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1. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Dane dotycz ące skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego

01.01.2009 - 
31.03.2009

01.01.2008 - 
31.03.2008

01.01.2009 - 
31.03.2009

01.01.2008 - 
31.03.2008

Przychody z tytułu odsetek              105 744                41 779                22 991 11 744

Przychody z tytułu prow izji              123 729                48 323                26 901 13 584

Ogólne koszty administracyjne                65 180                35 048                14 171 9 852

Wynik na działalności operacyjnej                50 817                46 602                11 049 13 100

Zysk brutto                50 817                46 602                11 049 13 100

Zysk netto                40 997                38 388                  8 913 10 791

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki 
dominującej                40 225                37 143                  8 746 10 441

Zysk netto przypadający na udziały mniejszości                     772                  1 245                     168 350

Zysk netto na jedną akcję (w  zł/EURO) przypadający 
na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,19 0,17 0,04 0,05

Rozw odniony zysk netto na jedną akcję (w  zł/EURO) 
przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,19 0,17 0,04 0,05

Przepływ y pienięŜne z działalności operacyjnej              315 567              347 257                68 610 97 615
Przepływ y pienięŜne netto z działalności 
inw estycyjnej              (40 184)            (301 585)                (8 737)              (84 777)

Przepływ y pienięŜne netto z działalności f inansow ej              (16 546)                (6 066)                (3 597)                (1 705)

Przepływ y pienięŜne netto, razem              258 837                39 606                56 276 11 133

 31.03.2009  31.12.2008  31.03.2009  31.12.2008 

NaleŜności od banków           1 209 920              965 217              257 359              231 334 

Kredyty i poŜyczki udzielone klientom           4 698 038           3 825 081              999 306              916 758 

Aktyw a razem           7 051 022           5 602 916           1 499 803           1 342 852 

Zobow iązania w obec klientów           5 137 961           3 454 781           1 092 881              828 008 
Zobow iązania w obec banków  i instytucji 
finansow ych              393 827              500 632                83 770              119 987 

Zobow iązania ogółem           6 387 452           4 910 366           1 358 657           1 176 868 

Kapitał w łasny ogółem              663 570              692 550              141 146              165 984 
Kapitał w łasny przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej              661 036              683 618              140 607              163 843 

Udziały mniejszości                  2 534                  8 932                     539                  2 141 

Kapitał podstaw ow y              215 178              215 178                45 770                51 572 

Skupione akcje w łasne - w artość nominalna                (1 650)                   (147)                   (351)                     (35)

Liczba akcji       215 178 156       215 178 156       215 178 156       215 178 156 

Współczynnik w ypłacalności 11,6% 13,8% 11,6% 13,8%

w  tys. zł w  tys. EUR
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Dane dotycz ące jednostkowego sprawozdania 
finansowego

01.01.2009 - 
31.03.2009

01.01.2008 - 
31.03.2008

01.01.2009 - 
31.03.2009

01.01.2008 - 
31.03.2008

Przychody z tytułu odsetek            105 760              41 658              22 994              11 710 

Przychody z tytułu prow izji              95 672              12 178              20 801                3 423 

Ogólne koszty administracyjne              24 952              10 972                5 425                3 084 

Wynik na działalności operacyjnej              85 061              64 525              18 494              18 138 

Zysk brutto              85 061              64 525              18 494              18 138 

Zysk netto              78 608              58 515              17 091              16 449 

Zysk netto na jedną akcję (w  zł/EURO)                  0,37                  0,27 0,08 0,08

Rozw odniony zysk netto na jedną akcję (w  zł/EURO)                  0,37                  0,27 0,08 0,08

Przepływ y pienięŜne z działalności operacyjnej            275 865            342 866              59 978              96 381 

Przepływ y pienięŜne netto z działalności inw estycyjnej             (30 493)           (300 661)               (6 630)             (84 517)

Przepływ y pienięŜne netto z działalności f inansow ej                7 352                3 886                1 598                1 092 

Przepływ y pienięŜne netto, razem            252 724              46 091              54 947              12 956 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008

NaleŜności od banków         1 198 063            945 661            254 837            226 647 

Kredyty i poŜyczki udzielone klientom         4 756 722         3 874 509         1 011 789            928 604 

Aktyw a razem         7 060 371         5 577 103         1 501 791         1 336 665 

Zobow iązania w obec klientów         5 166 724         3 483 511         1 098 999            834 894 

Zobow iązania w obec banków  i innych instytucji 
f inansow ych            393 517            500 575              83 704            119 973 

Zobow iązania ogółem         6 395 863         4 928 396         1 360 446         1 181 190 

Kapitał w łasny razem            664 508            648 707            141 346            155 476 

Kapitał podstaw ow y            215 178            215 178              45 770              51 572 

Skupione akcje w łasne - w artość nominalna               (1 650)                  (147)                  (351)                    (35)

Liczba akcji     215 178 156     215 178 156     215 178 156     215 178 156 

Współczynnik w ypłacalności 11,0% 13,4% 11,0% 13,4%

w  tys. zł w  tys. EUR

 

 

Wybrane dane finansowe,  zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i 

jednostkowego sprawozdania  finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: 

• poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono wg średnich kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 marca 2009 r. w wysokości 1 EURO = 

4,7013 zł oraz na 31 grudnia 2008 r. w wysokości 1 EURO = 4,1724 zł. 

• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z 

przepływów pienięŜnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów 

ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kaŜdego zakończonego miesiąca za okres trzech 

miesięcy zakończony dnia 31 marca 2009 r. oraz 31 marca 2008 r. (odpowiednio: 1 EURO =  4,5994 zł  i 1 

EURO = 3,5574 zł). 
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2. WSTĘP DO ŚRODROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 3 MIESI ĘCY 
ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2009 ROKU 

 
2.1  Informacje ogólne  
 

Dane spółki dominującej: 

 

Noble Bank S.A. 

ul. Domaniewska 39b 

02-675 Warszawa 

 

Grupa Kapitałowa Noble Bank S.A. (zwana dalej „Grupą Kapitałową Noble Bank”, lub „Grupą Noble Bank”) 

składa się ze spółki dominującej Noble Bank S.A. (zwanej dalej „Bank”, „Noble Bank”, „jednostka dominująca”, 

„spółka”)  - i jej spółek zaleŜnych: Open Finance S.A., Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A., Introfactor S.A., Noble Concierge Sp. z o.o. oraz Panorama Finansów S.A. (zaleŜna poprzez spółkę 

Open Finance S.A.). 

 

Spółka dominująca została zarejestrowana na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, XI 

Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w dniu 31 października 1990 r. w Rejestrze Handlowym Dział B, pod 

numerem H 1954, a w dniu 8 czerwca 2001 r. została zarejestrowana w Lublinie w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod nr KRS 0000018507. W dniu 8 czerwca 2006 r. zarejestrowana została zmiana nazwy oraz 

siedziby Banku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
Podstawą prawną działalności jednostki dominującej jest statut sporządzony w formie aktu notarialnego z dnia 

21 września 1990 r. (z późniejszymi zmianami).  

 
Czas trwania jednostki dominującej Noble Bank S.A. oraz jednostek Grupy  jest nieograniczony. 

Podmiotem dominującym wobec Grupy Noble Bank S.A. jest Getin Holding S.A. Podmiotem dominującym 

całej Grupy kapitałowej Getin Holding S.A. jest Pan Leszek Czarnecki. 

Akcje Noble Bank S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w sektorze bankowym. 

 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji 

przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 28 kwietnia 2009 r. 

 

Śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 

marca 2009 roku zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

Noble Bank S.A.  

 

Prezentowane dane finansowe obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2009 r., 

sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2009 roku tj. od 1 

stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r., sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i sprawozdanie z 

przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. 

 

Porównywalne dane finansowe obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2008 r., 
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sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r., sprawozdanie ze 

zmian w kapitale własnym i sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 

marca 2008 r. 

 

2.2.   Organy zarz ądzające 
 

Skład zarządu Spółki na dzień 31 marca 2009 r. był następujący: 

1. Jarosław Augustyniak  –  Prezes Zarządu Banku, 

2. Maurycy Kuhn   – Członek Zarządu, 

3. Krzysztof Spyra  – Członek Zarządu, 

4. Bogusław Krysiński  - Członek Zarządu. 

Według stanu na dzień 31 marca 2009 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:  

1. Krzysztof Rosiński    – Przewodniczący Rady Nadzorczej,   

2. Michał Kowalczewski – Członek Rady Nadzorczej, 

3. Dariusz Niedośpiał   – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Remigiusz Baliński   –  Członek Rady Nadzorczej, 

5. Radosław Stefurak   –  Członek Rady Nadzorczej. 

 

2.3.  Opis organizacji Grupy kapitałowej  
 

31.03.2009 31.03.2008

Open Finance S.A.
 ul. Domaniew ska 39, 
Warszaw a 

 pośrednictw o 
finansow e 100,0% 100,0%

Noble Funds Tow arzystw o 
Funduszy Inw estycyjnych S.A.

 ul. Domaniew ska 39, 
Warszaw a 

 zarządzanie 
funduszami 
inw estycyjnymi 70,0% 70,0%

Introfactor S.A.
 ul. Wołoska 18       
Warszaw a 

 pozostała działalność 
f inansow a 100,0% 0,0%

Noble Concierge Sp. z o.o.
 ul. Domaniew ska 39, 
Warszaw a 

 działalność 
w spomagająca usługi 
finansow e 100,0% 0,0%

Panorama Finansów  S.A. 
 ul. Domaniew ska 39, 
Warszaw a 

 pośrednictw o 
finansow e 100,0% * 0,0%

* - poprzez jednostkę podporządkow aną - Open Finance S.A.

