zobowiàzania wobec klientów niebankowych
Fundusze w∏asne
Pozosta∏e pasywa
Ogó∏em pasywa
Luka

-

-

-

-

-

1 686

1 686

12 915

402

1 725

1 794

5

6 852

23 693

(5 767)

2 185

(765)

(326)

1 486

(2 275)

(5 462)

Zestawienie luki stóp procentowych dla pozycji bilansowych nominowanych w USD
Z terminem przeszacowania:
w mln z∏

1 miesiàc
do 1 miesiàca
– 3 miesiàce

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

(10)

Nale˝noÊci od innych banków
Nale˝noÊci od klientów – kredyty

3 miesiàce
– 1 rok

1 rok
– 5 lat

Pozycje
nieoprocentowane

ponad 5 lat

Ogó∏em

-

-

-

-

-

(10)

788

77

1 540

476

47

-

2 928

192

72

47

42

16

-

369

7

-

62

640

369

-

1 078

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
Obligacje skarbowe*
Pozosta∏e aktywa
Ogó∏em aktywa
Zobowiàzania wobec banków
Zobowiàzania wobec klientów niebankowych
Pozosta∏e pasywa

-

-

-

-

-

119

119

977

149

1 649

1 158

432

119

4 484

24

13

-

-

-

-

37

1 202

163

196

650

11

-

2 222

-

-

-

-

-

112

112

Ogó∏em pasywa

1 226

176

196

650

11

112

2 371

Luka

(249)

(27)

1 453

508

421

7

2 113

Zestawienie luki stóp procentowych dla pozycji bilansowych nominowanych w EUR
Z terminem przeszacowania:
w mln z∏

1 miesiàc
do 1 miesiàca
– 3 miesiàce

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

(106)

Nale˝noÊci od innych banków
Nale˝noÊci od klientów – kredyty

3 miesiàce
– 1 rok

1 rok
– 5 lat

Pozycje
nieoprocentowane

ponad 5 lat

-

-

-

1 242

19

50

958

177

18

52

-

314

Ogó∏em

-

-

(106)

58

-

-

1 369

85

8

-

1 246

41

529

-

936

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y
Obligacje skarbowe*
Pozosta∏e aktywa
Ogó∏em aktywa
Zobowiàzania wobec banków
Zobowiàzania wobec klientów niebankowych
Pozosta∏e pasywa
Ogó∏em pasywa
Luka

-

-

-

-

-

104

104

2 146

196

382

184

537

104

3 549

99

100

3

67

17

-

286

1 914

45

52

521

2

-

2 534

-

-

-

-

-

75

75

2 013

145

55

588

19

75

2 895

133

51

327

(404)

518

29

654

*Obejmuje zarówno obligacje Rzàdu RP nominowane w PLN oraz walutach obcych, jak równie˝ papiery skarbowe krajów OECD.
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Pomiar ryzyka cenowego portfeli handlowych

Ryzyko instrumentów kapita∏owych

Podstawowà operacyjnà miarà ryzyka cenowego portfeli handlowych,
zarówno na poziomie jednostek organizacyjnych, jak i ca∏ej Grupy,
jest wspó∏czynnik wra˝liwoÊci zmiany wyniku finansowego na zmiany
rynkowych czynników ryzyka (stóp procentowych, kursów walutowych,
cen akcji, mar˝ ryzyka kredytowego d∏u˝nych papierów handlowych).
Z zastosowaniem wspó∏czynników wra˝liwoÊci, przy przyj´ciu wielkoÊci
jednostkowej zmiany czynnika ryzyka (zmiana ogólnego poziomu stóp
procentowych oraz mar˝y ryzyka kredytowego o 1 punkt bazowy,
zmiana kursów walutowych oraz cen akcji o 1 procent) ustalane sà
limity pozycji ryzyka w podziale na waluty i poszczególne jednostki
organizacyjne. W przypadku ryzyka stóp procentowych stosowane sà
dodatkowo wartoÊci graniczne dla pozycji ryzyka na poszczególnych
odcinkach krzywych stóp procentowych. Limity ryzyka ustalane sà dla
pozycji na koniec dnia i monitorowane w cyklu dziennym.

Podstawowym podmiotem Grupy zarzàdzajàcym ryzykiem
instrumentów kapita∏owych jest DM BH. Stosownie do swojego
podstawowego zakresu dzia∏alnoÊci DM BH jest uprawniony do
podejmowania ryzyka cenowego portfela handlowego akcji, praw do
akcji, znajdujàcych si´ lub majàcych si´ znaleêç w obrocie na Gie∏dzie
Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW) lub Centralnej Tabeli
Ofert (CTO), kontraktów Futures na indeks WIG20 i Indeksowanych
Jednostek Udzia∏owych, a tak˝e akcji na gie∏dach zagranicznych tych
spó∏ek, które sà notowane jednoczeÊnie na GPW.

Efektywne stopy procentowe
Poni˝sze zestawienie prezentuje Êrednie wa˝one efektywnych stóp
procentowych wyliczonych dla nale˝noÊci i zobowiàzaƒ w podziale na
segmenty dzia∏alnoÊci Grupy:

Miarà ryzyka cenowego portfeli handlowych ∏àczàcà wp∏yw pozycji
w poszczególnych czynnikach ryzyka i uwzgl´dniajàcà efekt korelacji
mi´dzy zmiennoÊcià poszczególnych czynników, jest wartoÊç nara˝ona
na ryzyko (VaR).

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku:

w%

Na poziomie ca∏ego Banku stosowany jest pomiar wartoÊci zagro˝onej
(Value-at-Risk), przy zak∏adanym horyzoncie czasowym zamkni´cia
pozycji równym 1 dzieƒ oraz wspó∏czynniku ufnoÊci 99%. Limity
wartoÊci zagro˝onej ustalane sà zarówno dla ryzyka kursu walutowego
i stopy procentowej osobno, jak i dla sumy tych rodzajów ryzyka.
W cyklu dziennym dokonywana jest analiza scenariuszy warunków
skrajnych (stress test) przy za∏o˝eniu wi´kszych, ni˝ przyj´te
w pomiarze wartoÊci zagro˝onej, zmian czynników ryzyka oraz
pomini´ciu historycznie obserwowalnych korelacji pomi´dzy tymi
czynnikami.

AKTYWA
Nale˝noÊci od podmiotów sektora finansowego i niefinansowego
terminowe
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

4,00

terminowe

5,11 20,66

5,95

7,40

-

-

-

3,62

2,02

3,52

2,99

3,33

5,25

Na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku:

w%

BankowoÊç
Komercyjna
i Inwestycyjna

BankowoÊç
Detaliczna

PLN EUR USD PLN EUR USD

AKTYWA
Nale˝noÊci od podmiotów sektora finansowego i niefinansowego

• g
 ranicznej, skumulowanej w okresie miesiàca, straty na portfelu,
• u
 dzia∏u w rynku na dany instrument finansowy
(Aggregate Contracts Limit),
• termin do zapadalnoÊci danego instrumentu (Max Tenor),
• limitów koncentracji w przypadku d∏u˝nych i w∏aÊcicielskich
papierów wartoÊciowych.

terminowe
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

5,9

4,21

4,13 23,60

-

-

4,83

2,87

3,26

-

-

-

3,17

1,30

2,16

PASYWA
Zobowiàzania wobec podmiotów sektora finansowego i niefinansowego

Poziom ryzyka okreÊlonego miarà VaR w podziale na pozycje
ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej w okresie 2006 roku
prezentuje poni˝sza tabela:

terminowe

W okresie 1.01.2006 – 31.12.2006
Maksimum

5,27
3,49

Zobowiàzania wobec podmiotów sektora finansowego i niefinansowego

Dwie powy˝sze metody monitoringu ryzyka uzupe∏nione sà
ograniczeniami dotyczàcymi:

Ârednio

5,31
4,84

PASYWA

• n
 ajbardziej prawdopodobnego opartego na historycznej zmiennoÊci
czynników ryzyka,
• lokalnego kryzysu finansowego oraz
• globalnego kryzysu finansowego.

Ryzyko
walutowe

BankowoÊç
Detaliczna

PLN EUR USD PLN EUR USD

Bank dokonuje pomiaru ryzyka w warunkach skrajnych dla trzech
podstawowych scenariuszy:

31.12.2006 31.12.2005

BankowoÊç
Komercyjna
i Inwestycyjna

Minimum

347

209

938

4 943

84

Ryzyko stóp
procentowych

2 799

4 634

3 821

6 773

1 352

Ryzyko
ogó∏em

2 742

4 611

3 985

6 829

1 539

Ekspozycje na ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych oraz
ryzyko emitenta d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w DMBH mogà byç
podejmowane w wyjàtkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami
wynikajàcymi z podstawowego obszaru dzia∏alnoÊci.
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Ekspozycja walutowa aktywów i pasywów

• G
 rupa zarzàdza koncentracjà w ramach swego portfela, z zatwier
dzonymi limitami oraz wymogami kapita∏owymi dla danego portfela.
Limity ryzyka kredytowego sà ustalane dla poszczególnych d∏u˝ników;
• Grupa ustali∏a wytyczne dla okresowego monitorowania wyników
klientów oraz rozpoznawania niekorzystnych zmian w ich sytuacji
finansowej, które muszà byç od razu zakomunikowane wy˝szej lub
Êredniej kadrze kierowniczej, w tym specjalistycznym jednostkom do
spraw restrukturyzacji.

Struktur´ walutowà aktywów i pasywów Grupy wed∏ug podstawowych
walut przedstawia poni˝sza tabela:
w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Aktywa
PLN

23 795 070

24 244 679

EUR

4 534 823

3 666 436

USD

7 042 912

4 474 889

GBP

82 287

136 257

CHF

202 470

312 461

Zasady zarzàdzania ryzykiem kredytowym dla produktów oferowanych
Klientom detalicznym przez BankowoÊç Detalicznà sà okreÊlone
osobno dla ka˝dego z oferowanych produktów. Do podstawowych
narz´dzi oceny ryzyka w tym zakresie nale˝y:

333 173

42 842

35 990 735

32 877 564

29 281 940

27 291 710

• ocena ryzyka kredytowego na podstawie:
• kryteriów minimalnych dla wniosku;
• wartoÊci oceny punktowej (modele scoringowe);
• kryteriów jakoÊciowych;
• informacji zawartych w Biurze Informacji Kredytowej;
• wykorzystanie zaawansowanego systemu informacji zarzàdczej do
monitorowania jakoÊci portfela.

EUR

3 751 299

3 025 646

Koncentracja zaanga˝owania

USD

2 568 478

2 294 429

GBP

160 302

182 900

CHF

81 969

47 665

Pozosta∏e waluty

Pasywa
PLN

Pozosta∏e waluty

146 747

35 214

35 990 735

32 877 564

Limity zaanga˝owania
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r.,
nr 72, poz. 665 z póêniejszymi zmianami) oraz wydane na jej pod
stawie akty wykonawcze Komisji Nadzoru Bankowego okreÊlajà limity
maksymalnego zaanga˝owania Grupy. Zgodnie z obowiàzujàcymi
od 1 stycznia 2002 roku przepisami art. 71 ust. 1, wspomnianej
ustawy suma wierzytelnoÊci Grupy oraz udzielonych przez Grup´
zobowiàzaƒ pozabilansowych w stosunku do jednego podmiotu lub
podmiotów powiàzanych kapita∏owo lub organizacyjnie, nie mo˝e
przekraczaç odpowiednio 20% funduszy w∏asnych Grupy, w przypadku
gdy którykolwiek z tych podmiotów jest w stosunku do Banku
podmiotem dominujàcym lub zale˝nym albo jest zale˝ny od podmiotu
dominujàcego wobec Banku, oraz 25% w przypadku gdy podmioty
te nie sà w ten sposób podmiotami powiàzanymi z Bankiem. Przy
zachowaniu warunków okreÊlonych przepisami uchwa∏y nr 4/2004
Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 wrzeÊnia 2004 roku w sprawie
zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania wymogów kapita∏owych
z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka (...) (Dz.Urz. NBP nr 15,
poz. 25) dopuszcza si´ utrzymywanie przez Grup´ przekroczenia
limitów koncentracji wierzytelnoÊci ponad limity okreÊlone w art. 71
ust. 1 ustawy – Prawo bankowe wy∏àcznie w zakresie wierzytelnoÊci
wynikajàcych z operacji zaliczanych do portfela handlowego. Fundusze
w∏asne dla celów wyznaczania limitów zaanga˝owania okreÊlonych
w ustawie Prawo Bankowe ustalone zosta∏y zgodnie z uchwa∏à
nr 5/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r.
w sprawie wysokoÊci, zakresu i warunków pomniejszania funduszy
w∏asnych banków (...) (Dz.Urz. NBP nr 15, poz. 26).

Ryzyko kredytowe
G∏ównym celem zarzàdzania ryzykiem kredytowym Grupy
jest zapewnienie wysokiej jakoÊci portfela kredytowego oraz
bezpieczeƒstwa prowadzonej dzia∏alnoÊci kredytowej poprzez
minimalizacj´ ryzyka poniesienia strat.
Minimalizacji ryzyka kredytowego s∏u˝à obowiàzujàce w Grupie
regulacje, w szczególnoÊci dotyczàce:
• z asad organizacji zarzàdzania, metod pomiaru i kontroli ryzyka
kredytowego,
• polityki ryzyka oraz systemów oceny ryzyka kredytowego,
• uprawnieƒ do podejmowania decyzji kredytowych,
• ustanawiania prawnych zabezpieczeƒ kredytów,
• dzia∏aƒ windykacyjnych i restrukturyzacyjnych,
• procedur i programów kredytowych okreÊlajàcych polityk´ kredytowà.
Niektóre elementy zarzàdzania ryzykiem kredytowym w BankowoÊci
Komercyjnej i Inwestycyjnej to:
• N
 iezale˝ne stanowisko zarzàdzajàcego ryzykiem przy
wspó∏odpowiedzialnoÊci Sprzeda˝y za jakoÊç portfela kredytowego;
• Ka˝da decyzja kredytowa musi byç podj´ta przez przynajmniej dwie
upowa˝nione osoby. Kredyty opiewajàce na wy˝szà kwot´, z którymi
zwiàzane jest wi´ksze ryzyko, wymagajà odpowiednio zatwierdzenia
przez bardziej kompetentne i upowa˝nione do tego osoby na
wy˝szych stanowiskach;
• Niezale˝ny Departament Audytu sprawdzajàcy regularnie wszelkie
dzia∏ania dotyczàce zarzàdzania ryzykiem;
• Ka˝dy kredytobiorca otrzymuje rating ryzyka oparty zarówno na
kryteriach finansowych, jak i jakoÊciowych. Ratingi ryzyka pozwalajà
Grupie zapewniç, ˝e ca∏y portfel pozostaje w ramach dopuszczalnego
ryzyka;
• Ka˝demu klientowi Grupy przypisana jest jednostka kontrolna
zarzàdzajàca relacjami z danym klientem. W przypadku klientów
wchodzàcych w sk∏ad grup kapita∏owych ryzyko jest zarzàdzane na
poziomie grupy w celu zapewnienia nieprzekraczalnoÊci koncentracji
wierzytelnoÊci;

Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku Grupa posiada∏a
zaanga˝owanie wobec podmiotu powiàzanego z sektora bankowego
przekraczajàce ustawowe limity koncentracji wierzytelnoÊci.
Przekroczenie limitu dotyczy∏o wierzytelnoÊci wynikajàcych
z transakcji instrumentami pochodnymi. Z tytu∏u przekroczenia limitu
koncentracji wierzytelnoÊci wyznaczony zosta∏ dodatkowy wymóg
kapita∏owy, który w∏àczony zosta∏ do rachunku ca∏kowitego wymogu
kapita∏owego na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku.
Grupa dà˝y do ograniczenia koncentracji zaanga˝owania wobec grup
Klientów. Wed∏ug danych z dnia 31 grudnia 2006 roku zaanga˝owanie
Grupy dotyczàce portfela bankowego w transakcje z grupami klientów,
wobec których ∏àczne zaanga˝owanie przekracza 10% funduszy
w∏asnych Grupy, wynosi 2 596 676 tys. z∏, czyli 76,6% tych funduszy
(31 grudnia 2005 roku: 2 542 206 tys. z∏, tj. 79%).

68

Raport Roczny 2006

Koncentracja zaanga˝owaƒ wobec poszczególnych 10 najwi´kszych kredytobiorców Grupy (niebankowych):
31.12.2006
w tys. z∏

Zaanga˝owanie
bilansowe*

Zaanga˝owanie
pozabilansowe

31.12.2005
¸àczne
zaanga˝owanie

Zaanga˝owanie
bilansowe*

Zaanga˝owanie
pozabilansowe

¸àczne
zaanga˝owanie

Grupa 1

180 299

360 088

540 387

209 183

261 334

470 517

Grupa 2

327 613

144 832

472 445

234 461

113 661

348 122

Klient 3

127 231

302 773

430 004

15

55 211

55 226

Klient 4

241 001

159 164

400 165

241 396

160 000

401 396

Grupa 5

255 437

130 836

386 273

257 342

286 903

544 245

Grupa 6

106 960

260 442

367 402

112 108

75 540

187 648

Klient 7

60 792

274 310

335 102

18

60 914

60 932

Grupa 8

5

309 856

309 861

6

211 303

211 309

Grupa 9

38 568

244 209

282 777

38 848

212 455

251 303

Grupa 10

71 468

194 543

266 011

80 181

203 465

283 646

Razem 10

1 409 374

2 381 053

3 790 427

1 173 558

1 640 786

2 814 344

*Nie obejmuje zaanga˝owaƒ z tytu∏u posiadanych akcji i innych papierów wartoÊciowych

Koncentracja zaanga˝owania w sektorach gospodarki
Bran˝a gospodarki wed∏ug PKD

W celu unikni´cia nadmiernej koncentracji ryzyka kredytowego Grupa
na bie˝àco monitoruje zaanga˝owanie w poszczególnych sektorach
gospodarki, okreÊlajàc po˝àdane kierunki, w których zaanga˝owanie
Grupy powinno si´ zwi´kszaç, oraz sektory o niekorzystnych
perspektywach rozwojowych, w których zaanga˝owanie powinno byç
zmniejszane. Polityka zaanga˝owania Grupy wobec klientów nale˝àcych
do poszczególnych sektorów prowadzona jest odr´bnie wobec
Klientów korporacyjnych w ramach Pionów BankowoÊci Korporacyjnej
i Komercyjnej, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w ramach Pionu
BankowoÊci Przedsi´biorstw oraz wobec mikroprzedsi´biorstw
w ramach CitiBusiness w BankowoÊci Detalicznej.
Polityka zaanga˝owania Grupy wobec klientów korporacyjnych
nale˝àcych do poszczególnych sektorów prowadzona jest poprzez
definiowanie rynków docelowych. Jednym z kluczowych elementów
uwzgl´dnianych przy definiowaniu rynków jest ocena ryzyka
bran˝owego. Analizy sektorowe wykonywane sà przez specjalistów
bran˝owych. W ramach okreÊlonych rynków docelowych definiowane
sà programy kredytowe o udokumentowanych wymaganiach
dotyczàcych zatwierdzania ryzyka dla specyficznych rodzajów
dzia∏alnoÊci. Im wy˝sze ryzyko sektorowe, tym ostrzejsze sà kryteria
akceptacji ryzyka. Ocena sytuacji finansowej bran˝ oraz perspektyw
rozwojowych jest istotnym elementem wp∏ywajàcym na rating klienta.

31.12.2006

31.12.2005

w%

w%

Handel hurtowy i komisowy, z wy∏àczeniem handlu
pojazdami samochodowymi, motocyklami

16,1

16,6

PoÊrednictwo finansowe, z wy∏àczeniem ubezpieczeƒ
i funduszów emerytalno-rentowych

9,9

7,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà,
gaz, par´ wodnà i goràcà wod´

9,6

9,2

Produkcja artyku∏ów spo˝ywczych i napojów

5,8

6,6

Produkcja wyrobów chemicznych

5,4

5,3

Poczta i telekomunikacja

5,2

2,0

Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy
naftowej i paliw jàdrowych

4,0

2,1

Budownictwo

3,7

3,3

Handel detaliczny, z wy∏àczeniem sprzeda˝y
pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa
artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego

3,7

3,7

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych

3,2

2,4

66,6

58,6

Pierwszych 10 bran˝ gospodarki

Polityka zaanga˝owania Grupy wobec ma∏ych, Êrednich i mikro
przedsi´biorstw prowadzona jest w drodze okreÊlenia rynku docelowego
poprzez negatywnà selekcj´ bran˝, polegajàcà na wyeliminowaniu
z rynku docelowego bran˝, z którymi ryzyko wspó∏pracy uznawane jest
za zbyt wysokie jak na standardy obowiàzujàce w Grupie.

Produkcja maszyn i urzàdzeƒ, gdzie indziej
niesklasyfikowana

2,7

2,5

Dzia∏alnoÊç gospodarcza pozosta∏a

2,5

2,0

Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe,
bez gwarantowanej prawnie opieki spo∏ecznej

2,4

2,2

W polityce wyró˝niono nast´pujàce kryteria b´dàce podstawà
negatywnej selekcji:

Sprzeda˝, obs∏uga i naprawa pojazdów
samochodowych i motocykli; sprzeda˝ detaliczna
paliw do pojazdów samochodowych

2,1

2,7

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep

1,9

2,7

Produkcja pozosta∏ego sprz´tu transportowego

1,7

2,2

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wy∏àczeniem maszyn i urzàdzeƒ

1,6

1,3

Produkcja sprz´tu i urzàdzeƒ radiowych,
telewizyjnych i telekomunikacyjnych

1,4

1,4

Produkcja wyrobów z pozosta∏ych surowców
niemetalicznych

1,3

1,6

Produkcja wyrobów tytoniowych

1,3

0,7

• b
 ran˝e wykluczone ze wzgl´du na niezgodnoÊç z charakterem
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
• bran˝e wykluczone ze wzgl´du na ich wra˝liwoÊç na czynniki
rynkowe i niestabilnoÊç wyników finansowych,
• bran˝e wykluczone ze wzgl´du na tendencje spadkowe.
Rynek docelowy okreÊlany jest jako wszystkie inne bran˝e, które nie
znalaz∏y si´ na liÊcie negatywnej. Wobec wybranych bran˝ wykluczonych
ze wzgl´du na ich wra˝liwoÊç i niestabilnoÊç oraz wykluczonych ze
wzgl´du na tendencje spadkowe mo˝na stosowaç podejÊcie selektywne,
co oznacza, ˝e nie eliminuje si´ klientów z najwy˝szymi ratingami.
Ze wzgl´du na du˝e zró˝nicowanie klientów reprezentujàcych
poszczególne sektory gospodarki, w poni˝szej tabeli przedstawiono
zagregowane dane w zakresie zaanga˝owania Grupy w sektory
skupione w najwi´kszych 20 bran˝ach gospodarki wed∏ug stanu na
porównawcze okresy.
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Pierwszych 20 bran˝ gospodarki

18,9

19,3

Pozosta∏e bran˝e

14,5

22,1

100,0

100,0
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Dzia∏alnoÊç Grupy prowadzona jest wy∏àcznie na terenie Polski.
Ze wzgl´du na brak zwiàzku lokalizacji na terenie kraju placówek
Grupy z poziomem ryzyka kredytowego zdecydowano o odstàpieniu od
prezentacji koncentracji ryzyka kredytowego w uj´ciu geograficznym.

Skonsolidowany bilans na dzieƒ 1 stycznia 2005

w tys. z∏

Ryzyko operacyjne

Stan
przed zmianà
zakresu
konsolidacji

Wp∏yw
rozszerzenia
Stan
zakresu
po zmianie
konsolidacji

AKTYWA

Grupa definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko wynikajàce
z niew∏aÊciwych lub zawodnych procesów wewn´trznych, ludzi lub
systemów bàdê te˝ zdarzeƒ zewn´trznych.

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

Od kilku lat Grupa zarzàdza ryzykiem operacyjnym przy u˝yciu
ró˝nych narz´dzi i technik (w tym przede wszystkim procesu
samooceny, list kontrolnych, limitów, planów awaryjnych). W ramach
dzia∏aƒ dostosowawczych do zaleceƒ Komitetu Bazylejskiego
i stosownych regulacji nadzorczych Grupa zintensyfikowa∏a pomiary
jakoÊciowe i iloÊciowe ryzyka operacyjnego.

841 114

-

841 114

Aktywa finansowe przeznaczone
do obrotu

5 317 395

-

5 317 395

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne
do sprzeda˝y

6 091 194

-

6 091 194

86 674

-

86 674

Inwestycje kapita∏owe wyceniane
metodà praw w∏asnoÊci
Pozosta∏e inwestycje kapita∏owe

Podstawowe zasady zarzàdzania ryzykiem oraz role i zakresy odpo
wiedzialnoÊci na ró˝nych poziomach kierownictwa Grupy zosta∏y
uregulowane w „Polityce zarzàdzania ryzykiem operacyjnym”.
Za bie˝àce monitorowanie ryzyka operacyjnego w Banku odpowiada
odpowiedni Komitet ds. Ryzyka, Systemu Kontroli i ZgodnoÊci.
Uchybienia kontrolne, dzia∏ania naprawcze, zdarzenia operacyjne
i wskaêniki zwiàzane z ryzykiem operacyjnym sà przedmiotem
regularnych raportów przedstawianych odpowiednim Komitetom.
JednoczeÊnie jakoÊç procesu zarzàdzania ryzykiem operacyjnym
(w tym proces samooceny) w poszczególnych jednostkach organi
zacyjnych Grupy sà przedmiotem kontroli i oceny przez audyt wewn´trzny.

Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci

53 928

82 015

(74 051)

18 599 552

Rzeczowe aktywa trwa∏e

755 346

-

755 346

WartoÊci niematerialne

1 309 766

11

1 309 777

234 317

(15 117)

219 200

-

602 998

Aktywa z tytu∏u podatku
dochodowego
Inne aktywa

602 998

Aktywa razem

W ramach analizy strat wyodr´bniane sà nast´pujàce ich kategorie:

w tys. z∏

• s traty spowodowane b∏´dami pracowników,
• s traty b´dàce skutkiem zewn´trznych oszustw i kradzie˝y,
• s traty spowodowane wadliwoÊcià systemów i technologii,
• s traty wynikajàce z wadliwoÊci procesów lub produktów.

28 087
18 673 603

33 940 494

(35 229) 33 905 265

Wp∏yw
Stan przed
rozszerzenia
Stan
zmianà zakresu
zakresu
po zmianie
konsolidacji
konsolidacji

PASYWA
Zobowiàzania wobec Banku
Centralnego

Zdaniem Zarzàdu ogólny poziom ryzyka operacyjnego oceniany jest
jako Êredni, typowy dla skali dzia∏alnoÊci Grupy.

Zobowiàzania finansowe
przeznaczone do obrotu

718

–

718

4 194 290

-

4 194 290

22 678 859

(20 150)

22 658 709

45. WyjaÊnienie dotyczàce rozszerzenia zakresu
konsolidacji

Zobowiàzania finansowe wyceniane
wed∏ug zamortyzowanego kosztu
Rezerwy

60 873

-

60 873

Zmiana zakresu konsolidacji

Zobowiàzania z tytu∏u podatku
dochodowego

24 226

-

24 226

Poczàwszy od 2006 roku Grupa rozszerzy∏a zakres jednostek
podlegajàcych konsolidacji metodà pe∏nà o jednostk´ Handlowy
Investments S.A. („HISA”). Wyniki finansowe HISA za 2006 rok
sà istotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy. Dotychczas ze wzgl´du na nieistotnoÊç danych
finansowych HISA obj´ta by∏a w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym wycenà metodà praw w∏asnoÊci.
W wyniku wprowadzonych zmian skorygowane zosta∏y porównywalne
dane za 2005 rok.

Inne zobowiàzania

711 443

7

711 450

Zobowiàzania razem

27 670 409

(20 143) 27 650 266

KAPITA¸Y
Kapita∏ zak∏adowy

522 638

-

522 638

Kapita∏ zapasowy

3 077 176

-

3 077 176

Kapita∏ z aktualizacji wyceny
Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe

Wp∏yw rozszerzenia zakresu konsolidacji na poszczególne
pozycje bilansowe i kapita∏y w∏asne na koniec prezentowanych
porównywalnych okresów sprawozdawczych przedstawiony zosta∏
w poni˝szych tabelach:

Zyski zatrzymane
Kapita∏y razem

Pasywa razem

70

(6 892)

-

(6 892)

2 130 962

111 289

2 242 251

546 201

(126 375)

419 826

6 270 085

(15 086)

6 254 999

33 940 494

(35 229)

33 905 265
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Skonsolidowany bilans na dzieƒ 31 grudnia 2005 / 01 stycznia 2006

w tys. z∏

Stan przed
zmianà zakresu
konsolidacji

Wp∏yw
rozszerzenia
zakresu
konsolidacji

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres
od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005

Stan
po zmianie

w tys. z∏

AKTYWA
Kasa, operacje z Bankiem
Centralnym

922 649

-

922 649

5 883 358

-

5 883 358

7 171 157

-

7 171 157

Inwestycje kapita∏owe wyceniane
metodà praw w∏asnoÊci

61 884

-

61 884

Pozosta∏e inwestycje kapita∏owe

20 615

45 804

66 419

16 074 250

(68 104)

16 006 146

Aktywa finansowe przeznaczone
do obrotu
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
dost´pne do sprzeda˝y

Kredyty, po˝yczki i inne
nale˝noÊci
Rzeczowe aktywa trwa∏e

700 212

-

700 212

WartoÊci niematerialne

1 313 799

-

1 313 799

Aktywa z tytu∏u podatku
dochodowego

299 290

(16 246)

283 044

Inne aktywa

430 574

608

431 182

37 714

-

37 714

Aktywa trwa∏e przeznaczone do
sprzeda˝y
Aktywa razem

w tys. z∏

32 915 502

Stan przed
zmianà zakresu
konsolidacji

Wp∏yw
rozszerzenia
zakresu
konsolidacji

Zobowiàzania finansowe
wyceniane wed∏ug
zamortyzowanego kosztu

Stan
po zmianie

3 420 219

-

3 420 219

(21 826)

23 062 763

Rezerwy

56 251

-

56 251

Zobowiàzania z tytu∏u podatku
dochodowego

163 311

-

163 311

918 991

101

919 092

7 329

-

7 329

Zobowiàzania przeznaczone
do sprzeda˝y
Zobowiàzania razem

Kapita∏ zapasowy

27 650 690

111

(648 503)

Wynik z tytu∏u odsetek

1 028 183

111

1 028 294

Przychody z tytu∏u op∏at
i prowizji

715 002

(6)

714 996

(6)

596 321

Koszty op∏at i prowizji

(118 675)

Wynik z tytu∏u prowizji

596 327

522 638
3 010 452

-

3 010 452

(64 554)

-

(64 554)

Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe

1 128 860

67 192

1 196 052

667 416

(83 405)

584 011

Kapita∏y razem

5 264 812

(16 213)

5 248 599

Pasywa razem

32 915 502

(118 675)

2 095
468 194

2 095
6 702

474 896

121 841

121 841

Wynik na inwestycyjnych
instrumentach kapita∏owych

15 544

15 544

Pozosta∏e przychody
operacyjne

136 336

136 336

Pozosta∏e koszty operacyjne

(61 246)

(61 246)

Wynik na pozosta∏ych
przychodach i kosztach
operacyjnych

75 090

75 090

Zmiana stanu odpisów
(netto) na utrat´ wartoÊci

522 638

1 676 797

Wynik na inwestycyjnych
d∏u˝nych papierach
wartoÊciowych

Wynik z tytu∏u zbycia
aktywów trwa∏ych

(21 725) 27 628 965

Kapita∏ z aktualizacji wyceny

Zyski zatrzymane

(648 614)

Amortyzacja Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych

KAPITA¸Y
Kapita∏ zak∏adowy

Koszty odsetek i podobne
koszty

Koszty dzia∏ania banku
i koszty ogólnego zarzàdu

23 084 589

Inne zobowiàzania

1 676 797

Wynik na handlowych
instrumentach finansowych
i rewaluacji

PASYWA
Zobowiàzania finansowe
przeznaczone do obrotu

Przychody z tytu∏u odsetek
i przychody o podobnym
charakterze

Przychody z tytu∏u dywidend

(37 938) 32 877 564

Stan przed
Wp∏yw
Stan
zmianà zakresu rozszerzenia zakresu
po zmianie
konsolidacji
konsolidacji

(1 405 008)

(322)

(1 405 330)

(140 296)

(140 296)

3 324

3 324

33 823

(3 638)

30 185

Zysk operacyjny

799 117

2 847

801 964

Udzia∏ w zyskach (stratach)
netto podmiotów
wycenianych metodà praw
w∏asnoÊci

(5 686)

(5 686)

Zysk brutto

793 431

2 847

796 278

Podatek dochodowy

(177 047)

(1 130)

(178 177)

Zysk netto

616 384

1 717

618 101

Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych
Korekty wartoÊci dotyczàce sprawozdania z przep∏ywu Êrodków
pieni´˝nych wynikajà bezpoÊrednio z korekt pozycji bilansowych
i rachunku zysków i strat.