Jednostka Siedziba
Podstaw ow y 
przedmiot działalności

Procentow y udział banku w  
kapitale

 

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 marca 2006 r. pomiędzy Noble Bank S.A. a osobami fizycznymi 

będącymi na dzień 31 marca 2009 r. akcjonariuszami Noble Funds TFI S.A., Nobel Bank S.A. ma prawo (w 

okresie od 28 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2012 r.) do wezwania do sprzedaŜy wszystkich akcji 

posiadanych przez wspomniane wyŜej osoby fizyczne na rzecz Noble Bank S.A. Ewentualna cena wykupu 

jest między innymi uzaleŜniona od sposobu działania Noble Funds TFI S.A., wartości aktywów netto oraz 

wyników na dzień realizacji opcji oraz wyników finansowych za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień 

realizacji opcji. 
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Jednocześnie wspomniane osoby fizyczne mają prawo do wezwania Noble Bank S.A. do kupna posiadanych 

przez nich akcji. Wspomniane prawo podlega ewentualnemu wykonaniu od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 

2012 r. Cena sprzedaŜy jest między innymi uzaleŜniona od sposobu działania Noble Funds TFI S.A., wartości 

aktywów netto oraz wyników finansowych,  w latach, w których moŜliwe jest wykonanie opcji. 

Na dzień 31 marca 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. brak było wiarygodnych parametrów, pozwalających na 

wycenę opcji. Dlatego teŜ powyŜsze opcje na dzień 31 marca 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. nie zostały ujęte 

w wycenie bilansowej. 

W dniu 28 lipca 2008 r.  zawarta została Umowa Inwestycyjna pomiędzy Noble Bank S.A. a osobami 

fizycznymi oraz Spółką Factor Management Team Sp. z o.o. określająca warunki planowanej inwestycji 

poszczególnych stron w akcje Spółki pod firmą Introfactor S.A., zasady prowadzenia przez tę spółkę 

działalności, zasady kontroli nad nią oraz zasady zarządzania. Na podstawie tej umowy Noble Bank S.A. objął 

100% akcji Spółki Introfactor S.A., za wkład pienięŜny w wysokości 500 tys. zł. Ponadto, zgodnie z podpisaną 

umową przyznano Spółce Factor Management Team Sp. z o.o. warunkowe prawo do objęcia w przyszłości 

nowej emisji akcji Spółki Introfactor S.A. reprezentujących 30% kapitału zakładowego tej Spółki oraz dających 

30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kluczowym warunkiem realizacji prawa objęcia akcji przez 

Spółkę Factor Management Team Sp. z o.o. jest wykonanie w okresie dwudziestu czterech miesięcy 

(liczonego od 31 lipca 2008 r.) załoŜonego w Umowie Inwestycyjnej biznes planu dotyczącego zarówno spółki 

Introfactor S.A. i Introbank (będącego Oddziałem Specjalistycznym Noble Bank S.A.) oraz pozyskania 

określonej w umowie wartości depozytów dla Noble Bank S.A. W przypadku realizacji powyŜszego prawa, 

Spółka Factor Management Team Sp. z o.o. obejmie nową emisję po cenie nominalnej, za gotówkę. Na dzień 

31 marca 2009 r. brak jest wiarygodnych parametrów, pozwalających na wycenę opcji objęcia akcji. Dlatego 

teŜ powyŜsza opcja na dzień 31 marca 2009 r. nie została ujęta w wycenie bilansowej. 

Przedmiotem działalności spółki Introfactor S.A. jest świadczenie usług factoringowych. Kapitał podstawowy 

spółki na dzień 31 marca 2009 r. wynosił 500 tys. zł. 

Spółka zaleŜna Noble Concierge Sp. z o.o. została nabyta przez Noble Bank S.A. od spółki Open Finance 

S.A. w dniu 26 maja 2008 r. Następnie kapitał podstawowy spółki został podniesiony z 50 tys. zł do 450 tys. zł. 

W dniu 6 lutego 2009 r. spółka zaleŜna od Noble Bank S.A. -  Open Finance S.A. -  zawarła ze spółką Getin 

Holding S.A. umowę nabycia 500 akcji zwykłych imiennych spółki Panorama Finansów S.A., o wartości 

nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) kaŜda, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki i dających prawo 

do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Na dzień 31 marca 2009 r. i 31 grudnia 2008 r. Bank nie posiadał inwestycji w jednostkach współzaleŜnych i 

stowarzyszonych. 

 

2.4.   Polityka rachunkowo ści  
 

Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Śródroczne skrócone skonsolidowane  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą 

kosztu historycznego, poza instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej. Skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie 

wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez 
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okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie 

kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz 

ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i naleŜy je czytać łącznie ze 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008. 

 
Polityka rachunkowości 
 

a) Oświadczenie o zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z 

Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Na 

dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej 

proces wprowadzania MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez 

Grupę zasad rachunkowości nie ma róŜnicy między MSSF, które weszły w Ŝycie, a MSSF zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską.  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF”).  

Jednostki zaleŜne Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości 

określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i 

wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu 

doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. 

b) Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego 

Walutą pomiaru jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym i walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jest złoty polski.  

c) Konsolidacja 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Noble Bank S.A. 

oraz sprawozdania jednostek zaleŜnych Banku. Sprawozdania finansowe jednostek zaleŜnych sporządzane 

są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych 

zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń 

gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieŜności w stosowanych 

zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające 

z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, 

Ŝe dowodzą wystąpienia utraty wartości.  

Jednostki zaleŜne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają 

być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce 

wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zaleŜne, więcej niŜ połowę 

liczby głosów w danej spółce, chyba, Ŝe moŜliwe jest do udowodnienia, Ŝe taka własność nie stanowi 
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o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce równieŜ wtedy, gdy jednostka dominująca ma 

moŜliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej jednostki (szczegółowe warunki określa MSR 

27 i KIMSF 12). 

 

d) Istotne zasady rachunkowości 

PoniŜej prezentowane istotne zasady rachunkowości zostały zastosowane do wszystkich okresów 

sprawozdawczych zaprezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym przez wszystkie podmioty Grupy. 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku, z wyjątkiem 

zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów 

rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2009 roku: 

• MSSF 8 Segmenty operacyjne, który z chwilą wejścia w Ŝycie zastąpił MSR 14 Sprawozdawczość 

dotycząca segmentów działalności. W standardzie tym do identyfikacji i pomiaru wyników segmentów 

operacyjnych podlegających sprawozdawczości przyjęto podejście spójne z podejściem 

kierownictwa.  

• MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony we wrześniu 2007) - standard ten 

wprowadza rozróŜnienie między takimi zmianami w kapitale własnym, które wynikają z transakcji z 

właścicielami i takimi, które wynikają z innych transakcji. W związku z tym sprawozdanie ze zmian w 

kapitale własnym zawiera jedynie szczegóły transakcji z właścicielami, podczas gdy wszystkie inne 

zmiany w kapitale własnym są prezentowane w jednej linii. Dodatkowo standard wprowadza 

sprawozdanie z całkowitych dochodów, które obejmuje wszystkie pozycje przychodów i kosztów 

ujmowanych w zysku lub stracie oraz wszystkie inne pozycje rozpoznanych dochodów i kosztów, 

przy czym moŜliwe jest prezentowanie wszystkich tych pozycji razem w jednym sprawozdaniu lub teŜ 

prezentowanie dwóch powiązanych ze sobą sprawozdań. Grupa zdecydowała o łącznym 

prezentowaniu wszystkich pozycji przychodów i kosztów w jednym sprawozdaniu. W celu 

dostosowania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do wymogów 

zmienionego MSR 1, Grupa dokonała zmiany prezentacji kapitałów. Kapitał z aktualizacji wyceny 

prezentowany jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, a w kapitałach własnych 

prezentowanych jest w pozycji pozostałe kapitały. Zysk netto razem z niepodzielonym zyskiem za 

lata ubiegłe prezentowany jest obecnie w pozycji zyski zatrzymane/pozostałe straty.  

• MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) – zmieniony 

standard wymaga, aby koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową lub 

wytworzeniem dostosowywanego składnika aktywów ujmowane były jako element ceny nabycia lub 

kosztu wytworzenia. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na 

wyniki działalności Grupy, poniewaŜ nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, których by ona dotyczyła. 

• MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnień i anulowanie – zmiana ta 

precyzuje definicję warunku nabywania uprawnień oraz odnosi się do ujęcia anulowania praw do 

nagród. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki 

działalności Grupy, poniewaŜ nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, których by ona dotyczyła.  
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• Zmiany do MSR 32 i MSR 1: Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy po wartości godziwej 

– wprowadzają ograniczony co do zakresu wyjątek, dotyczący instrumentów z opcją sprzedaŜy, które 

mogą być klasyfikowane jako składnik kapitału, pod warunkiem spełnienia szeregu określonych 

warunków. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki 

działalności Grupy, poniewaŜ Grupa nie posiada instrumentów finansowych z opcją sprzedaŜy po 

wartości godziwej.  

• Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe – interpretacja wymaga, aby punkty 

dotyczące programu lojalnościowego ujmowane były jako osobny składnik transakcji sprzedaŜy, z 

której wynikają. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki 

działalności Grupy, poniewaŜ nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, których by ona dotyczyła.  

Następujące MSSF zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet 

ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w Ŝycie: 

• MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych (znowelizowany w styczniu 2008) - mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

• MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony w styczniu 

2008) - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub 

później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

• Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2008 roku lub później  

• Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości - mająca zastosowanie 

dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

• Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotu zagranicznego 

- mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku lub 

później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE,  

• Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Pozycje zabezpieczane 

kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń (zmiany wprowadzone w lipcu 2008) - mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później - do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po 

raz pierwszy (znowelizowany w listopadzie 2008) - mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzony przez UE, 

• Interpretacja KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom - mająca 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później - do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

• Zmiany do MSR 39 i MSSF 7 – Przekwalifikowanie aktywów finansowych – Data wejścia w 

Ŝycie i przepisy przejściowe (zmiany wprowadzone w listopadzie 2008) – mające zastosowanie od 1 
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lipca 2008 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone 

przez UE, 

• Interpretacja KIMSF 18 Aktywa otrzymane od klientów – mająca zastosowanie od 1 lipca 

2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

• Zmiany do MSSF 7 - ujawnienia dotyczące instrumentów finansowych - do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

• Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 - Instrumenty pochodne (zmiany wprowadzone w marcu 

2009) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. 

• Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŜszych standardów oraz interpretacji miało 

istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości. 

Przeliczanie pozycji wyraŜonych w walucie obcej 

Transakcje wyraŜone w walutach obcych przelicza się na PLN według kursu obowiązującego w dniu 

transakcji. Aktywa oraz zobowiązania pienięŜne denominowane w walutach obcych, ujmowane według 

kosztu historycznego, przelicza się na PLN według kursu średniego NBP obowiązującego na koniec 

okresu sprawozdawczego. Zyski lub straty powstałe z tytułu przeliczenia ujmowane są w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów. 

NiepienięŜne aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych, ujmowane według kosztu 

historycznego, przelicza się na PLN według kursu obowiązującego w dniu transakcji, a pozycje 

wyceniane według wartości godziwej według kursu średniego NBP z dnia dokonania wyceny. RóŜnice 

kursowe z tytułu pozycji niepienięŜnych, wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje 

się w ramach sprawozdania z całkowitych dochodów. RóŜnice kursowe z tytułu pozycji niepienięŜnych, 

uwzględnia się w pozostałym kapitale. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

EUR 4,7013 4,1724

USD 3,5416 2,9618

CHF 3,1001 2,8014

GBP 5,0546 4,2913

JPY 0,0361 0,0328

Waluta 31.03.2009 r. 31.12.2008 r.

 

Aktywa i zobowiązania finansowe 

Grupa ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej składnik aktywów lub zobowiązań finansowych 

wtedy, gdy staje się stroną transakcji. Transakcje kupna i sprzedaŜy aktywów finansowych wycenianych 

do wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych utrzymywanych do terminu 

zapadalności oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy, w tym, standaryzowanych transakcji 

kupna i sprzedaŜy aktywów finansowych,  ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zawsze w 

dacie zawarcia transakcji. PoŜyczki i naleŜności ujmowane są w momencie wypłaty środków pienięŜnych 

kredytobiorcy. 

Ujmowanie instrumentów finansowych 

Grupa ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, gdy 

staje się stroną umowy tego instrumentu. Transakcje kupna i sprzedaŜy aktywów finansowych ujmowane 
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są w dniu zawarcia transakcji. 

Wszystkie instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia są wyceniane do wartości godziwej 

skorygowanej, w przypadku instrumentów finansowych innych niŜ klasyfikowane jako wyceniane do 

wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być przypisane bezpośrednio 

do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. 

Grupa dokonuje podziału instrumentów finansowych zgodnie z następującymi kategoriami: instrumenty 

finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do 

terminu zapadalności, poŜyczki i naleŜności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy, pozostałe 

zobowiązania finansowe.  

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie:  

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - nabyte lub zaciągnięte w celu 

odsprzedaŜy w krótkim terminie oraz instrumenty pochodne 

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia jako 

aktywa finansowe i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.  

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe mogą zostać zaklasyfikowane w momencie ich początkowego 

ujęcia jako aktywa finanse i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 

tylko wówczas gdy: 

- eliminuje lub znacząco zmniejsza to niespójność w zakresie wyceny lub ujmowania (określaną czasami 

jako „niedopasowanie księgowe”) aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, która w przeciwnym 

razie powstałaby z powodu innego sposobu wyceny tych aktywów lub zobowiązań, bądź innego ujęcia 

związanych z nimi zysków lub strat albo 

- grupa aktywów finansowych, zobowiązań finansowych lub obu tych kategorii jest zarządzana, a jej wyniki 

oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami zarządzania ryzykiem lub 

strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat tej grupy są na tej podstawie  przekazywane 

wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa (zgodnie z definicją zawartą w MSR 24 „Ujawnianie 

informacji na temat podmiotów powiązanych”), na przykład zarządowi jednostki lub dyrektorowi 

wykonawczemu. 

W związku ze spełnieniem pierwszego warunku,  depozyty klientów o stałym oprocentowaniu, 

denominowane w PLN, zawarte począwszy od 1 kwietnia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. na okres dłuŜszy 

niŜ jeden rok, przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez Spółkę jako zobowiązania finansowe 

wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy. Podejście takie znacząco zmniejsza 

niespójność w zakresie wyceny tych depozytów oraz instrumentów finansowych typu IRS, które są 

zawierane w związku ze stosowanym w Spółce sposobem zarządzania ryzykiem zmian stopy procentowej. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich 

początkowego ujęcia jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej.  

 

Pochodne instrumenty finansowe  
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Pochodne instrumenty finansowe nie będące przedmiotem rachunkowości zabezpieczeń ujmowane są w dniu 

zawarcia transakcji i na koniec okresu sprawozdawczego wyceniane do wartości godziwej. Zmiany wartości 

godziwej Grupa zalicza odpowiednio do wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 

godziwej przez wynik finansowy lub do wyniku z pozycji wymiany (transakcje  FX swap, FX forward oraz 

transakcje CIRS)  w korespondencji odpowiednio z naleŜnościami/ zobowiązaniami z tytułu pochodnych 

instrumentów finansowych. 

Efekt ostatecznego rozliczenia transakcji pochodnych wykazuje się w pozycji wyniku na instrumentach 

finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy lub w przypadku pochodnych 

walutowych  instrumentów finansowych (transakcje FX swap, FX forward oraz transakcje CIRS) w pozycji 

wynik z pozycji wymiany. 

Kwoty bazowe transakcji pochodnych wykazywane są w pozycjach pozabilansowych w dniu zawarcia 

transakcji i przez cały okres ich trwania. Pozycje pozabilansowe wyraŜone w walutach obcych podlegają 

przeszacowaniu na koniec dnia według średniego kursu NBP (fixing z dnia wyceny). 

Wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych znajdujących się na rynku stanowi cena rynkowa. W 

pozostałych przypadkach jest to wartość godziwa określona na podstawie modelu wyceny, do którego dane 

pozyskano z aktywnego rynku (w szczególności w przypadku instrumentów typu IRS i CIRS metodą 

zdyskontowanych przepływów pienięŜnych). 

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności. 

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności zalicza się aktywa finansowe, niebędące 

instrumentami pochodnymi, o określonych lub moŜliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie 

zapadalności, które Grupa zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, 

inne niŜ: 

• Wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy, 

• Wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do sprzedaŜy oraz 

• Spełniające definicję poŜyczek i naleŜności. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu 

z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej oraz z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. 

Naliczone odsetki, jak równieŜ rozliczane dyskonto lub premia, rozpoznawane są w wyniku z tytułu odsetek. 

PoŜyczki i naleŜności  

PoŜyczki i naleŜności to kategoria nienotowanych na aktywnym rynku aktywów finansowych o ustalonych lub 

moŜliwych do ustalenia przepływach pienięŜnych, które nie są zaliczane do instrumentów pochodnych. 

PoŜyczki i naleŜności powstają, gdy Grupa poŜycza środki pienięŜne klientom w celach innych, niŜ uzyskanie 

krótkoterminowych zysków handlowych. Ta kategoria obejmuje naleŜności od banków i klientów, w tym 

skupione wierzytelności oraz inwestycje w dłuŜne instrumenty finansowe, o ile nie są one notowane na 

aktywnym rynku. 

PoŜyczki i naleŜności wyceniane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według zamortyzowanego kosztu 

przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.  

Naliczane odsetki wraz z prowizją rozliczaną w czasie według efektywnej stopy procentowej ujmowane są w 
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przychodach odsetkowych. Prowizje nie będące elementem przychodów odsetkowych rozliczane liniowo 

zaliczane są do przychodów prowizyjnych. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów jako wynik z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości kredytów, poŜyczek, naleŜności 

leasingowych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, które 

zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaŜy lub nie zostały zaklasyfikowane jako aktywa finansowe 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, poŜyczki i naleŜności lub aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według 

wartości godziwej. Skutki zmiany wartości godziwej odnoszone są na „inne całkowite dochody” w 

sprawozdaniu z całkowitych dochodów do momentu wyłączenia składnika aktywów ze sprawozdania z 

sytuacji finansowej, kiedy to skumulowane zyski lub straty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

w pozycji „wynik na pozostałych instrumentach finansowych”. W przypadku instrumentów dłuŜnych, odsetki 

oraz dyskonto lub premia ujmowane są odpowiednio w przychodach lub kosztach odsetkowych przy 

zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Jeśli nie moŜna ustalić wartości godziwej, to wówczas aktywa są ujmowane według kosztu nabycia 

z uwzględnieniem utraty wartości. Odpis z tytułu utraty wartości jest rozpoznawany w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów. 

Pozostałe zobowiązania finansowe  

Do tej kategorii zaliczane są zobowiązania wobec banków i klientów, zaciągnięte przez Grupę poŜyczki oraz 

wyemitowane dłuŜne papiery wartościowe, po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, z wyjątkiem 

zobowiązań finansowych zaklasyfikowanych w momencie ich początkowego ujęcia jako zobowiązania 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Zobowiązania finansowe, niezaklasyfikowane w momencie ich początkowego ujęcia jako zobowiązania 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazywane są w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.  

Wyłączanie ze sprawozdania z sytuacji finansowej  

Składnik aktywów finansowych jest wyłączany ze sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy w momencie, 

kiedy wygasają umowne prawa do przepływów pienięŜnych z nim związanych lub kiedy Grupa przenosi 

umowne prawa do otrzymania przepływów pienięŜnych.  

Przenosząc prawa Grupa ocenia, w jakim stopniu zachowuje ryzyko i korzyści związane z posiadaniem 

składnika aktywów finansowych. W tym przypadku:  

- jeŜeli Grupa przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem składnika 

aktywów finansowych to wyłącza składnik aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej, 

jeŜeli Grupa zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem składnika 

aktywów finansowych to w dalszym ciągu ujmuje składnik aktywów finansowych w sprawozdaniu z 

sytuacji finansowej, 

- jeŜeli Grupa nie przenosi ani nie zachowuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści związanych 

z posiadaniem składnika aktywów finansowych to Grupa ustala, czy zachowała kontrolę nad tym 

składnikiem aktywów finansowych. W przypadku zachowania kontroli składnik aktywów finansowych jest 
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nadal ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy. 