(37 938) 32 877 564
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46. AdekwatnoÊç kapita∏owa
Poni˝sza tabela prezentuje dane finansowe do wyliczenia
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci na podstawie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy wed∏ug zasad okreÊlonych
w uchwale nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia
8 wrzeÊnia 2004 roku w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad
wyznaczania wymogów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych
rodzajów ryzyka (...) (Dz.Urz. NBP nr 15, poz. 25).
31.12.2006

31.12.2005

Ca∏kowity wymóg kapita∏owy

1 923 574

1 748 670

Fundusze w∏asne, z tego:

3 390 917

3 230 592

Fundusze podstawowe (z uwzgl´dnieniem
pomniejszeƒ)

3 556 495

3 381 253

Fundusze uzupe∏niajàce

(81 501)

(64 554)

Pomniejszenia sumy funduszy podstawowych
i uzupe∏niajàcych

84 077

86 107

14,10

14,78

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (w %)

47. OÊwiadczenia Zarzàdu Banku
PrawdziwoÊç i rzetelnoÊç prezentowanych
sprawozdaƒ
Zgodnie z najlepszà wiedzà Zarzàdu Banku, roczne dane
finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w „Rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapita∏owej
Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres koƒczàcy si´ 31 grudnia
2006 roku” zosta∏y sporzàdzone zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami
rachunkowoÊci i odzwierciedlajà w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuacj´ majàtkowà i finansowà Grupy oraz osiàgni´ty przez nià wynik
finansowy. Zawarte w niniejszym skonsolidowanym raporcie rocznym
„Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej Banku Handlowego
w Warszawie S.A. w 2006 roku” zawiera prawdziwy obraz rozwoju,
osiàgni´ç oraz sytuacji wraz z opisem podstawowych rodzajów ryzyka
Grupy w 2006 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdaƒ finansowych
Podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych KPMG
Audyt Sp. z o.o., dokonujàcy przeglàdu „Rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Banku Handlowego
w Warszawie S.A. za okres koƒczàcy si´ 31 grudnia 2006 roku”, zosta∏
wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci
spe∏nili warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezale˝nej opinii
o badaniu zgodnie z w∏aÊciwymi przepisami prawa polskiego.
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Podpisy Cz∏onków Zarzàdu
Data

Imi´ i nazwisko

Stanowisko/funkcja

16.03.2007

S∏awomir S. Sikora

Prezes Zarzàdu

16.03.2007

Edward Wess

Wiceprezes Zarzàdu

16.03.2007

Sonia W´drychowicz-Horbatowska

Wiceprezes Zarzàdu

16.03.2007

Witold Zieliƒski

Wiceprezes Zarzàdu

16.03.2007

Lidia Jab∏onowska-Luba

Cz∏onek Zarzàdu

16.03.2007

Micha∏ H. Mro˝ek

Cz∏onek Zarzàdu
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Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci
Grupy Kapita∏owej
Banku Handlowego
w Warszawie S.A.
w 2006 roku
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Gospodarka polska w 2006 roku

Sytuacja na zagranicznych rynkach przez wi´kszà cz´Êç roku sprzyja∏a
wzrostowi wartoÊci krajowej waluty poza krótkim okresem pod koniec
II kwarta∏u, kiedy gwa∏towne spadki na gie∏dach ca∏ego Êwiata da∏y
sygna∏ do dramatycznej ucieczki inwestorów z rynków wschodzàcych.
W rezultacie z∏oty znaczàco straci∏ na wartoÊci, mimo ˝e fundamenty
gospodarcze nie uleg∏y wi´kszej zmianie i nie uzasadnia∏y tak gwa∏townej
reakcji mi´dzynarodowych inwestorów. Z∏oty na dobre powróci∏
do wzrostowego trendu dopiero w IV kwartale 2006, kiedy dobra
koniunktura na g∏ównych rynkach akcji, którà wiàzano ze spadajàcymi
cenami surowców i dobrymi wynikami przedsi´biorstw, zach´ca∏a
inwestorów do lokowania kapita∏u w bardziej ryzykowne aktywa.

G∏ówne tendencje makroekonomiczne
W 2006 roku wzrost gospodarczy wyniós∏ 5,8% r./r., wobec 3,2%
odnotowanych w 2005 roku. Najwyraêniejsze przyspieszenie
odnotowano w przypadku nak∏adów inwestycyjnych na Êrodki trwa∏e.
Po latach wyjàtkowo s∏abej aktywnoÊci inwestycyjnej przedsi´biorstwa
zacz´∏y zwi´kszaç wydatki na zakup maszyn i urzàdzeƒ oraz
realizowa∏y projekty wspó∏finansowane z funduszy unijnych.
W rezultacie inwestycje wzros∏y o 16,7% r./r., wobec wzrostu o 6,5%
rok wczeÊniej.
Pozytywne tendencje w nak∏adach na Êrodki trwa∏e oraz dynamiczny
wzrost konsumpcji indywidualnej (zwiàzany z o˝ywieniem na rynku
pracy oraz indeksacjà rent i emerytur) oznacza, ˝e ci´˝ar wzrostu
gospodarczego spoczà∏ na popycie krajowym. Zmniejszenie znaczenia
handlu zagranicznego dla wzrostu gospodarczego wynika∏o jednak nie
tyle z os∏abienia eksportu, lecz przede wszystkim z umocnienia importu.
W 2006 roku najwi´kszà popraw´ odnotowano w przypadku sytuacji
na rynku pracy. Dynamiczny wzrost gospodarczy spowodowa∏, ˝e
przedsi´biorstwa stopniowo zwi´ksza∏y zapotrzebowanie na nowych
pracowników. Poniewa˝ towarzyszy∏a temu emigracja zarobkowa do
krajów UE, stopa bezrobocia spad∏a w grudniu 2006 roku do 14,9%,
najni˝szego poziomu od 2000 roku. JednoczeÊnie zatrudnienie
w sektorze przedsi´biorstw ros∏o w rekordowym tempie, zwi´kszajàc
si´ nawet o 4,1% r./r. w grudniu. Mimo dynamicznej poprawy na rynku
pracy presja p∏acowa w 2006 roku pozosta∏a pod kontrolà. Âredni
wzrost wynagrodzeƒ w 2006 roku wyniós∏ 5,1% r./r., wobec 3,2% r./r.
w analogicznym okresie 2005 roku.
Mimo o˝ywienia na rynku pracy i silnego wzrostu gospodarczego
presja inflacyjna pozosta∏a relatywnie s∏aba. Chocia˝ okres suszy
przyczyni∏ si´ do wyraênego wzrostu cen ˝ywnoÊci w drugiej po∏owie
roku, wskaênik CPI w grudniu wyniós∏ zaledwie 1,4% r,/r. Niski
poziom inflacji sk∏oni∏ Rad´ Polityki Pieni´˝nej do dwóch obni˝ek stóp
procentowych w styczniu i lutym 2006 roku, w wyniku których stopa
referencyjna osiàgn´∏a najni˝szy w historii poziom 4,00%. Kolejne
miesiàce min´∏y jednak pod znakiem stabilizacji w polityce monetarnej.
Dobra koniunktura gospodarcza uwidoczni∏a si´ równie˝ w sferze
monetarnej. Po stronie sk∏adowych poda˝y pieniàdza najwyraêniejsza
zmiana dotyczy∏a o˝ywienia w depozytach dla gospodarstw domowych.
Pod koniec grudnia 2006 roku ich wartoÊç by∏a o 9,6% wy˝sza ni˝
w listopadzie 2005 roku. Utrzyma∏a si´ równie˝ wysoka dynamika
depozytów przedsi´biorstw.
W 2006 roku odnotowano wyraêne o˝ywienie w kredytach dla firm.
Ich wartoÊç wzros∏a w grudniu 2006 roku o 14,1% r./r., najszybciej od
2000 roku. Do wzmocnienia popytu na kredyt dla firm przyczyni∏o si´
dynamiczne o˝ywienie inwestycyjne. Z kolei szybki wzrost konsumpcji
oraz o˝ywienie na rynku mieszkaniowym doprowadzi∏y do wzrostu
kredytów dla gospodarstw domowych o 33,4% r./r.

Dla rynku obligacji rok 2006 by∏ zdecydowanie trudniejszy ni˝ rok
poprzedni. Oczekiwania obni˝ek stóp procentowych, które przyciàga∏y
zagraniczny kapita∏ i przyczynia∏y si´ do wzrostu cen papierów
w 2005 roku, wygas∏y ju˝ w marcu, kiedy mimo spadajàcej inflacji
sta∏o si´ jasne, ˝e RPP nie jest sk∏onna do dalszego ∏agodzenia polityki
pieni´˝nej w sytuacji coraz liczniejszych oznak rosnàcej aktywnoÊci
ekonomicznej. W pierwszej po∏owie 2006 roku notowania polskich
papierów by∏y ponadto bardzo wra˝liwe na przebieg wydarzeƒ na scenie
politycznej. Najgorszym miesiàcem dla rynku d∏ugu by∏ czerwiec, kiedy
dymisja minister finansów zbieg∏a si´ w czasie z os∏abieniem z∏otego
oraz wzrostem oczekiwaƒ na podwy˝ki stóp procentowych w Polsce.
Zdecydowana poprawa nastrojów mia∏a miejsce dopiero w ostatnim
kwartale 2006 roku. Utrzymywanie si´ wskaênika CPI na relatywnie
niskim poziomie oraz seria ∏agodnych wypowiedzi cz∏onków RPP mog∏a
wÊród uczestników rynku wytworzyç wra˝enie, i˝ presja inflacyjna
przestaje byç problemem dla w∏adz monetarnych. Inwestorzy ch´tnie
kupowali polskie papiery równie˝ dlatego, i˝ nap∏ywajàce z Ministerstwa
Finansów optymistyczne informacje o ni˝szym od przewidywaƒ
wykonaniu bud˝etu w 2006 roku sugerowa∏y mniejszà poda˝ papierów
w ostatnich miesiàcach roku.

Rynek kapita∏owy
Miniony rok by∏ bardzo udany dla rynku akcji. G∏ówny indeks rynku WIG
wzrós∏ z 35 600 pkt. na koniec 2005 roku do 50 412 pkt. na koniec
2006 roku (wzrost o 42%). Indeks najp∏ynniejszych spó∏ek WIG20
wzrós∏ o 24%.
W 2006 roku rynek kontynuowa∏ trend wzrostowy zapoczàtkowany
w 2003 roku. Na prze∏omie drugiego kwarta∏u rynek przeszed∏
ponad 20% korekt´ i od poczàtku czerwca rozpocz´∏a si´ kolejna
fala wzrostów, która wynios∏a g∏ówny indeks rynku WIG do nowych
historycznych szczytów.
Do istotnych wydarzeƒ nale˝y zaliczyç udany debiut najwi´kszej spó∏ki
naszego regionu – czeskiego koncernu energetycznego CEZu, a tak˝e
wejÊcie na parkiet kilkudziesi´ciu mniejszych spó∏ek. Na koniec 2005
roku liczba notowanych spó∏ek wynios∏a 255. Na koniec 2006 roku
wzros∏a do 284. Na rynku zadebiutowa∏y kolejne spó∏ki zagraniczne.
W ciàgu 2006 roku ich liczba wzros∏a z 7 do 12. Dzi´ki debiutom
nowych spó∏ek wyraênie wzros∏a kapitalizacja rynku akcji. Na koniec
2006 roku wartoÊç rynkowa spó∏ek krajowych wynios∏a 437,7 mld z∏
(wzrost o 42% z poziomu 308,4 mld z∏). Natomiast kapitalizacja
ogó∏em (liczona z uwzgl´dnieniem spó∏ek zagranicznych) wzros∏a
z 424,9 mld z∏ w 2005 do 635,9 mld z∏ w 2006.

Rynek pieni´˝ny i walutowy
W 2006 roku bardzo dobra kondycja polskiej gospodarki oraz sta∏y
nap∏yw funduszy z UE i inwestycji bezpoÊrednich sprzyja∏y aprecjacji
krajowej waluty. Fundamenty makroekonomiczne znalaz∏y jednak
niewielkie odzwierciedlenie w przebiegu notowaƒ kursów walut
obcych, które szczególnie w pierwszej po∏owie roku podlega∏y
znacznym wahaniom.
Najwa˝niejszym wewn´trznym czynnikiem ryzyka w 2006 roku by∏a
niestabilna sytuacja polityczna. Inwestorzy szczególnie nerwowo
reagowali na pojawiajàce si´ raz po raz doniesienia o mo˝liwym
skróceniu kadencji parlamentu, natomiast spokojnie przyj´li
powstanie wi´kszoÊciowego rzàdu z udzia∏em Samoobrony i LPR,
które zakoƒczy∏o m´czàcy okres politycznej niepewnoÊci. Czynniki
polityczne znalaz∏y si´ ponownie w centrum uwagi pod koniec
wrzeÊnia, kiedy z∏oty straci∏ na wartoÊci w wyniku przejÊciowego
konfliktu koalicjantów.
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Gie∏dowe indeksy rynku akcji wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia 2006 roku
Indeks

Zmiana
(%)

2006

2005

Zmiana
(%)

2004

WIG

50 411,82

41,6

35 600,80

33,7

26 636,20

WIG-PL

50 361,39

42,8

35 277,70

32,9

26 540,10

WIG20

3 285,49

23,7

2 654,95

35,4

1 960,60

MIDWIG

3 733,26

69,1

2 207,74

27,6

1 730,10

TECHWIG

1 201,5

42,3

844,41

26,7

666,30

12 716,59

132,4

5 471,33

15,5

4 738,60

Banki

70 858,39

51,4

46 787,80

32,0

35 454,40

Budownictwo

77 034,96

148,4

31 007,30

63,1

19 014,60

Informatyka

17 565,84

34,8

13 032,90

0,3

12 996,50

Przemys∏ spo˝ywczy

38 323,98

50,6

25 444,10

7,1

23 761,60

13 400,1

8,2

12 382,00

20,9

10 242,90

WIRR
Subindeksy sektorowe

Telekomunikacja

èród∏o: GPW, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Wzrost poziomu indeksów by∏ dodatnio skorelowany z aktywnoÊcià
inwestorów na rynku kapita∏owym. WartoÊç obrotu akcjami wzros∏a
o 83% ze 175,4 mld z∏ do 320,3 mld z∏, kontynuujàc trend wzrostowy
zapoczàtkowany w 2003 roku.
WartoÊç obrotów na rynku obligacji wzros∏a o 8,5% i wynios∏a
5,5 mld z∏ w porównaniu z 5,06 mld z∏ w 2005 roku.
Wzrost indeksów i kontynuacja hossy na rynku akcji pozytywnie
wp∏yn´∏a na wolumen obrotu kontraktów terminowych. W 2006 roku
aktywnoÊç inwestorów na rynku terminowym by∏a o 19% wy˝sza ni˝
w 2005 roku.
WartoÊç obrotu akcjami i obligacjami oraz wolumeny obrotów
instrumentami pochodnymi na GPW na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku
2006

Akcje (mln z∏)

Zmiana
(%)

2005

Zmiana
(%)

2004

320 291

82,6

175 403

59,8

109 775

Obligacje (mln z∏)

5 488

8,5

5 059

-35,3

7 820

Kontrakty terminowe (szt.)

6 386

18,7

5 378

51,4

3 552

èród∏o: GPW, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Sektor bankowy
Wynik finansowy netto sektora bankowego za 2006 rok wyniós∏
10,7 mld z∏ i by∏ o 16,0% wi´kszy ni˝ w 2005 roku. Tak dobry
wynik sektora bankowego jest odzwierciedleniem dobrej sytuacji
gospodarczej. Na wzroÊcie rentownoÊci sektora zawa˝y∏y przede
wszystkim wzrost wyniku na dzia∏alnoÊci bankowej (wzrost wyniku
z tytu∏u odsetek oraz wyniku z tytu∏u prowizji, pozosta∏e elementy
wyniku na dzia∏alnoÊci bankowej ∏àcznie ukszta∏towa∏y si´ na
nieznacznie ni˝szym poziomie), ni˝szy ani˝eli wzrost wyniku na
dzia∏alnoÊci bankowej wzrost kosztów oraz stosunkowo ni˝szy
w porównaniu z poprzednimi latami koszt tworzenia rezerw.
W 2006 roku dynamika kredytów dla osób prywatnych ukszta∏towa∏a si´
na poziomie 37,5% r./r., w tym kredytów hipotecznych 54,7% r./r. W tym
samym okresie depozyty osób prywatnych wzros∏y o 6,2% r./r. By∏ to
g∏ównie efekt ma∏ej atrakcyjnoÊci lokat bankowych – w zwiàzku z niskimi
stopami procentowymi, oraz kontynuacja zmiany struktury oszcz´dnoÊci
osób prywatnych – nap∏yw Êrodków do funduszy inwestycyjnych.
Portfel kredytów dla przedsi´biorstw wzrós∏ o 14,0% w stosunku do
koƒca 2005 roku. Utrzyma∏a si´ równie˝ dobra sytuacja na rynku
depozytów przedsi´biorstw, które wzros∏y o 26,0% r./r. Tendencja
na rynku kredytów i depozytów dla podmiotów gospodarczych jest
odzwierciedleniem nadp∏ynnoÊci przedsi´biorstw wynikajàcej
z ich bardzo dobrych wyników finansowych, nak∏ady inwestycyjne
w znacznej mierze finansowane sà z wypracowanych zysków.

77

Raport Roczny 2006

Schemat organizacyjny Grupy
Kapita∏owej Banku Handlowego
w Warszawie S.A.
Na poni˝szym schemacie przedstawiono struktur´ grupy jednostek powiàzanych Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) wed∏ug stanu na
31 grudnia 2006 roku wed∏ug udzia∏ów w kapita∏ach spó∏ek.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Dom Maklerski
Banku Handlowego S.A.
– 100,00% – Dzia∏alnoÊç

Handlowy Investments S.A.
– 99,99%
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

Handlowy Investments II
S.a.r.l. – 80,97%
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

Gie?da Papierów
Warto?ciowych S.A. –
0,02% Prowadzenie gie∏
dy finansowej

NFI Magna Polonia
S.A. – 2,56%
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

Handlowy Investments
S.A. – 0,01%
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

MTS – CeTO S.A.
– 0,01%
Prowadzenie gie∏dy
finansowej

Polmot Holding S.A.
– 13,89%
Sprzeda˝ samochodów,
budownictwo, produkcja
maszyn rolniczych

PPH Spomasz Sp. z o.o.
w likwidacji – 100,00%
Produkcja urzàdzeƒ
gastronomicznych i handlowych

Handlowy-Leasing
Sp. z o.o. – 97,47%
Dzia∏alnoÊç leasingowa
Famak S.A.
– 0,41%
Produkcja maszyn
i urzàdzeƒ

NFI EMF S.A.
– 2,27%
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

Bank Rozwoju Cukrownictwa
S.A. – 100,00%
BankowoÊç

Polskie Towarzystwo
Reasekuracyjne S.A. –
16,64%

MTS – CeTO S.A.
– 3,39%
Prowadzenie gie∏dy finansowej

Elektromonta?
Pozna? S.A. – 19,88%
Budownictwo

Biuro Informacji
Kredytowej S.A. – 12,54%
Prowadzenie systemu
informacji kredytowej

Gie?da Papierów
Warto?ciowych S.A. – 0,07%
Prowadzenie gie∏dy finansowej

Pia Piasecki
S.A. w upad?o?ci – 19,12%
Budownictwo

Polania
Sp. z o.o. – 6,06%
Produkcja obuwia
i wyrobów skórzanych

Krajowa Izba Rozliczeniowa
S.A. – 5,74%
Rozliczenia mi´dzybankowe

MasterCard Incorporated
– 0,04%
Us∏ugi p∏atnicze
Stalexport S.A.
– 1,04%
Dystrybucja wyrobów ze stali
i zarzàdzanie autostradami

Handlowy Investments II
S.a.r.l. – 19,03%
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

Handlowy Inwestycje
Sp. z o.o. – 100,00%
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna

Jednostka dominuj?ca Grupy
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Lubelska Fabryka
Maszyn Rolniczych S.A.
– 12,31% Produkcja
maszyn rolniczych

Spó?ki zale?ne
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Pozosta?e udzia?y
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
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Handlowy-Leasing
Sp. z o.o. – 2,53%
Dzia∏alnoÊç leasingowa
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Struktura organizacyjna Grupy
Kapita∏owej Banku Handlowego
w Warszawie S.A.
Grupa Kapita∏owa Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”)
obejmuje jednostk´ dominujàcà oraz jednostki zale˝ne:
Jednostki Grupy Kapita∏owej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
konsolidowane metodà pe∏nà
Nazwa jednostki

Przedmiot dzia∏alnoÊci

Charakter powiàzania
kapita∏owego

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Procent posiadanego
kapita∏u

Zastosowana metoda
konsolidacji/wyceny

bankowoÊç

jednostka dominujàca

Dom Maklerski Banku
Handlowego S.A. („DMBH”)

dzia∏alnoÊç maklerska

jednostka zale˝na

100,00%

konsolidacja pe∏na

103 339

Handlowy-Leasing Sp. z o.o.

dzia∏alnoÊç leasingowa

jednostka zale˝na

100,00%**

konsolidacja pe∏na

199 969

Handlowy Investments S.A.

dzia∏alnoÊç inwestycyjna

jednostka zale˝na

100,00%

konsolidacja pe∏na

PPH Spomasz Sp. z o.o.
w likwidacji

nie prowadzi dzia∏alnoÊci

-

jednostka zale˝na

100,00%

-

Kapita∏ w∏asny
(tys. z∏)

5 304 564*

(2 675)

konsolidacja pe∏na

Jednostka postawiona
w stan likwidacji

Zastosowana metoda
konsolidacji/wyceny

Kapita∏ w∏asny
(tys. z∏)

*Kapita∏ w∏asny Banku Handlowego w Warszawie S.A. zgodnie z jednostkowym bilansem Banku za 2006 roku.
**Z uwzgl´dnieniem udzia∏ów poÊrednich.
Jednostki Grupy Kapita∏owej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
nieobj´te konsolidacjà
Przedmiot dzia∏alnoÊci

Charakter powiàzania
kapita∏owego

Handlowy Inwestycje Sp. z o.o.

dzia∏alnoÊç inwestycyjna

jednostka zale˝na

100,00%

wycena metodà
praw w∏asnoÊci

13 906

Handlowy Investments II S.a.r.l.

dzia∏alnoÊç inwestycyjna

jednostka zale˝na

100,00%**

wycena metodà
praw w∏asnoÊci

8 204

bankowoÊç

jednostka zale˝na

100,00%

wycena metodà
praw w∏asnoÊci

40 100

Nazwa jednostki

Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.

Procent posiadanego
kapita∏u

**Z uwzgl´dnieniem udzia∏ów poÊrednich.

Zmiany w strukturze Grupy
W 2006 roku Grupa kontynuowa∏a obranà wczeÊniej polityk´
inwestycji kapita∏owych, której podstawowà zasadà by∏o dà˝enie
do osiàgni´cia za∏o˝onego kszta∏tu Grupy, przy optymalizacji
wyniku finansowego transakcji kapita∏owych i minimalizacji ryzyk
wynikajàcych z tych transakcji.
W 2006 roku struktura Grupy zmieni∏a si´ w wyniku nast´pujàcych
transakcji:
• s przeda˝y ca∏oÊci posiadanych akcji spó∏ki Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A., reprezentujàcych 100%
udzia∏u w kapitale zak∏adowym tej jednostki,
• sprzeda˝y ca∏oÊci posiadanych akcji spó∏ki Handlowy Zarzàdzanie
Aktywami S.A., reprezentujàcych 100% udzia∏u w kapitale
zak∏adowym tej jednostki,
• sprzeda˝y ca∏oÊci posiadanych akcji spó∏ki Handlowy Heller S.A.
(od dnia 16 marca 2006 roku pod nazwà ING Commercial Finance
Polska S.A.) reprezentujàcych 50,00% (z uwzgl´dnieniem udzia∏ów
poÊrednich) udzia∏u w kapitale zak∏adowym tej jednostki.
Ponadto w 2006 roku nastàpi∏o po∏àczenie spó∏ek zale˝nych
od Banku: Citileasing Sp. z o.o. („Spó∏ka Przejmujàca”) ze spó∏kà
Handlowy-Leasing S.A. („Spó∏ka Przejmowana”). Wraz z po∏àczeniem
nastàpi∏a zmiana nazwy Spó∏ki Przejmujàcej. Od dnia po∏àczenia
Spó∏ka Przejmujàca prowadzi dzia∏alnoÊç pod nazwà
Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
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Podstawowe dane bilansowe i wyniki
finansowe Grupy Kapita∏owej Banku
Handlowego w Warszawie S.A.

Przychody

Syntetyczne zestawienie podstawowych danych
finansowych Grupy

• Nieznaczny spadek wyniku z tytu∏u odsetek o 1,9 mln z∏ (tj. 0,2%),
który bez uwzgl´dnienia korekty zwiàzanej z wprowadzeniem zmian
udoskonalajàcych system s∏u˝àcy do wyliczania utraty wartoÊci
by∏by wy˝szy o 15,2 mln z∏ (tj. 1,3%). Ni˝sza dynamika wzrostu
zosta∏a spowodowana tak˝e ni˝szym poziomem rynkowych stóp
procentowych oraz obni˝eniem oprocentowania kart kredytowych
w lipcu 2005 roku. Spadek ten zosta∏ cz´Êciowo skompensowany
istotnym wzrostem przychodów odsetkowych w segmencie
BankowoÊci Detalicznej zwiàzanym ze wzrostem wolumenu kredytów
oraz wzrostem przychodów odsetkowych od instrumentów d∏u˝nych
dost´pnych do sprzeda˝y w wyniku znaczàcego wzrostu portfela
tych papierów. Negatywny wp∏yw na kszta∏towanie si´ wyniku
odsetkowego mia∏y tak˝e wprowadzone z dniem 14 lutego 2006
roku znaczàce zmiany w strukturze cen, podyktowane ustawà z dnia
7 lipca 2005r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie
niektórych innych ustaw ograniczajàce maksymalne oprocentowanie.
Na wynik odsetkowy mia∏ równie˝ niewàtpliwy wp∏yw wzrost kosztów
odsetkowych od depozytów przyj´tych na rynku mi´dzybankowym.

mln z∏

2006

Suma bilansowa
Kapita∏ w∏asny

Na odnotowany w 2006 roku poziom przychodów z dzia∏alnoÊci
operacyjnej wynoszàcy 2 303,4 mln z∏, b´dàcy rezultatem o 0,6%
ni˝szym wobec osiàgni´tego poziomu 2 317,4 mln z∏ w 2005 roku, mia∏
w szczególnoÊci wp∏yw:

2005

35 990,7

32 877,6

5 417,8

5 248,6

Kredyty*

10 196,9

9 607,1

Depozyty*

18 880,2

17 261,7

Wynik finansowy netto
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

657,1

618,1

14,10%

14,78%

*Nale˝noÊci i zobowiàzania od sektora niefinansowego i bud˝etowego.

Wyniki finansowe Grupy w 2006 roku
Rachunek zysków i strat

• Wzrost wyniku z tytu∏u prowizji o 21,6 mln z∏ (tj. 3,6%) przede
wszystkim za sprawà prowizji od produktów ubezpieczeniowych
i inwestycyjnych w segmencie BankowoÊci Detalicznej, mimo braku
przychodów prowizyjnych generowanych przez sprzedane na
poczàtku 2006 roku spó∏ki zale˝ne HanZA i TFI BH.

Zysk netto Grupy w 2006 roku wyniós∏ 657,1 mln z∏ i by∏ o 39,0 mln z∏
(tj. 6,3%) wy˝szy ni˝ w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Wypracowany przez Grup´ zysk brutto za 2006 rok osiàgnà∏ poziom
832,1 mln z∏, co oznacza wzrost o 35,8 mln z∏ (tj. 4,5%) w stosunku do
ubieg∏ego roku.

• Wzrost wyniku na inwestycyjnych instrumentach kapita∏owych
o 80,3 mln z∏ w porównaniu z 15,5 mln z∏ w 2005 roku g∏ównie
z tytu∏u sprzeda˝y akcji NFI Empik Media & Fashion oraz udzia∏ów
Eastbridge B.V. przez jednostk´ zale˝nà od Banku – Handlowy
Investments S.A.

W 2006 roku przychody z dzia∏alnoÊci operacyjnej Grupy by∏y
ni˝sze o 14,1 mln z∏ (tj. 0,6%) w porównaniu z analogicznym okresem
ubieg∏ego roku, które obejmowa∏y wynik z tytu∏u odsetek i prowizji,
przychody z tytu∏u dywidend, wynik na handlowych instrumentach
finansowych i rewaluacji, wynik na inwestycyjnych d∏u˝nych papierach
wartoÊciowych i instrumentach kapita∏owych, wynik na pozosta∏ych
przychodach i kosztach operacyjnych oraz wynik z tytu∏u zbycia
aktywów trwa∏ych.

• Wzrost wyniku z tytu∏u zbycia aktywów trwa∏ych o 115 mln z∏
w porównaniu z 3,3 mln z∏ w roku 2005, g∏ównie za sprawà wp∏ywu
ze sprzeda˝y aktywów przeznaczonych na koniec 2005 roku do
sprzeda˝y, obejmujàcych aktywa i zwiàzane z nimi zobowiàzania
jednostek: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego
w Warszawie S.A. i Handlowy Zarzàdzanie Aktywami S.A.,
udzia∏y w jednostce stowarzyszonej Handlowy Heller S.A. oraz
zorganizowanà cz´Êç przedsi´biorstwa Banku obejmujàcà
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie rozliczeƒ transakcji kartowych
w ramach Sektora BankowoÊci Detalicznej.

Osiàgni´tym przychodom towarzyszy∏ jednoczeÊnie spadek kosztów
dzia∏ania Grupy i kosztów ogólnego Zarzàdu oraz amortyzacji
o 44,1 mln z∏ (tj. 2,9%) w stosunku do 2005 roku.
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat

w tys. z∏

Wynik z tytu∏u odsetek
Wynik z tytu∏u prowizji

2006

2005

1 026 401 1 028 294

Zmiana
tys. z∏

(1 893)

617 902

596 321

21 581

3,6%

3 659

2 095

1 564

74,7%

315 906

474 896

(158 990)

(33,5%)

36 571

121 841

Wynik na inwestycyjnych
instrumentach kapita∏owych

95 846

15 544

80 302

516,6%

Wynik na pozosta∏ych przychodach
i kosztach operacyjnych

88 756

75 090

13 666

18,2%

(1 371 372) (1 405 330)

33 958

2,4%

10 110

7,2%

Przychody z tytu∏u dywidend
Wynik na handlowych instrumentach
finansowych i rewaluacji
Wynik na inwestycyjnych d∏u˝nych
papierach wartoÊciowych

Koszty dzia∏ania Grupy i koszty
ogólnego zarzàdu
Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych

(140 296)

Wynik z tytu∏u zbycia aktywów trwa∏ych

118 316

3 324

Zmiana stanu odpisów (netto) na utrat´
wartoÊci

22 535

30 185

(7 650)

(25,3%)

Podatek dochodowy
Zysk netto

• Spadek wyniku na handlowych instrumentach finansowych
i rewaluacji o 159 mln (tj. 33,5%), g∏ównie w efekcie spadku stóp
procentowych w 2006 roku, które przyczyni∏y si´ do zrealizowania
straty na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
w wyniku pogorszonej wyceny instrumentów pochodnych na stop´
procentowà zabezpieczajàcych pozycje na instrumentach d∏u˝nych
dost´pnych do sprzeda˝y. Dodatkowy wp∏yw na spadek wyniku mia∏a
ujemna rewaluacja sald bilansowych.

(85 270) (70,0%)

(130 186)

Zysk brutto

• Wzrost wyniku na pozosta∏ych kosztach i przychodach operacyjnych
o 13,7 mln z∏ (tj. 18,2%) w efekcie osiàgni´cia ni˝szych kosztów
rezerw na sprawy sporne przy jednoczesnym wzroÊcie przychodów
operacyjnych z tytu∏u Êwiadczenia przez Bank na rzecz jednostek
CitiGroup Inc. us∏ug zwiàzanych z przetwarzaniem danych oraz
odnotowania przychodów dotyczàcych akcji przyznanych przez
MasterCard.

%

(0,2%)

• Spadek wyniku na inwestycyjnych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych
oraz instrumentach kapita∏owych o 85,3 mln z∏ (tj. 70,0%). Pomimo
tak du˝ego spadku rezultat osiàgni´ty na tej kategorii instrumentów
finansowych w warunkach rynkowych 2006 roku nale˝y uznaç
za bardzo dobry. Porównanie bowiem odbywa si´ do 2005 roku,
w którym rezultaty osiàgni´te przez Bank wynika∏y z wykorzystania
bardzo dobrej koniunktury panujàcej na rynku operacji d∏u˝nymi
papierami wartoÊciowymi.

114 992 3459,4%

832 114

796 278

35 836

4,5%

(175 058)

(178 177)

3 119

1,8%

657 056

618 101

38 955

6,3%
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Koszty

Niedu˝y procentowo udzia∏ odpisów netto wynoszàcy na koniec
2006 roku 22,5 mln z∏ na kszta∏towanie si´ wyniku Grupy Êwiadczy
o stabilnym poziomie jakoÊci portfela kredytowego i tym samym
ograniczeniu dynamiki tworzenia rezerw, efektywnej dzia∏alnoÊci
restrukturyzacyjnej i windykacyjnej oraz sprzyjajàcych warunkach
makroekonomicznych. Dodatkowo odpisy na utrat´ wartoÊci w 2006
roku zosta∏y zwi´kszone o kwot´ 21,4 mln z∏ w wyniku wdro˝enia
udoskonalonego systemu s∏u˝àcego do wyliczania utraty wartoÊci
uwzgl´dniajàcego dodatkowe czynniki w prognozowaniu przep∏ywów
finansowych. Dokonano równie˝ corocznego przeglàdu wskaêników
ustalonych dla poszczególnych grup ryzyka oraz wprowadzono
bardziej szczegó∏owy podzia∏ portfeli homogenicznych.

Zmiana
Koszty w tys. z∏

2006

2005

tys. z∏

%

Koszty pracownicze

701 546

686 212

15 334

2,2%

Koszty ogólnoadministracyjne,
w tym m.in.:

669 826

719 118

(49 292)

(6,9%)

Koszty op∏at telekomunikacyjnych
i sprz´tu komputerowego

175 107

182 414

(7 307)

(4,0%)

Koszty wynajmu i utrzymania
nieruchomoÊci

110 381

114 010

(3 629)

(3,2%)

Koszty us∏ug doradczych,
audytorskich, konsultacyjnych
i innych zewn´trznych

107 700

141 684

(33 984)

(24,0%)

1 371 372 1 405 330

(33 958)

(2,4%)

140 296

(10 110)

(7,2%)

1 501 558 1 545 626

(44 068)

(2,9%)

Koszty dzia∏ania banku i koszty
ogólnego zarzàdu
Amortyzacja
Koszty ogó∏em

130 186

W roku 2006 widaç ju˝ wyraênie efekty dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych
przeprowadzanych w latach ubieg∏ych majàcych na celu popraw´
rentownoÊci instytucji poprzez optymalizacj´ kosztów. Spadek
dotyczy praktycznie wszystkich ich kategorii. Wyjàtkiem sà wydatki
pracownicze, które wzros∏y o 15,3 mln z∏ (tj. o 2,2%) w stosunku do
analogicznego okresu ubieg∏ego roku, co wià˝e si´ mi´dzy innymi
z rocznymi podwy˝kami wynagrodzeƒ oraz wzrostem kosztów
programów motywacyjnych zwiàzanych z bardzo dobrymi wynikami
Banku, a tak˝e ze wzrostem zatrudnienia w rozwijajàcej si´ sieci Banku
CitiFinancial obejmujàcej 99 oddzia∏ów i 12 mniejszych placówek wobec
61 na koniec grudnia 2005 roku. Bioràc pod uwag´ wzrost zatrudnienia
w sieci CitiFinancial, liczby oddzia∏ów oraz znacznie wy˝sze koszty
z tytu∏u dzia∏alnoÊci marketingowej w 2006 roku, tym bardziej zas∏uguje
na podkreÊlenie fakt spadku kosztów ogólnoadministracyjnych
o 49,3 mln z∏ (tj. 6,9%).
Na ten pozytywny trend na∏o˝y∏ si´ dodatkowo spadek kosztów
amortyzacji zwiàzany ze zmniejszonymi zakupami w roku 2006 oraz
du˝à wartoÊcià Êrodków zlikwidowanych jeszcze w roku 2005.

Odpisy netto na utrat´ wartoÊci aktywów finansowych i ró˝nica
wartoÊci rezerw na zobowiàzania pozabilansowe
Odpisy netto
Zmiana
w tys. z∏

Odpisy netto na poniesione
niezidentyfikowane straty (IBNR)
Odpisy netto na nale˝noÊci
i zobowiàzania pozabilansowe
oceniane indywidualnie
oceniane portfelowo
Utrata wartoÊci inwestycji
kapita∏owych
Razem ró˝nica utraty wartoÊci

2006

2005

tys. z∏

%

21 994

32 755

(10 761)

(32,9%)

541

8 254

(7 713)

(93,4%)

(1 708)

132 382

(134 090)

(101,3%)

2 249

(124 128)

126 377

101,8%

-

(10 824)

10 824

100,0%

22 535

30 185

(7 650)

(25,3%)
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Bilans
Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku suma bilansowa Grupy
wynios∏a 35 990,7 mln z∏ i by∏a o 9,5% wy˝sza ni˝ na koniec 2005 roku.
Bilans
w tys. z∏

Wg stanu na dzieƒ
31.12.2006

Zmiana

31.12.2005

tys. z∏

%

AKTYWA
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

535 623

922 649

(387 026)

(41,9%)

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

4 556 471

5 883 358

(1 326 887)

(22,6%)

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe dost´pne do sprzeda˝y

8 247 313

7 171 157

1 076 156

15,0%

67 910

61 884

6 026

9,7%

Inwestycje kapita∏owe wyceniane metodà praw w∏asnoÊci
Inwestycje kapita∏owe
Kredyty, po˝yczki i inne nale˝noÊci
od sektora finansowego
od sektora niefinansowego
Rzeczowe aktywa trwa∏e
nieruchomoÊci i wyposa˝enie
nieruchomoÊci stanowiàce inwestycje
WartoÊci niematerialne

54 618

66 419

(11 801)

(17,8%)

19 516 218

16 006 146

3 510 072

21,9%

9 319 272

6 399 053

2 920 219

45,6%

10 196 946

9 607 093

589 853

6,1%

638 246

700 212

(61 966)

(8,8%)

628 860

659 264

(30 404)

(4,6%)

9 386

40 948

(31 562)

(77,1%)

1 285 753

1 313 799

(28 046)

(2,1%)

Aktywa z tytu∏u podatku dochodowego

274 124

283 044

(8 920)

(3,2%)

Inne aktywa

801 920

431 182

370 738

86,0%

12 539

37 714

(25 175)

(66,8%)

35 990 735

32 877 564

3 113 171

9,5%

Aktywa trwa∏e przeznaczone do sprzeda˝y
Aktywa razem
PASYWA
Zobowiàzania wobec Banku Centralnego

250 113

-

250 113

-

Zobowiàzania finansowe przeznaczone do obrotu

3 316 847

3 420 219

(103 372)

(3,0%)

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug zamortyzowanego kosztu

25 991 136

23 062 763

2 928 373

12,7%

depozyty

25 036 782

22 463 330

2 573 452

11,5%

sektora finansowego

6 165 605

5 201 677

963 928

18,5%

sektora niefinansowego

18 880 177

17 261 653

1 618 524

9,4%

pozosta∏e zobowiàzania

954 354

599 433

354 921

59,2%

44 378

56 251

(11 873)

(21,1%)

5 687

163 311

(157 624)

(96,5%)

964 771

919 092

45 679

5,0%

–

7 329

(7 329)

(100,0%)

30 572 932

27 628 965

2 943 967

10,7%

Rezerwy
Zobowiàzania z tytu∏u podatku dochodowego
Inne zobowiàzania
Zobowiàzania przeznaczone do sprzeda˝y
Zobowiàzania razem
KAPITA¸Y
Kapita∏ zak∏adowy

522 638

522 638

-

0,0%

Kapita∏ zapasowy

3 027 470

3 010 452

17 018

0,6%

(81 501)

(64 554)

(16 947)

(26,3%)

1 407 081

1 196 052

211 029

17,6%

Kapita∏ z aktualizacji wyceny
Pozosta∏e kapita∏y rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapita∏y razem

Pasywa razem

82

542 115

584 011

(41 896)

(7,2%)

5 417 803

5 248 599

169 204

3,2%

35 990 735

32 877 564

3 113 171

9,5%
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Aktywa

Pasywa

Nale˝noÊci brutto*

Zobowiàzania finansowe wyceniane wed∏ug zamortyzowanego kosztu

w tys. z∏

Wg stanu na dzieƒ
31.12.2006

31.12.2005

Zmiana
tys. z∏

w tys. z∏
%

Banki i inne monetarne
instytucje finansowe

8 907 986

6 021 502

2 886 484

47,9%

Niebankowe instytucje
finansowe

502 516

470 230

32 286

6,9%

Niefinansowe podmioty
gospodarcze

7 817 887

8 381 354

(563 467)

(6,7%)

Osoby prywatne

3 630 594

2 726 489

904 105

33,2%

Jednostki bud˝etowe

286 361

244 480

41 881

17,1%

Pozosta∏e nale˝noÊci
niefinansowe

3 581

8 291

(4 710)

(56,8%)

21 148 925

17 852 346

3 296 579

18,5%

Razem

Rok 2006 nie przyniós∏ znaczàcych zmian w poziomie nale˝noÊci
kredytowych Grupy. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e by∏ pierwszym
od d∏u˝szego czasu okresem, w którym Grupa zanotowa∏a wzrost
portfela kredytowego w niefinansowym sektorze klientów. Nie by∏
on wprawdzie wysoki przede wszystkim za sprawà podmiotów
gospodarczych, których nale˝noÊci spad∏y o 563,5 mln z∏, tj. 6,7%,
co by∏o zwiàzane ze znacznie mniejszym w 2006 roku
zapotrzebowaniem na finansowanie najwi´kszych podmiotów
gospodarczych, jednak w tym samym czasie, Grupa zanotowa∏a
znaczny wzrost akcji kredytowej w grupie klientów indywidualnych
o 904,1 mln z∏ (33,2%). Na koniec 2006 roku portfel nale˝noÊci od
osób prywatnych wynosi∏ 3 630,6 mln z∏. W tym przypadku mo˝na si´
spodziewaç, ˝e koniunktura panujàca na rynku oraz zwiàzany z nià
du˝y optymizm kredytobiorców, co do swoich przysz∏ych mo˝liwoÊci
p∏atniczych, oraz plany Grupy wprowadzenia na rynek nowych
produktów kredytowych, w szczególnoÊci kredytów mieszkaniowych
i hipotecznych, spowoduje dalszy wzrost portfela kredytowego.

31.12.2006

Obligacje skarbowe

31.12.2005

%

9 149 123

7 076 515

2 072 608

29,3%

Obligacje NBP

378 413

386 934

(8 521)

(2,2%)

Bony skarbowe

73 153

40 002

33 151

82,9%

Certyfikaty depozytowe
i obligacje banków

125 679

30 136

95 543

317,0%

Emitowane przez
podmioty niefinansowe

54 476

30 803

23 673

76,9%

Emitowane przez
podmioty finansowe

43 834

35 604

8 230

23,1%

Bony pieni´˝ne NBP

-

1 871 225

(1 871 225)

(100,0%)

9 824 678

9 471 219

353 459

3,7%

Razem

5 175 391

937 341

18,1%

• Êrodki na rachunkach
banków i innych
monetarnych instytucji
finansowych

3 660 266

2 349 939

1 310 327

55,8%

• depozyty
niebankowych
podmiotów
finansowych

2 452 466

2 825 452

(372 986)

(13,2%)

18 860 452

17 242 639

1 617 813

9,4%

• klientów
korporacyjnych

13 134 144

11 343 805

1 790 339

15,8%

• osób prywatnych

4 232 056

4 534 587

(302 531)

(6,7%)

Pozosta∏e zobowiàzania
(w tym odsetki
naliczone):

1 017 952

644 733

373 219

57,9%

25 991 136 23 062 763

2 928 373

12,7%

Istotnym zjawiskiem wyst´pujàcym po obu stronach bilansu Grupy
jest znaczàcy udzia∏ niezrealizowanych zysków/strat z operacji
instrumentami pochodnymi, który odzwierciedla skal´ prowadzonych
przez Bank operacji kupna/sprzeda˝y. Bilansowa wycena tych
instrumentów prezentowana jest w pozycji „Aktywa/Zobowiàzania
finansowe przeznaczone do obrotu”.

Zmiana
tys. z∏

%

G∏ównà pozycj´ finansujàcà aktywa Grupy stanowià zobowiàzania
wobec klientów z sektora niefinansowego. W porównaniu z koƒcem
2005 roku wielkoÊç zobowiàzaƒ wobec klientów korporacyjnych
wzros∏a o 1 790,3 mln z∏ (tj. 15,8%), a wobec sektora finansowego
o 937,3 mln z∏, tj. o 18,1%, z których najwi´kszy wzrost mia∏y Êrodki na
rachunkach podmiotów bankowych – wzrost o 1 310,3 mln z∏, tj. 55,8%.
Najwi´kszy spadek zobowiàzaƒ w 2006 roku, w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubieg∏ego, Grupa zanotowa∏a w sektorze
niebankowych podmiotów finansowych o 373 mln z∏, tj. 13,2%,
oraz osób prywatnych. Spadek w tej ostatniej kategorii podmiotów
wyniós∏ 302,5 mln z∏, tj. 6,7%, i by∏ zwiàzany z przesuni´ciem cz´Êci
Êrodków finansowych klientów do korzystniejszych pod wzgl´dem
przychodowoÊci produktów inwestycyjnych.
Zobowiàzania wobec banków, stanowiàce na koniec 2006 roku 59,9%
zobowiàzaƒ wobec sektora finansowego, a na koniec 2005 roku 45,4%,
wzros∏y w opisywanym okresie z 2 349,9 mln z∏ do 3 660,3 mln z∏,
czyli o 1 310,3 mln z∏ (tj. 55,8%). Zobowiàzania te w trakcie 2006 roku
utrzymywa∏y si´ na poziomie poni˝ej nale˝noÊci od banków.

Portfel d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
w tys. z∏

Zmiana
tys. z∏

6 112 732

Razem

Drugim najwi´kszym sk∏adnikiem aktywów pozostaje portfel d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych. Jego bardzo wysoki poziom (przede
wszystkim portfela obligacji skarbowych) podyktowany jest dà˝eniem
do odniesienia korzyÊci ze stabilnej koniunktury panujàcej na rynku
tych instrumentów oraz koniecznoÊcià zagospodarowania Êrodków
pieni´˝nych, jakimi Grupa dysponuje po zmniejszajàcym si´ w latach
ubieg∏ych portfelu kredytowym przedsi´biorstw.

Wg stanu na dzieƒ

31.12.2005

Zobowiàzania wobec
sektora finansowego

Zobowiàzania wobec
sektora niefinansowego,
w tym:

*nale˝noÊci z odsetkami nale˝nymi

Wg stanu na dzieƒ
31.12.2006
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èród∏a pozyskiwania funduszy i ich wykorzystanie
Fundusze pozyskane

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

31.12.2006

Fundusze banków i innych monetarnych instytucji
finansowych

4 118 794

2 506 054

21 872 342

20 556 709

Fundusze w∏asne ∏àcznie z wynikiem finansowym

5 417 803

5 248 599

Pozosta∏e fundusze

4 581 796

4 566 202

Fundusze klientów i sektora bud˝etowego

Ogó∏em fundusze pozyskane

w tys. z∏

31.12.2005

Bilansowa wartoÊç funduszy w∏asnych

35 990 735 32 877 564

Nale˝noÊci od banków i innych monetarnych instytucji
finansowych

8 898 414

6 010 170

Nale˝noÊci od klientów i sektora bud˝etowego

10 617 804

9 995 976

Papiery wartoÊciowe, udzia∏y i inne aktywa finansowe

12 926 312

13 182 818

Pozosta∏e wykorzystanie

3 548 205

3 688 600

Razem wykorzystanie funduszy

• z wi´kszeniem kapita∏u rezerwowego o kwot´ 117,6 mln pochodzàcà
z podzia∏u zysku za 2005 rok oraz odniesienia na ten kapita∏
korekty wyniku z lat ubieg∏ych 78,16 mln z∏ zwiàzanà z przyj´ciem
z dniem 1 stycznia 2005 roku Mi´dzynarodowych Standardów
SprawozdawczoÊci Finansowej,
• zwi´kszeniem kapita∏u zapasowego o kwot´ 17,0 mln pochodzàcà
z podzia∏u zysku za 2005 rok,
• zmniejszeniem kapita∏u z aktualizacji wyceny o 16,9 mln z∏ przede
wszystkim z tytu∏u przeniesienia wyceny sprzedanych aktywów
finansowych dost´pnych do sprzeda˝y na wynik finansowy w kwocie
minus 36,6 mln z∏ oraz zwi´kszeniem wyceny aktywów finansowych
dost´pnych do sprzeda˝y o 15,6 mln z∏.

522 638

522 638

-

0,0%

3 027 470

3 010 452

17 018

0,6%

Kapita∏ rezerwowy

1 015 567

803 660

211 907

26,4%

Kapita∏ z aktualizacji wyceny

(81 501)

(64 554)

(16 947)

(26,3%)

Fundusz ogólnego ryzyka
bankowego

390 000

390 000

-

0,0%

Pozosta∏e kapita∏y

(113 427)

(31 698)

(81 729)

(257,8%)

4 760 747 4 630 498

130 249

2,8%

Kapita∏y w∏asne ogó∏em
Fundusze podstawowe
Fundusze uzupe∏niajàce
Pozosta∏e kapita∏y

4 955 675

4 726 750

228 925

4,8%

(81 501)

(64 554)

(16 947)

(26,3%)

(113 427)

(31 698)

(81 729)

(257,8%)

• inne wartoÊci niematerialne i prawne

39 777

67 823

• u dzia∏y w podporzàdkowanych jednostkach finansowych

84 077

86 107

3 390 917

3 230 592

1 923 574

1 748 670

1 231 899

1 103 175

• w
 ymóg kapita∏owy z tytu∏u przekroczenia limitu
koncentracji zaanga˝owaƒ i limitu du˝ych zaanga˝owaƒ

327 073

328 154

• suma wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka rynkowego

248 418

220 737

• inne wymogi kapita∏owe

116 184

96 604

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

14,10%

14,78%

Akcja kredytowa
Polityka kredytowa Banku oparta jest o aktywne zarzàdzanie
portfelowe i precyzyjnie okreÊlone rynki docelowe, zaprojektowane
w celu u∏atwienia analizy ekspozycji oraz ryzyka kredytowego
w ramach danej bran˝y dzia∏alnoÊci klienta. Dodatkowo, poszczególni
kredytobiorcy sà stale monitorowani w celu mo˝liwie wczesnego
wykrycia symptomów pogarszania si´ zdolnoÊci kredytowej oraz
wdro˝enia dzia∏aƒ naprawczych. W 2006 roku Bank kontynuowa∏
udoskonalanie zasad polityki kredytowej oraz oferty kredytowej dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Portfel nale˝noÊci od klientów indywidualnych jest zarzàdzany
za pomocà modeli, które uwzgl´dniajà ryzyko i przychodowoÊç
poszczególnych grup kredytów w portfelu. Poszerzono zakres
wykorzystywania informacji uzyskiwanych z Biura Informacji
Kredytowej do procesu oceny ryzyka kredytowego w przypadku
niezabezpieczonych po˝yczek osobistych oraz oceny punktowej
(scorecard). W 2006 roku Bank wdro˝y∏ modele oceny punktowej
(scorecard) dla portfeli kredytów gotówkowych oraz linii kredytowych
niezabezpieczonych. Wykorzystywanie modeli oceny punktowej,
uprzednio ograniczone do analizy jakoÊci portfela, zosta∏o obecnie
rozszerzone o zastosowanie w procesie podejmowania decyzji
kredytowych dla klientów indywidualnych. Bank rozwa˝a obecnie
przyznawanie klientom limitu linii w karcie kredytowej w oparciu
o zdolnoÊç kredytowà uzale˝nionà od oceny jakoÊci klienta na
podstawie informacji zawartych w Biurze Informacji Kredytowej,
w odró˝nieniu od dotychczasowego modelu, w którym limit by∏
przyznawany na podstawie oceny zdolnoÊci kredytowej, na podstawie
danych demograficznych oraz historii wspó∏pracy klienta z Bankiem.

%

Kapita∏ zapasowy

1 245 976

Kredyty i inne zaanga˝owania obcià˝one ryzykiem

Zmiana

Kapita∏ zak∏adowy

1 399 906

1 245 976

Dzia∏alnoÊç Grupy Kapita∏owej Banku
Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 roku

Kapita∏y w∏asne

tys. z∏

1 369 830

• wartoÊç firmy

• wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka kredytowego

W porównaniu z 2005 rokiem wartoÊç kapita∏ów w∏asnych Grupy
w roku 2006 zwi´kszy∏a si´ o 130,2 mln z∏ (tj. o 2,8%). Spowodowane
to by∏o przede wszystkim:

31.12.2006 31.12.2005

Pomniejszenia, z tego:

Ca∏kowity wymóg kapita∏owy, z tego:

35 990 735 32 877 564

Wg stanu na dzieƒ

4 630 498

Aktywa i zobowiàzania pozabilansowe wa˝one ryzykiem
15 398 733 13 789 692
(portfel bankowy)

Kapita∏y w∏asne i wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci

w tys. z∏

4 760 747

Fundusze w∏asne do wyliczenia wspó∏czynnika
wyp∏acalnoÊci

Wykorzystanie funduszy

31.12.2006 31.12.2005

Poziom kapita∏ów jest w pe∏ni wystarczajàcy do zachowania bezpie
czeƒstwa finansowego instytucji, zgromadzonych w niej depozytów,
a tak˝e ca∏kowicie zapewniajàcy mo˝liwoÊci rozwoju firmy.
Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci Grupy
wyniós∏ 14,10% i by∏ o 0,68 pkt. proc. ni˝szy ni˝ na koniec 2005 roku.
Pomimo wzrostu wymogów kapita∏owych o 174,9 mln z∏, na który
najwi´kszy wp∏yw mia∏ wzrost wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka
kredytowego o 128,7 mln z∏ zwiàzanego ze wzrostem aktywów
i zobowiàzaƒ pozabilansowych wa˝onych ryzykiem o 1 609,0 mln z∏,
wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci utrzyma∏ si´ na tym samym poziomie,
dzi´ki wzrostowi regulacyjnych funduszy w∏asnych Grupy
o 160,3 mln z∏.
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Nale˝noÊci kredytowe brutto od klientów z sektora niebankowego
Wg stanu na dzieƒ

w tys. z∏

31.12.2006

Nale˝noÊci z∏otowe
Nale˝noÊci walutowe
Razem
Nale˝noÊci od sektora niefinansowego

Zmiana

31.12.2005

tys. z∏

%

10 662 605

9 755 498

907 107

9,3%

1 578 334

2 075 346

(497 012)

(23,9%)

12 240 939

11 830 844

410 095

3,5%

11 452 062

11 116 134

335 928

3,0%

502 516

470 230

32 286

6,9%

Nale˝noÊci od sektora finansowego
Nale˝noÊci od sektora bud˝etowego

286 361

244 480

41 881

17,1%

12 240 939

11 830 844

410 095

3,5%

Niefinansowe podmioty gospodarcze

7 817 887

8 381 354

(563 467)

(6,7%)

Osoby prywatne

Razem

3 630 594

2 726 489

904 105

33,2%

Niebankowe instytucje finansowe

502 516

470 230

32 286

6,9%

Sektor bud˝etowy

286 361

244 480

41 881

17,1%

3 581

8 291

(4 710)

(56,8%)

12 240 939

11 830 844

410 095

3,5%

Pozosta∏e nale˝noÊci niefinansowe
Razem

Struktura walutowa kredytów na koniec grudnia 2006 roku uleg∏a
nieznacznej zmianie w porównaniu z koƒcem 2005 roku. Udzia∏
kredytów w walutach obcych, wynoszàcy w grudniu 2005 roku 17,5%,
spad∏ do 12,9% w grudniu 2006 roku. PodkreÊliç nale˝y, i˝ Grupa
udziela kredytów w walutach obcych klientom, którzy dysponujà
strumieniem przychodów w walucie kredytu, lub podmiotom, które,
zdaniem Grupy, sà zdolne przewidzieç lub absorbowaç ryzyko
walutowe bez znaczàcego nara˝enia swojej kondycji finansowej.
Jedynie zabezpieczone gotówkà kredyty w rachunku bie˝àcym
w walucie obcej by∏y Êwiadczone selektywnie indywidualnym
po˝yczkobiorcom.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku ekspozycja kredytowa wobec sektora
niebankowego wynios∏a 12 240,9 mln z∏, co stanowi∏o wzrost o 3,5%
w stosunku do 31 grudnia 2005 roku. Najwi´kszà cz´Êç portfela
kredytowego sektora niebankowego stanowià kredyty udzielone
podmiotom gospodarczym (64%), które odnotowa∏y w 2006
roku spadek o 6,7% jako skutek poprawy p∏ynnoÊci najwi´kszych
klientów korporacyjnych. Nale˝noÊci od osób fizycznych wzros∏y
w porównaniu z 2005 rokiem o 33,2% do poziomu 3 630,6 mln z∏.
Wzrost portfela kredytów dla klientów indywidualnych by∏ efektem
po∏àczenia zarówno ekspansji sieci punktów sprzeda˝y dzia∏ajàcych
pod markà CitiFinancial, jak i rozszerzenia rynku docelowego klienta
indywidualnego oraz obni˝enia minimalnego poziomu wymaganych
przychodów przy uzyskaniu kredytu.

Grupa monitoruje na bie˝àco koncentracj´ ekspozycji kredytowych,
starajàc si´ uniknàç sytuacji, w której portfel jest uzale˝niony
od niewielkiej liczby klientów. Na koniec grudnia 2006 roku
zaanga˝owanie kredytowe Grupy w jednostki niebankowe nie
przekroczy∏o limitu koncentracji wymaganego przez prawo.

Koncentracja zaanga˝owaƒ – klienci niebankowi
31.12.2006
w tys. z∏

Zaanga˝owanie
bilansowe*

Zaanga˝owanie
pozabilansowe

Grupa 1

180 299

Grupa 2

327 613

Klient 3

127 231

31.12.2005
¸àczne
zaanga˝owanie

360 088

Zaanga˝owanie
bilansowe*

Zaanga˝owanie
pozabilansowe

¸àczne
zaanga˝owanie

540 387

209 183

261 334

470 517

144 832

472 445

234 461

113 661

348 122

302 773

430 004

15

55 211

55 226

Klient 4

241 001

159 164

400 165

241 396

160 000

401 396

Grupa 5

255 437

130 836

386 273

257 342

286 903

544 245

Grupa 6

106 960

260 442

367 402

112 108

75 540

187 648

Klient 7

60 792

274 310

335 102

18

60 914

60 932

Grupa 8

5

309 856

309 861

6

211 303

211 309

Grupa 9

38 568

244 209

282 777

38 848

212 455

251 303

Grupa 10

71 468

194 543

266 011

80 181

203 465

283 646

Razem 10

1 409 374

2 381 053

3 790 427

1 173 558

1 640 786

2 814 344

*Nie obejmuje zaanga˝owaƒ z tytu∏u posiadanych akcji i innych papierów wartoÊciowych.
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JakoÊç portfela kredytowego

Zaanga˝owania pozabilansowe

Poczàwszy od 1 stycznia 2005 roku, Grupa dokonuje oceny nale˝noÊci
pod wzgl´dem trwa∏ej utraty wartoÊci oszacowanej zgodnie z MSR 39.
Nale˝noÊci Grupy przypisywane sà do dwóch portfeli w zale˝noÊci od
istniejàcego zagro˝enia utraty wartoÊci nale˝noÊci: portfel nale˝noÊci
niezagro˝onych utratà wartoÊci oraz portfel nale˝noÊci zagro˝onych
utratà wartoÊci. W zale˝noÊci od stopnia istotnoÊci nale˝noÊci
i sposobu zarzàdzania, portfel zagro˝ony utratà wartoÊci dzielony jest
nast´pnie na nale˝noÊci podlegajàce ocenie indywidualnej lub grupowej.
Na koniec grudnia 2006 roku udzia∏ kredytów zagro˝onych utratà
wartoÊci stanowi∏ 15,5% ca∏ego portfela, podczas gdy na dzieƒ
31 grudnia 2005 roku stanowi∏ 19,6% ca∏ego portfela. Spadek dotyczy∏
portfela klientów podlegajàcego ocenie indywidualnej i zwiàzany by∏
ze sp∏atà nale˝noÊci w tej grupie klientów.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku, zaanga˝owanie pozabilansowe
wynios∏o 12 394,4 mln z∏, co oznacza wzrost o 6,3% w stosunku
do dnia 31 grudnia 2005 roku. Najwi´ksza zmiana dotyczy∏a
niewykorzystanych linii kredytowych, które stanowi∏y 74,0%
udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych, a które wzros∏y
o 456,6 mln z∏ (5,2%). Jest to rezultatem wzrostu linii kredytów
odnawialnych i kredytów w rachunkach bie˝àcych.

Nale˝noÊci brutto od podmiotów niebankowych wed∏ug jakoÊci
zaanga˝owania

Zobowiàzania pozabilansowe warunkowe udzielone

w tys. z∏

31.12.2006

31.12.2005

Niezagro˝one utratà wartoÊci

Udzia∏ %

tys. z∏

10 346 653

84,5%

9 513 132

80,4%

Zagro˝one utratà wartoÊci

1 894 286

15,5%

2 317 712

19,6%

oceniane indywidualnie

1 385 255

11,3%

1 681 688

14,2%

509 031

4,2%

636 024

5,4%

100,0% 11 830 844

100,0%

oceniane portfelowo
Razem nale˝noÊci od sektora
niebankowego

12 240 939

Utrata wartoÊci na nale˝noÊci kredytowe od klientów sektora
niebankowego
Wg stanu na dzieƒ
31.12.2005

Zmiana
tys. z∏

%

Utrata wartoÊci
na poniesione
niezidentyfikowane
straty (IBNR)

55 916

67 702

(11 786)

(17,4%)

Utrata wartoÊci na
nale˝noÊci

1 567 219

1 767 166

(199 947)

(11,3%)

1 153 549

1 304 734

(151 185)

(11,6%)

413 670

462 432

(48 762)

(10,5%)

(211 733)

(11,5%)

oceniane indywidualnie
oceniane portfelowo
Razem utrata wartoÊci

Akredytywy w∏asne

155 296

132 216

23 080

17,5%

Akredytywy obce potwierdzone

40 270

17 465

22 805

130,6%

Kredyty przyrzeczone

9 177 576

8 720 951

456 625

5,2%

Gwarantowanie emisji

217 000

-

217 000

-

24 860

15 439

9 421

61,0%

12 394 420 11 664 669 729 751

6,3%

1 623 135

1 834 868

Wskaênik pokrycia
rezerwami nale˝noÊci
ogó∏em

13,3%

15,5%

Wskaênik pokrycia
rezerwami nale˝noÊci
zagro˝onych

82,7%

76,2%

Rezerwy na zobowiàzania
pozabilansowe

24 258

36 578

Wskaênik pokrycia rezerwami

0,20%

0,31%

0,0%

(12 320) (33,7%)

W 2006 roku Grupa wystawi∏a 4 246 tytu∏ów egzekucyjnych o ∏àcznej
wartoÊci 118,7 mln z∏, podczas gdy w 2005 wystawi∏a 4 241 tytu∏ów
egzekucyjnych o ∏àcznej wartoÊci 139,1 mln z∏.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku utrata wartoÊci portfela wynosi∏a
1 623,1 mln z∏, w porównaniu z grudniem 2005 roku, w kwocie
– 1 834,9 mln z∏, spadek ten jest g∏ównie rezultatem zaleg∏ych sp∏at
oraz spisania cz´Êci nieÊciàgalnych nale˝noÊci.