Grupa wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik aktywów finansowych lub jego część, gdy traci nad nim 

kontrolę, tzn. gdy zrealizuje swoje prawa do korzyści określonych w umowie, prawa takie wygasają lub 

Grupa zrzecze się tych praw. 

Grupa wyłącza ze swojego sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe (lub jego część), 

gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

 

Utrata wartości aktywów finansowych 

Na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty 

wartości składnika aktywów finansowych. JeŜeli takie przesłanki istnieją, Grupa ustala kwoty odpisów z tytułu 

utraty wartości. Strata z tytułu utraty wartości jest ponoszona, gdy istnieją obiektywne dowody utraty wartości 

wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów, a 

zdarzenie powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pienięŜne wynikające ze składnika 

aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie jest moŜliwe.  

Do sytuacji, w których moŜna stwierdzić, iŜ nastąpiła utrata wartości, zalicza się w szczególności: 

� wystąpienie znaczących trudności finansowych emitenta lub dłuŜnika, 

� niedotrzymanie postanowień umownych przez emitenta lub dłuŜnika, np. niespłacenie odsetek lub 

kapitału albo zaleganie z ich spłatą, 

� przyznanie emitentowi lub dłuŜnikowi, ze względów ekonomicznych lub prawnych związanych 

z jego trudnościami finansowymi, udogodnienia, które w innym przypadku nie zostałoby udzielone, 

� zaistnienie wysokiego prawdopodobieństwa upadłości lub restrukturyzacji emitenta lub dłuŜnika, 

� zanik obrotu danym składnikiem aktywów finansowych na aktywnym rynku ze względu na trudności 

finansowe emitenta lub dłuŜnika. 

 

Kredyty, wykupione wierzytelności, pozostałe naleŜności 

Najbardziej istotną grupę aktywów finansowych wykazywanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy 

według zamortyzowanego kosztu i jednocześnie naraŜonych na utratę wartości stanowią naleŜności 

kredytowe. Na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego Grupa przeprowadza analizę, czy zaistniały 

obiektywne podstawy do stwierdzenia, Ŝe nastąpiła utrata wartości indywidualnych aktywów i/lub portfela 

aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość i strata 

z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty 

wartości wynikające z jednego lub kilku zdarzeń, które wystąpiły po początkowym ujęciu składnika aktywów 

i zdarzenia te mają wpływ na przyszłe przepływy pienięŜne generowane przez składnik aktywów lub grupę 

aktywów finansowych przy załoŜeniu, ze wiarygodne oszacowanie jest moŜliwe. Oczekiwane, przyszłe straty 

nie są uwzględniane w szacunkach bieŜącej utraty wartości. 

Jeśli Grupa identyfikuje przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty wartości, to wówczas wyliczana jest 

kwota odpisu z tytułu utraty wartości, którą stanowi róŜnica pomiędzy wartością księgową naleŜności 

kredytowej, a jej wartością ekonomiczną mierzoną jako bieŜąca wartość oczekiwanych przyszłych przepływów 

pienięŜnych dyskontowanych efektywną stopą procentową kontraktów z dnia wystąpienia przesłanki dla 

danego składnika aktywów finansowych.  

Odpis z tytułu utraty wartości jest ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

Pomiar indywidualnej utraty wartości odbywa się dla wszystkich naleŜności kredytowych, w przypadku, 
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których zidentyfikowano indywidualne przesłanki wskazujące na utratę wartości. 

W sytuacji, gdy nie wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości kredytu analizowanego 

indywidualnie, niezaleŜnie czy stanowi on istotną pozycję sprawozdawczą, czy teŜ nie, taka ekspozycja 

włączana jest do portfela kredytów o podobnej charakterystyce i przeprowadzana jest portfelowa analiza 

utraty wartości. Pomiar portfelowej utraty wartości dokonywany jest w oparciu o historyczne parametry strat 

generowanych przez podobne portfele aktywów.  

Gdy przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty wartości przestają istnieć, wówczas następuje rozwiązanie, 

poprzez wynik finansowy, odpisu z tytułu utraty wartości. 

Kredyty udzielone przez Wschodni Bank Cukrownictwa (stary portfel) 

W ocenie Grupy występują przesłanki utraty wartości dla całego starego portfela. Wartość portfela wyliczona 

została w oparciu o metodę dyskontowania oczekiwanych strumieni pienięŜnych w kolejnych okresach, 

oszacowanych w oparciu o historyczne odzyski z tego portfela oraz bieŜące efekty windykacji.  

Wartość kredytów i odpisów z tytułu utraty wartości starego portfela jest aktualizowana na koniec kaŜdego 

kwartału. 

Wykupione wierzytelności - wycena 

Grupa dokonuje wyceny wykupionych wierzytelności w oparciu o zdyskontowane oczekiwane przyszłe 

przepływy z tytułu tych wierzytelności. Wartość wykupionych wierzytelności jest aktualizowana na koniec 

kaŜdego kwartału, z uwzględnieniem uzyskanych odzysków z tych wierzytelności oraz moŜliwych zmian 

w szacunkach przyszłych przepływów. 

Miesięczne wpłaty z tytułu zakupionych wierzytelności,  przewidywane do odzyskania w załoŜonym czasie 

dyskontowane są w następujący sposób: 
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          R- wpłata z tytułu zakupionych wierzytelności na koniec kolejnego miesiąca prognozy, 

          IRR – wewnętrzna stopa zwrotu dla przepływów pienięŜnych 

 

IRR - wewnętrzna stopa zwrotu dla przepływów pienięŜnych.  

Stopa wyliczana jest przy zakupie i zmieniania w kolejnych okresach sprawozdawczych jedynie w celu 

odzwierciedlenia zmian rynkowych stóp procentowych.  Uwzględnia zapłaconą za wierzytelność  cenę i okres 

w jakim tą cenę Grupa chce odzyskać. 

Kredyty udzielane w ramach rozpoczętej przez Grupę w 2006 r. strategii budowy platformy Private Banking 

(nowy portfel)  

Na koniec okresu sprawozdawczego wycena utraty wartości aktywów finansowych przeprowadzona 

została zgodnie z MSR 39, przy zastosowaniu przyjętego na datę przejścia na MSSF modelu wyceny. 

Do budowy modelu wyceny  utraty wartości aktywów finansowych  Bank   zastosował następujące 

załoŜenia: 

• portfel kredytów został podzielony na grupy jednorodnych kredytów i grupę kredytów 

znaczących indywidualnie, 

• z grupy kredytów jednorodnych wyodrębnione zostały kredyty niezagroŜone oraz zagroŜone 

utratą wartości, 
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• portfel kredytów niezagroŜonych utratą wartości został wyceniony - w zaleŜności od rodzaju 

produktu i ze względu na brak bazy danych historycznych – przy wykorzystaniu wskaźników 

eksperckich 

• portfel kredytów zagroŜonych utratą wartości został wyceniony przy uŜyciu oszacowanych 

stóp odzysku, 

• dla grup produktów dla których nie było moŜliwości oszacowania historycznych wskaźników 

odzysku, ze względu na brak odpowiednich danych, przyjęto wskaźniki eksperckie. 

 

Grupa tworzy takŜe odpis z tytułu strat, które mogły wystąpić w tym portfelu a nie zostały jeszcze 

zaraportowane (IBNR).  

Noble Bank S.A. ze względu na krótką historię udzielania kredytów hipotecznych nie posiada wymaganej 

ilości obserwacji w zakresie zachowania się jakości portfela kredytów hipotecznych, dla wyliczenia realnych 

szeregów czasowych. W związku z powyŜszym Grupa przyjmuje, oszacowaną według najlepszej wiedzy 

wartość współczynnika, który w przybliŜony sposób uwzględnia moŜliwość wystąpienia strat, które jeszcze nie 

zostały zaraportowane. 

W celu ustalenia powyŜszego wskaźnika uwzględniono m.in. następujące kryteria: 

• budowany portfel kredytowy posiada krótką historię, 

• brak wystarczających danych historycznych dotyczących zachowania się tego rodzaju portfela, 

• długie terminy kredytowania – z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku nieruchomości 

w Polsce trudno jest określić jak będą się kształtowały przyszłe wartości ustanowionych 

zabezpieczeń. 

Do ustalenia współczynnika przyjęto dane dotyczące szkodowości portfeli kredytów mieszkaniowych oraz 

kredytów finansowych dla całego sektora bankowego w Polsce. Uwzględniono równieŜ dotychczasowy 

poziom szkodowości portfela nowych kredytów w Noble Bank S.A. oraz wartości otrzymanych zabezpieczeń. 

W wyniku powyŜszych analiz, wartość wskaźnika IBNR stanowiącego podstawę do utworzenia odpisu 

aktualizującego dla „nowego portfela” została ustalona na dzień 31 marca 2009 r. na poziomie 0,5% - dla 

kredytów hipotecznych (na dzień 31 grudnia 2008 r. 0,5%) - oraz 1,2% dla kredytów finansowych - kredyty 

zabezpieczone aktywami finansowymi klientów (na dzień 31 grudnia 2008 r. 1,2%).  

Wskaźnik tworzenia odpisów podlega analizie wg powyŜszych kryteriów oraz aktualizacji w okresach 

kwartalnych.  

Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności 

Grupa przeprowadza analizę, czy zaistniały obiektywne podstawy do stwierdzenia, Ŝe nastąpiła utrata 

wartości indywidualnych inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności. JeŜeli istnieją obiektywne 

dowody na utratę wartości, kwotę odpisu aktualizacyjnego stanowi róŜnica między wartością bilansową 

składnika aktywów a bieŜącą wartością oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych (z wyłączeniem 

przyszłych strat kredytowych, które nie zostały poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej 

stopy procentowej z dnia wystąpienia przesłanki dla danego składnika aktywów finansowych. 