31.12.2006

820

¸àczna kwota zabezpieczeƒ ustanowionych na rachunkach lub
aktywach kredytobiorców wynios∏a na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku
5 032 mln z∏, natomiast na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku 4 631,0 mln z∏.

Zdaniem Zarzàdu obecne rezerwy na nale˝noÊci sà najlepszym
szacunkiem w zakresie utraty wartoÊci portfela, bioràc pod uwag´
zdyskontowanà prognoz´ przep∏ywów zwiàzanych ze sp∏atà
nale˝noÊci. Co wi´cej, rezerwy szacowane sà dla ka˝dej nale˝noÊci bez
wzgl´du na przypisanie do portfela, równie˝ na poniesione, ale jeszcze
niezidentyfikowane straty.

w tys. z∏

%

2 778 598

Razem

Udzia∏ %

tys. z∏

2 779 418

Lokaty do wydania

Nale˝noÊci brutto od podmiotów niebankowych
tys. z∏

Zmiana

31.12.2006 31.12.2005

Gwarancje

Wg stanu na dzieƒ

w tys. z∏

Wg stanu na dzieƒ
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Fundusze zewn´trzne
Wed∏ug stanu na koniec 2006 roku ∏àczna wartoÊç funduszy
zewn´trznych Grupy wynosi∏a 25 991,1 mln z∏ i by∏a o 2 928,4 mln z∏
(12,7%) wy˝sza ni˝ na koniec 2005 roku. Najwi´kszy udzia∏
w zmianach êróde∏ finansowania zewn´trznego dzia∏alnoÊci Grupy
mia∏y zobowiàzania wobec sektora niefinansowego, które wzros∏y
o 1 618,5mln z∏ (9,4%), co w znacznej mierze wynika ze wzrostu
depozytów terminowych.
Fundusze zewn´trzne
Wg stanu na dzieƒ

w tys. z∏

31.12.2006

Zobowiàzania wobec sektora finansowego

Zmiana

31.12.2005

tys. z∏

%

6 156 605

5 201 677

954 928

18,4%

Ârodki na rachunkach bie˝àcych, w tym:

1 334 998

946 015

388 983

41,1%

• Êrodki na rachunkach bie˝àcych banków

1 197 581

725 453

472 128

65,1%

Depozyty terminowe, w tym:

4 777 734

4 229 376

548 358

13,0%

• depozyty terminowe banków

2 462 685

1 624 486

838 199

51,6%

Odsetki naliczone
Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego

43 873

26 286

17 587

66,9%

18 880 177

17 261 653

1 618 524

9,4%

5 770 674

5 487 025

283 649

5,2%

3 509 698

3 412 132

97 566

2,9%

Ârodki na rachunkach bie˝àcych, w tym:
• klientów korporacyjnych
• osób prywatnych

1 737 527

1 499 724

237 803

15,9%

13 089 778

11 755 614

1 334 164

11,3%

• klientów korporacyjnych

9 624 446

7 931 673

1 692 773

21,3%

• osób prywatnych

2 494 529

3 034 863

(540 334)

(17,8%)

19 725

19 014

711

3,7%

954 354

599 433

354 921

59,2%

223 329

8 174

215 155

2632,2%

3 808

3 163

645

20,4%

25 991 136 23 062 763

2 928 373

12,7%

Depozyty terminowe, w tym:

Odsetki naliczone
Pozosta∏e zobowiàzania, w tym:
Zobowiàzania z tytu∏u sprzedanych papierów wartoÊciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Odsetki naliczone
Razem fundusze zewn´trzne

Zobowiàzania wobec klientów niebankowych

SpoÊród wszystkich segmentów, pod wzgl´dem dynamiki funduszy
zewn´trznych najwi´kszy wzrost na koniec 2006 roku w stosunku
do 2005 roku, o oko∏o 15,3%, Grupa zanotowa∏a w grupie
niefinansowych podmiotów gospodarczych, natomiast najwi´kszy
spadek, o 374,3 mln z∏ (13,2%), w grupie niebankowych instytucji
finansowych. Nastàpi∏ wzrost depozytów terminowych klientów
korporacyjnych, przy jednoczesnym spadku depozytów terminowych
osób prywatnych. Zaznaczyç nale˝y, ˝e spadek depozytów w grupie
klientów indywidualnych kompensowany jest sprzeda˝à produktów
inwestycyjnych, co jest efektem wzmo˝onej konkurencyjnoÊci
alternatywnych ofert lokowania Êrodków przy spadajàcych stopach
procentowych, popularyzacji funduszy inwestycyjnych oraz dobrej
koniunkturze na gie∏dzie papierów wartoÊciowych, dodatkowo
zach´cajàcej do inwestycji.

  w tys. z∏

Wg stanu na dzieƒ
31.12.2006 31.12.2005

Zmiana
tys. z∏

%

Zobowiàzania wobec:
Osób prywatnych

4 303 314

4 626 064

(322 750)

(7,0%)

 iefinansowych podmiotów
N
gospodarczych

13 789 474

11 957 306

1 832 168

15,3%

Instytucji niekomercyjnych

442 064

471 383

(29 319)

(6,2%)

2 453 680

2 827 994

(374 314)

(13,2%)

561 544

430 854

130 690

30,3%

68 173

57 177

10 996

19,2%

21 618 249 20 370 778

1 247 471

6,1%

 iebankowych instytucji
N
finansowych
Sektora bud˝etowego
Inne zobowiàzania
Razem
Z∏otowe

16 569 474

15 356 325

1 213 149

7,9%

Walutowe

5 048 775

5 014 453

34 322

0,7%

21 618 249 20 370 778

1 247 471

6,1%

Razem
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Segment BankowoÊci Komercyjnej i Inwestycyjnej

c) BankowoÊç Elektroniczna
W 2006 roku wzros∏a liczba klientów obs∏ugiwanych poprzez
platform´ internetowà CitiDirect o oko∏o 11% w stosunku do
roku poprzedniego. Klienci u˝ywajàcy systemu internetowego
CitiDirect stanowià obecnie 99,2% wszystkich klientów Banku
korzystajàcych z systemów bankowoÊci elektronicznej, dla
porównania, w poprzednim roku by∏o to oko∏o 72% klientów. Tym
samym internetowy system CitiDirect sta∏ si´ g∏ównym systemem
bankowoÊci elektronicznej Banku.

BankowoÊç Transakcyjna
Bank posiada bogatà, kompleksowà i nowoczesnà ofert´ produktowà
w zakresie obs∏ugi finansowej i transakcyjnej przedsi´biorstw.
Równolegle ze Êwiadczeniem tradycyjnych us∏ug, takich jak np.
prowadzenie rachunków bie˝àcych, przelewów krajowych
i zagranicznych, przyjmowania depozytów, udzielania kredytów
w rachunku bie˝àcym, Bank prowadzi intensywnà rozbudow´ oferty
i akwizycj´ klientów w grupie bardziej wyrafinowanych produktów
bankowoÊci transakcyjnej, w tym zw∏aszcza bankowoÊci elektronicznej
i internetowej.

Spotka∏o si´ to z uznaniem niezale˝nego gremium oceniajàcego
us∏ugi finansowe. Bank zwyci´˝y∏ w rankingu najlepszych banków
internetowych organizowanym przez mi´dzynarodowy miesi´cznik
finansowy „Global Finance” w kategorii najlepsza oferta internetowa
dla przedsi´biorstw i klientów instytucjonalnych w Polsce w 2006 roku.

Obs∏uga transakcyjna

 ank, dà˝àc do sprawniejszej obs∏ugi klientów, przyk∏ada∏ znacznà
B
wag´ do automatyzacji procesów. Wynikiem tego jest osiàgni´cie
wysokich wskaêników w obszarze elektronicznego przetwarzania
transakcji i dostarczania klientom wyciàgów bankowych. Liczba
przelewów przyjmowanych elektronicznie si´gn´∏a 99,4% ca∏ego
wolumenu.

a) Produkty Zarzàdzania P∏ynnoÊcià
Rachunki bie˝àce oraz lokaty terminowe
 2006 roku Bank zachowa∏ pozycj´ lidera pod wzgl´dem Êrodków
W
zgromadzonych na rachunkach bie˝àcych przedsi´biorstw przy
wzroÊcie sald – w porównaniu z rokiem poprzednim – o 25%
i udzia∏em w rynku wynoszàcym 15,3%. To prawie 40% przewaga
nad bankiem zajmujàcym drugà pozycj´ na rynku.
Pod wzgl´dem sald na rachunkach bie˝àcych powi´kszonych
o depozyty terminowe Bank zajmowa∏ na rynku wysokà, trzecià
pozycj´, zwi´kszajàc poziom sald o 15% w porównaniu z 2005 rokiem
i przy udziale w rynku wynoszàcym 9,5%.
W obs∏udze ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych Bank w 2006
roku ponownie i niezmiennie od kilku lat uplasowa∏ si´ na pierwszej
pozycji z ponad 100% przewagà nad kolejnym bankiem na liÊcie.

 zros∏a równie˝ liczba wyciàgów dostarczanych do klientów
W
wy∏àcznie w formie elektronicznej i si´gn´∏a 83% ca∏ego wolumenu
wyciàgów, dla porównania w roku poprzednim by∏o to 74%.
 zi´ki automatyzacji procesów i przejÊciu na systemy elektroniczne
D
Bank uzyska∏ znaczàce oszcz´dnoÊci kosztów w zakresie
przetwarzania transakcji oraz wydruku wyciàgów.
d) P∏atnoÊci i Nale˝noÊci
Na koniec 2006 roku liczba przelewów zagranicznych
wychodzàcych wzros∏a o 20% w stosunku do zleceƒ zrealizowanych
na koniec roku poprzedniego. W roku 2006 odnotowano równie˝
44% wzrost przychodów w zakresie przelewów zagranicznych
w porównaniu z rokiem ubieg∏ym.

Rachunki zastrze˝one
 2006 roku Bank zintensyfikowa∏ dzia∏ania majàce na celu
W
zwi´kszenie liczby transakcji w dynamicznie rozwijajàcym si´
sektorze nieruchomoÊci. Dzi´ki tym dzia∏aniom w 2006 roku liczba
umów w tym sektorze wzros∏a o 100% przy jednoczesnym wzroÊcie
przychodów z tego tytu∏u o 132% w porównaniu z 2005 rokiem.

W zakresie rozliczeƒ w dolarach amerykaƒskich wprowadzone
zosta∏o rozwiàzanie jakoÊciowo wspierajàce rozliczenia w pe∏nych
kwotach ograniczajàce ryzyko potràceƒ kosztowych przez
banki trzecie. Zmiana ta wprowadzi∏a nowà jakoÊç i spotka∏a si´
z pozytywnym przyj´ciem na rynku rozliczeniowym.

b) Produkty Gotówkowe
W 2006 roku w ramach grupy produktów gotówkowych zosta∏o
wdro˝onych szereg nowych rozwiàzaƒ, które gwarantujà wi´ksze
bezpieczeƒstwo obrotu gotówkowego oraz podnoszà jakoÊç
i funkcjonalnoÊç oferowanych produktów. JednoczeÊnie zanotowano
wzrost liczby przeliczanych wp∏at gotówkowych o 10% w porównaniu
z 2005 rokiem.

 iczba instrukcji Polecenia Zap∏aty na koniec 2006 roku wzros∏a
L
o 20% w stosunku do poziomu z koƒca 2005 roku. W obszarze
produktu Polecenia Zap∏aty prowadzone by∏y promocje produktowe
majàce na celu popularyzacj´ us∏ugi wÊród klientów w zakresie
wykorzystania tego nowoczesnego instrumentu p∏atniczego
wspierajàcego rozliczenia.

Do oferty wp∏at gotówki zosta∏a dodana us∏uga szkoleƒ
przeznaczonych dla pracowników firm b´dàcych klientami Banku
z zakresu rozpoznawania fa∏szywych znaków pieni´˝nych. Szkolenie
ma na celu przekazanie klientom wiedzy w zakresie rozpoznawania
autentycznoÊci wprowadzonych do obiegu banknotów i monet
(PLN, EUR). Szkolenia sà przeznaczone dla kasjerów w jednostkach
us∏ugowych i handlowych oraz dla innych pracowników klientów
Banku, którzy w ramach wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych
przyjmujà gotówk´ od kontrahentów. Bank Handlowy w Warszawie
S.A. jest pierwszym bankiem na rynku polskim, który oferuje tego
typu us∏ugi klientom.

 iczba Elektronicznych Przekazów Pocztowych w 2006 roku
L
wynios∏a 155 tysi´cy, co stanowi wzrost o 72% w stosunku do liczby
zleceƒ zrealizowanych w 2005 roku.
e) Unikasa
Unikasa to Sieç Obs∏ugi P∏atnoÊci stanowiàca uzupe∏nienie oferty
pakietu nale˝noÊci, która jest skierowana do masowych wystawców
faktur (klientów korporacyjnych).
Majàc na uwadze dobro klientów detalicznych i korporacyjnych,
Bank podjà∏ decyzj´ o modernizacji systemu informatycznego na
prze∏omie 2005 i 2006 roku w celu podniesienia efektywnoÊci
rozliczania przyj´tych p∏atnoÊci w sieci Unikasa. Wprowadzona
modyfikacja usprawni∏a procesy operacyjne po stronie Banku,
skracajàc do dwóch dni okres od momentu przyj´cia p∏atnoÊci
w sieci Unikasa do przekazania ich na rachunek wystawcy.
Poczynione zmiany w procesach operacyjnych Banku spotka∏y si´
z du˝ym uznaniem ze strony klientów.

 o oferty wp∏at gotówkowych w placówkach Poczty Polskiej (Wp∏aty
D
PLUS) zosta∏a wprowadzona mo˝liwoÊç po∏àczenia us∏ugi wp∏aty
z konwojowaniem gotówki od klienta do najbli˝szej placówki pocztowej.
 la klientów korzystajàcych z wp∏at gotówki w formie zamkni´tej
D
Bank uruchomi∏ nowà us∏ug´ dostarczania bezpiecznych kopert pod
wskazany przez klienta adres. Klienci mogà sk∏adaç zamówienia na
bezpieczne koperty za pomocà poczty elektronicznej.

 ieç Unikasa zosta∏a tak˝e rozbudowana o mo˝liwoÊci akceptacji
S
nowych rodzajów faktur emitowanych przez sektor finansowy.
Liczba tych transakcji wzrasta regularnie o kilka procent
miesi´cznie.

 celu usprawnienia realizacji us∏ugi zasileƒ gotówkowych dla
W
klientów Banku zosta∏y wprowadzone u∏atwienia w procesie
zamawiania wyp∏at zamkni´tych – zasileƒ. Czek gotówkowy, który
by∏ podstawà do wydania zasilenia, zosta∏ zastàpiony formularzem
podpisywanym zgodnie z kartà wzorów podpisów. Dzi´ki temu klienci
Banku mogà w prosty i efektywny sposób dokonywaç zamówieƒ na
zasilenia gotówkowe.
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 ank przeprowadzi∏ równie˝ ogólnopolskà kampani´ marketingowà,
B
która mia∏a na celu wzmocnienie marki Unikasa oraz przekonanie
klientów detalicznych do tej metody regulacji swoich p∏atnoÊci.
Kampania marketingowa zosta∏a pozytywnie oceniona przez pras´
i gremium biznesowe. Bank prowadzi ciàg∏à edukacj´ odbiorców
detalicznych tej us∏ugi, majàc na celu wypromowanie i stworzenie
nowoczesnego kana∏u regulacji nale˝noÊci masowych na polskim rynku.

b) kontynuacja dzia∏aƒ marketingowych, w tym uruchomienie szerokiej
„kampanii produktowej” w Êrodkach masowego przekazu (m.in.
poprzez sponsorowane publikacje prasowe, og∏oszenia w Internecie),
aktywacja okresowej akcji promocyjnej majàcej na celu zach´cenie
szerszej rzeszy klientów do korzystania z proponowanej przez Bank
oferty dotyczàcej produktów finansowania handlu;
c) dalszy rozwój ró˝nych opcji rozwiàzaƒ finansowania dostawców
opartych o finansowanie wierzytelnoÊci udokumentowanych fakturami
(faktoring);

f) Produkty kartowe
Na koniec 2006 roku liczba wydanych kart biznes wynios∏a 15,3 tys.,
co stanowi 14% wzrost w stosunku do liczby kart wydanych na
koniec 2005 roku.

d) kontynuacja wspó∏pracy z Korporacjà Ubezpieczeƒ Kredytów
Eksportowych S.A., uzgodnienie nowych warunków cenowych
ubezpieczenia w zakresie rozwiàzania bazujàcego na finansowaniu
wierzytelnoÊci krajowych i zagranicznych z ograniczonym regresem do
klientów Banku;

Liczba wydanych kart przedp∏aconych na koniec 2006 roku
by∏a wy˝sza o 48% w stosunku do liczby kart wydanych na
koniec 2005 roku i wynios∏a ponad 226 tys. kart. W 2006 roku
Przedp∏acone Karty Zasi∏kowe i Stypendialne zosta∏y wyró˝nione
presti˝owà nagrodà przyznawanà przez mi´dzynarodowe pismo
„The Banker” w kategorii Investment Banking Projects. W 2006
roku produkt ten zosta∏ równie˝ uhonorowany nagrodà drugiego
stopnia za najbardziej innowacyjny produkt 2005 roku w sektorze
korporacyjnym w Europie przyznanà przez European Payments
Consulting Association (EPCA) oraz European Card Review (ECR).
Bank wspó∏pracuje ∏àcznie z 20 OÊrodkami Pomocy Spo∏ecznej
w zakresie wydawania Przedp∏aconych Kart Zasi∏kowych.

e) uzgodnienie nowych warunków kredytowych dla klientów segmentu
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw pragnàcych pozyskaç finansowanie
oparte na cesji wierzytelnoÊci oraz cesji praw z polis ubezpieczenia
nale˝noÊci;
f) poszerzenie oferty Banku w zakresie dotyczàcym gwarancji poprzez
zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej stosownej umowy w sprawie szczegó∏owych warunków
wspó∏pracy odnoÊnie przyjmowania przez t´ instytucj´ zabezpieczenia
finansowego w postaci gwarancji banku zabezpieczajàcej
sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu,
i unieszkodliwiania zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego;

g) Biuro ds. Unii Europejskiej
W trakcie 2006 roku odnotowano znaczàcy wzrost zainteresowania
produktami unijnymi Banku dzi´ki stworzeniu specjalnej oferty
dla klientów sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, a tak˝e
przygotowaniu szerokiego pakietu produktowego dla samorzàdów.
Dodatkowym bodêcem by∏o tak˝e wdro˝enie komórki us∏ug
doradztwa unijnego dla klientów. O rosnàcym popycie na produkty
unijne Êwiadczy wzrost przychodów Banku w 2006 roku z tytu∏u
Êwiadczenia tych us∏ug o 130% w porównaniu z rokiem ubieg∏ym.

g) poszerzenie funkcjonalnoÊci elektronicznego systemu transmisji
danych – tzw. platformy elektronicznej przeznaczonej, m.in. do obs∏ugi
wniosków klientów, pozwalajàcej na negocjowanie treÊci i warunków
gwarancji;
Do istotnych transakcji i programów zrealizowanych lub wdro˝onych
w 2006 roku nale˝y zaliczyç:

W styczniu 2006 roku w ramach poszerzenia grupy docelowej
klientów Banku, przygotowano zindywidualizowanà ofert´
unijnà skierowanà do klientów segmentu ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw.

• uruchomienie programu finansowania dostawców opartego
o dyskonto wierzytelnoÊci handlowych udokumentowanych
fakturami dla jednego z kluczowych na rynku polskim inwestorów
budowlanych zaanga˝owanego w budow´ dróg i autostrad w Polsce;
• udzielenie gwarancji celnej na ponad 50 mln z∏ dla jednej
z wi´kszych firm z bran˝y tytoniowej w Polsce;
• udzielenie dwuletniej gwarancji zwrotu zaliczki na kwot´ 111 mln z∏ dla
jednej z kluczowych firm zaanga˝owanych w budow´ infrastruktury
kolejowej i tramwajowej w Polsce;
• udzielenie gwarancji sp∏aty kredytu na kwot´ oko∏o 84 mln z∏ ze zlecenia
jednego z najwi´kszych zak∏adów elektroenergetycznych w kraju;
• udzielenie gwarancji p∏atnoÊci na kwot´ oko∏o 82 mln dolarów ze
zlecenia jednego z najwi´kszych krajowych zak∏adów przetwórstwa
paliw p∏ynnych;
• wdro˝enie innowacyjnego rozwiàzania opartego na zaadoptowaniu
globalnego programu Citigroup dotyczàcego dyskonta
wierzytelnoÊci z ograniczonym regresem do cedenta dla jednej
z firm sektora informatycznego.

 lutym 2006 roku zosta∏a zorganizowana konferencja skierowana
W
do Jednostek Samorzàdów Terytorialnych, której tematem
by∏o: „Finansowanie projektów inwestycyjnych przez Jednostki
Samorzàdu Terytorialnego – Metody pozyskania Êrodków w∏asnych
na realizacj´ inwestycji wspó∏finansowanych z Funduszy Unijnych”.
Podczas konferencji uczestnicy otrzymali unikalny poradnik,
przygotowany pod patronatem Banku, w zakresie zarzàdzania
projektami finansowanymi ze Êrodków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
 II kwartale 2006 roku zosta∏a wprowadzona nowa us∏uga
W
doradztwa unijnego Êwiadczonego na rzecz klientów oraz
potencjalnych klientów Banku. W ramach oferty tych us∏ug Biuro
ds. Unii Europejskiej przygotowuje zestawienia dost´pnych êróde∏
wspó∏finansowania przedsi´wzi´ç ze Êrodków Unii Europejskiej oraz
opracowuje dokumentacj´ aplikacyjnà oraz rozlicza projekty, a tak˝e
Êwiadczy bie˝àce doradztwo przed i w trakcie realizacji projektów.

Us∏ugi powiernicze i depozytariusza
Bank prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie powiernictwa papierów
wartoÊciowych na podstawie przepisów prawa polskiego i zgodnie
z mi´dzynarodowymi standardami us∏ug powierniczych, oferowanych
inwestorom i poÊrednikom dzia∏ajàcym na mi´dzynarodowych
rynkach papierów wartoÊciowych. Bank potrafi sprostaç wymogom
najwi´kszych i najbardziej wymagajàcych klientów instytucjonalnych.
W 2006 roku Bank utrzyma∏ pozycj´ lidera na rynku banków
depozytariuszy w Polsce, oferujàc zarówno us∏ugi powiernicze
dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, jak i us∏ugi
depozytariusza przeznaczone dla krajowych podmiotów finansowych,
szczególnie funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i kapita∏owych
funduszy ubezpieczeniowych.

 sierpniu 2006 roku kredyt inwestycyjny dla ma∏ych i Êrednich
W
przedsi´biorstw, refinansowany przez Kreditanstalt für Wiederaufbau
przy wspó∏udziale Komisji Europejskiej, otrzyma∏ tytu∏ Europrodukt
przyznawany przez Polskie Towarzystwo Handlowe pod
patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci.

Produkty finansowania handlu
Kluczowymi zadaniami realizowanymi przez Bank w 2006 roku
w zakresie produktów finansowania handlu by∏o:
a) uruchomienie dla klientów cyklu warsztatów „Akademia
Handlu”, prowadzonych w poszczególnych regionach kraju przez
specjalistów Banku, majàcych na celu poszerzenie wiedzy klientów
odnoÊnie rozwiàzaƒ dotyczàcych produktów finansowania handlu,
w szczególnoÊci poznania najnowszej oferty Banku w tym zakresie;
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Dzia∏alnoÊç Pionu Skarbu

W ramach regulaminowej dzia∏alnoÊci, na podstawie zezwolenia
Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, Bank prowadzi rachunki
papierów wartoÊciowych, rozlicza transakcje w obrocie papierami
wartoÊciowymi, zapewnia obs∏ug´ wyp∏at dywidend i odsetek,
wycen´ portfela aktywów, indywidualne raporty, a tak˝e aran˝uje
reprezentowanie klientów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy
spó∏ek publicznych. Ponadto, Bank Êwiadczy us∏ugi prowadzenia rejestru
zagranicznych papierów wartoÊciowych, w ramach których poÊredniczy
w rozliczaniu transakcji klientów krajowych na rynkach zagranicznych.

W 2006 roku Bank by∏ wiodàcym uczestnikiem rynku w zakresie
transakcji wymiany walutowej z klientami niebankowymi. Obroty
w tym segmencie wzros∏y w 2006 roku o 27% w stosunku do roku
poprzedniego, a poziom zysku z tych instrumentów wzrós∏ w tym
samym okresie o 9%.
Narz´dziem wysoko ocenianym przez klientów Banku korzystajàcych
z us∏ug w zakresie transakcji wymiany walutowej okaza∏a si´ platforma
internetowa. Bank b´dzie kontynuowa∏ strategi´ rozwoju tego produktu.

Ponadto, Bank realizuje rozliczenia transakcji zawieranych przez
klientów instytucjonalnych na elektronicznej platformie obrotu
d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi, dzia∏ajàcej pod nazwà MTS-Poland, zorganizowanej przez spó∏k´ MTS-CeTO SA., a tak˝e
rozliczenia transakcji w obrocie papierami wartoÊciowymi dla
zdalnych cz∏onków Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.
i MTS-CeTO S.A. OdnotowaliÊmy zauwa˝alny wzrost zainteresowania
brokerów zagranicznych produktem przeznaczonym dla zdalnych
cz∏onków Gie∏dy, co pozwala spodziewaç si´ wzrostu aktywnoÊci
nowego segmentu klientów, a tym samym wy˝szych wolumenów
rozliczanych przez Bank transakcji w roku przysz∏ym.

Na rynku z∏o˝onych produktów pochodnych Bank dostarcza∏ klientom
korporacyjnym produkty zabezpieczajàce transakcje towarowe
i ryzyko stopy procentowej. Zdywersyfikowana oferta produktów
strukturyzowanych utrwali∏a pozycj´ Banku na rynku. Bank dostarcza∏
inwestorom instytucjonalnym w Polsce instrumenty strukturyzowane
na stop´ procentowà oparte o krzywà dochodowoÊci dolara
amerykaƒskiego, rozszerzy∏ tak˝e swojà ofert´ o strukturyzowane
obligacje z wbudowanym ryzykiem kredytowym. Spotka∏y si´ one
z zainteresowaniem polskich inwestorów, jako nowatorski produkt na
lokalnym rynku. Ponadto, Bank zawar∏ transakcj´ sprzeda˝y
20-letniej obligacji zerokuponowej Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z wbudowanymi opcjami typu call.

Bank kontynuowa∏ dzia∏ania na rzecz doskonalenia regulacji prawnych
rynku papierów wartoÊciowych, uczestniczàc, poprzez delegowanych
przedstawicieli, w pracach Rady Banków Depozytariuszy przy
Zwiàzku Banków Polskich oraz zespo∏u doradczego przy Krajowym
Depozycie Papierów WartoÊciowych S.A.. Silna pozycja Banku
uzasadnia przedstawianie propozycji zmian w przepisach prawnych
oraz kreowania praktyk przybli˝ajàcych nasz rynek do standardów
mi´dzynarodowych. Wykorzystujàc w∏asne zasoby, doÊwiadczenie
i kompetencje, pracownicy Banku wspó∏pracujà z Komisjà Nadzoru
Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów WartoÊciowych S.A.
i Gie∏dà Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. przy wprowadzaniu
nowych rozwiàzaƒ systemowych.

2006 rok by∏ okresem dalszego umacniania pozycji Banku na rynku
walutowych instrumentów pochodnych, szczególnie w sektorze ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. Poziom obrotów na opcjach walutowych
zawartych z klientami niebankowymi zosta∏ utrzymany na poziomie
9 miliardów z∏otych. 2006 rok by∏ równie˝ dobrym okresem dla
depozytów powiàzanych z rynkiem. Odpowiednio zaprojektowane
rynkowe struktury, przynoszàce klientom po˝àdane stopy zwrotu,
spowodowa∏y zwi´kszone zainteresowanie tym produktem, co mia∏o
prze∏o˝enie na wzrost wolumenu tych transakcji o 35% w stosunku
do roku poprzedniego. Wzrostom wolumenów towarzyszy∏ znaczny
wzrost przychodów.

W czerwcu specjalistyczne wydawnictwo bran˝owe „Global Investor”,
prowadzàce w ramach tzw. European Clearing Survey rocznà
ocen´ jakoÊci us∏ug rozliczeniowych w Europie, przyzna∏o Bankowi
Handlowemu w Warszawie S.A. nagrod´ „Best Bank for Settlement” za
rok 2006 w kategoriach „Equities” i „Fixed Income”. Nagroda ta jest
przyznawana na podstawie opinii klientów instytucjonalnych.

W zakresie transakcji na obligacjach skarbowych zawartych
z instytucjami finansowymi, wolumen obrotów w 2006 roku stanowi∏
odbicie sytuacji na polskim rynku. Zmiany zainteresowania inwestorów
zagranicznych polskimi papierami skarbowymi mia∏y odbicie
w wolumenie ogólnych obrotów na lokalnym rynku, tak˝e wÊród
polskich instytucji finansowych. JednoczeÊnie Bank utrzyma∏ swój
udzia∏ rynkowy w tym segmencie.

Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku Bank prowadzi∏ 10 312 rachunków
papierów wartoÊciowych.

W obszarze transakcji mi´dzybankowych rok 2006 by∏ trudny pod
wzgl´dem podejmowania d∏ugookresowych decyzji inwestycyjnych.
Du˝a zmiennoÊç nastrojów wÊród inwestorów zagranicznych,
spowodowana nik∏ymi perspektywami na decyzje Rady Polityki
Pieni´˝nej co do zmiany wysokoÊci obowiàzujàcych stóp procentowych
w krótkim okresie, w po∏àczeniu ze zmiennà sytuacjà w otoczeniu
zewn´trznym Banku, powodowa∏y nieoczekiwane zmiany na
rynku stopy procentowej, niepodparte ˝adnymi fundamentalnymi
przes∏ankami. O ile trend aprecjacyjny waluty lokalnej pomóg∏
zrealizowaç plany bud˝etowe w zakresie transakcji wymiany
walutowej, to wynik finansowy uzyskany na obligacjach
i instrumentach pochodnych na stop´ procentowà by∏ ni˝szy ni˝
w roku 2005. Du˝y wp∏yw na t´ sytuacj´ mia∏ fakt niekorzystnej
wyceny portfela bankowego obligacji skarbowych, która nie pozwoli∏a
na realizacj´ zysków na poziomie roku 2005.
W 2006 roku Bank utrzyma∏ rol´ animatora rynku w obszarze
produktów pochodnych, zarówno walutowych, jak i na stop´
procentowà, co potwierdza, jak bardzo Bank przyczynia si´ do
p∏ynnoÊci rynku i stabilnoÊci systemu finansowego.

 2006 roku Bank pe∏ni∏ obowiàzki depozytariusza dla siedmiu
W
Otwartych Funduszy Emerytalnych:
• A
 IG OFE,
• C
 ommercial Union OFE BPH CU WBK,
• G
 enerali OFE,
• ING Nationale Nederlanden Polska OFE,
• O
 FE Pocztylion,
• P
 ekao OFE,
• N
 ordea OFE
oraz dla:
• P
 racowniczego Funduszu Emerytalnego „S∏oneczna Jesieƒ”,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej S.A.
W 2006 roku Bank pe∏ni∏ obowiàzki depozytariusza dla 31 funduszy
i subfunduszy inwestycyjnych, zarzàdzanych przez nast´pujàce
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych:
• B
 Z WBK AIB TFI S.A.,
• P
 IONEER PEKAO TFI S.A.,
• P
 KO TFI S.A.,
• S
 EB TFI S.A.,
• L
 EGG MASON TFI S.A.,
• G
 E Debt TFI S.A.

BankowoÊç Przedsi´biorstw
Bank nale˝y do liderów bankowoÊci przedsi´biorstw w Polsce. Jego
udzia∏ w kredytach dla firm na koniec 2006 roku wyniós∏ 4,6% wobec
5,6% na koniec 2005 roku, natomiast w depozytach firm wyniós∏
odpowiednio 9,5% wobec 10,4% na koniec 2005 roku. Udzia∏ Banku
w emisji krótkoterminowych papierów d∏u˝nych, mierzony wielkoÊcià
zad∏u˝enia, spad∏ do 16,1% na koniec 2006 roku wobec 21,4% na
koniec 2005 roku.
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Obligacje zapadajàce w 2024 roku sà obecnie najd∏u˝szym
instrumentem d∏u˝nym w polskich z∏otych emitowanym w Polsce.
Inwestorzy zach´ceni atrakcyjnoÊcià konstrukcji obligacji
przychodowych oraz posiadaniem przez nie oceny ratingowej
nadanej przez Fitch Rating chcieli nabyç trzykrotnie wi´cej obligacji,
ni˝ oferowano. Wynik tej emisji Êwiadczy o ogromnym potencjale na
finansowanie si´ polskich podmiotów poprzez emisje obligacji
z nadanà ocenà ratingowà. Bank by∏ wspó∏organizatorem tej emisji.

Od po∏owy 2006 roku Bank dzia∏a w oparciu o nowy model obs∏ugi
przedsi´biorstw. W konsekwencji wprowadzenia nowego modelu
obs∏ugi klienta poszerzona zosta∏a oferta produktowa dla du˝ych
i Êrednich przedsi´biorstw. W pe∏ni zindywidualizowanà obs∏ugà
zosta∏a obj´ta grupa wszystkich klientów korporacyjnych Banku.
W bankowoÊci przedsi´biorstw potencjalnymi klientami Banku sà
wszystkie firmy dzia∏ajàce w Polsce, za wyjàtkiem sektorów trwale
wy∏àczonych ze wzgl´du na ogólnà polityk´ Banku oraz firm, które
znajdujà si´ na ÊciÊle okreÊlonych listach restrykcyjnych ze wzgl´du na
mi´dzynarodowe lub amerykaƒskie sankcje.
Pozycja Banku jest szczególnie silna w obs∏udze mi´dzynarodowych
korporacji oraz najwi´kszych polskich przedsi´biorstw. Bank posiada
tak˝e wiodàcà pozycj´ w obs∏udze transakcji na rynku pieni´˝nym
i walutowym. Celem Banku jest utrzymanie pozycji w tych segmentach
rynku. W obs∏udze najwi´kszych klientów silnym atutem Banku jest
jego przynale˝noÊç do Citigroup. Bank jest w stanie zaoferowaç
klientom unikalne us∏ugi, ∏àczàce jego znajomoÊç krajowego otoczenia
gospodarczego z mi´dzynarodowym doÊwiadczeniem i globalnym
zasi´giem Citigroup.

Ponadto nale˝y podkreÊliç, ˝e Zespó∏ Produktów Strukturyzowanych
Pionu Skarbu dokona∏ szeregu transakcji zabezpieczajàcych
ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe ekspozycji
d∏ugoterminowych zwiàzanych z finansowaniem najwi´kszych klientów
korporacyjnych. JednoczeÊnie kontynuowa∏ i rozwija∏ swojà aktywnoÊç
i wspó∏prac´ z przedsi´biorstwami w zakresie zarzàdzania ryzykiem na
rynkach towarowych m. in. surowców energetycznych oraz metali.
W 2006 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. by∏ czo∏owym
bankiem w Polsce pod wzgl´dem wartoÊci emisji w dystrybucji
krótkoterminowych papierów d∏u˝nych (tj. do 1 roku), z udzia∏em
w rynku wynoszàcym oko∏o 16% (dane wg biuletynu Fitch Ratings
29.12.2006 roku). Bank obs∏ugiwa∏ w tym czasie 28 programów emisji.
Dzi´ki wysokiej jakoÊci oferowanych produktów i us∏ug finansowych
oraz ich innowacyjnoÊci, Bank utrzymuje pozycj´ lidera, wspierajàc
klientów w realizacji planów rozwojowych przy wykorzystaniu
najnowszych struktur i instrumentów finansowych na coraz bardziej
konkurencyjnym i wymagajàcym polskim rynku bankowym oraz
uczestniczy w transakcjach finansowych o kluczowym znaczeniu dla
klientów i polskiej gospodarki.

BankowoÊç Korporacyjna i Inwestycyjna
Pion BankowoÊci Korporacyjnej Êwiadczy kompleksowe us∏ugi finansowe
dla ponad 140 najwi´kszych klientów, którzy, oprócz standardowych
produktów, potrzebujà równie˝ doradztwa w zakresie in˝ynierii
finansowej. Poszczególne departamenty w tym obszarze zapewniajà
koordynacj´ oferowanych produktów z zakresu skarbu i zarzàdzania
Êrodkami finansowymi, przygotowujà oferty kredytowe ró˝norodnych
form finansowania, prowadzà obs∏ug´ w zakresie fuzji i przej´ç oraz
innych form w ramach bankowoÊci inwestycyjnej. InnowacyjnoÊç
i konkurencyjnoÊç nowoczesnych struktur finansowania oferowanych
przez ten Pion jest wynikiem po∏àczenia lokalnej wiedzy i doÊwiadczenia,
a tak˝e wspó∏pracy w ramach globalnej struktury Citigroup.
W minionym roku Bank nie tylko skupia∏ si´ na zacieÊnianiu wspó∏pracy
z istniejàcymi klientami, ale tak˝e rozwija∏ wspó∏prac´ z nowymi
firmami dynamicznie rozwijajàcymi si´ zarówno na rynku krajowym
jak i mi´dzynarodowym. Wspierajàc dzia∏alnoÊç tych przedsi´biorstw,
Bank udziela∏ finansowania samodzielnie lub aran˝owa∏ i uczestniczy∏
w najwi´kszych kredytach konsorcjalnych oraz bra∏ udzia∏
w kluczowych transakcjach na rynku finansowym w Polsce. Warto
podkreÊliç, ˝e ∏àczna kwota kredytów konsorcjalnych, dla których Bank
by∏ g∏ównym organizatorem lub wspó∏organizatorem przekroczy∏a
14 mld z∏, a wyemitowanych papierów d∏u˝nych a˝ 29 mld z∏.
Na poczàtku 2006 roku wyodr´bniono w ramach Pionu Departament
obs∏ugujàcy sektor publiczny, którego g∏ównym celem jest oferowanie
ró˝norodnych struktur finansowania dla kluczowych projektów
infrastrukturalnych realizowanych na szczeblu centralnym i lokalnym.

BankowoÊç Przedsi´biorstw
Pion BankowoÊci Przedsi´biorstw obs∏uguje klientów, których roczne
przychody ze sprzeda˝y kszta∏tujà si´ w przedziale od 8 milionów
z∏otych do 1 miliarda z∏otych.
Majàc na celu bardziej efektywnà obs∏ug´ tak du˝ej i zró˝nicowanej
grupy klientów segmentu ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(„SME”), Bank wprowadzi∏ w po∏owie 2006 roku nowy model obs∏ugi
klientów. Model ten promuje bardziej indywidualnà obs∏ug´ ma∏ych
przedsi´biorstw w sytuacji istnienia u klienta szerokich potrzeb
produktowych oraz zmienia podejÊcie do pozyskiwania nowych klientów.
W wyniku zrewidowanego podejÊcia do pozyskiwania nowych klientów,
ale tak˝e w rezultacie sprawnego przeprowadzenia kilku dedykowanych
kampanii akwizycyjnych skierowanych do wyselekcjonowanych grup
klientów (realizowanych pod has∏ami: „handluj z nami”, „inwestuj
z nami” oraz „budujemy aktywa”) w 2006 roku Bank pozyska∏ ponad
930 nowych klientów w segmencie SME, z czego 40% w IV kwartale
roku. Dobry wynik IV kwarta∏u wsparty by∏ nowym programem
kredytowym oraz innowacyjnymi rozwiàzaniami produktowymi
w zakresie transakcji walutowych (internetowa platforma wymiany walut).

Do najwa˝niejszych transakcji 2006 roku nale˝a∏y:
• fi
 nansowanie zorganizowane dla PKN Orlen umo˝liwiajàce realizacj´
przej´cia litewskiej rafinerii AB Mazeikiu Nafta. Finansowanie
w postaci dwóch umów kredytowych na ∏àcznà kwot´ 1,6 mld euro
zapewnia konsorcjum oÊmiu polskich i zagranicznych banków
z udzia∏em Banku Handlowego w Warszawie S.A. Finansowanie
sk∏adajàce si´ z 5-letniego kredytu odnawialnego w kwocie 800 mln
euro oraz 6-miesi´cznego kredytu pomostowego w kwocie 800 mln
euro stanowi najwi´kszy program finansowania w historii koncernu,
a tak˝e najwi´ksze jednorazowe finansowanie zorganizowane na
rzecz polskiego przedsi´biorstwa;

W 2006 roku Bank zaprezentowa∏ swoim klientom z segmentu SME
kilka nowych produktów bankowych. Ze wzgl´du na fakt, ˝e segment
ten jest g∏ównym beneficjantem Êrodków pomocowych przyznawanych
przez Uni´ Europejskà w ramach nowego okresu bud˝etowania – w 2006
roku zaproponowano klientom us∏ugi doradztwa unijnego oferowanego
w ramach funkcjonujàcego w Banku Biura ds. Unii Europejskiej. Z us∏ug tych
klienci mogà korzystaç na ka˝dym z etapów ubiegania si´ o dotacj´ unijnà
– od analizy dost´pnych êróde∏ finansowania, przez przygotowanie wniosku
o dotacj´, a˝ do rozliczenia projektu.
W ofercie skierowanej do Sektora Publicznego znalaz∏ si´ atrakcyjny,
d∏ugoterminowy kredyt inwestycyjny wspó∏finansowany przez bank
Kreditanstalt für Wiederaufbau przy wspó∏udziale Komisji Europejskiej
– w ramach programu finansowania przedsi´wzi´ç inwestycyjnych
„Municipal Finance Facility”. Z kredytu tego skorzysta∏o w 2006 roku
osiem jednostek samorzàdu terytorialnego z ró˝nych cz´Êci Polski.
Kolejnym rozwiàzaniem oferowanym na szerokà skal´ Sektorowi
Publicznemu w 2006 roku by∏y karty przedp∏acone.
Dzi´ki nowemu kana∏owi dystrybucji dla transakcji wymiany walutowej
w trakcie 2006 roku w obszarze bankowoÊci przedsi´biorstw
zanotowano znaczàcy wzrost wartoÊci transakcji wymiany walutowej
wykonywanych przez klientów.

• finansowanie zorganizowane dla Ciech SA na zakup firmy z bran˝y
chemicznej – Organika Sarzyna SA. Ca∏kowita kwota 8-letniego
finansowania to 216 mln z∏, z czego udzia∏ Banku jako wiodàcego
wspó∏organizatora wynosi 65 mln z∏;
• transakcja z Korporacjà Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych S.A.
(KUKE) i jednym z rosyjskich armatorów. Jest to ubezpieczone
w 90% przez KUKE finansowanie produkcji i dostawy
4 kontenerowców;
• emisja II-ej transzy obligacji przychodowych dla Miejskich
Wodociàgów i Kanalizacji w Bydgoszczy na kwot´ 50 mln z∏.
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Ponadto, rok 2006 by∏ okresem aktywnego wyjÊcia do najwi´kszych
klientów SME z ofertà Corporate Finance, czego przyk∏adem jest
podpisanie w lipcu mandatu z jednym z klientów na publicznà emisj´
5-letnich obligacji na kwot´ 100 mln z∏.

W odpowiedzi na rosnàcy rynek „ma∏ej transakcji” firma wprowadzi∏a
Program PodejÊcia Portfelowego. Poprzez program oraz planowane
wdro˝enie szybkiej Êcie˝ki procesowania transakcji, jak równie˝
rozbudow´ zewn´trznych kana∏ów sprzeda˝y planowany jest
zdecydowany wzrost udzia∏u Handlowy-Leasing w tym, nowym dla
spó∏ki, segmencie.

Dzia∏alnoÊç maklerska
Grupa prowadzi dzia∏alnoÊç maklerskà na rynku kapita∏owym za
poÊrednictwem spó∏ki zale˝nej Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
(„DMBH”), w której posiada 100-procentowy udzia∏. DMBH powsta∏
1 kwietnia 2001 roku w wyniku przeniesienia majàtku Centrum Operacji
Kapita∏owych Banku (COK) na rzecz spó∏ki zale˝nej Citibrokerage S.A.
oraz zmiany nazwy.

Kluczowa dla spó∏ki pozostaje wspó∏praca z klientami Banku
Handlowego w Warszawie S.A. uwzgl´dniajàca segmenty klientów
obs∏ugiwanych w ramach:
• Pionu BankowoÊci Korporacyjnej,
• Pionu BankowoÊci Przedsi´biorstw,
• Departamentu Ma∏ych Przedsi´biorstw.

WartoÊç transakcji rozliczonych w 2006 roku przekroczy∏a 35,7 mld z∏,
notujàc jednoprocentowy wzrost obrotów w stosunku do 2005 roku.
Liczba kontraktów rozliczanych za poÊrednictwem DMBH w 2006 roku
wzros∏a o 198% i wynios∏a 182 021 sztuk.

W obszarze dwóch pierwszych segmentów w III i IV kwartale 2006
roku dokonany zosta∏ przeglàd programów kredytowych. G∏ównym
celem przeglàdu by∏o rozszerzenie oferty produktowej oraz
przyspieszenie procesu akceptacji nowych produktów.
W obszarze oferty i obs∏ugi klientów zosta∏ opracowany i wdro˝ony
projekt oferty ubezpieczeniowej, w którym rozszerzono zakres
Êwiadczonych us∏ug o serwis szkodowy. Uruchomiono Centrum Obs∏ugi
Szkód. Spó∏ka podpisa∏a nowà umow´ brokerskà z Nord Partner oraz
nowà umow´ z g∏ównym ubezpieczycielem PZU.

Istotna zmiana struktury inwestorów dzia∏ajàcych na GPW
(wzrost udzia∏u inwestorów indywidualnych kosztem inwestorów
zagranicznych) sta∏a si´ jednà z przyczyn spadku udzia∏u
DMBH w obrotach gie∏dowych. Najwa˝niejszym czynnikiem
wewn´trznym, który wp∏ynà∏ na pozycj´ DMBH, by∏a wymiana
zespo∏u sprzeda˝owego, do której dosz∏o w po∏owie roku. Zmiana ta
mia∏a znaczàcy wp∏yw na wysokoÊç udzia∏ów w obrotach na rynku
gie∏dowym akcji. DMBH straci∏ pozycj´ lidera, jednak udzia∏ w rynku
wzrasta∏ na przestrzeni IV kwarta∏u i ostatecznie DMBH zakoƒczy∏ rok
11% udzia∏em w ca∏oÊci obrotu na rynku.

Du˝à uwag´ skierowano na ulepszanie serwisu posprzeda˝owego oraz
wzmocnienie zespo∏u Dzia∏u Obs∏ugi Leasingu. Uzyskane w badaniach
opinie i oczekiwania klientów wykorzystano do wewn´trznej
reorganizacji oraz udoskonalania procesów. Celem dzia∏aƒ jest
zapewnienie dobrego i kompleksowego serwisu posprzeda˝owego oraz
wzrost zadowolenia klientów z obs∏ugi spó∏ki.
Od poczàtku roku podpisano umowy na kwot´ 430,7 mln z∏, co
stanowi 37% wzrost wartoÊci netto aktywów oddanych w leasing
w porównaniu do 2005 roku.

Na koniec 2006 roku DMBH pe∏ni∏ funkcj´ Animatora dla 43 spó∏ek,
co stanowi 15,4% wszystkich akcji notowanych na GPW. Dodatkowo
DMBH pe∏ni t´ funkcj´ dla kontraktów terminowych na indeks WIG20.
Warto zaznaczyç, ˝e wÊród animowanych spó∏ek znalaz∏y si´ dwie
spó∏ki zagraniczne notowane równolegle na macierzystych rynkach.

Wybrane pozycje rachunku wyników i bilansu*

W 2006 roku DMBH poÊredniczy∏ w przeprowadzeniu emisji akcji
serii C spó∏ki Elektrobudowa SA. Akcje by∏y oferowane w ramach
realizacji opcji mened˝erskiej skierowanej do zarzàdu spó∏ki
i kierownictwa wy˝szego szczebla. WartoÊç emisji wg ceny emisyjnej
wynios∏a 5,26 mln z∏.

Udzia∏ Banku
Wynik
Suma
Kapita∏
w kapitale
finansowy
bilansowa
w∏asny
Nazwa spó∏ki Siedziba zak∏adowym 31.12.2006 31.12.2006 netto za
spó∏ki
2006 rok
%

Wybrane pozycje rachunku wyników i bilansu*

Nazwa spó∏ki

HandlowyWarszawa
-Leasing Sp. z o.o.

Udzia∏ Banku
Wynik
Suma
Kapita∏
w kapitale
finansowy
bilansowa
w∏asny
Siedziba zak∏adowym 31.12.2006 31.12.2006 netto za
spó∏ki
2006 rok
%

Dom Maklerski
Banku
Warszawa
Handlowego S.A.

931 863

103 339

100,00

784 664

199 969

26 036

*dane w trakcie audytu

tys. z∏

100,00

tys. z∏

Segment BankowoÊci Detalicznej
24 341

Karty kredytowe

*dane w trakcie audytu

W trakcie ca∏ego roku Bank podjà∏ szereg dzia∏aƒ zmierzajàcych
zarówno do wzrostu liczby, jak i wartoÊci transakcji dokonywanych
kartami kredytowymi. Tym samym Bank pozosta∏ liderem rynku pod
wzgl´dem wartoÊci dokonywanych transakcji oraz salda zad∏u˝enia
klientów, a liczba wydanych kart kredytowych wynios∏a na koniec
grudnia 2006 roku prawie 663 tysiàce. Stanowi to 14% wzrost
w stosunku do tego samego okresu w ubieg∏ym roku. Karty Kredytowe
Citibank pozosta∏y równie˝ najcz´Êciej u˝ywanymi kartami na rynku
– Êrednia liczba transakcji by∏a ponad 2,5-krotnie wi´ksza ni˝ na innych
kartach, co da∏o Bankowi oko∏o 25% udzia∏ w rynku.

Dzia∏alnoÊç leasingowa
W styczniu 2006 roku nastàpi∏o prawne po∏àczenie spó∏ek Handlowy-Leasing SA oraz Citileasing Sp. z o.o. Spó∏ka po po∏àczeniu nosi nazw´
Handlowy-Leasing Sp. z o.o. („Handlowy-Leasing”).
Od poczàtku roku intensyfikowano dzia∏ania dotyczàce oferty
produktowej. Aktywowano i rozszerzono ofert´ w nowych programach
dotyczàcych maszyn budowlanych oraz maszyn do obróbki metalu.
Wdro˝ono zmiany zwi´kszajàce ofert´ produktów Handlowy-Leasing.
Obecnie spó∏ka oferuje tak˝e produkty dla szerokiej grupy klientów
nieb´dàcych klientami Banku w nast´pujàcych programach:

W czerwcu 2006 roku Bank wdro˝y∏ innowacyjny proces sprzeda˝y
kart kredytowych, w ramach którego klient ubiegajàcy si´ o kart´ nie
musi przedk∏adaç dokumentów dochodowych. Karta nawet z wysokim
limitem wydawana jest w oparciu o dochody deklarowane przez klienta
na wniosku o wydanie karty. Klient mo˝e uzyskaç w ten sposób nawet
kart´ z∏otà.
W sierpniu 2006 roku otwarty zosta∏ nowy kana∏ sprzeda˝y – „standy”
(niewielkie placówki Banku, w których doradcy oferujà klientom karty
kredytowe). Standy ustawiane sà w centrach handlowych oraz na
stacjach BP, a wi´c w miejscach gwarantujàcych pojawienie si´ du˝ej
liczby potencjalnych klientów. Na dzieƒ 31 grudnia 2006 roku takie
stanowiska funkcjonowa∏y w 7 centrach handlowych oraz na ponad
50 stacjach BP.

• Â
 rodki transportu drogowego oraz wózki wid∏owe,
• M
 aszyny poligraficzne (maszyny drukujàce i introligatorskie oraz
sprz´t Pre-Press),
• Maszyny do obróbki metalu,
• Maszyny do obróbki drewna,
• Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• Maszyny pakujàce,
• Maszyny budowlane.
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Rachunki bankowe

W ramach strategii koncentracji na potrzebach klienta wdro˝ona
zosta∏a znaczàca zmiana w Pakiecie Bezpieczeƒstwa dla kart
kredytowych. Poczàwszy od 1 stycznia 2006 roku, Pakiet
Bezpieczeƒstwa jest opcjonalny. Do pakietu zosta∏y dodane trzy nowe
ubezpieczenia. Obecnie Pakiet Bezpieczeƒstwa sk∏ada si´ z pi´ciu
ubezpieczeƒ: „Bezpieczna Podró˝”, „Opóênienie Odlotu”, „Opóênienie
Baga˝u”, „Bezpieczne Zakupy” i „Taƒsze Zakupy”.

W roku 2006 Bank prowadzi∏ szereg akcji marketingowych
majàcych na celu akwizycj´ rachunków zarówno w segmencie
klientów zamo˝nych (CitiGold), jak i Êredniozamo˝nych. W wyniku
tych dzia∏aƒ, mimo przeprowadzonej na poczàtku roku akcji
zamykania nieaktywnych rachunków, wzros∏a zarówno liczba relacji
z klientami, jak i ogólna liczba obs∏ugiwanych rachunków. Poprawi∏a
si´ tak˝e jakoÊç portfela obs∏ugiwanych rachunków, co ma swoje
odzwierciedlenie m.in. w zwi´kszeniu o ok. 20% Êredniego salda na
rachunku (porównujàc grudzieƒ 2006 roku do grudnia 2005 roku).
RównoczeÊnie, w celu pozyskania i utrzymania depozytów, Bank
prowadzi∏ od kwietnia 2006 roku akcje marketingowe, w ramach
których oferowa∏ na atrakcyjnych warunkach zarówno zwyk∏e
depozyty, jak i produkty ∏àczone obejmujàce tradycyjny depozyt
oraz jeden z produktów inwestycyjnych. Akcje te by∏y wspierane
intensywnà komunikacjà marketingowà i przyczyni∏y si´ do pozyskania
znacznej kwoty nowych depozytów, a tak˝e do popularyzowania wÊród
klientów nowoczesnych produktów inwestycyjnych.
Pod koniec 2006 roku wprowadzono do oferty konto internetowe
CitiOne Direct charakteryzujàce si´ mo˝liwoÊcià jego za∏o˝enia
i obs∏ugi bez koniecznoÊci wizyty w oddziale, a tak˝e niskimi op∏atami.
Konto internetowe CitiOne Direct to propozycja dla osób, które chcà
swobodnie zarzàdzaç swoimi finansami, kontaktujàc si´ z Bankiem
g∏ównie poprzez Internet lub telefon.
Bank obni˝y∏ te˝ oprocentowanie linii kredytowej w rachunku osobi
stym przy zachowaniu unikalnego na rynku 7-dniowego okresu bezod
setkowego w ka˝dym miesiàcu. Prowadzone by∏y równie˝ prace nad
uproszczeniem procedury przyznawania i podnoszenia linii kredytowej
tak, aby by∏a ona ∏atwo dost´pna dla jak najwi´kszej grupy klientów. Dla
wi´kszoÊci klientów Bank oferuje lini´ kredytowà w rachunku osobistym
w oparciu o deklarowane wp∏ywy Êrodków na rachunek.

W sferze poszerzania oferty produktowej Bank wyda∏ w marcu
limitowanà Kart´ Kredytowà MasterCard FIFA 2006 – z okazji
Mistrzostw Êwiata FIFA 2006. W II kwartale Bank osiàgnà∏ znakomite
wyniki sprzeda˝owe kart MasterCard FIFA.
Dodatkowo, w tym samym miesiàcu Bank zaoferowa∏ posiadaczom
Kart Kredytowych Citibank unikalnà na polskim rynku mo˝liwoÊç
znacznego podniesienia limitu kredytowego i dokonania przelewu
w ci´˝ar podniesionego limitu. Powsta∏e zad∏u˝enie klient sp∏aca
w równych miesi´cznych ratach. Us∏uga ta odnios∏a bardzo du˝y
sukces – zad∏u˝enie z tego tytu∏u na koniec roku wynios∏o prawie 160 mln z∏.
W paêdzierniku 2006 roku na polskim rynku pojawi∏a si´ nowa oferta
– Karta Kredytowa Citibank przeznaczona dla studentów. Karta
przyznawana jest studentom dowolnego roku i kierunku jedynie
na podstawie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej. Karta
oferowana jest tej grupie klientów na specjalnych, bardzo atrakcyjnych
warunkach – Bank nie wymaga ˝adnych dokumentów dochodowych,
posiadania konta osobistego lub osiàgni´cia okreÊlonej Êredniej ocen.
Ka˝dy student otrzymuje limit kredytu w wysokoÊci 2 tys. z∏ (limit
wzrasta do 3 tys. z∏ po przedstawieniu zaÊwiadczenia o stypendium).
Na czas studiów klient zwolniony jest ca∏kowicie z op∏aty rocznej, co
jest unikalnà ofertà na polskim rynku. Oferta spotka∏a si´
z ogromnym zainteresowaniem wÊród studentów, na co wskazujà
wyniki sprzeda˝owe na pierwszych pilota˝owych uczelniach.
W listopadzie 2006 roku Bank zaproponowa∏ obecnym posiadaczom
swoich kart kredytowych ofert´ karty dodatkowej dla m∏odzie˝y.
Karta przygotowana zosta∏a z myÊlà o osobach od 13. roku ˝ycia
– stanowi alternatyw´ „kieszonkowego”, gdzie to doros∏y okreÊla
limit dost´pnych Êrodków. Klienci nie ponoszà op∏at za wydanie
i korzystanie z karty dodatkowej przez ca∏y okres jej u˝ytkowania,
a Bank gwarantuje im wszystkie dotychczasowe przywileje zwiàzane
z typem danej karty.
Dla posiadaczy Motokarty Kredytowej Citibank-BP dost´pna sta∏a
si´ nowa us∏uga MotoVip polegajàca na ca∏odobowej opiece nad
samochodem klienta, w której sk∏ad wchodzi: 24-godzinna opieka
konsultanta, poradnictwo w zakresie post´powania na miejscu
wypadku, udzielanie pierwszej pomocy, pomoc w likwidacji szkód
komunikacyjnych, a tak˝e specjalne promocje na us∏ugi w kilkuset
serwisach na terenie ca∏ej Polski. Klienci otrzymujà tak˝e mo˝liwoÊç
zakupu opon i szyb po ni˝szych cenach. Wszystkie te us∏ugi dost´pne
sà dla posiadaczy kart kredytowych Citibanku. Mogà oni dokonywaç
transakcji kartà przez telefon. Us∏uga MotoVIP zosta∏a udost´pniona
posiadaczom Motokarty Kredytowej Citibank-BP bezp∏atnie.
Ponadto, Program Rabatowy Kart Kredytowych Citibank zosta∏
poszerzony o nowe punkty udzielajàce zni˝ek posiadaczom wszystkich
kart kredytowych Citibank. Zni˝ki sà obecnie oferowane w ponad
2300 sklepach i punktach us∏ugowych.

Produkty kredytowe
W lutym 2006 roku nastàpi∏o pe∏ne dostosowanie Kredytu Citibank
do wymogów Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W ramach
tych dzia∏aƒ wprowadzono nowe oprocentowanie kredytów zgodnie
z wymogiem 4-krotnoÊci Stopy Lombardowej. Zadbano, aby
w przypadku zmiany tej stopy oprocentowanie kredytów by∏o
automatycznie dostosowywane do wymogów tej ustawy. Maksymalna
op∏ata przygotowawcza nie przekracza 5% wartoÊci kredytu. Do
Regulaminu Kredytu wprowadzono informacj´ na temat op∏at
windykacyjnych.
Powy˝sze zmiany nie mia∏y znaczàcego wp∏ywy na dochodowoÊç
produktu, gdy˝ oprocentowanie Kredytu Citibank przed wprowadzeniem
wy˝ej wymienionej ustawy by∏o w wi´kszoÊci przypadków ni˝sze od
wymaganego przez t´ ustaw´.
W listopadzie 2006 roku oferta produktowa Banku zosta∏a poszerzona
o kredyt zabezpieczony na nieruchomoÊci – Po˝yczka Hipoteczna.
Bank proponuje kredyty w polskich z∏otych do wysokoÊci 80%
wartoÊci nieruchomoÊci. W ramach oferty kredyt mo˝e byç udzielony
maksymalnie do wartoÊci 1,5 mln z∏ (3 mln z∏ dla klientów Citigold) i na
okres do 30 lat. Oprocentowanie kredytu uzale˝nione jest od oceny
historii i wiarygodnoÊci kredytowej klientów. Ârodki pochodzàce
z kredytu mogà byç przeznaczone na dowolny cel konsumpcyjny m.in.
konsolidacj´ wszystkich zobowiàzaƒ finansowych posiadanych przez
klienta, sp∏at´ istniejàcego kredytu hipotecznego/mieszkaniowego,
remont/wykoƒczenie nieruchomoÊci itp.

W kwietniu 2006 roku Bank zosta∏ uhonorowany przez MasterCard
nagrodà Golden Rock Award w uznaniu za osiàgni´cia i wk∏ad w rozwój
rynku kart presti˝owych w 2005 roku. Nagroda zosta∏a przyznana
podczas oficjalnej, corocznej Gali MasterCard w dniu 19 kwietnia 2006
roku. Nagroda ta dowodzi, ˝e Bank utrzymuje pozycj´ lidera na rynku
kart presti˝owych i wykazuje innowacyjne podejÊcie w identyfikowaniu
i zaspokajaniu potrzeb klientów w ró˝nych segmentach.

Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe
W 2006 roku oferta produktów inwestycyjnych zosta∏a poszerzona
o zagraniczne fundusze inwestycyjne BlackRock Merrill Lynch oraz
6 nowych funduszy krajowych – ING Funduszy Parasolowy, ING
Fundusz Ma∏ych i Ârednich Spó∏ek, ING Subfundusz Budownictwa
i NieruchomoÊci, UniStoprocent Bis, UniAktywna Alokacja 95%,
UniAkcje Nowa Europa. Dynamicznie rozwija∏a si´ tak˝e oferta
obligacji strukturyzowanych, a liczba zaoferowanych subskrypcji
podwoi∏a si´ w porównaniu z poprzednim rokiem. W rezultacie wartoÊç
portfela obligacji strukturyzowanych nale˝àcych do klientów CitiGold
wzros∏a o 50%.

BankowoÊç Detaliczna
Udzia∏ Banku w kredytach osób fizycznych ogó∏em (∏àcznie z kredytami
hipotecznymi) spad∏ do 2,4% na koniec 2006 roku, wobec 2,5% na
koniec 2005 roku, zaÊ w depozytach udzia∏ na koniec 2006 wyniós∏
2,0% w porównaniu z 2,2% na koniec roku 2005.

93

Raport Roczny 2006

Równie˝ w zakresie produktów ubezpieczeniowych Bank wprowadzi∏
szereg innowacji. W marcu 2006 roku do oferty banku do∏àczy∏y
nowe produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe: Portfel Funduszy
Zagranicznych Euro oraz Portfel Funduszy Zagranicznych Dolar,
które powiàzane sà z zagranicznymi ubezpieczeniowymi funduszami
kapita∏owymi Franklin Templeton, Credit Suisse i Merrill Lynch.
W kwietniu 2006 roku wprowadzono nowy, unikalny na polskim rynku
produkt ubezpieczeniowy obs∏ugiwany przez STUn˝ Ergo Hestia S.A.
– ubezpieczenie na do˝ycie SuperEmerytura z gwarantowanym co do
wysokoÊci Êwiadczeniem, które wyp∏acane jest przez Towarzystwo
po up∏ywie okresu sk∏adkowego w postaci comiesi´cznej, do˝ywotniej
renty, bàdê w formie jednorazowej wyp∏aty. W 2006 roku zosta∏a
rozszerzona oferta Polisy Gwarancyjnej, czyli prostego w obs∏udze
ze strony klienta ubezpieczenia na ˝ycie i do˝ycie o charakterze
oszcz´dnoÊciowym z jednorazowà sk∏adkà, o nowe, krótsze okresy
umowy ubezpieczenia oraz wariant w dolarach amerykaƒskich.
Obecnie ubezpieczenie to jest oferowane klientom w polskich z∏otych
na okresy: pi´ciu, trzech oraz jednego roku, a w dolarach na okres
trzech lat. Rok 2006 by∏ rekordowy pod wzgl´dem wzrostu aktywów
w ramach Portfela Inwestycyjnego, produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego obs∏ugiwanego przez AEGON Towarzystwo
Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. Wp∏aty klientów z tytu∏u tego produktu
osiàgn´∏y w 2006 roku 782 miliony z∏, a dynamika wzrostu aktywów
w porównaniu do roku ubieg∏ego ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 128%.