JeŜeli w następnym okresie wysokość straty z tytułu utraty wartości zmniejszy się na skutek zdarzenia, które 

nastąpiło po wystąpieniu utraty wartości, wówczas uprzednio dokonany odpis z tytułu utraty wartości jest 

odwracany poprzez dokonanie odpowiedniej korekty salda odpisów aktualizujących. Kwota dokonanego 

odwrócenia wykazywana jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 
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Na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego Grupa przeprowadza analizę, czy zaistniały obiektywne 

podstawy do stwierdzenia, Ŝe nastąpiła utrata wartości indywidualnych aktywów i/lub portfela aktywów 

finansowych. 

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych 

dostępnego do sprzedaŜy, to kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów 

(pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i odsetki) i jego bieŜącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie 

odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, 

zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do sprawozdania z całkowitych dochodów. Nie 

moŜna ujmować w sprawozdaniu z całkowitych dochodów odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości 

instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaŜy. JeŜeli w następnym okresie wartość 

godziwa instrumentu dłuŜnego dostępnego do sprzedaŜy wzrośnie, a wzrost ten moŜe być obiektywnie 

łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.  

Kompensowanie instrumentów finansowych 

Składniki aktywów finansowych i zobowiązań finansowych kompensuje się i wykazuje w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów w kwocie netto, jeŜeli Grupa posiada waŜny tytuł prawny do dokonania kompensaty 

ujętych kwot oraz zamierza przeprowadzić rozliczenie w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować dany 

składnik aktywów i uregulować zobowiązanie. 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków 

trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem 

i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do uŜywania. W skład kosztu wchodzi równieŜ koszt 

wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria 

rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do uŜywania, takie jak koszty konserwacji i 

napraw, obciąŜają sprawozdanie z całkowitych dochodów w momencie ich poniesienia.  

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami 

o istotnej wartości, do których moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŜyteczności. 

Częścią składową są równieŜ koszty generalnych remontów.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika 

aktywów, wynoszący:  

Typ Okres 

Inwestycje w obiektach obcych czas trwania umowy najmu – do 10 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne 8 – 17 lat 

Zespoły komputerowe  3 lata 

Środki transportu 5 lat 

Sprzęt biurowy, meble 5 lat 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta ze sprawozdania z sytuacji 
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finansowej po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne 

korzyści wynikające z dalszego uŜytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty 

wynikające z usunięcia danego składnika aktywów  ze sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone 

jako róŜnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danej pozycji) 

są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montaŜu i są wykazywane 

według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu 

zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do uŜywania.  

Wartość końcową, okres uŜytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się, 

i w razie konieczności – koryguje, na koniec kaŜdego roku obrotowego.  

KaŜdorazowo, przy wykonywaniu remontu, koszt remontu jest ujmowany w wartości bilansowej 

rzeczowych aktywów trwałych, jeŜeli są spełnione kryteria ujmowania.  

Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub 

koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek 

gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości 

niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Z wyjątkiem prac 

rozwojowych, nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z 

wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane 

w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.  

Grupa ustala, czy okres uŜytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. 

Wartości niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania są amortyzowane przez okres uŜytkowania 

oraz poddawane testom na utratę wartości kaŜdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich 

wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania są 

weryfikowane przynajmniej na koniec kaŜdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie 

uŜytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego 

składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, 

i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości 

niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów w cięŜar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które nie są uŜytkowane są 

corocznie poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na 

poziomie ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. W przypadku pozostałych wartości 

niematerialnych ocenia się co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich 

wartości. Okresy uŜytkowania są takŜe poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, 

korygowane z efektem od początku roku obrotowego. 

 

Wartość firmy  

Wartość firmy jest wartością powstałą w wyniku nabycia jednostek zaleŜnych. Wartość firmy jest początkowo 

ujmowana według nadwyŜki kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki 
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przejmującej w wartości godziwej netto, moŜliwych do zidentyfikowania przejmowanych aktywów, zobowiązań 

i zobowiązań warunkowych. Wartość firmy jest wykazywana w wysokości ceny nabycia pomniejszonej o 

łączne dotychczasowe odpisy aktualizacyjne wynikające z tytułu utraty wartości. Wartość firmy nie jest 

amortyzowana, a jedynie corocznie testowana pod kątem utraty wartości. Utrata wartości ustalana jest 

poprzez oszacowanie wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, którego dotyczy 

dana wartość firmy. W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pienięŜne jest 

niŜsza niŜ jego wartość bilansowa powiększona o wartość firmy, tworzony jest odpis z tytułu utraty wartości 

firmy.  

Znak towarowy  

Składnik wartości niematerialnych przyjęty w transakcji połączenia jednostek gospodarczych, moŜliwy do 

wyodrębnienia , określony w sposób wiarygodny, ujęty oddzielnie od wartości firmy. PoniewaŜ oczekuje się, 

Ŝe znak towarowy będzie się przyczyniał do wypracowywania wpływów środków pienięŜnych netto przez 

okres nieokreślony, uznaje się, Ŝe ma on nieokreślony czas uŜytkowania. Znak towarowy nie jest 

amortyzowany, aŜ do chwili zmiany klasyfikacji jego okresu uŜytkowania na określony. Zgodnie z MSR 36, 

znak towarowy jest poddawany testom na utratę wartości kaŜdego roku oraz kaŜdorazowo, w przypadku 

zaistnienia przesłanek wskazujących na wystąpienie utraty jego wartości.  

 

Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Grupy przedstawia się 
następująco: 

 Znak towarowy Wartość firmy Oprogramowanie 

komputerowe 

Okresy 
uŜytkowania 

nieokreślony nieokreślony 2 - 10 lat 

Wykorzystana 
metoda 

wartości o nieokreślonym 
okresie uŜytkowania nie 
są amortyzowane ani 
przeszacowywane 

wartości o nieokreślonym 
okresie uŜytkowania nie 
są amortyzowane ani 
przeszacowywane 

metodą liniową 

 

Wewnętrznie 
wytworzone lub 
nabyte 

nabyte nabyte nabyte 

Weryfikacja pod 
kątem utraty 
wartości / badanie 
wartości 
odzyskiwalnej 

Coroczny test utraty 
wartości 

Coroczny test utraty 
wartości 

Coroczna ocena czy 
wystąpiły przesłanki 
świadczące o wystąpieniu 
utraty wartości. JeŜeli 
występują przesłanki – test 
utraty wartości. 

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych ze sprawozdania z sytuacji finansowej 

są wyceniane według róŜnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego 

składnika aktywów i są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w momencie jego 

wyksięgowania. 

Połączenie jednostek gospodarczych 

Połączenie jednostek gospodarczych to połączenie odrębnych jednostek w jedną jednostkę sprawozdawczą. 

Wynikiem połączenia jednostek gospodarczych jest objęcie kontroli przez jednostkę dominującą nad 

jednostkami przejmowanymi. Wszelkie połączenia jednostek gospodarczych rozlicza się metodą nabycia. 

Metoda nabycia postrzega połączenie jednostek gospodarczych z perspektywy tej jednostki, która identyfikuje 

się jako jednostkę przejmującą. Jednostka przejmująca ujmuje przejęte aktywa, zobowiązania i wzięte na 

siebie zobowiązania warunkowe, w tym te z nich, które nie były wcześniej ujęte przez jednostkę przejmowaną. 
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Zastosowanie metody nabycia polega na wykonaniu następujących czynności:  

-  identyfikacji jednostki przejmującej, 

-  ustalenie kosztu połączenia jednostek gospodarczych, 

-  przypisanie na dzień przejęcia kosztu połączenia jednostek gospodarczych przejmowanym aktywom oraz 

branym na siebie zobowiązaniom i zobowiązaniom warunkowym. 

Jednostka przejmująca ustala koszt połączenia jednostek gospodarczych w kwocie równej sumie: 

-  wartości godziwej, na dzień wymiany aktywów wydanych, zobowiązań zaciągniętych lub wziętych na siebie 

oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez jednostkę przejmującą w zamian za kontrolę nad 

jednostką przejmowaną, powiększone o  

-  wszelkie koszty, które moŜna bezpośrednio przypisać połączeniu jednostek gospodarczych 

 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana 

Aktywa trwałe oraz aktywa z grupy przeznaczonej do zbycia są wyceniane w niŜszej z dwóch: bieŜącej 

wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Działalność zaniechana to element 

działalności Grupy, który stanowi odrębną, wyspecjalizowaną dziedzinę działalności Grupy lub jej 

geograficzny segment, lub jest jednostką zaleŜną nabytą wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaŜy. Grupa 

ujawnia działalność jako niekontynuowaną w momencie sprzedaŜy lub zaklasyfikowania jako “przeznaczona 

do sprzedaŜy”. 

Utrata wartości aktywów trwałych 

Wartość bilansowa poszczególnych składników aktywów podlega okresowej weryfikacji pod kątem utraty 

wartości. Jeśli Grupa identyfikuje przesłanki wskazujące na wystąpienie utraty wartości, to następnie ustala 

się, czy bieŜąca wartość księgowa danego składnika aktywów jest wyŜsza od wartości, jaką moŜna uzyskać 

w drodze jego dalszego uŜytkowania lub sprzedaŜy, czyli szacowana jest wartość odzyskiwalna danego 

składnika aktywów. W przypadku, gdy wartość odzyskiwalna jest niŜsza od bieŜącej wartości bilansowej 

danego składnika aktywów rozpoznawana jest utrata wartości, której odpis jest ujmowany w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów. 

Wartość odzyskiwana składnika aktywów jest ustalana jako większa z dwóch wielkości: ceny moŜliwej do 

uzyskania ze sprzedaŜy pomniejszonej o koszty sprzedaŜy oraz wartości uŜytkowej danego składnika. 

Wartość uŜytkowa jest ustalana jako szacowane przyszłe przepływy pienięŜne generowane przez dany 

składnik aktywów zdyskontowane stopą rynkową powiększoną o marŜę na ryzyko specyficzne dla danej klasy 

aktywów. 

Odpis z tytułu utraty wartości moŜe być odwrócony tylko do wysokości wartości bilansowej aktywa, która, po 

uwzględnieniu skumulowanej amortyzacji, zostałaby wyznaczona, gdyby nie nastąpił odpis z tytułu utraty 

wartości. 

Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 

Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych: kasę i środki na rachunkach bieŜących w banku 

centralnym oraz rachunki bieŜące oraz depozyty jednodniowe w innych bankach. 

Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym stanowią weksle złotowe, o terminie 

zapadalności do trzech miesięcy. 
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Koszty rozliczane w czasie oraz przychody przyszłych okresów. 

Koszty rozliczane w czasie (aktywa) dotyczą tych wydatków, których rozliczenie w cięŜar sprawozdania z 

całkowitych dochodów nastąpi stosownie do upływu czasu w przyszłych okresach sprawozdawczych. 

Koszty rozliczane w czasie (aktywa) są ujmowane w pozycji „Inne aktywa".  

Składnikami kosztów rozliczanych w czasie (pasywa) są rezerwy na koszty wynikające ze świadczeń 

wykonanych na rzecz Grupy, które zostaną rozliczone w następnych okresach. Salda te wykazuje się 

w pozycji „Pozostałe zobowiązania". Przychody przyszłych okresów stanowią między innymi otrzymane 

kwoty przyszłych świadczeń oraz niektóre rodzaje dochodów pobranych z góry, których rozliczenie do 

sprawozdania z całkowitych dochodów nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. Są one 

ujmowanie równieŜ w pozycji „Pozostałe zobowiązania". 

 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 

oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku 

spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania 

kwoty tego zobowiązania. JeŜeli Grupa spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na 

przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, 

ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, Ŝe zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące 

danej rezerwy są wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W 

przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy 

zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w 

czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.  

Świadczenia pracownicze  

Zgodnie z regulacją zawartą zarówno w Kodeksie pracy jak i w Regulaminach Wynagradzania Pracowników, 

pracownicy Grupy posiadają uprawnienia do odpraw emerytalno-rentowych. Odprawy z tego tytułu są 

wypłacane jednorazowo w sytuacji przejścia pracownika na emeryturę lub rentę a ich wysokość uzaleŜniona 

jest od staŜu pracy danego pracownika i jego indywidualnego poziomu wynagrodzenia. Grupa tworzy rezerwę 

na przyszłe zobowiązania z tego tytułu w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. 

Według MSR 19 odprawy emerytalo-rentowe są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. 

Wartość bieŜąca tych zobowiązań na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego jest obliczana przez 

niezaleŜnego aktuariusza. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które 

w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do końca okresu 

sprawozdawczego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnieniu oparte są o dane 

historyczne. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są rozpoznawane w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów. 

W aktualnej regulacji prawnej dotyczącej zasad wynagradzania pracowników Grupy nie przewiduje się wypłat 

z tytułu nagród jubileuszowych. 

Leasing 

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki 

wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 
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rozpoczęcia leasingu według niŜszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego 

stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe 

są rozdzielane pomiędzy inne koszty operacyjne i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w 

sposób umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Inne koszty 

operacyjne są ujmowane bezpośrednio w cięŜar sprawozdania z całkowitych dochodów. 

Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch 

okresów: szacowany okres uŜytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki 

wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty 

leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

 

Kapitał własny  

Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi 

ustawami oraz statutem. 

Na kapitały własne składają się: kapitał podstawowy, zyski zatrzymane oraz pozostałe kapitały 

Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej, zgodnie ze statutem oraz wpisem do 

rejestru handlowego.  

Dywidendy za rok obrotowy, które zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ale 

nie zostały wypłacone na koniec okresu sprawozdawczego, ujawnia się w pozycji „Pozostałe 

zobowiązania" pasywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

Skupione akcje własne 

JeŜeli Grupa nabywa własne instrumenty kapitałowe, to kwotę zapłaconą łącznie z kosztami 

bezpośrednio się do tego odnoszącymi, ujmuje się jako zmianę w kapitale własnym. Nabyte akcje 

własne w wartości nominalnej ujmuje się jako akcje własne, a nadwyŜkę poniesionych kosztów nad 

wartością nominalną  ujawnia się jako zmniejszenie pozostałych kapitałów do momentu ich anulowania 

bądź sprzedaŜy. 

Wszystkie poniŜej opisane pozycje kapitałów, w przypadku nabycia jednostek, dotyczą zdarzeń od dnia 

objęcia kontroli nad jednostką do dnia utraty nad nią kontroli.  

Kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej 

Kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej (nadwyŜka ceny emisyjnej nad ceną nominalną) 

tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emisji akcji pomniejszonej o bezpośrednie, poniesione koszty 

z nią związane. Kapitał ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej zwiększa wartość kapitału 

zapasowego. 

Zyski zatrzymane 

Zyski zatrzymane tworzone są z odpisów z zysku i jest przeznaczone na cele określone w statucie lub 

innych przepisach prawa (pozostała część kapitału zapasowego, kapitał rezerwowy, w tym fundusz 

ogólnego ryzyka bankowego) lub stanowi zyski/straty z lat ubiegłych, lub takŜe wynik finansowy netto 

bieŜącego okresu. 
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Płatności w formie akcji własnych 

Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych 

Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez 

odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych na dzień przyznania praw. 

Wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wybrany model. Przy wycenie transakcji rozliczanych w 

instrumentach kapitałowych nie są uwzględniane Ŝadne warunki dotyczące efektywności/wyników, poza 

tymi, które są związane z ceną akcji jednostki dominującej („uwarunkowania rynkowe”). 

Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym mu 

wzrostem wartości kapitału własnego w okresie, w którym spełnione zostały warunki dotyczące 

efektywności/wyników, kończącym się w dniu, w którym określeni pracownicy zdobędą pełne 

uprawnienia do świadczeń („dzień nabycia praw”). Skumulowany koszt ujęty z tytułu transakcji 

rozliczanych w instrumentach kapitałowych na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego do dnia 

nabycia praw odzwierciedla stopień upływu okresu nabywania praw oraz liczbę nagród, do których prawa 

– w opinii Zarządu jednostki dominującej na ten dzień, opartej na moŜliwie najlepszych szacunkach 

liczby instrumentów kapitałowych – zostaną ostatecznie nabyte. 

śadne koszty nie są ujmowane z tytułu nagród, do których prawa nie zostaną ostatecznie nabyte, 

z wyjątkiem nagród, w przypadku których nabycie praw zaleŜy od warunków rynkowych, które są 

traktowane jako nabyte bez względu na fakt spełnienia uwarunkowań rynkowych, pod warunkiem 

spełnienia wszystkich innych warunków dotyczących efektywności. 

W przypadku modyfikacji warunków przyznawania nagród rozliczanych w instrumentach kapitałowych, 

w ramach spełnienia wymogu minimum ujmuje się koszty, jak w przypadku gdyby warunki te nie uległy 

zmianie. Ponadto, ujmowane są koszty z tytułu kaŜdego wzrostu wartości transakcji w wyniku 

modyfikacji, wycenione na dzień zmiany. 

W przypadku anulowania nagrody rozliczanej w instrumentach kapitałowych, jest ona traktowana w taki 

sposób, jakby prawa do niej zostały nabyte w dniu anulowania, a wszelkie jeszcze nieujęte koszty z 

tytułu nagrody są niezwłocznie ujmowane. JednakŜe w przypadku zastąpienia anulowanej nagrody nową 

nagrodą – określoną jako nagroda zastępcza w dniu jej przyznania, nagroda anulowana i nowa nagroda 

są traktowane tak, jakby stanowiły modyfikację pierwotnej nagrody, tj. w sposób opisany w paragrafie 

powyŜej. 

Rozwadniający wpływ wyemitowanych opcji jest uwzględniany przy ustalaniu wielkości zysku 

przypadającego na jedną akcję jako dodatkowe rozwodnienie akcji. 

Transakcje rozliczane w środkach pienięŜnych 

Transakcje rozliczane w środkach pienięŜnych są początkowo wyceniane w wartości godziwej ustalonej 

na dzień przyznania z zastosowaniem odpowiedniego modelu po uwzględnieniu zasad i warunków 

przyznania opcji. Ustalona w powyŜszy sposób wartość godziwa jest odpisywana w koszty przez cały 

okres aŜ do nabycia uprawnień, drugostronnie - z ujęciem stosownego zobowiązania. Wartość tego 

zobowiązania jest przeszacowywana na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego, aŜ do dnia 

rozliczenia włącznie, przy czym zmiany w wartości godziwej są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów. 
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Przychody 

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Grupa uzyska korzyści 

ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny 

sposób. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują równieŜ kryteria przedstawione poniŜej. 

Wynik z tytułu odsetek 

Przychody i koszty odsetkowe generowane przez aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są 

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów według metody zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej.  

Metodą zamortyzowanego kosztu Grupa wycenia następujące aktywa i zobowiązania finansowe: 

- udzielone kredyty i poŜyczki oraz inne naleŜności – nie przeznaczone do obrotu, 

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, 

- Zobowiązania finansowe, niezaklasyfikowane w momencie ich początkowego ujęcia jako zobowiązania 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy i nie będące instrumentami pochodnymi. 

Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności 

pienięŜnych do bieŜącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu następnej 

rynkowej wyceny określonego składnika aktywów i zobowiązań finansowych, zaś jej ustalenie obejmuje 

wszelkie naleŜne bądź kasowe opłaty i przepływy płacone lub otrzymywane przez Grupę w ramach 

umowy danego instrumentu, z wyłączeniem przyszłych moŜliwych strat kredytowych. 