Na prze∏omie 2005 i 2006 roku przeprowadzona zosta∏a reorganizacja
segmentu CitiBusiness obejmujàca usprawnienie procesów w obszarach
operacji pomocniczych, kredytowych i dystrybucji, majàca na celu
udoskonalenie modelu obs∏ugi klientów oraz umo˝liwiajàca trwa∏y
rozwój biznesu.
Oferta CitiBusiness opiera si´ na koncepcji sprzeda˝y produktów
i us∏ug w postaci pakietów produktowych odpowiadajàcych
specyficznym potrzebom firm o ró˝nym profilu dzia∏alnoÊci.
W paêdzierniku 2006 roku zestaw dotychczas oferowanych pakietów
podstawowych us∏ug bankowych CitiBusiness Rozwój i CitiBusiness
Premium wzbogacony zosta∏ o nowy pakiet CitiBusiness Wymiana.
Pakiet ten zosta∏ stworzony z myÊlà o dynamicznie rozwijajàcym si´
segmencie firm prowadzàcych dzia∏alnoÊç eksportowà i/lub importowà
i zawiera szereg rozwiàzaƒ szczególnie atrakcyjnych dla podmiotów
realizujàcych zagraniczne transakcje handlowe i rozliczenia
w walutach obcych. Wprowadzeniu nowego pakietu towarzyszy∏
znaczàcy wzrost liczby otwieranych rachunków firmowych, jak równie˝
wzrost wolumenu obs∏ugiwanych przez Bank transakcji walutowych
w ostatnim kwartale 2006 roku.
Ofert´ podstawowych produktów bankowych uzupe∏nia zestaw
nowoczesnych narz´dzi finansowania ma∏ych firm, wprowadzonych
w kwietniu 2006 roku jako Program Kredytowy CitiBusiness. Program
ten uwzgl´dnia ró˝norodnoÊç segmentu ma∏ych przedsi´biorstw
w zakresie form prawnych, typów prowadzonej ksi´gowoÊci oraz
wielkoÊci przychodów, dlatego w celu zapewnienia efektywnoÊci
procesów podejmowania decyzji kredytowych ró˝nicuje ofert´
produktowà oraz metody analizy zdolnoÊci kredytowej w zale˝noÊci
od profilu przedsi´biorstwa.

W 2006 roku Bank umocni∏ swojà pozycj´ na rynku us∏ug typu
private banking i osiàgnà∏, wed∏ug szacunków, 16% udzia∏ w rynku
pod wzgl´dem wartoÊci zgromadzonych aktywów. WartoÊç aktywów
klientów CitiGold wzros∏a w 2006 roku o 14%, zaÊ liczba rachunków
zwi´kszy∏a si´ o 19% i przekroczy∏a 20 tysi´cy. Us∏uga CitiGold Wealth
Management wyró˝nia si´ na tle konkurencji szerokà gamà produktów
inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach „otwartej
architektury produktowej”.

W lipcu 2006 roku w ramach oferty kredytowej CitiBusiness
wprowadzono Program Redukcji Cen, który jest nowoczesnym
systemem umo˝liwiajàcym pracownikom sprzeda˝y CitiBusiness
negocjacj´ warunków realizacji ka˝dej transakcji kredytowej
zawieranej z nowym dla Banku klientem. Narz´dzie to w znacznym
stopniu wspar∏o istniejàce dotychczas procesy sprzeda˝y kredytów
CitiBusiness.

Internet i inne zdalne kana∏y obs∏ugi
W 2006 roku Bank kontynuowa∏ popularyzacj´ platformy internetowej
Citibank Online (CBOL), w wyniku czego odnotowano wzrost liczby
u˝ytkowników, którzy przynajmniej raz skorzystali z platformy
internetowej do ponad 455 tysi´cy, co oznacza 34% wzrost
w stosunku do koƒca 2005 roku. Liczba transakcji wykonywanych
poprzez Citibank Online stanowi∏a w 2006 roku ponad 80% ogó∏u
transakcji finansowych inicjowanych przez klientów indywidualnych
w Sektorze BankowoÊci Detalicznej.

Odpowiadajàc na stale rosnàce potrzeby klientów segmentu
mikroprzedsi´biorstw Bank w 2006 roku adaptowa∏ na potrzeby oferty
CitiBusiness tak˝e inne produkty i us∏ugi bankowe, dotàd dost´pne
jedynie w ramach oferty dla wi´kszych przedsi´biorstw.
W marcu 2006 roku wprowadzona zosta∏a oferta doradztwa unijnego,
umo˝liwiajàca ma∏ym firmom uzyskanie profesjonalnej pomocy
w zakresie wyszukiwania dost´pnych êróde∏ finansowania ich potrzeb
ze Êrodków UE, wst´pnej oceny mo˝liwoÊci uzyskania dotacji,
opracowania dokumentacji aplikacyjnej, a tak˝e monitorowania bàdê
zarzàdzania projektem unijnym.

Bank aktywnie promuje tak˝e us∏ug´ Wyciàg Online, rejestrujàc sta∏y
przyrost u˝ytkowników, tym samym generujàc znaczàce oszcz´dnoÊci.
Na koniec 2006 roku liczba korzystajàcych z tej us∏ugi klientów
przekroczy∏a 69 tysi´cy.
W maju 2006 Bank wdro˝y∏ dodatkowe zabezpieczenia bankowoÊci
internetowej Citibank Online, które polegajà na wprowadzeniu
jednorazowych hase∏ dla autoryzacji nowych odbiorców.
Has∏a wysy∏ane sà do klientów poprzez SMS-y.

W czerwcu 2006 roku uruchomiono w ramach CitiBusiness wspólnà
inicjatyw´ Banku i najstarszego banku w∏oskiego – Monte dei Paschi di Siena,
polegajàcà na wspieraniu w formie doradztwa wspó∏pracy gospodarczej
prowadzonej przez firmy w∏oskie i polskie na terenie obu krajów.

Poczàwszy od 4 marca 2006 roku, Bank zaoferowa∏ klientom us∏ug´
CitiAlerts, która zastàpi∏a dotychczasowà us∏ug´ CitiGSM. CitiAlerts
polega na systematycznym wysy∏aniu przez Bank informacji o Karcie
Kredytowej Citibank i o Koncie Osobistym Citibank. Powiadomienia
CitiAlerts wysy∏ane sà na bie˝àco lub w trybie dziennym, w formie
komunikatu e-mail lub SMS. Przekazywane komunikaty dotyczà
m.in. salda zad∏u˝enia na karcie kredytowej, terminu sp∏aty
zad∏u˝enia, transakcji dokonanych kartà kredytowà, salda i operacji
na koncie. Us∏uga CitiAlerts jest dost´pna w formie dwóch pakietów
zró˝nicowanych pod wzgl´dem zakresu przekazywanych informacji
oraz cz´stotliwoÊci ich wys∏ania. Do wyboru sà pakiety Standard
i Premium. Liczba u˝ytkowników na koniec grudnia wynios∏a prawie
77 tysi´cy, tym samym wzros∏a o 20% w porównaniu z grudniem
2005 roku.

W paêdzierniku 2006 roku do oferty CitiBusiness zosta∏ w∏àczony
bogaty zestaw kart obcià˝eniowych (typu „charge”) Citibank Visa
Business, znacznie usprawniajàcych procesy zarzàdzania wydatkami
w firmach i oferujàcych ró˝norodne pakiety us∏ug dodatkowych, w tym
ubezpieczeniowych.
Sta∏emu rozwojowi oferty produktowej w 2006 roku towarzyszy∏y
liczne akcje sprzeda˝y krzy˝owej (X-Sell) oraz akwizycji nowych
klientów dla Banku. W ramach tych dzia∏aƒ na uwag´ zas∏ugujà
precyzyjnie kierowane akcje sprzeda˝y kredytów do istniejàcego
portfela klientów CitiBusiness, aktywnoÊci majàce na celu pozyskanie
klientów dla tego segmentu wÊród klientów Banku prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà, jak równie˝ przeprowadzona w IV kwartale
2006 roku ogólnopolska kampania akwizycyjna pod has∏em
„Oferta na Twoich Warunkach”.

BankowoÊç mikroprzedsi´biorstw CitiBusiness
Od 2004 roku Bank Detaliczny posiada ofert´ CitiBusiness
dedykowanà ma∏ym przedsi´biorstwom o rocznych przychodach ze
sprzeda˝y nieprzekraczajàcym 8 mln z∏, bez wzgl´du na form´ prawnà
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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CitiFinancial

• Wymiana infrastruktury serwerowej i wdro˝enie nowej wersji
aplikacji eOrders, s∏u˝àcej do sk∏adania zleceƒ przez klientów. Dzi´ki
temu mo˝na by∏o zmniejszyç koszty serwisu o prawie 30% oraz
zredukowaç liczb´ serwerów o prawie 50% (15 sztuk);
• Implementacja mechanizmu wysy∏ania informacji o transakcjach
klientów us∏ugi SpeedCollect kilka razy w ciàgu dnia, dzi´ki któremu
klienci majà mo˝liwoÊç przyspieszenia procesu rozliczania tych
transakcji w swoich systemach ksi´gowych;
• Wprowadzenie nowego, wydajniejszego sposobu przesy∏ania do
systemu bankowoÊci elektronicznej CitiDirect informacji o tran
sakcjach przeprowadzonych przez klientów korporacyjnych Banku.
Nowe rozwiàzanie umo˝liwia szybsze aktualizowanie informacji dla
klientów w systemie bankowoÊci elektronicznej i usprawnia procesu
uzgadniania transakcji inicjowanych w systemie CitiDirect;
• Uruchomienie wydajniejszej infrastruktury serwerowej i wdro˝enie
nowej wersji g∏ównego systemu Kondor+ w Pionie Skarbu;
• Wdro˝enie cz´Êciowej automatyzacji procesowania transakcji oraz
walidacji klientowskich zleceƒ p∏atniczych, inicjowanych w formie
papierowej, w oparciu o dost´pne systemy i technologi´ Adobe Forms;
• Wdro˝enie zmian umo˝liwiajàcych raportowanie z aplikacji eTIS,
wspomagajàcej proces kredytowy w Banku, zgodne z wymaganiami
projektu Bazylea II w obszarze Ryzyka Kredytowego;
• Migracja Êrodowiska serwerowego dla krytycznych aplikacji Sorbnet
i Elbon do obowiàzujàcego w Banku standardu po∏àczone z wymianà
wersji bazy danych Sybase na wspieranà przez producenta wersj´ 9.0.2;
• Migracja po∏àczeƒ pomi´dzy siecià oddzia∏ów CitiFinancial a Centralà
Banku do technologii MPLS w oparciu o porozumienia z dostawcami.
Wprowadzenie tej nowej technologii pozwala na uzyskanie szerszego
pasma po∏àczeƒ przy bardziej efektywnym modelu kosztowym;
• Implementacja centralnego systemu wykonywania kopii zapasowych
dla danych przechowywanych na serwerach rozproszonych w sieci
oddzia∏ów Banku;
• W zakresie kart kredytowych wprowadzono nowà funkcjonalnoÊç
umo˝liwiajàcà wysy∏anie wyciàgów bankowych i kartowych mailem
wed∏ug profilu klienta. Us∏uga eliminuje koniecznoÊç wysy∏ania
wyciàgów pocztà i stanowi rozbudow´ wdro˝onej wczeÊniej us∏ugi
e-statement. Umo˝liwia równie˝ wysy∏anie powiadomieƒ SMS-owych
wed∏ug wybranego przez klienta profilu, np. przypomnienie o sp∏acie
zad∏u˝enia, obcià˝enie rachunku karty itp. Ponadto wdro˝ono
równie˝ program lojalnoÊciowy pozwalajàcy na zró˝nicowanie op∏aty
rocznej w zale˝noÊci od historii wykorzystania karty w ciàgu roku;
• W zakresie Systemów BankowoÊci Internetowej i Hurtowni Danych,
wdro˝ono zmiany w obszarze bezpieczeƒstwa dla systemu CBOL
polegajàce na wprowadzeniu autoryzacji p∏atników; pozwalajà one
na minimalizacj´ ryzyka zwiàzanego z oszustwami w bankowoÊci
internetowej poprzez wdro˝enie hase∏ jednorazowych dla autoryzacji
nowych odbiorców. Jest to pierwsza faza zmian planowanych
w 2006 roku zwiàzanych z zabezpieczaniem platformy internetowej
i uwierzytelnieniem klienta;
• Ulepszenie procesu decyzji kredytowych poprzez automatyzacj´
kryteriów polityki kredytowej, skutkiem czego b´dà natychmiastowe
decyzje kredytowe oraz mo˝liwoÊç niezale˝nego testowania nowych
strategii kredytowych.

Od koƒca 2002 roku pod markà CitiFinancial Bank oferuje
produkty dla segmentu klientów o Êrednich lub niskich dochodach.
Podstawowa oferta produktowa sk∏ada si´ z Po˝yczki Gotówkowej,
Po˝yczki na Konsolidacj´ Zad∏u˝enia oraz Po˝yczki Hipotecznej.
Produkty oferowane sà poprzez sieç w∏asnych oddzia∏ów, jak
równie˝ autoryzowane punkty i proces centralny, czyli poÊredników
finansowych i brokerów.
W ciàgu roku prowadzone by∏y równie˝ prace zwiàzane ze
zmianami polityki przyznawania po˝yczek celem poszerzenia
grupy potencjalnych klientów. Testowano mi´dzy innymi ofert´
przyznawania Po˝yczki Gotówkowej dla wybranych grup zawodowych
na podstawie dokumentów potwierdzajàcych kwalifikacje do
wykonywania danego zawodu (wolne zawody).
Dla zapewnienia klientom lepszego dost´pu do produktów, w 2006
roku Bank uruchomi∏ 38 nowych oddzia∏ów oraz 12 autoryzowanych
punktów. Na koniec roku sieç dystrybucji CitiFinancial liczy∏a
99 oddzia∏ów i 12 autoryzowanych punktów.
Dodatkowo, w IV kwartale 2006 roku do sieci oddzia∏ów CitiFinancial
wprowadzono kart´ kredytowà Citibank Visa Silver. Za pomocà
uproszczonej aplikacji mogà si´ o nià ubiegaç klienci starajàcy si´
o Po˝yczk´ Gotówkowà lub Po˝yczk´ Hipotecznà.
W 2006 roku na znaczeniu zyska∏ równie˝ kana∏ internetowy
uruchomiony pod koniec 2005 roku. Z kana∏u tego pod koniec roku
pochodzi∏o oko∏o 2% nowych klientów, których koszt pozyskania
by∏ zdecydowanie ni˝szy ni˝ innych klientów, a poziom akceptacji
wniosków z tego kana∏u by∏ zdecydowanie powy˝ej Êredniej.

Sieç placówek
W roku 2006 dynamicznie rozwijano sieç placówek CitiFinancial
i równolegle prowadzono prace nad restrukturyzacjà sieci placówek
korporacyjnych i detalicznych majàcà na celu optymalizacj´ kosztów
dzia∏ania oraz dost´pnoÊci dla klientów.
Sieç oddzia∏ów CitiFinancial zosta∏a rozbudowana do 111 placówek
(wzrost o 50 jednostek w stosunku do koƒca 2005 roku). Otwarto
38 oddzia∏ów i 12 agencji – placówek partnerskich, dzia∏ajàcych pod
logo CitiFinanacial.
Na koniec roku sieç oddzia∏ów BankowoÊci Detalicznej sk∏ada∏a si´
z 86 oddzia∏ów, podobnie jak rok wczeÊniej. Na przestrzeni 2006 roku
zamkni´to jeden oddzia∏ CitiBanking w Warszawie, który nast´pnie
uruchomiono w nowej lokalizacji, jednoczeÊnie rozszerzajàc jego
funkcjonalnoÊç do standardu oddzia∏u CitiGold. Dodatkowo,
23 placówki korporacyjne prowadzà obs∏ug´ klientów detalicznych
(bez zmian w stosunku do koƒca roku poprzedniego).
Sieç korporacyjna zosta∏a zmniejszona do 39 placówek (spadek
o 2 jednostki w stosunku do koƒca 2005 roku) w wyniku zamkni´cia
nierentownych filii w ˚ywcu i K´dzierzynie-Koêlu. Liczba placówek
detalicznych prowadzàcych obs∏ug´ klientów korporacyjnych nie
zmieni∏a si´ i wynosi∏a 13. W sumie klienci korporacyjni sà obs∏ugiwani
w 52 placówkach (spadek o 2 jednostki w stosunku do koƒca roku
poprzedniego).

¸àczna wartoÊç nak∏adów inwestycyjnych poniesionych na IT w 2006
roku wynios∏a w Sektorze BankowoÊci Komercyjnej i Inwestycyjnej
27 mln z∏, natomiast w Sektorze BankowoÊci Detalicznej 7 mln z∏.

¸àcznie, na koniec 2006 roku, Bank dysponowa∏ siecià 236 placówek
(224 w∏asne i 12 agencji), co stanowi wzrost o 48 jednostek w stosunku
do koƒca 2005 roku.

Zaanga˝owania kapita∏owe Banku
Zaanga˝owania kapita∏owe Banku podzielone sà na portfele
zaanga˝owaƒ strategicznych i zaanga˝owaƒ do zbycia.
W 2006 roku Bank kontynuowa∏ obranà wczeÊniej polityk´ inwestycji
kapita∏owych, której wytycznymi dla portfela zaanga˝owaƒ
strategicznych by∏y: maksymalizacja zysku w d∏ugim okresie czasu,
wzrost udzia∏ów rynkowych oraz rozwój wspó∏pracy z Bankiem,
natomiast w przypadku portfela zaanga˝owaƒ do zbycia jest to
optymalizacja wyniku finansowego transakcji kapita∏owych oraz
minimalizacja ryzyk wynikajàcych z tych transakcji.

Zmiany w zakresie technologii informatycznych
Celem przedsi´wzi´ç z zakresu technologii informatycznych
jest optymalizacja procesów przy zapewnieniu ich ciàg∏oÊci
i bezpieczeƒstwa danych oraz wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ
odzwierciedlajàcych post´p technologiczny, potrzeby produktowe oraz
otoczenie regulacyjne Banku.
W 2006 roku wprowadzono nast´pujàce rozwiàzania przyczyniajàce
si´ do rozbudowy nowoczesnej oferty produktowej, poprawy jakoÊci
i sprawnoÊci oferowanych produktów oraz zmniejszenia kosztów:

95

Raport Roczny 2006

Portfel zaanga˝owaƒ strategicznych

Notowania akcji Banku na Warszawskiej Gie∏dzie
Papierów WartoÊciowych

Spó∏ki strategiczne obejmujà podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w sektorze finansowym, która wp∏ywa na wynik z dzia∏alnoÊci bankowej
Grupy, dzi´ki którym Bank poszerza swojà ofert´ produktowà, a tak˝e
zwi´ksza presti˝ i wzmacnia pozycj´ konkurencyjnà na rynku us∏ug
finansowych w Polsce (Handlowy-Leasing Sp. z o.o., Dom Maklerski
Banku Handlowego S.A.). Do spó∏ek strategicznych zaliczamy równie˝
spó∏ki infrastrukturalne prowadzàce dzia∏alnoÊç na rzecz sektora
finansowego, których Bank nie kontroluje, ale które posiadajà
strategiczne znaczenie dla Banku ze wzgl´du na prowadzone przez nie
operacje (np. Gie∏da Papierów WartoÊciowych S.A., MTS-CeTO, Krajowa
Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej).
W przypadku zaanga˝owaƒ strategicznych w tzw. spó∏kach
infrastrukturalnych Bank planuje zachowaç swój udzia∏ i aktywnie
uczestniczyç w wyznaczaniu strategicznych kierunków ich rozwoju
w ramach mo˝liwoÊci wynikajàcych z posiadanego prawa g∏osu.
Nadrz´dnym celem Banku przy sprawowaniu nadzoru korporacyjnego
nad tymi spó∏kami jest dà˝enie do rozwoju spó∏ek z zachowaniem
niezagro˝onej kontynuacji ich aktualnej dzia∏alnoÊci wykorzystywanej
przez uczestników rynków finansowych, w tym równie˝ przez Bank.

W 2006 roku kurs akcji Banku na Warszawskiej Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych (WGPW) wzrós∏ z 67,0 z∏ (2 stycznia 2006 roku) do
86,8 z∏ (29 grudnia 2006 roku), o 19,8 z∏, tj. o 30%. Zdecydowany
wzrost widoczny jest w IV kwartale 2006 rok, gdzie poczàwszy od
paêdziernika kurs akcji systematycznie pià∏ si´ do góry, co by∏o
spowodowane przede wszystkim zwi´kszeniem liczby akcji w wolnym
obrocie w wyniku zmiany struktury akcjonariatu Banku.
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Portfel zaanga˝owaƒ do zbycia
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Spó∏ki do zbycia to podmioty, w których zaanga˝owanie Banku nie
ma charakteru strategicznego i obejmujà one zarówno same spó∏ki
posiadane przez Bank bezpoÊrednio, jak i poÊrednio (np. Lubelska
Fabryka Maszyn Rolniczych S.A., Pol-Mot Holding S.A., NFI Magna
Polonia S.A.), a tak˝e celowe spó∏ki inwestycyjne, za poÊrednictwem
których Bank prowadzi operacje kapita∏owe (Handlowy Investments
S.A., Handlowy Investments II S.a.r.l.). Niektóre spó∏ki do zbycia
stanowià zaanga˝owania restrukturyzowane, które pochodzà z operacji
polegajàcych na konwersji wierzytelnoÊci na udzia∏y kapita∏owe.
Za∏o˝enia strategiczne Banku odnoÊnie spó∏ek do zbycia przewidujà
stopniowà redukcj´ zaanga˝owania Grupy w tych spó∏kach. Zak∏ada si´,
i˝ poszczególne podmioty b´dà sprzedawane w najbardziej dogodnym
momencie wynikajàcym z uwarunkowaƒ rynkowych. Portfel spó∏ek
do zbycia skupia zaanga˝owania kapita∏owe bez okreÊlonej z góry
stopy zwrotu. Bank nie planuje nowych inwestycji kapita∏owych
z przeznaczeniem do sprzeda˝y w póêniejszym okresie. Portfel spó∏ek
do zbycia mo˝e powi´kszyç si´ jedynie o ewentualne zaanga˝owania
obj´te w wyniku konwersji wierzytelnoÊci na udzia∏y kapita∏owe.
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Bank posiada pe∏ny rating od mi´dzynarodowej agencji ratingowej
Moody’s Investors Service.
Od stycznia 2003 roku agencja Moody’s utrzymuje dla Banku rating
A2 dla depozytów d∏ugoterminowych w walucie obcej (ocena 6. od
góry w 21-stopniowej skali, przedzia∏ ocen inwestycyjnych) oraz
Prime-1 dla depozytów krótkoterminowych w walucie obcej (ocena
1. od góry w 4-stopniowej skali). Sà to ratingi na najwy˝szym poziomie
z dost´pnych dla podmiotu z siedzibà w Polsce.
Dodatkowo, 26 lutego 2007 roku agencja poinformowa∏a Bank
o zmianie ratingu si∏y finansowej z „D+” do „C-”. Zmiana ratingu
jest nast´pstwem wprowadzenia przez Moody’s nowej metodologii
okreÊlania si∏y finansowej banków, ale równie˝ oceny zmian
zachodzàcych w Banku.
Ponadto, w dniu 3 marca 2007 roku Agencja poinformowa∏a
Bank o nadaniu ratingu „Aa2” (ocena 3-a od góry) dla depozytów
d∏ugoterminowych w walucie krajowej oraz Prime-1 dla depozytów
krótkoterminowych w walucie krajowej.

BHW

WIG

wrz-06 lis-06
WIG Bank

Stopy procentowe
Informacje o przeci´tnej podstawowej stopie procentowej stosowanej
w Banku dla depozytów i kredytów w 2006 roku zosta∏y zamieszczone
w Notach objaÊniajàcych do Sprawozdania Finansowego.

Nagrody i wyró˝nienia Banku
Nagrody i wyró˝nienia w 2006 roku:
• Mikrowp∏aty, kredyt inwestycyjny dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, a tak˝e Kompleksowa Obs∏uga Gotówkowa
i platforma elektroniczna eTrade Banku Handlowego w Warszawie
S.A. zosta∏y nagrodzone w 10. edycji konkursu Europrodukt;
• Bank zajà∏ pierwsze miejsce i zdoby∏ tytu∏ „Best Settlement
Bank” w rankingu „Clearing Survey” magazynu „Global Investor”
w kategoriach rozliczeƒ instrumentów d∏u˝nych i rozliczeƒ
instrumentów udzia∏owych;
• Po raz drugi z rz´du Bank zajà∏ pierwsze miejsce w kategorii
instytucji finansowych w Ogólnopolskim Rankingu Pracodawców
„Kompas”, wspó∏organizowanym przez Studenckie Ko∏o Naukowe
Konsultingu SGH, SMG KRC Millward Brown Company i Radio PIN;
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• B
 ank zosta∏ nagrodzony w organizowanym przez miesi´cznik „Twój
Styl” konkursie „Firma w Twoim Stylu” za program Citigroup Women
Poland i cykl szkoleƒ zaplanowanych z myÊlà o kobietach;
• Bank Handlowy w Warszawie S.A. zosta∏ uhonorowany tytu∏em
Mecenasa Roku 2006 Filharmonii Narodowej w Warszawie;
• Bank Handlowy w Warszawie S.A. otrzyma∏ wyró˝nienie miesi´cznika
finansowego „Bank” dla najlepszego banku korporacyjnego
w rankingu „50 najwi´kszych banków w Polsce 2006” w kategorii
najlepszy wynik finansowy;
• Oddzia∏ Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Bydgoszczy
zosta∏ po raz szósty uznany za najlepszy bank regionu kujawsko-pomorskiego w rankingu „Z∏ota Setka Pomorza i Kujaw”,
organizowanym przez „Gazet´ Pomorskà” pod patronatem
honorowym Prezesa NBP, Marsza∏ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta
Konfederacji Pracodawców Polskich oraz pod patronatem prasowym
dziennika „Rzeczpospolita”;
• Bank Handlowy w Warszawie S.A. otrzyma∏ Z∏otà Statuetk´ Rock
Awards, przyznanà przez MasterCard za szczególne osiàgni´cia
w zakresie rozwoju sektora kart presti˝owych w 2005 roku w Polsce;
• Przedp∏acone Karty Zasi∏kowe i Stypendialne wydawane przez
Bank Handlowy w Warszawie S.A. otrzyma∏y nagrod´ drugiego
stopnia za najbardziej innowacyjny produkt 2005 roku w sektorze
korporacyjnym w Europie, przyznawanà przez European Payments
Consulting Association (EPCA) oraz European Card Review (ECR);
• G∏ówny Ekonomista Banku Handlowego w Warszawie S.A. zosta∏
laureatem 12. edycji konkursu organizowanego przez „Gazet´ Gie∏dy
Parkiet” w kategorii Ekonomista 2005 roku;
• Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. po raz trzeci z rz´du
otrzyma∏ nagrod´ Prezesa Zarzàdu Gie∏dy Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A. za najwi´kszy udzia∏ w obrotach akcjami na
warszawskiej gie∏dzie;
• Zespó∏ analityków makroekonomicznych Banku Handlowego
w Warszawie S.A. zajà∏ pierwsze miejsce w rankingu najlepszych
analityków makroekonomicznych w 2005 roku, opracowanym przez
„Gazet´ Gie∏dy Parkiet”.

W ramach programu, we wspó∏pracy z Gazetà Wyborczà,
zorganizowany zosta∏ konkurs „Moje Finanse – z klasy do kasy”,
który ma si´ przyczyniç do zdobycia przez uczniów umiej´tnoÊci
podejmowania trafnych decyzji finansowych. Uczestniczy∏o w nim
30 tys. uczniów szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
• Program Wolontariatu Pracowniczego w Banku Handlowym
w Warszawie S.A. – program s∏u˝y zaanga˝owaniu pracowników
Banku we wspieranie swojà wiedzà, doÊwiadczeniem i umiej´tnoÊciami
przedsi´wzi´ç spo∏ecznych. W 2006 roku w programie uczestniczy∏o
blisko 1400 pracowników Banku z ca∏ego kraju. Najwa˝niejszym
projektem realizowanym w 2006 roku w ramach programu by∏ udzia∏
wolontariuszy Banku w globalnej akcji – Âwiatowy Dzieƒ Citigroup
dla Spo∏ecznoÊci. Pracownicy zrealizowali 57 projektów spo∏ecznych
tworzonych we wspó∏pracy z lokalnymi instytucjami. Odbiorcami
projektów by∏a grupa ok. 250 tys. osób. W ich realizacj´ zaanga˝owa∏o
si´ 822 pracowników oraz 219 cz∏onków ich rodzin i znajomych;
• Nagroda Gieysztora – najbardziej presti˝owa nagroda za zas∏ugi
dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego przyznawana jest
corocznie instytucjom bàdê osobom prywatnym za dzia∏alnoÊç majàcà
na celu ochron´ polskiego dziedzictwa kulturowego. Laureatem
siódmej edycji nagrody zosta∏ prof. Krzysztof Kazimierz Paw∏owski
– Wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Mi´dzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków ICOMOS;
• Konkurs o Nagrod´ Banku Handlowego w Warszawie S.A. – najbardziej
presti˝owy konkurs skierowany do naukowców, teoretyków ekonomii
i finansów w Polsce. Laureatem XII edycji konkursu zosta∏ dr Andrzej
Rzoƒca ze Szko∏y G∏ównej Handlowej, autor pracy „Nie-keynesowskie
skutki zacieÊnienia polityki fiskalnej: teoria i badania wybranych
krajów Europy Ârodkowej”;
• Konkurs Mikroprzedsi´biorca Roku 2006 – Za∏o˝eniem konkursu
jest nie tylko zach´cenie do zak∏adania ma∏ych firm, ale równie˝
prezentowanie i promowanie najlepszych z nich jako przyk∏adów
efektywnych dzia∏aƒ gospodarczych. Tytu∏ Mikroprzedsi´biorcy Roku
2006 zdoby∏a El˝bieta Olszewska „To-Tur Toruƒska Turystyka”
z Torunia prowadzàca ˝ywe Muzeum Piernika.
• Wokulski – konkurs na najlepszy biznesplan dla studentów planujàcych
rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Laureatem VIII edycji konkursu
Wokulski zosta∏ Piotr Antoszek, student Akademii Rolniczej w Lublinie
oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor biznesplanu
„www4you”, którego za∏o˝eniem jest stworzenie firmy zajmujàcej si´
pozycjonowaniem i sprzeda˝à domen w Internecie;
• Banki w Akcji – Program adresowany do m∏odzie˝y. Celem jest
zapoznanie m∏odzie˝y ze specyfikà pracy w sektorze bankowym
– podstawowym za∏o˝eniem programu sà aktywne metody nauczania
– m∏odzi ludzie wcielajà si´ w role bankowców i rywalizujà podczas
symulacyjnej gry „Banki w akcji”. Zaj´cia prowadzone sà w j´z.
angielskim, a w realizacji programu uczestniczà wolontariusze
z Banku;
• Âlady Przesz∏oÊci – celem programu jest zainteresowanie m∏odych
ludzi dziedzictwem kulturowym przesz∏oÊci. Uczniowie poszukujà
w swej okolicy ciekawych zabytków, poznajà ich histori´ i podejmujà
si´ opieki nad nimi. Prowadzà te˝ dzia∏ania edukacyjne i promocyjne,
dzi´ki którym zapomniane miejsca stajà si´ cz´Êcià tradycji, wizytówkà
i atrakcjà turystycznà ich miejscowoÊci. W programie uczestniczy∏o
ponad 15 tys. uczniów. Program jest realizowany wspólnie z Centrum
Edukacji Obywatelskiej;
• Program Dotacji – w 2006 roku Fundacja Kronenberga przyzna∏a
87 dotacji na ∏àcznà kwot´ 1,9 mln z∏. Przyk∏adowe projekty wsparte
przez Fundacj´: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” na
nagrody w Festiwalu Piosenki Zaczarowanej, Fundacja Edukacyjnej
Przedsi´biorczoÊci na organizacj´ konkursu dla studentów kierunków
ekonomicznych „Przedsi´biorczoÊç, finanse i zarzàdzanie”,
Stowarzyszenie Festiwal Kultury ˚ydowskiej w Krakowie na
dofinansowanie warsztatów edukacyjnych w ramach XVI Festiwalu;
• Dzia∏ania na rzecz rozwoju filantropii – Fundacja aktywnie dzia∏a
w Êrodowisku polskich fundacji korporacyjnych i innych organizacji
pozarzàdowych, bioràc m.in. udzia∏ w pracach Forum Darczyƒców,
które pe∏ni funkcj´ rzecznika interesów i forum wymiany doÊwiadczeƒ
najwi´kszych polskich darczyƒców instytucjonalnych. Fundacja
podejmuje tak˝e dzia∏ania promujàce filantropi´ wÊród firm
i korporacji. W obu tych kwestiach pomocna jest przynale˝noÊç
i aktywna dzia∏alnoÊç w European Foundation Centre.