Sposób rozliczania kuponów odsetkowych, prowizji/opłat i niektórych kosztów zewnętrznych związanych 

z instrumentami finansowymi (metodą efektywnej stopy procentowej lub liniowo) zaleŜy od charakteru 

danego instrumentu. W przypadku instrumentów finansowych z ustalonymi harmonogramami przepływów 

pienięŜnych zastosowanie ma wycena metodą efektywnej stopy procentowej. W przypadku instrumentów 

z nieokreślonymi harmonogramami przepływów nie ma moŜliwości wyliczenia efektywnej stopy 

procentowej i prowizje/opłaty są rozliczane liniowo w czasie. 

Natomiast sposób ujęcia rozliczanych w czasie poszczególnych typów prowizji/opłat w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów jako przychody odsetkowe lub prowizyjne i w ogóle konieczność ich rozliczenia 

w czasie, a nie moŜliwość ujęcia jednorazowo w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zaleŜy od 

charakteru ekonomicznego prowizji/opłaty. 

W skład opłat/prowizji rozliczanych w czasie wchodzą np. opłaty za pozytywne rozpatrzenie wniosku 

kredytowego, prowizje za udzielenie kredytu, prowizje za uruchomienie kredytu, opłaty za ustanowienie 

dodatkowych zabezpieczeń, itp. Wnoszenie tego typu opłat stanowi integralną część zwrotu 

generowanego przez określony instrument finansowy. Do tej kategorii zaliczają się równieŜ opłaty i koszty 

związane ze zmianą warunków umownych, co powoduje modyfikację pierwotnie wyliczonej efektywnej 

stopy procentowej. KaŜda istotna zmiana warunków danego instrumentu finansowego w sensie 

ekonomicznym wiąŜe się z wygaśnięciem instrumentu finansowego o poprzednich charakterystykach 

i powstaniem nowego instrumentu o nowych charakterystykach. Do opłat naleŜących do tej kategorii 

naleŜą między innymi opłaty za aneks zmieniający harmonogram przyszłych przepływów, opłaty związane 

z restrukturyzacją umów kredytowych, za odroczenie terminów płatności itp. Wymienione typy opłat są 

odraczane i rozliczane do sprawozdania z całkowitych dochodów w czasie metodą efektywnej stopy 

procentowej lub metodą liniową, w zaleŜności od charakteru produktu. 
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Ponadto, jeŜeli istnieje prawdopodobieństwo zawarcia określonych umów poŜyczkowych, opłaty z tytułu 

zobowiązania Grupy do ich zawarcia są uznawane jako wynagrodzenie za stałe zaangaŜowanie 

w nabycie instrumentu finansowego, są odraczane i ujmowane jako korekta efektywnego zwrotu 

w momencie zawarcia określonej umowy (metodą efektywnej stopy procentowej lub metodą liniową 

w zaleŜności od charakteru produktu). 

W przypadku aktywów w stosunku do których zidentyfikowano utratę wartości przychody odsetkowe 

naliczane są do sprawozdania z całkowitych dochodów na bazie ekspozycji netto, określonej jako róŜnica 

między wartością brutto ekspozycji a odpisem z tytułu utraty wartości, i przy zastosowaniu efektywnej 

stopy procentowej uŜytej do wyliczenia odpisu z tytułu utraty wartości. 

Wynik z tytułu odsetek zawiera równieŜ wynik na odsetkach naliczonych oraz zapłaconych związanych z 

instrumentami pochodnymi typu CIRS oraz IRS. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 

Jak to zostało zaznaczone powyŜej, opłaty i prowizje rozliczane do sprawozdania z całkowitych dochodów 

metodą efektywnej stopy procentowej Grupa ujmuje w wyniku z tytułu odsetek. 

Natomiast opłaty i prowizje, które nie są rozliczane metodą efektywnej stopy procentowej, tylko są 

rozkładane w czasie metodą liniową lub rozpoznawane jednorazowo, są ujmowane w pozycji wyniku z 

tytułu prowizji i opłat. Przychody z tytułu prowizji i opłat obejmują przychody z opłat i prowizji wynikających 

z usług transakcyjnych. 

Do takich przychodów zaliczane są jednorazowo ujmowane wszelkie opłaty za czynności, gdzie Grupa 

występuje jako agent lub wykonuje usługi typu dystrybucja jednostek funduszy inwestycyjnych, przelewy, 

płatności, itp. 

Przychody z pośrednictwa w sprzedaŜy produktów finansowych 

Grupa ujawnia w księgach rachunkowych przychody oraz koszty sprzedaŜy produktów finansowych na 

podstawie szacunków zgodnie z poniŜszą zasadą. 

W sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmowane są przychody ze sprzedaŜy produktów finansowych w 

miesiącu dostarczenia wniosku klienta do banku nabywcy i/lub innych instytucji finanoswych oraz koszty 

prowizji naleŜne Doradcy Finansowemu z tyt. sprzedaŜy produktów finansowych. 

Wysokość przychodów ustala się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź naleŜnej. 

Zgodnie z MSR 18 przychód ze sprzedaŜy produktu jest uznawany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

w przypadku spełnienia następujących warunków: 

• jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści z tytułu własności produktu (dostarczenie 

wniosku kredytowego klienta w postaci wymaganej przez bank nabywcy), 

• jednostka nie kontynuuje zarządzania produktami w stopniu związanym z tytułem własności i nie 

sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, 

• kwotę przychodów moŜna obliczyć w wiarygodny sposób. Grupa przyjmuje, Ŝe zamykane jest: co 

najmniej 60% wniosków kredytowych (w zaleŜności od dystrybutora), co najmniej 85% wniosków 

dotyczących lokat  oraz co najmniej 78% wniosków dotyczących planów oszczędnościowych. 

 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej jest ustalany biorąc pod uwagę: 

wycenę zobowiązań finansowych, zaklasyfikowanych w momencie ich początkowego ujęcia jako 
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zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wycenę instrumentów pochodnych 

typu IRS do wartości godziwej.  

Wynik z pozycji wymiany 

Wynik z pozycji wymiany ustalany jest biorąc pod uwagę dodatnie i ujemne róŜnice kursowe, zarówno 

zrealizowane jak i nie zrealizowane, wynikające z codziennej wyceny aktywów i zobowiązań walutowych 

po obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 

NBP i wpływające na przychody lub koszty z pozycji wymiany. Wynik ten obejmuje równieŜ wycenę 

instrumentów pochodnych typu CIRS i Forward do wartości godziwej. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody nie związane 

bezpośrednio z działalnością bankową Grupy. Są to w szczególności wynik z tytułu sprzedaŜy 

i likwidacji środków trwałych, przychody z tytułu sprzedaŜy pozostałych usług, otrzymane i zapłacone 

odszkodowania kary i grzywny. 

Przychód z tytułu dywidend 

Dochód z tytułu dywidendy jest ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w momencie 

ustalenia praw do jej otrzymania, jeŜeli dywidenda ta jest wypłacana z zysków wypracowanych po dacie 

nabycia.  

Podatek dochodowy 

Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest tworzony metodą zobowiązań 

bilansowych w stosunku do wszystkich róŜnic przejściowych występujących na koniec okresu 

sprawozdawczego między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością wykazaną w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych: 

• z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia 

wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 

stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani 

na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

• w przypadku dodatnich róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zaleŜnych 

lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy 

terminy odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora lub gdy prawdopodobne 

jest, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic 

przejściowych, jak równieŜ niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych 

przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty 

dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywa i straty: 

• z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych róŜnic 

przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy 

transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają 
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wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz 

• w przypadku ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub 

stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu 

odroczonego podatku jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie w takiej 

wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości ww. róŜnice 

przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na 

potrącenie ujemnych róŜnic przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na koniec kaŜdego 

okresu sprawozdawczego i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne 

osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania 

składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na koniec 

kaŜdego okresu sprawozdawczego i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo 

osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika 

aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 

z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy 

składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe 

(i przepisy podatkowe) obowiązujące na koniec okresu sprawozdawczego lub takie, których obowiązywanie w 

przyszłości jest pewne na koniec okresu sprawozdawczego. 

Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada moŜliwy do wyegzekwowania tytuł 

prawny do przeprowadzenia kompensat naleŜności ze zobowiązaniami z tytułu bieŜącego podatku i 

odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym. 

Rachunkowość zabezpieczeń 

Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia 

W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są jako:  

• zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej 

ujętego składnika aktywów lub zobowiązania, lub  

• zabezpieczenie przepływów środków pienięŜnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów 

środków pienięŜnych, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym 

składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją, lub 

• zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej 

Zabezpieczenie ryzyka walutowego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania jest rozliczane jako 

zabezpieczenie przepływów pienięŜnych.  

W momencie ustanowienia zabezpieczenia, Grupa formalnie wyznacza i dokumentuje powiązanie 

zabezpieczające, jak równieŜ cel zarządzania ryzykiem oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. 

Dokumentacja zawiera identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, 

charakter zabezpieczanego ryzyka, a takŜe sposób oceny efektywności instrumentu zabezpieczającego w 

kompensowaniu zagroŜenia zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pienięŜnych 
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związanych z zabezpieczanym ryzykiem. Oczekuje się, Ŝe zabezpieczenie będzie wysoce skuteczne w 

kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pienięŜnych wynikających z zabezpieczanego 

ryzyka. Efektywność zabezpieczenia jest oceniania na bieŜąco w celu sprawdzenia, czy jest wysoce 

efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało ustanowione.  

Zabezpieczenie wartości godziwej 

Zabezpieczenie wartości godziwej Grupy to zabezpieczenie przed zmianami wartości godziwej ujętego 

składnika aktywów lub zobowiązania lub nie ujętego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, albo 

wyodrębnionej części takiego składnika aktywów, zobowiązania lub uprawdopodobnionego przyszłego 

zobowiązania, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka i które mogłoby wpływać na 

sprawozdanie z całkowitych dochodów. 