Mecenat kulturalny i zaanga˝owanie spo∏eczne Banku
Mecenat nad kulturà i sztukà oraz wspó∏praca z Filharmonià Narodowà
przynios∏y Bankowi po raz kolejny tytu∏ Mecenasa Roku 2006. To
wyró˝nienie jest dla Banku szczególnie wa˝ne, gdy˝ zaanga˝owanie
spo∏eczne uwa˝amy za wizytówk´ Banku. W maju 2006 roku Bank
Handlowy w Warszawie S.A. by∏ sponsorem koncertu w wykonaniu
Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcjà Jerzego Semkowa
oraz solistów: Bo˝eny Harasimowicz – sopran, Ewy Marciniec – alt,
Dariusza Stachury – tenor i Romualda Tesarowicza – bas. W grudniu
2006 roku Bank sponsorowa∏ koncert Evelyn Glennie, charyzmatycznej
perkusistki i kompozytorki pochodzàcej ze Szkocji, której towarzyszy∏a
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej. W 2006 roku Bank
Handlowy w Warszawie S.A. by∏ równie˝ sponsorem wystawy fotografii
podwodnej „Wielki B∏´kit” – niezwyk∏ych zdj´ç z najpi´kniejszych
miejsc nurkowych Êwiata, uwiecznionych przez jednego z najbardziej
utalentowanych podwodnych fotografów – Dariusza Sepio∏o.
Ponadto, dzia∏ajàca w imieniu Banku Fundacja Kronenberga wspiera
najwi´ksze w kraju, ogólnopolskie i lokalne przedsi´wzi´cia z zakresu
edukacji i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem edukacji
ekonomicznej i dziedzictwa kulturowego. W 2006 roku Fundacja
obchodzi∏a jubileusz 10-lecia dzia∏alnoÊci.
Najwa˝niejsze dzia∏ania realizowane przez Fundacj´ w 2006 roku:
• M
 oje Finanse – najwi´kszy w Polsce program edukacji ekonomicznej
adresowany do uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych. Realizowany
wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacjà M∏odzie˝owej
Przedsi´biorczoÊci. W 2006 roku w programie „Moje Finanse” wzi´∏o
udzia∏ ponad 2000 nauczycieli i ponad 144 000 uczniów z ca∏ej Polski.
Cz´Êç warsztatów i szkoleƒ przeprowadzi∏a grupa 70 wolontariuszy
z Banku Handlowego w Warszawie S.A. Lekcje z ich udzia∏em
odbywa∏y si´ zarówno w szko∏ach, jak i w wybranych oddzia∏ach
Banku, gdzie uczniowie wcielili si´ w rol´ bankowców oraz klientów.

97

Raport Roczny 2006

Celowe spó∏ki inwestycyjne

• ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz o zmianie niektórych innych ustaw ograniczajàcych maksymalne
oprocentowanie od kredytu konsumenckiego i maksymalne kwoty
op∏at zwiàzanych z tym kredytem;
• ograniczenia w udzielaniu kredytów walutowych zabezpieczanych
hipotecznie wynikajàce z Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego.

W 2006 roku Grupa prowadzi∏a operacje kapita∏owe za poÊrednictwem
trzech spó∏ek inwestycyjnych: Handlowy-Inwestycje Sp. z o.o.
(zarzàdzajàca portfelem, na który sk∏ada∏y si´ akcje i udzia∏y
nast´pujàcych spó∏ek: Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A.,
Handlowy-Leasing Sp. z o.o. oraz Handlowy Heller SA, którego akcje
zosta∏y sprzedane 2 lutego 2006 roku), Handlowy Investments
S.A. (spó∏ka z siedzibà w Luksemburgu zarzàdzajàca portfelem
obejmujàcym akcje i udzia∏y w: Eastbridge N.V., NFI EMF S.A.,
Handlowy Investment II S.a.r.l., Pol-Mot Holding S.A. oraz NFI
Magna Polonia S.A.) oraz Handlowy Investments II S.a.r.l. (spó∏ka
z siedzibà w Luksemburgu zarzàdzajàca pakietem akcji Techmex
S.A. oraz Handlowy Investments S.A.). Dzia∏alnoÊç spó∏ek by∏a
finansowana poprzez zwrotne dop∏aty do kapita∏u spó∏ek, po˝yczki
podporzàdkowane, kredyty oraz z wyników finansowych spó∏ek.
W zwiàzku z zamiarem ograniczenia tej dzia∏alnoÊci przewiduje si´,
i˝ spó∏ki inwestycyjne b´dà podlega∏y sukcesywnemu zbywaniu lub
likwidacji.

Ponadto, rok 2007 b´dzie rokiem, w którym wszystkie instytucje
finansowe na rynku Unii Europejskiej b´dà zobowiàzane do
dostosowania swojej dzia∏alnoÊci do wymogów okreÊlonych
w Dyrektywie 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie
rynków instrumentów finansowych (tzw. Dyrektywa MiFID).
Dodatkowo, Bank b´dzie dostosowywa∏ si´ do wymogów prawnych
w zwiàzku ze zmianà przepisów dotyczàcych wdro˝enia Nowej Umowy
Kapita∏owej.

Konkurencja w sektorze bankowym
Na polskim rynku us∏ug bankowych mo˝na zaobserwowaç wysokà
konkurencj´ pomi´dzy bankami w ró˝nych segmentach rynku.
Przewidujemy, ˝e przedsi´biorstwa silniej zacznà wykorzystywaç
alternatywne w stosunku do kredytów bankowych êród∏a finansowania,
takie jak emisje krótkoterminowych papierów d∏u˝nych, obligacji
i akcji, leasing czy faktoring, a tak˝e, ˝e przeznaczà na finansowanie
znacznà cz´Êç wypracowanych zysków. Oczekujemy równie˝, ˝e presja
ze strony przedsi´biorstw b´dàcych w dobrej sytuacji finansowej na
mar˝e kredytowe i pozakredytowe nie ustanie w najbli˝szym okresie.

Istotne czynniki ryzyka zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià Grupy Kapita∏owej Banku
Handlowego w Warszawie S.A.
Istotne czynniki ryzyka i zagro˝enia zwiàzane
z otoczeniem Grupy

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej wzros∏o zainteresowanie
zagranicznych banków polskim rynkiem us∏ug bankowych. U∏atwieniem
dla banków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zamierzajà
rozpoczàç dzia∏alnoÊç na rynku polskim, jest brak koniecznoÊci
tworzenia od zera czy kupowania innego banku, wystarczy, ˝e dana
instytucja dzia∏a w którymÊ z krajów nale˝àcych do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz zg∏osi ch´ç dzia∏ania na innym
rynku europejskim w∏aÊciwym instytucjom nadzoru. Od momentu
przystàpienia Polski do Unii Europejskiej zagraniczne banki zg∏aszajà
ch´ç prowadzenia w Polsce tzw. dzia∏alnoÊci transgranicznej, czyli
bez fizycznej obecnoÊci lub poprzez oddzia∏. Do koƒca 2006 roku od
w∏aÊciwych w∏adz nadzorczych Paƒstw nale˝àcych do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wp∏yn´∏o 139 notyfikacji informujàcych
o zamiarze podj´cia przez instytucje kredytowe podlegajàce ich
nadzorowi dzia∏alnoÊci transgranicznej na terytorium RP.
W tym okresie równie˝ Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego
potwierdzi∏ w∏aÊciwym w∏adzom nadzorczym Paƒstw nale˝àcych do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymanie 16 notyfikacji
informujàcych o zamiarze podj´cia przez instytucje kredytowe
podlegajàce ich nadzorowi dzia∏alnoÊci na terytorium RP poprzez
oddzia∏. Na razie dzia∏alnoÊç tych banków nastawiona jest g∏ównie na
obs∏ug´ du˝ych przedsi´biorstw oraz najbardziej zamo˝nych klientów
bankowoÊci detalicznej (bankowoÊç prywatna). Nie jest wykluczone,
˝e z czasem banki zagraniczne coraz silniej b´dà si´ interesowa∏y
klientami detalicznymi. Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e na
skutek wzrostu zagranicznych inwestycji w sektorze bankowym,
a tak˝e tworzàcego si´ jednolitego europejskiego rynku us∏ug
finansowych, nastàpi wzrost konkurencji na rynku us∏ug bankowych
w innych segmentach rynku, takich jak operacje dewizowe,
rozliczenia transakcji handlu zagranicznego, bankowoÊç inwestycyjna,
gromadzenie i inwestowanie Êrodków osób fizycznych.

Gospodarka
Wed∏ug prognoz makroekonomicznych Banku wzrost gospodarczy
w Polsce mo˝e spowolniç do oko∏o 4,9% w 2007 roku wobec 5,8%
w 2006 roku. Najprawdopodobniej podstawowym motorem wzrostu
wcià˝ b´dzie popyt krajowy, w tym przede wszystkim wysoka
dynamika nak∏adów inwestycyjnych.
O˝ywienie gospodarcze i poprawa na rynku pracy mogà sk∏oniç Rad´
Polityki Pieni´˝nej do podwy˝ek stóp procentowych o oko∏o 50 p.b.
w 2007 roku. Rosnàcy popyt na prac´ oraz emigracja zarobkowa
cz´Êci pracowników powoduje, ˝e najwi´ksze zagro˝enie jest zwiàzane
z mo˝liwoÊcià nadmiernego wzrostu ˝àdaƒ p∏acowych. Gwa∏towne
podwy˝ki wynagrodzeƒ, znacznie przekraczajàce dynamik´ wydajnoÊci
pracy, mog∏yby sk∏oniç w∏adze monetarne do wi´kszego zacieÊnienia
polityki monetarnej.
W 2006 roku sytuacja bud˝etowa pozostawa∏a bardzo korzystna. Nie
mo˝na jednak wykluczyç, ˝e w przypadku ewentualnego spowolnienia
gospodarczego kondycja finansów publicznych uleg∏aby pogorszeniu.
Mog∏oby to doprowadziç do wzrostu zmiennoÊci na rynkach
finansowych i os∏abienia polskiej waluty.

Ryzyko zwiàzane z regulacjami prawnymi
Wszelkie zmiany w polityce gospodarczej i systemie prawnym mogà
mieç znaczny wp∏yw na sytuacj´ finansowà Banku. Z punktu widzenia
regulacji dzia∏alnoÊci sektora bankowego, szczególne znaczenie majà
ustawy, a tak˝e regulacje wykonawcze Ministra Finansów, uchwa∏y
Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego („NBP”) oraz zarzàdzenia
Prezesa NBP i uchwa∏y Komisji Nadzoru Bankowego („KNB”).

Pomimo du˝ej liczby instytucji, które zg∏osi∏y swojà ch´ç rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci w Polsce, nie nale˝y si´ jednak spodziewaç w najbli˝szym
czasie istotnych zmian w strukturze sektora bankowego. Instytucje
zainteresowane polskim rynkiem i te, dla których jest on atrakcyjny, sà
na nim obecne ju˝ od kilku lat. W rezultacie oferta banków dzia∏ajàcych
w Polsce jest cz´sto podobna do oferty banków z Unii Europejskiej.
Konkurencja b´dzie mia∏a miejsce g∏ównie w sferze jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug i zwiàzanej z tym sprawnoÊci i szybkoÊci obs∏ugi
klienta. Na obni˝enie konkurencji mog∏yby ewentualnie wp∏ynàç dalsze
procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym.

WÊród wy˝ej wskazanych regulacji jako najwa˝niejsze mo˝na
wymieniç:
• dopuszczalny stopieƒ koncentracji kredytów i sumy wierzytelnoÊci
(Prawo Bankowe);
• maksymalny poziom kapita∏ów w∏asnych, jakie mogà byç
przeznaczone na inwestycje na rynku kapita∏owym (Prawo Bankowe);
• okreÊlenie standardów p∏ynnoÊci oraz standardów ryzyka
kredytowego (uchwa∏y KNB);
• tworzenie i odprowadzanie rezerw obowiàzkowych (Ustawa o NBP,
Prawo Bankowe, uchwa∏y KNB oraz uchwa∏y Zarzàdu NBP);
• podatki i inne Êwiadczenia o podobnym charakterze;

Innym czynnikiem ryzyka jest oferowanie produktów dotychczas
zarezerwowanych dla banków przez podmioty nieb´dàce bankami,
jak poÊrednicy kredytowi czy sieci handlowe. Czynnik ten mo˝e
w d∏u˝szym okresie wp∏ynàç na obni˝enie mar˝ w sektorze bankowym.
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Ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià kredytowà

Bank jest dobrze przygotowany do konkurowania w europejskich
warunkach, jednak istnieje ryzyko, ˝e nasilajàca si´ konkurencja
w sektorze bankowym mo˝e mieç negatywny wp∏yw na osiàgane przez
Bank wyniki.

Prowadzenie dzia∏alnoÊci polegajàcej na udzielaniu kredytów
i gwarancji jest nierozerwalnie zwiàzane z ryzykiem nieterminowej
sp∏aty kredytu (rat kapita∏owych i odsetek), a tak˝e z ryzykiem
nieodzyskania nale˝noÊci z tytu∏u udzielonego kredytu lub gwarancji.
Grupa na bie˝àco monitoruje aktywa obj´te ryzykiem, klasyfikujàc je
zgodnie z odpowiednimi regulacjami i tworzy wymagane przepisami
rezerwy na nale˝noÊci. Zdaniem Zarzàdu obecny poziom rezerw jest
w∏aÊciwy. W zwiàzku z mo˝liwoÊcià zmiany warunków zewn´trznych
lub zaistnienia innych okolicznoÊci, które mog∏yby negatywnie
wp∏ynàç na klientów, nie ma pewnoÊci, ˝e w przysz∏oÊci koniecznoÊç
tworzenia rezerw stosownych do istniejàcego portfela nie b´dzie mia∏a
negatywnego wp∏ywu na sytuacj´ finansowà Grupy, oraz ˝e istniejàce
rezerwy i zabezpieczenia oka˝à si´ wystarczajàce dla pokrycia
mo˝liwych strat z dzia∏alnoÊci kredytowej.

Istotne czynniki ryzyka i zagro˝enia zwiàzane
z Grupà Kapita∏owà Banku Handlowego
w Warszawie S.A. i jej dzia∏alnoÊcià
Ryzyko p∏ynnoÊci
NiezgodnoÊç w terminach zapadalnoÊci kredytów i finansujàcych je
depozytów jest typowa dla dzia∏alnoÊci bankowej i wyst´puje równie˝
w Banku. Mo˝e ona powodowaç potencjalne problemy z bie˝àcà
p∏ynnoÊcià w przypadku skumulowania si´ wi´kszych wyp∏at klientów.
Za zarzàdzanie aktywami i pasywami Banku, w tym regulacj´ i kontrol´
ryzyka p∏ynnoÊci, odpowiada Komitet ds. Zarzàdzania Aktywami
i Pasywami Banku, którego strategi´ realizuje Pion Skarbu.

Ryzyko zwiàzane z inwestycjami kapita∏owymi

Podstawowym zadaniem Komitetu ds. Zarzàdzania Aktywami
i Pasywami Banku jest zarzàdzanie strukturà bilansu w celu
zwi´kszania jego dochodowoÊci, okreÊlanie dopuszczalnych rozmiarów
ryzyka finansowego podejmowanego w poszczególnych zakresach
dzia∏alnoÊci, ustalanie zasad polityki cenowej oraz podejmowanie
decyzji w sprawie systemu cen transferowych w Banku.

Baza depozytowa Banku jest stabilna i zdywersyfikowana.
Ponadto Bank posiada dobrà dost´pnoÊç do Êrodków na rynku
mi´dzybankowym oraz wysokie fundusze w∏asne. Poziom ryzyka
p∏ynnoÊci jest niski.

Inwestycje kapita∏owe dzielà si´ na dwie kategorie: strategiczne
i do zbycia. Portfel inwestycji strategicznych zawiera akcje i udzia∏y
Banku w polskich instytucjach finansowych o strategicznym
znaczeniu dla Banku ze wzgl´du na prowadzone przez niego operacje.
Zaanga˝owania do zbycia pochodzà z operacji polegajàcych na
konwersji wierzytelnoÊci na udzia∏y kapita∏owe. Inwestycje realizowane
sà bezpoÊrednio przez Bank lub poÊrednio przez spó∏ki inwestycyjne
Banku (ze 100% udzia∏em Banku). W przypadku cz´Êci inwestycji
kapita∏owych ich wycena opiera si´ na za∏o˝eniu znalezienia inwestora
strategicznego dla spó∏ki, w której Bank jest udzia∏owcem. Dlatego te˝,
utrzymanie si´ wysokiego poziomu inwestycji zagranicznych mo˝e
byç kluczowe z punktu widzenia wyceny tych inwestycji. Ponadto, ze
wzgl´du na szereg zjawisk makroekonomicznych, sytuacj´ na rynku
kapita∏owym i inne czynniki majàce wp∏yw na dzia∏alnoÊç spó∏ek,
w których Bank jest udzia∏owcem, cena sprzeda˝y posiadanych
udzia∏ów mo˝e okazaç si´ ni˝sza od spodziewanej, a nawet ni˝sza od
ich wartoÊci w ksi´gach Banku. Bank dokona∏ ju˝ znaczàcych odpisów
z tytu∏u utraty wartoÊci tych inwestycji, stàd poziom ryzyka zwiàzany
z dalszym spadkiem wartoÊci portfela inwestycyjnego Banku jest niski.

Ryzyko walutowe

Ryzyko operacyjne

Bank dokonuje operacji walutowych w imieniu klientów oraz na
rachunek w∏asny, utrzymujàc si´ w ramach ustalonych limitów na
otwarte pozycje walutowe. W zwiàzku z tym Bank ponosi ryzyko
kursowe i nie ma pewnoÊci, ˝e przysz∏e zmiany kursów wymiany walut
nie b´dà mieç negatywnego wp∏ywu na jego sytuacj´ finansowà.
Za kontrol´ ryzyka walutowego odpowiedzialny jest Departament
Ryzyka Rynkowego, wspó∏pracujàcy z Departamentem Skarbu
zarzàdzajàcym p∏ynnoÊcià i pozycjà walutowà. Poziom ryzyka ryn
kowego jest umiarkowany, a limit wartoÊci nara˝onej na ryzyko (VaR)
z tytu∏u otwartych pozycji walutowych ustalony jest na poziomie
poni˝ej 1% kapita∏ów w∏asnych Banku.

Podobnie jak inne instytucje finansowe na rynku Bank jest nara˝ony na
ryzyko ponoszenia strat wynikajàcych z niew∏aÊciwych lub zawodnych
procesów wewn´trznych, czynników ludzkich lub systemów bàdê
te˝ ze zdarzeƒ zewn´trznych definiowanych jako straty operacyjne.
Po opublikowaniu zaleceƒ Komitetu Bazylejskiego oraz Rekomendacji
Komisji Nadzoru Bankowego Zarzàd Banku zintensyfikowa∏ pomiary
jakoÊciowe i iloÊciowe ryzyka operacyjnego. Wprowadzono równie˝
monitoring i sprawozdawczoÊç strat operacyjnych w podziale na
kilka kategorii. W efekcie stosowanych przez Bank ró˝nych narz´dzi
i technik zarzàdzania ryzykiem operacyjnym (np. polityk, procedur,
list kontrolnych, limitów, procesu samooceny, analiz êróde∏ zdarzeƒ
operacyjnych i adekwatnych dzia∏aƒ naprawczych, narz´dzi
kontrolowania bezpieczeƒstwa informacji, planów awaryjnych,
audytów) ryzyko to jest znacznie ograniczane. Ogólny poziom ryzyka
operacyjnego oceniany jest jako umiarkowany.

W ramach zarzàdzania ryzykiem p∏ynnoÊci Komitet ds. Zarzàdzania
Aktywami i Pasywami Banku odpowiada za przygotowanie i wdro˝enie
jednolitej polityki zarzàdzania ryzykiem p∏ynnoÊci w Banku, zatwierdza
roczne plany p∏ynnoÊciowe i plany finansowania strony aktywnej
Banku oraz limity p∏ynnoÊciowe dla Banku, jak równie˝ plan dzia∏ania
w sytuacjach awaryjnych w zakresie p∏ynnoÊci. Ustala ponadto
wartoÊci progowe (limity) dla poszczególnych êróde∏ finansowania
oraz prowadzi cyklicznie przeglàd raportów ryzyka p∏ynnoÊci.

Ryzyko stopy procentowej
Podobnie jak inne polskie banki Bank jest nara˝ony na ryzyko
wynikajàce z niedopasowania terminów zmian stóp procentowych
aktywów i finansujàcych je pasywów. Ryzyko stopy procentowej
mo˝e wystàpiç w przypadku braku mo˝liwoÊci zrekompensowania
spadku dochodów z tytu∏u obni˝ki stóp procentowych naliczanych
od udzielonych kredytów poprzez obni˝enie poziomu odsetek
wyp∏acanych depozytariuszom. Analogicznie ryzyko dotyczy
tak˝e sytuacji, gdy nie jest mo˝liwe rekompensowanie wzrostu
oprocentowania naliczanego depozytariuszom poprzez podniesienie
stóp oprocentowania naliczanych kredytobiorcom. Zarzàdzanie
ryzykiem stopy procentowej nale˝y do zadaƒ Komitetu ds.
Zarzàdzania Aktywami i Pasywami Banku, który m.in. tworzy polityk´
cenowà Banku w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej. Obecny
poziom ryzyka stopy procentowej jest umiarkowany.

Wp∏aty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Na mocy Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Bank obj´ty
jest obowiàzkowym systemem gwarantowania depozytów ludnoÊci.
Banki obj´te systemem gwarancji depozytów majà obowiàzek
dokonywania okreÊlonych wp∏at na rzecz funduszu.
Wskutek ogólnego pogorszenia si´ sytuacji w sektorze lub upad∏oÊci
czy pogorszenia si´ kondycji finansowej jednego z banków nale˝àcych
do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mo˝e zaistnieç koniecznoÊç
wysokiej wp∏aty na rzecz funduszu przez Bank, jak i innych
uczestników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w wysokoÊci
proporcjonalnej do wysokoÊci utworzonego funduszu ochrony
Êrodków gwarantowanych w danym podmiocie. Mo˝e si´ to wiàzaç
z negatywnymi skutkami dla wyników finansowych Banku.
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Perspektywy rozwoju Grupy Kapita∏owej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Dzia∏alnoÊç maklerska
Dominujàcà grupà klientów DMBH pod wzgl´dem udzia∏u w przycho
dach sà klienci instytucjonalni. DMBH ma na celu utrzymanie
istniejàcego udzia∏u w tym segmencie klientów oraz zwi´kszenie
wysi∏ków w pozyskiwaniu klientów indywidualnych. Dost´p do
klientów detalicznych oraz efektywnoÊç kosztowa ich obs∏ugi
zostanie osiàgni´ta poprzez ÊciÊlejszà wspó∏prac´ DMBH z Sektorem
Detalicznym Banku. Ponadto, jednym z elementów wzmocnienia
dzia∏alnoÊci maklerskiej b´dzie rynek pierwotny.

Ogólne cele rozwoju Grupy
Celem Grupy jest systematyczne podnoszenie wartoÊci dla
akcjonariuszy poprzez zapewnienie odpowiedniego zwrotu z kapita∏u
oraz wzrost udzia∏u Banku, jak równie˝ spó∏ek z Grupy w kluczowych
segmentach rynku.
W nadchodzàcym roku intencjà Banku b´dzie dalsze, aktywne
pozyskiwanie nowych klientów – zarówno detalicznych, jak
i korporacyjnych, we wszystkich segmentach rynku, ze szczególnym
naciskiem na akwizycj´ w obszarze bankowoÊci detalicznej oraz
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Bank zamierza realizowaç strategi´
„Klient na pierwszym miejscu” i dà˝yç do poprawy satysfakcji
klientów poprzez uproszczenie procesów operacyjnych i procedur,
przeglàd modelu obs∏ugi klienta, jak równie˝ analiz´ regularnych opinii
zwrotnych od klientów. W 2007 roku Bank planuje lepiej wykorzystaç
efekty synergii pomi´dzy bankowoÊcià korporacyjnà i detalicznà,
zarówno w obszarze produktowym, jak i wspólnej sieci dystrybucji.
Synergie w ramach oferty produktowej zak∏adajà wprowadzenie us∏ug
maklerskich dla klientów detalicznych we wspó∏pracy z sektorem
bankowoÊci detalicznej, specjalnà ofert´ produktów skarbowych dla
mikroprzedsi´biorstw (tzw. CitiBusiness), segmentu obs∏ugiwanego
przez bankowoÊç detalicznà, jak równie˝ mo˝liwoÊç wykorzystania
sieci p∏atnoÊci Unikasa do przyjmowania miesi´cznych sp∏at
zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów.
W perspektywie kilku lat Bank aspiruje do osiàgni´cia dwucyfrowego
udzia∏u rynkowego, mierzonego udzia∏em w wyniku na dzia∏alnoÊci
bankowej sektora. W 2006 roku udzia∏ ten wyniós∏ oko∏o 6%. Wzrost
udzia∏u rynkowego zostanie osiàgni´ty poprzez utrzymanie wiodàcej
pozycji Banku w bankowoÊci korporacyjnej oraz zwi´kszenie udzia∏u
w rynku us∏ug bankowoÊci detalicznej. Planuje si´ pozyskanie
nowych klientów, zwi´kszenie efektywnoÊci kana∏ów dystrybucji oraz
wprowadzenie nowych produktów. W 2007 roku Bank nadal b´dzie
poszukiwa∏ oszcz´dnoÊci i k∏ad∏ du˝y nacisk na wysokà dyscyplin´
w zakresie kosztów, przy czym spodziewany jest wzrost wydatków
marketingowych, który przyczyni si´ do pozyskania nowych klientów,
jak równie˝ wzrostu sprzeda˝y poszczególnych produktów.

Dzia∏alnoÊç leasingowa
Spó∏ka Handlowy-Leasing planuje dynamiczny rozwój w 2007 roku.
G∏ównymi kierunkami rozwoju b´dà:
• wzrost sprzeda˝y krzy˝owej z klientami Banku,
• kontynuacja pozytywnych trendów w sprzeda˝y produktów
oferowanych w ramach programów produktowych, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na wzrost rozwoju w segmencie maszyn,
• rozwój w nowym dla spó∏ki segmencie ma∏ej transakcji.
Du˝a uwaga b´dzie kierowana na wzmocnienie i ulepszanie serwisu
posprzeda˝owego.

BankowoÊç detaliczna
Us∏ugi dla klientów bankowoÊci detalicznej sà postrzegane jako
posiadajàce najwi´kszy potencja∏ wzrostowy w perspektywie
Êrednioterminowej.
Sektor BankowoÊci Detalicznej Banku jest zainteresowany wspó∏pracà
ze wszystkimi segmentami klientów. Ma to swoje odzwierciedlenie
w specjalistycznych ofertach produktowych bioràcych pod uwag´
ró˝norodnoÊç potrzeb klientów nale˝àcych do ró˝nych segmentów
rynku. Planowany jest dalszy wzrost kluczowych produktów,
zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów, wprowadzenie kredytu
hipotecznego (w∏àczajàc kredyt na zakup nieruchomoÊci
w budowie), pierwszego na rynku konta hipotecznego oraz rachunku
oszcz´dnoÊciowego, jak równie˝ nowej karty debetowej.
Kluczowe dla Banku pozostaje utrzymanie pozycji lidera na rynku kart
kredytowych – rynku, na którym Citigroup jest Êwiatowym liderem.
Bank planuje podjàç dzia∏ania zmierzajàce do ciàg∏ego wzrostu iloÊci
i wartoÊci transakcji dokonywanych kartami kredytowymi. Nacisk
zostanie po∏o˝ony zarówno na pozyskiwanie nowych klientów, jak
i poszerzanie i ciàg∏e udoskonalanie oferty produktowej. W ramach
strategii koncentracji na potrzebach klienta, Bank zaoferuje nowe
typy kart, jak równie˝ programy lojalnoÊciowe z nowymi partnerami.
Poszerzona zostanie tak˝e grupa docelowa klientów, którym Bank
b´dzie oferowa∏ swoje karty.
Bank posiada bardzo silnà pozycj´ w obs∏udze osób zamo˝nych. Us∏ugi
oferowane tym klientom majà zasi´g ogólnoÊwiatowy, co wyró˝nia
Bank na tle konkurencji. W 2007 roku Bank b´dzie kontynuowa∏
budowanie pozycji lidera w segmencie klientów zamo˝nych poprzez
dalsze innowacje produktowe oraz rozbudow´ sieci oddzia∏ów.

BankowoÊç przedsi´biorstw
W bankowoÊci przedsi´biorstw Bank planuje wzrost przychodów
w obszarze ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP). Bank zamierza
aktywnie pozyskiwaç klientów z tego rynku i jednoczeÊnie pog∏´biaç
relacje z obecnymi klientami. Planowane jest czynne uczestnictwo
w finansowaniu ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, sta∏e poszerzanie
oferty dedykowanej klientom z tego segmentu, a tak˝e wzrost liczby
oddzia∏ów obs∏ugujàcych przedsi´biorstwa.
Wi´kszoÊç przychodów Banku generowana b´dzie poprzez
zarzàdzanie Êrodkami finansowymi, obs∏ug´ handlu oraz produkty
pionu skarbu. Rozwiàzania i innowacje w tych grupach produktowych
b´dà zasadniczym czynnikiem przewagi konkurencyjnej Banku,
w szczególnoÊci przy wspó∏pracy z najbardziej wymagajàcymi
klientami mi´dzynarodowymi i czo∏owymi firmami krajowymi. Bank
b´dzie równie˝ dà˝y∏ do tego, aby w segmencie ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw w znacznie wi´kszym zakresie wykorzystaç
mo˝liwoÊci sprzeda˝y tych produktów, które dotychczas
zarezerwowane by∏y jedynie dla najwi´kszych firm, np. oferta pionu
skarbu „Online trading”.

Ponadto, rozbudowywana b´dzie oferta dla Êrednio zamo˝nych
klientów, posiadajàcych rachunki CitiOne oraz CitiKonto.
Oprócz rozwoju tradycyjnych us∏ug depozytowych i zwi´kszania
funkcjonalnoÊci transakcyjnej rachunku, szczególny nacisk po∏o˝ony
zostanie na rozwój oferty inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. Wraz
z rosnàcym zapotrzebowaniem klientów na nowe mo˝liwoÊci
lokowania oszcz´dnoÊci, Bank b´dzie systematycznie poszerza∏ ofert´
funduszy inwestycyjnych.
Pozyskanie nowych klientów, zwi´kszenie efektywnoÊci kana∏ów
dystrybucji oraz wprowadzenie nowych produktów planowane jest
równie˝ w sieci CifiFinacial. Bank zamierza zaoferowaç tej grupie
klientów wybrane produkty oferowane klientom segmentu detalicznego:
po˝yczki hipoteczne, kredyty hipoteczne, karty kredytowe.

Wprawdzie obs∏uga klientów segmentu ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw realizowana jest obecnie w du˝ej mierze przez
elektroniczne kana∏y komunikacji, to jednak z uwagi na fakt, i˝
segment ten wymaga wcià˝ fizycznej obecnoÊci placówek Banku
w pobli˝u siedziby klienta, w 2006 roku podj´to decyzj´ o rozszerzeniu
do koƒca 2007 roku liczby oddzia∏ów dost´pnych dla klientów z tego
segmentu z 51 do 120. Nastàpi to poprzez po∏àczenie sieci oddzia∏ów
korporacyjnych z detalicznymi, w ten sposób, ˝e wszystkie oddzia∏y
Banku (z wy∏àczeniem sieci CitiFinancial) b´dà obs∏ugiwaç klientów
korporacyjnych i detalicznych.

W 2006 roku oferta produktowa cz´Êci detalicznej Banku zosta∏a po
szerzona o zmodyfikowany kredyt zabezpieczony na nieruchomoÊci
– Po˝yczka Hipoteczna (dotychczas oferowana tylko w sieci CitiFinancial).
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Dobre praktyki oraz zasady
zarzàdzania Bankiem

Dzi´ki zabezpieczeniu na nieruchomoÊci, osoby fizyczne mogà
uzyskaç korzystnie oprocentowany kredyt przeznaczony na dowolny
cel konsumpcyjny, konsolidacj´ zobowiàzaƒ finansowych lub sp∏at´
istniejàcego kredytu hipotecznego/mieszkaniowego. W 2007 roku
planowane jest poszerzenie oferty o kredyty przeznaczone na zakup
gotowych nieruchomoÊci, a nast´pnie równie˝ na zakup nieruchomoÊci
w budowie, zarówno w PLN, jak i w walutach obcych.

Dobre praktyki w Banku
Zgodnie z oÊwiadczeniem Zarzàdu Banku przyj´tym uchwa∏à w dniu
16 maja 2006 roku i zawartym w raporcie bie˝àcym nr 30/2006 z dnia
22 czerwca 2006 roku, Bank przestrzega zasad ∏adu korporacyjnego
okreÊlonych w „Dobrych praktykach w spó∏kach publicznych”.

Sieç dystrybucji
Bank dzia∏a na rynku, wykorzystujàc dwie marki:
– dla dystrybucji bankowoÊci detalicznej, komercyjnej i inwestycyjnej
oraz
– dla kana∏ów dystrybucji CitiFinancial. Priorytetem
Banku jest zbudowanie ÊwiadomoÊci znaku wÊród obecnych i
przysz∏ych klientów docelowych danego segmentu dzia∏alnoÊci.

OÊwiadczenie zosta∏o pozytywnie zaopiniowane przez Rad´ Nadzorczà
Banku uchwa∏à z dnia 24 maja 2006 roku, a nast´pnie zaakceptowane
Uchwa∏à nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu
22 czerwca 2006 roku.

Obs∏uga klientów oparta jest o sieç placówek, doradców bankowych,
zewn´trznych agentów sprzeda˝y bezpoÊredniej oraz zdalnych
kana∏ów dystrybucji, takich jak bankowoÊç internetowa, centrum
obs∏ugi telefonicznej, IVR (automatyczna obs∏uga telefoniczna)
i wielofunkcyjne bankomaty.

Bank pragnie staç si´ najbardziej szanowanà instytucjà finansowà
w Polsce, o wysokim poczuciu odpowiedzialnoÊci biznesowej i spo∏ecznej.
Od 2003 roku Bank przestrzega zasad ∏adu korporacyjnego przyj´tych
przez warszawskà Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych w formie „Dobrych
praktyk w spó∏kach publicznych”. G∏ównym celem przyj´cia zasad
∏adu korporacyjnego jako standardu funkcjonowania Banku by∏o i jest
zbudowanie przejrzystych relacji pomi´dzy wszystkimi organami
i podmiotami zaanga˝owanymi w funkcjonowanie Spó∏ki, a tak˝e
zapewnienie, aby zarzàdzanie Spó∏kà oraz jej przedsi´biorstwem
by∏o wykonywane w sposób w∏aÊciwy, staranny oraz lojalny wobec
wszystkich akcjonariuszy.

Prowadzona jest racjonalizacja sieci oddzia∏ów poprzez optymalizacj´
powierzchni u˝ytkowej, zamykanie najmniej zyskownych placówek
oraz ∏àczenie placówek korporacyjnych i detalicznych. W najbli˝szym
roku funkcjonalnoÊç wszystkich oddzia∏ów detalicznych zostanie
poszerzona o wykonywanie prostych operacji dla przedsi´biorstw,
natomiast funkcjonalnoÊç oddzia∏ów korporacyjnych zostanie
poszerzona o obs∏ug´ klientów detalicznych. Bank b´dzie nadal
otwiera∏ mikroplacówki na stacjach paliwowych BP oraz
w presti˝owych centrach handlowych.
Wykorzystanie sieci dystrybucji Banku uwzgl´dnia plany zwi´kszenia
skali dzia∏alnoÊci na rynku bankowoÊci detalicznej i korporacyjnej,
szczególnie w obszarze ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP),
a tak˝e synergie bankowoÊci detalicznej i bankowoÊci przedsi´biorstw.
Priorytetem jest zwi´kszanie funkcjonalnoÊci i dost´pnoÊci zdalnych
kana∏ów dystrybucji oraz dalsze doskonalenie kwalifikacji doradców
bankowych, szczególnie obs∏ugujàcych du˝e podmioty, które zg∏aszajà
zapotrzebowanie na bardziej skomplikowane produkty. W przypadku
bankowoÊci detalicznej du˝y nacisk zostanie po∏o˝ony na dalszy
wzrost wykorzystania Internetu (Citibank Online). Docelowo, Internet
ma byç podstawowym êród∏em realizowania transakcji dla klientów
indywidualnych.

Ch´ç zapewnienia transparentnoÊci dzia∏ania Banku Handlowego
w Warszawie S.A., w tym w szczególnoÊci relacji i procesów
zachodzàcych pomi´dzy organami statutowymi Spó∏ki, doprowadzi∏a
do wprowadzenia poni˝ej przedstawionych dobrych praktyk
korporacyjnych w Banku.

Relacje inwestorskie
Integralnym elementem polityki informacyjnej Banku, której celem
jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych wszystkich osób i instytucji
zainteresowanych informacjami o spó∏ce, sà relacje inwestorskie,
zapewniajàce informacje obecnym i potencjalnym inwestorom oraz
analitykom rynku kapita∏owego. Narz´dziami polityki informacyjnej
w relacjach inwestorskich sà:
• Systematyczne kontakty z analitykami i inwestorami w formie
telekonferencji i spotkaƒ, równie˝ w siedzibie Banku, w których biorà
udzia∏ cz∏onkowie Zarzàdu Banku;
• Wsparcie Biura Relacji Publicznych podczas kwartalnych konferencji
prasowych dla mediów, organizowanych po publikacji sprawozdaƒ
okresowych;
• Publikowanie na stronie internetowej na bie˝àco informacji na temat
Banku i jego przedsi´wzi´ç, a tak˝e wszystkich raportów okresowych
i bie˝àcych. Strona internetowa umo˝liwia równie˝ kontakt
z zespo∏em Relacji inwestorskich, który dysponuje szerokà wiedzà na
temat Banku i jego grupy kapita∏owej;
• Umo˝liwienie przedstawicielom mediów obecnoÊci na Walnych
Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

Utrzymywana b´dzie wysoka funkcjonalnoÊç i wysokie parametry
jakoÊci dost´pu do centrum obs∏ugi telefonicznej poprzez centra
telefoniczne CitiPhone – dla klientów detalicznych, oraz centra
telefoniczne DOK – dla du˝ych i Êrednich przedsi´biorstw.

Synergie
Atutem Banku jest rozleg∏e doÊwiadczenie i zró˝nicowanie
dzia∏alnoÊci. Bank oferuje klientom kompleksowe rozwiàzania przy
wykorzystaniu mo˝liwoÊci p∏ynàcych z synergii, wyst´pujàcych mi´dzy
obs∏ugà bankowà przedsi´biorstw i bankowoÊcià detalicznà, mi´dzy
us∏ugami bankowymi oraz us∏ugami maklerskimi etc.
Najwi´kszym przedsi´biorstwom oferowane sà pakiety produktów
depozytowo-kredytowych dla ich pracowników. W sk∏ad typowego
pakietu wchodzà rachunki oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowe (np.
CitiKonto) wraz z obs∏ugà listy p∏ac, karty kredytowe oraz produkty
kredytowe. Oprócz zach´t cenowych, w uzasadnionych przypadkach,
istnieje tak˝e mo˝liwoÊç przeprowadzenia finansowych seminariów
edukacyjnych dla pracowników.

TransparentnoÊç
Bank stale podejmuje dzia∏ania, których celem jest osiàgni´cie wi´kszej
przejrzystoÊci organizacji Banku, podzia∏u kompetencji i funkcjono
wania poszczególnych jego organów oraz ich wzajemnych relacji.
W tym celu:
• Bank publikuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie
z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej
(MSSF) od 1 stycznia 2005 roku;
• Po∏owa sk∏adu Rady Nadzorczej sk∏ada si´ z cz∏onków niezale˝nych,
w tym niezale˝nego Przewodniczàcego Rady;
• W ramach Rady Nadzorczej Banku funkcjonuje Komitet Audytu,
w którego sk∏ad wchodzà dwaj cz∏onkowie niezale˝ni, w tym jeden
jest Przewodniczàcym Komitetu;
• Zgodnie z wymaganiami zasad ∏adu korporacyjnego, ∏àczna
wysokoÊç wynagrodzeƒ wszystkich cz∏onków Zarzàdu jest
ujawniania w raporcie rocznym.

Kontynuowana b´dzie równie˝ sprzeda˝ produktów bankowoÊci
korporacyjnej dla klientów bankowoÊci detalicznej z segmentu CitiGold.
B´dà im oferowane specjalistyczne produkty Departamentu Skarbu,
biura maklerskiego oraz zarzàdzania aktywami. Wszystkim grupom
klientów w dalszym ciàgu oferowane b´dà produkty inwestycyjne.
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Jaros∏aw Myjak		Cz∏onek Rady Nadzorczej do dnia
2 paêdziernika 2006 roku
Krzysztof L. Opolski		Cz∏onek Rady Nadzorczej od dnia
27 lutego 2006 roku
Aneta Pop∏awska		
Cz∏onek Rady Nadzorczej
Frederick F. Seegers		Cz∏onek Rady Nadzorczej do dnia
19 czerwca 2006 roku
Wies∏aw Smulski		Cz∏onek Rady Nadzorczej od dnia
5 grudnia 2006 roku

Wynagrodzenia poszczególnych cz∏onków Zarzàdu odzwierciedlajà
ich zakres obowiàzków i odpowiedzialnoÊci;
• Wszystkie istotne regulacje wewn´trzne, a tak˝e dokumenty
i informacje zwiàzane z Walnymi Zgromadzeniami Spó∏ki, dost´pne
sà w siedzibie Spó∏ki oraz na jej stronach internetowych.

Ochrona akcjonariuszy mniejszoÊciowych
Bank zapewnia nale˝ytà ochron´ praw mniejszoÊci w granicach,
w jakich pozwala na to kapita∏owy charakter Banku i zwiàzany z nim
prymat wi´kszoÊci nad mniejszoÊcià. W szczególnoÊci, dla równego
traktowania akcjonariuszy, Bank stosuje m.in. nast´pujàce praktyki:

*Cz∏onkowie Rady Nadzorczej powo∏ani na kolejnà kadencj´ przez Walne Zgromadzenie
w dniu 22 czerwca 2006 roku. W dniu 22 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza wybra∏a Pana
Andrzeja Olechowskiego na Wiceprzewodniczàcego Rady.

• W
 alne Zgromadzenia Banku zawsze odbywajà si´ w siedzibie Banku,
która mieÊci si´ w Warszawie;
• Zgodnie z praktykà przyj´tà w Spó∏ce, wszystkie istotne materia∏y na
Walne Zgromadzenie, w tym projekty uchwa∏ wraz z uzasadnieniem
i opinià Rady Nadzorczej, udost´pniane sà Akcjonariuszom
najpóêniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spó∏ki oraz na jej stronie internetowej;
• Walne Zgromadzenie posiada stabilny regulamin okreÊlajàcy
szczegó∏owo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwa∏;
• W Walnym Zgromadzeniu uczestniczà cz∏onkowie Rady Nadzorczej
i Zarzàdu, którzy, w ramach swoich kompetencji, udzielajà
uczestnikom Zgromadzenia wyjaÊnieƒ i informacji o Banku;
• Uczestnikom Walnego Zgromadzenia zg∏aszajàcym sprzeciw
wobec uchwa∏y zapewnia si´ mo˝liwoÊç uzasadnienia sprzeciwu.
Dodatkowo, ka˝dy uczestnik Zgromadzenia ma mo˝liwoÊç z∏o˝enia
swojego pisemnego oÊwiadczenia do protoko∏u posiedzenia.

Zasady dotyczàce powo∏ywania i odwo∏ywania
cz∏onków Zarzàdu oraz uprawnienia cz∏onków
Zarzàdu
Zarzàd Banku sk∏ada si´ z pi´ciu do dziewi´ciu cz∏onków. Ka˝dy
cz∏onek Zarzàdu Banku jest powo∏ywany przez Rad´ Nadzorczà na
okres trzech lat. Co najmniej po∏owa cz∏onków Zarzàdu powinna
legitymowaç si´ obywatelstwem polskim. Mandaty cz∏onków Zarzàdu
wygasajà:
• z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajàcego
sprawozdanie Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Banku i sprawozdanie
finansowe za ostatni pe∏ny rok obrotowy pe∏nienia funkcji cz∏onka
Zarzàdu;
• z chwilà Êmierci cz∏onka Zarzàdu;
• z dniem odwo∏ania cz∏onka Zarzàdu;
• z dniem z∏o˝enia na r´ce Przewodniczàcego Rady Nadzorczej
rezygnacji na piÊmie.

W∏adze Banku i zasady zarzàdzania
W 2006 roku nie nastàpi∏y zmiany zasad zarzàdzania Bankiem,
a zasady te przedstawione zosta∏y w Nocie do Sprawozdania
Finansowego Banku.

Uprawnienia cz∏onków Zarzàdu
Zarzàd, w drodze uchwa∏y, podejmuje decyzje w sprawach Banku,
niezastrze˝onych przez prawo i Statut do kompetencji innych organów
Banku.

Zmiany w sk∏adzie Zarzàdu i Rady Nadzorczej
w 2006 roku

Zarzàd w drodze uchwa∏y:

Zmiany w sk∏adzie Zarzàdu Banku w 2006 roku

1) okreÊla strategi´ Banku;
2) tworzy i znosi komitety Banku oraz okreÊla ich w∏aÊciwoÊç;
3) ustala i przedk∏ada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia swój
regulamin;
4) ustala i przedk∏ada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia regulaminy
gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto;
5) okreÊla daty wyp∏aty dywidendy w terminach ustalonych przez
Walne Zgromadzenie;
6) ustanawia prokurentów, pe∏nomocników ogólnych oraz
pe∏nomocników ogólnych z prawem substytucji;
7) decyduje w sprawach okreÊlonych w regulaminie Zarzàdu;
8) rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Prezesa Zarzàdu,
Wiceprezesa lub cz∏onka Zarzàdu;
9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomoÊci,
u˝ytkowania wieczystego lub udzia∏u w nieruchomoÊci;
10) uchwala projekt rocznego planu finansowego Banku, przyjmuje
plany inwestycyjne oraz sprawozdania z ich wykonania;
11) przyjmuje sprawozdania z dzia∏alnoÊci Banku i sprawozdania
finansowe;
12) formu∏uje wnioski w sprawie podzia∏u zysku albo sposobu pokrycia strat,
13) zatwierdza polityk´ kadrowà, kredytowà i zasady prawne
dzia∏alnoÊci Banku;
14) zatwierdza zasady gospodarowania kapita∏em Banku;
15) zatwierdza struktur´ zatrudnienia;
16) ustala zasadniczà struktur´ organizacyjnà Banku, powo∏uje
i odwo∏uje Szefów Sektorów, powo∏uje i odwo∏uje Szefów Pionów
oraz ustala ich w∏aÊciwoÊç;
17) ustala plan dzia∏aƒ kontrolnych w Banku oraz przyjmuje
sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;
18) rozstrzyga w innych sprawach, które, zgodnie ze Statutem, podlegajà
przed∏o˝eniu Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu;

S∏awomir S. Sikora		
Prezes Zarzàdu Banku
Sanjeeb Chaudhuri		Wiceprezes Zarzàdu Banku do dnia
21 wrzeÊnia 2006 roku
Reza Ghaffari		Wiceprezes Zarzàdu Banku do dnia
22 lutego 2006 roku
Edward Wess		Wiceprezes Zarzàdu Banku od dnia
28 marca 2006 roku
Sonia W´drychowiczWiceprezes Zarzàdu Banku od dnia
-Horbatowska
1 paêdziernika 2006 roku
Witold Zieliƒski		Wiceprezes Zarzàdu Banku
Lidia Jab∏onowska-Luba
Cz∏onek Zarzàdu Banku
Micha∏ Mro˝ek		
Cz∏onek Zarzàdu Banku

Zmiany w sk∏adzie Rady Nadzorczej Banku w 2006 roku
Stanis∏aw So∏tysiƒski		Przewodniczàcy Rady Nadzorczej*
Shirish Apte		Wiceprzewodniczàcy Rady
Nadzorczej*
Andrzej Olechowski		Wiceprzewodniczàcy Rady
Nadzorczej*
Sanjeeb Chaudhuri		Cz∏onek Rady Nadzorczej od dnia
1 paêdziernika 2006 roku
Göran Collert		Cz∏onek Rady Nadzorczej*
Susan Dean		Cz∏onek Rady Nadzorczej
Todd Gravino		Cz∏onek Rady Nadzorczej od dnia
22 czerwca 2006 roku do dnia
13 wrzeÊnia 2006 roku
Miros∏aw Gryszka		
Cz∏onek Rady Nadzorczej*
Rupert Hubbard		
Cz∏onek Rady Nadzorczej
Edward Kuczera		Cz∏onek Rady Nadzorczej do dnia
31 stycznia 2006 roku
Stephen H. Long		
Cz∏onek Rady Nadzorczej
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19) podejmuje decyzje o zaciàgni´ciu zobowiàzaƒ lub rozporzàdzeniu
aktywami, których ∏àczna wartoÊç w stosunku do jednego podmiotu
przekracza 5% funduszy w∏asnych Banku lub udziela upowa˝nienia
wskazanym osobom do podj´cia takiej decyzji, jednak˝e
w odniesieniu do spraw wchodzàcych do kompetencji Komitetów
powo∏anych w Banku, decyzje sà podejmowane po zasi´gni´ciu
opinii w∏aÊciwego Komitetu.

¸àczna wartoÊç wynagrodzeƒ, nagród i korzyÊci wyp∏aconych lub
nale˝nych obecnym i by∏ym cz∏onkom Zarzàdu Banku w 2005 roku:
Wynagrodzenia, nagrody
i korzyÊci krótkoterminowe
w tys. z∏

Wynagrodzenia i nagrody (w pieniàdzu i w naturze),
∏àcznie z wynagrodzeniami z zysku, wyp∏acone lub
nale˝ne osobom zarzàdzajàcym i nadzorujàcym
¸àczna wartoÊç wynagrodzeƒ, nagród i korzyÊci wyp∏aconych lub
nale˝nych obecnym i by∏ym cz∏onkom Zarzàdu Banku w 2006 roku:
Wynagrodzenia, nagrody
i korzyÊci krótkoterminowe
w tys. z∏

S∏awomir S. Sikora
Edward Wess

Przekazane
D∏ugoterminowe
nagrody
Inne
kapita∏owe
Êwiadczenia

Wynagrodzenie
zasadnicze
i nagrody

2 666

220

244

1 951

345

105

Sonia W´drychowicz-Horbatowska

1 395

115

116

Witold Zieliƒski

1 276

69

251

Lidia Jab∏onowska-Luba

1 259

28

82

Micha∏ Mro˝ek

1 568

40

146

669

385

187

1 483

31

275

Sunil Sreenivasan(3)

-

34

-

Philip King(4)

-

152

-

-

2 000

-

12 267

3 419

1 406

Sanjeeb Chaudhuri (2)

Cezary Stypu∏kowski(5)

Przekazane
D∏ugoterminowe
nagrody kapita∏owe

Inne
Êwiadczenia

S∏awomir S. Sikora

2 243

167

-

Sanjeeb Chaudhuri

24

-

-

Reza Ghaffari

1 595

209

146

Lidia Jab∏onowska-Luba

1 196

28

18

Micha∏ Mro˝ek

1 506

37

42

2 150

470

1 508

14

-

-

992

5

486

9 720

916

2 200

Byli cz∏onkowie Zarzàdu:
Philip King(1)
David Smith(2)
Sunil Sreenivasan(3)

(1) Êwiadczenie pracy do dnia 31 paêdziernika 2005 roku
(2) Êwiadczenie pracy do dnia 3 lutego 2005 roku
(3) Êwiadczenie pracy do dnia 30 kwietnia 2005 roku
¸àczna kwota „Wynagrodzenia zasadniczego i nagród” obejmuje
wartoÊç brutto wyp∏aconego i nale˝nego za 2005 rok wynagrodzenia
zasadniczego oraz przyznanej nagrody za 2005 rok.

Byli cz∏onkowie Zarzàdu:
Reza Ghaffari (1)

Wynagrodzenie
zasadnicze
i nagrody

Zgodnie z decyzjà Rady Nadzorczej kwota przyznanych cz∏onkom
Zarzàdu Banku nagród za 2004 rok, wyp∏aconych w 2005 roku
wynios∏a ∏àcznie 4 055 tys. z∏.
¸àczna kwota „Inne Êwiadczenia” obejmuje wartoÊç brutto
wyp∏aconego wynagrodzenia dotyczàcego odszkodowania z tytu∏u
rozwiàzania umowy o prac´, Êwiadczeƒ z tytu∏u zakazu konkurencji,
Êwiadczeƒ rzeczowych, rycza∏tu z tytu∏u u˝ywania samochodu
s∏u˝bowego, sk∏adki z tytu∏u polis ubezpieczeniowych, ekwiwalentu za
urlop, dywidendy, Êwiadczeƒ dodatkowych zgodnych z umowà o prac´
pracowników zagranicznych.

(1) Êwiadczenie pracy do dnia 31 maja 2006 roku
(2) Êwiadczenie pracy do dnia 21 wrzeÊnia 2006 roku
(3) Êwiadczenie pracy do dnia 30 kwietnia 2005 roku
(4) Êwiadczenie pracy do dnia 31 paêdziernika 2005 roku
(5) Êwiadczenie pracy do dnia 31 maja 2003 roku

„Przekazane nagrody kapita∏owe” obejmujà wartoÊç akcji Citigroup
przyznanych w latach ubieg∏ych a przekazanych w roku 2005 oraz
wartoÊç opcji na akcje Citigroup, do których w roku 2005 zosta∏o
przyznane prawo do realizacji.

¸àczna kwota „Wynagrodzenia zasadniczego i nagród” obejmuje
wartoÊç brutto wyp∏aconego i nale˝nego za 2006 rok wynagrodzenia
zasadniczego oraz przyznanej nagrody za 2006 rok.

¸àczna wartoÊç wynagrodzeƒ, nagród i korzyÊci wyp∏acanych lub
nale˝nych obecnym i by∏ym cz∏onkom Rady Nadzorczej Banku w 2006
oraz 2005 roku:

Zgodnie z decyzjà Rady Nadzorczej kwota przyznanych cz∏onkom
Zarzàdu Banku nagród za 2005 rok, wyp∏aconych w 2006 roku
wynios∏a ∏àcznie 2 370 tys. z∏.

w tys. z∏

¸àczna kwota „Inne Êwiadczenia” obejmuje wartoÊç brutto
wyp∏aconego wynagrodzenia dotyczàcego odszkodowania z tytu∏u
rozwiàzania umowy o prac´, Êwiadczeƒ rzeczowych, rycza∏tu
z tytu∏u u˝ywania samochodu s∏u˝bowego, sk∏adki z tytu∏u polis
ubezpieczeniowych, ekwiwalentu za urlop, dywidendy, Êwiadczeƒ
dodatkowych zgodnych z umowà o prac´ pracowników zagranicznych.

Stanis∏aw So∏tysiƒski

„Przekazane nagrody kapita∏owe” obejmujà wartoÊç akcji Citigroup
przyznanych w latach ubieg∏ych a przekazanych w roku 2006 oraz
wartoÊç opcji na akcje Citigroup, do których w roku 2006 zosta∏o
przyznane prawo do realizacji.
Âwiadczenia z tytu∏u nagród kapita∏owych prezentowane sà wed∏ug
zmienionej metodologii. Wed∏ug dotychczas stosowanej Êwiadczenia
te obejmowa∏y przyznane w danym roku nagrody, których realizacja
mia∏a charakter odroczony na okresy kolejnych lat i uwarunkowana
trwa∏oÊcià zatrudnienia. Przyj´ta nowa metodologia, w odró˝nieniu od
dotychczasowej, precyzyjniej okreÊla nale˝ny charakter wynagrodzeƒ
w postaci nagród kapita∏owych.

Göran Collert

2006

2005

276

190

93

73

Miros∏aw Gryszka

168

116

Andrzej Olechowski

156

116

Edward Kuczera (do dnia 31 stycznia 2006 roku)

28

116

Jaros∏aw Myjak (do dnia 2 paêdziernika 2006 roku)

74

73

Krzysztof L. Opolski (od dnia 27 lutego 2006 roku)

97

-

892

684

Daty okreÊlajà terminy powo∏ania/rezygnacji z pe∏nienia funkcji cz∏onka Rady Nadzorczej Banku
Wynagrodzenia wyp∏acone i nale˝ne w 2006 oraz 2005 roku
osobom zarzàdzajàcym jednostkami podporzàdkowanymi wynios∏y
odpowiednio 3 294 tys. z∏ i 7 454 tys. z∏.
Wynagrodzenia wyp∏acone i nale˝ne w 2006 oraz 2005 roku osobom
nadzorujàcym jednostki podporzàdkowane wynios∏y 136 tys. z∏
i 266 tys. z∏.
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Informacje o ∏àcznej liczbie i wartoÊci nominalnej
akcji Banku oraz akcji i udzia∏ów w jednostkach
powiàzanych Banku, b´dàcych w posiadaniu
cz∏onków Zarzàdu oraz cz∏onków Rady Nadzorczej

Umowy zawarte z podmiotem
uprawnionym do badania i przeglàdu
sprawozdaƒ finansowych

˚aden cz∏onek Zarzàdu nie posiada akcji Banku ani akcji i udzia∏ów
w jednostkach powiàzanych Banku. SpoÊród cz∏onków Rady
Nadzorczej Banku, wy∏àcznie jeden cz∏onek Rady Nadzorczej posiada
1200 akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A. o wartoÊci nominalnej
4.800 z∏.

W dniu 28 marca 2006 roku Rada Nadzorcza Banku dokona∏a
wyboru bieg∏ego rewidenta – firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibà
w Warszawie, przy ul. Ch∏odnej 51 (zwanego dalej „KPMG”), wpisanego
na list´ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych
pod numerem 458, któremu powierzone zosta∏o badanie i przeglàd
sprawozdaƒ finansowych Banku za 2006 rok. Wybór firmy KPMG
Audyt Sp. z o.o. zosta∏ dokonany zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
i normami zawodowymi.

Informacje o wszelkich umowach zawartych mi´dzy
Bankiem a cz∏onkami Zarzàdu, przewidujàcych
rekompensat´ w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa˝nej
przyczyny lub gdy ich odwo∏anie lub zwolnienie
nast´puje z powodu po∏àczenia Banku przez
przej´cie

Wynagrodzenie KPMG wynikajàce z zawartych umów (nale˝ne lub
wyp∏acone) dotyczàce 2006 roku i 2005 roku przedstawia poni˝sza
tabela:
Dotyczàce roku
w tys. z∏

SpoÊród umów o prac´ zawartych mi´dzy Bankiem a cz∏onkami
Zarzàdu, wy∏àcznie jedna umowa zawiera postanowienie mówiàce
o rekompensacie pieni´˝nej w wypadku jej rozwiàzania.
Ka˝dy z cz∏onków Zarzàdu Banku zawar∏ z Bankiem odr´bnà umow´
o zakazie konkurencji. Odpowiedni paragraf ka˝dej z zawartych umów
okreÊla, i˝ w okresie 12 miesi´cy od dnia rozwiàzania Umowy o prac´
z Bankiem, Cz∏onek Zarzàdu jest obowiàzany powstrzymaç si´ od
zajmowania si´ dzia∏alnoÊcià konkurencyjnà wobec Banku, i z tytu∏u
powy˝szego ograniczenia Bank wyp∏acaç mu b´dzie odszkodowanie.

2006

2005

Wynagrodzenie z tytu∏u badania w odniesieniu do
Banku – jednostki dominujàcej (1)

1 143

1 351

Wynagrodzenie z tytu∏u badania w odniesieniu do
jednostek zale˝nych (2)

447

754

45

362

1 635

2 467

Wynagrodzenie za us∏ugi pokrewne (3)

(1) Wynagrodzenia z tytu∏u badania obejmujà kwoty wyp∏acone lub nale˝ne KPMG za us∏ugi
zwiàzane z badaniem jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapita∏owej Banku – jednostki dominujàcej (umowa z dnia 16 listopada 2006
roku) oraz przeglàdu pó∏rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapita∏owej Banku (umowa z dnia 20 lipca 2006 roku).

Tylko w jednym przypadku Cz∏onkowi Zarzàdu b´dzie przys∏ugiwa∏o
odszkodowanie w okresie 6 miesi´cy od dnia rozwiàzania umowy
z tytu∏u jak wy˝ej.

(2) Wynagrodzenia z tytu∏u badania obejmujà kwoty wyp∏acone lub nale˝ne KPMG za
profesjonalne us∏ugi zwiàzane z badaniem sprawozdaƒ finansowych jednostek zale˝nych.

Inne zasady

(3) Wynagrodzenie za us∏ugi pokrewne obejmujà pozosta∏e kwoty wyp∏acone KPMG.
Obejmujà one us∏ugi poÊwiadczajàce zwiàzane z badaniem lub przeglàdem sprawozdaƒ
finansowych Banku – jednostki dominujàcej oraz jednostek zale˝nych, ale nieuwzgl´dnione
w (1) i (2) powy˝ej.

Informacje o posiadaczach papierów wartoÊciowych,
które dajà specjalne uprawnienia kontrolne
w stosunku do Banku

Pozosta∏e informacje wymagane Rozporzàdzeniem Ministra
Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 roku w sprawie informacji
bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartoÊciowych (Dz.U. nr 209, poz. 1744) zosta∏y uwzgl´dnione
w sprawozdaniu finansowym Banku.

Wszystkie wyemitowane przez Bank akcje sà akcjami zwyk∏ymi
na okaziciela, akcje te nie dajà ˝adnych specjalnych uprawnieƒ
kontrolnych w stosunku do Banku.

Wskazanie wszelkich ograniczeƒ dotyczàcych
przenoszenia prawa w∏asnoÊci papierów
wartoÊciowych Banku oraz wszelkich ograniczeƒ
w zakresie wykonywania prawa g∏osu
przypadajàcych na akcje Banku
Poza ograniczeniami wynikajàcymi z Prawa Bankowego – art. 25
– obj´cie lub nabycie akcji banku powy˝ej 10%, 20%, 25% 33% 50%
66% lub 75% wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego,
zezwolenia wymaga te˝ zbycie akcji, jeÊli podmiot uprzednio
przekroczy∏ powy˝ej wskazane progi, Statut Banku nie przewiduje
innych ograniczeƒ dla przenoszenia akcji Banku.
Pozosta∏e informacje wymagane Rozporzàdzeniem Ministra
Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 roku w sprawie informacji
bie˝àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartoÊciowych (Dz.U. nr 209, poz. 1744) zosta∏y uwzgl´dnione
w sprawozdaniu finansowym Banku.
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Podpisy Cz∏onków Zarzàdu
Data

Imi´ i nazwisko

Stanowisko/funkcja

16.03.2007

S∏awomir S. Sikora

Prezes Zarzàdu

16.03.2007

Edward Wess

Wiceprezes Zarzàdu

16.03.2007

Sonia W´drychowicz-Horbatowska

Wiceprezes Zarzàdu

16.03.2007

Witold Zieliƒski

Wiceprezes Zarzàdu

16.03.2007

Lidia Jab∏onowska-Luba

Cz∏onek Zarzàdu

16.03.2007

Micha∏ H. Mro˝ek

Cz∏onek Zarzàdu
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