Grupa stosuje zabezpieczenia portfelowe wartości godziwej depozytów złotowych opartych na stałej stopie 

procentowej przed ryzykiem zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka zmiany referencyjnej stopy procentowej 

WIBOR. Instrumentem zabezpieczającym w tego rodzaju zabezpieczeniach portfelowych jest całość lub część 

portfela instrumentów pochodnych typu IRS. Grupa wyznacza powiązania zabezpieczające na podstawie 

analizy wraŜliwości wartości godziwej zabezpieczanego portfela depozytów oraz portfela instrumentów 

zabezpieczających na ryzyko zmiany referencyjnej stopy procentowej WIBOR. Analiza ta oparta jest o miary 

„BPV” oraz „duration”. Efektywność powiązania zabezpieczającego jest mierzona na bieŜąco, z 

częstotliwością miesięczną. 

W zabezpieczeniach portfelowych wartości godziwej koszty z tytułu odsetek od zabezpieczanej części portfela 

depozytów korygowane są o naliczone przychody lub koszty z tytułu odsetek od zabezpieczającej transakcji 

IRS, dotyczące danego okresu sprawozdawczego. Równocześnie zmiana wartości godziwej instrumentów 

pochodnych wyznaczonych jako instrument zabezpieczający w danym okresie wykazywana jest 

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do 

wartości godziwej”, w tej samej pozycji co zmiana wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikającej 

z zabezpieczanego rodzaju ryzyka. Zmiana wartości godziwej części portfela depozytów złotowych 

wyznaczonych w danym okresie jako pozycja zabezpieczana prezentowana jest w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej w osobnej linii zobowiązań: „Korekta wartości godziwej zobowiązań wobec innych banków 

i instytucji finansowych z tytułu zabezpieczenia wartości godziwej” (dla zabezpieczeń depozytów 

międzybankowych) lub jako „Korekta wartości godziwej zobowiązań wobec klientów z tytułu zabezpieczenia 

wartości godziwej” (dla zabezpieczeń depozytów klientów indywidualnych). Korekta wartości bilansowej 

zabezpieczanego portfela depozytów jest amortyzowana liniowo od miesiąca następującego po miesiącu 

dokonania korekty przez okres pozostały do upływu terminu wymagalności zabezpieczanych przepływów 

pienięŜnych. Kwota amortyzacji koryguje „Koszty z tytułu odsetek” w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeŜeli instrument zabezpieczający 

wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany, jeŜeli zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria 

rachunkowości zabezpieczeń lub gdy Grupa uniewaŜni powiązanie zabezpieczające.  

Udzielone zobowiązania warunkowe 

W ramach działalności operacyjnej Grupa zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są 

ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie 

zobowiązań warunkowych. Zobowiązanie warunkowe jest:  

• moŜliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie 

potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości 
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niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy; 

• obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej, poniewaŜ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było 

wydatkowanie środków pienięŜnych lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty 

zobowiązania nie moŜna oszacować w sposób wiarygodny.  

Na udzielone zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem braku wywiązania się zleceniodawcy 

z warunków umowy tworzone są rezerwy zgodnie z MSR 37. 

Gwarancje finansowe są ujmowane i rozpoznawane zgodnie z przepisami MSR 39.  

Zysk netto na akcję  

Zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez 

średnią waŜoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. 

 

2.5.   Istotne warto ści oparte na profesjonalnym os ądzie i szacunkach  
 

Profesjonalny osąd  

Klasyfikacja umów leasingowych  

Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie 

ryzyko i poŜytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim 

leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej kaŜdej transakcji.  

 

Wycena kredytów udzielonych przez Wschodni Bank Cukrownictwa (stary portfel). 
 
W ocenie jednostki dominującej występują przesłanki utraty wartości dla całego starego portfela. Wartość 

odpisów z tytułu utraty wartości wyliczona została w oparciu o metodę dyskontowanych oczekiwanych 

strumieni pienięŜnych w kolejnych okresach, oszacowanych w oparciu o historyczne odzyski ze starego 

portfela, zgodnie z opisem zamieszczonym poniŜej.  

 

Wycena nowo zakupionych portfeli wierzytelności 

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości wyliczona została w oparciu o metodę dyskontowanych 

oczekiwanych strumieni pienięŜnych w kolejnych okresach, oszacowanych w oparciu o oczekiwane odzyski z 

portfeli wierzytelności oraz bieŜące efekty windykacji. 

 

Współczynnik zamykalności kredytów, lokat oraz planów oszczędnościowych 

Grupa rozpoznaje naleŜne przychody z tytułu prowizji od złoŜonych wniosków kredytowych (a jeszcze nie 

uruchomionych kredytów), wniosków dotyczących załoŜenia lokat oraz planów oszczędnościowych (a jeszcze 

nie zrealizowanych) w innych instytucjach finansowych w oparciu o współczynnik zamykalności. 

Współczynnik jest oparty na danych historycznych dotyczących prawdopodobieństwa wypłaty kredytu oraz 

realizacji lokat i planów oszczędnościowych od złoŜonych wniosków. Współczynnik ten jest równieŜ uŜyty 

przy wyliczaniu rezerwy na prowizję dotyczącą wspomnianych kredytów, lokat i planów oszczędnościowych 

wypłacaną doradcom Grupy.  

 

 



Grupa Noble Bank S.A. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia  31 marca  
2009 r.  

 (dane podane w tys. zł)             

29 

Współczynnik IBNR 

Jednostka dominująca, ze względu na krótką historię udzielania kredytów hipotecznych i kredytów 

finansowych nie posiada wymaganej ilości obserwacji w zakresie zachowania się jakości portfela kredytów 

hipotecznych i kredytów finansowych w czasie, która pozwoliłaby oszacować współczynniki szkodowości 

wyłącznie na podstawie danych historycznych. W związku z powyŜszym stosownym było przyjęcie przez 

jednostkę dominującą, oszacowanej według najlepszej wiedzy wartości współczynnika, który w przybliŜony 

sposób uwzględniałby przyszłą szkodowość portfela kredytów hipotecznych i finansowych. Do ustalenia 

współczynnika przyjęto posiadane dane historyczne oraz dane dotyczące szkodowości portfeli kredytów 

mieszkaniowych i finansowych dla całego sektora bankowego w Polsce. W związku z tym, wartość wskaźnika 

stanowiącego podstawę do utworzenia odpisu aktualizującego dla „nowego portfela” została ustalona na 

dzień 31 grudnia 2008 r. na poziomie 0,5% dla kredytów hipotecznych oraz 1,2% dla kredytów finansowych i 

pozostała niezmieniona na dzień 31 marca 2009 r.  

Znak towarowy i wartość firmy 

Znak towarowy oraz wartość firmy są corocznie testowane pod kątem utraty wartości. Zidentyfikowana utrata 

wartości jest odnoszona do sprawozdania z całkowitych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2008 r. 

przeprowadzone testy nie wykazały utraty wartości znaku towarowego oraz wartości firmy. Na dzień 31 marca 

2009 r. brak przesłanek wskazujących na utratę wartości znaku towarowego i wartości firmy. 

 

Niepewność szacunków 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych 

szacunków oraz przyjęcia pewnych załoŜeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu 

finansowym. Szacunki i załoŜenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o 

doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej 

sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo, Ŝe szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków 

bieŜących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków róŜnic.  

Szacunki dokonywane na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego odzwierciedlają warunki, które istniały na 

te daty (np. kurs walutowy, stopy procentowe, ceny rynkowe).  

Główne obszary, dla których Grupa dokonała szacunków obejmują:  

Utrata wartości kredytów i poŜyczek 

Na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty 

wartości danego składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Grupa ocenia czy 

istnieją dane/przesłanki wskazujące na moŜliwe do wiarygodnego zmierzenia zmniejszenie szacowanych 

przyszłych przepływów pienięŜnych dotyczących portfela kredytowego, zanim zmniejszenie to będzie 

moŜna przyporządkować do konkretnego kredytu w celu oszacowania utraty wartości. Szacunki mogą 

uwzględniać moŜliwe do zaobserwowania dane wskazujące na wystąpienie niekorzystnej zmiany sytuacji 

płatniczej kredytobiorców naleŜących do określonej grupy lub sytuacji gospodarczej w danym kraju lub 

jego części, co ma związek z problemami występującymi w tej grupie aktywów. Historyczne parametry 

strat są korygowane na podstawie danych pochodzących z bieŜących obserwacji w celu uwzględnienia 

wpływu aktualnych czynników rynkowych, które nie miały miejsca w okresie, którego dotyczą obserwacje 

historyczne, oraz wyłączenia skutków okoliczności, które miały miejsce w okresie historycznym, a które 

nie zachodzą obecnie. Metodologia i załoŜenia, na podstawie których określa się szacunkowe kwoty 

przepływów pienięŜnych i okresy, w których one nastąpią będą poddawane regularnym przeglądom w 
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celu zmniejszenia róŜnic pomiędzy szacunkową a rzeczywistą wielkością strat. 

W ocenie Grupy występują przesłanki utraty wartości dla całego starego portfela. Wartość odpisów z 

tytułu utraty wartości wyliczona została w oparciu o metodę dyskontowanych oczekiwanych strumieni 

pienięŜnych w kolejnych okresach, oszacowanych w oparciu o historyczne odzyski ze starego portfela 

oraz bieŜące efekty windykacji.  

 

Ponadto, jak opisano w punkcie dotyczącym profesjonalnego osądu powyŜej oraz punkcie dotyczącym 

kredytów udzielonych w ramach rozpoczętej przez jednostkę dominującą w 2006 roku strategii budowy 

platformy Private Banking (nowy portfel), niepewność związana jest z szacunkami utraty wartości 

nowego portfela (zarówno w odniesieniu do części portfela zagroŜonego utratą wartości, jaki jakości 

portfela niezagroŜonego utratą wartości, dla którego tworzony jest odpis w oparciu o przyjęty 

współczynnik IBNR). 

 

Wartość godziwa zabezpieczeń udzielonych kredytów 

Wartość godziwą zabezpieczeń do udzielonych kredytów ustala się w oparciu o techniki wyceny oraz 

analizę rynku nieruchomości.  

Instrumenty pochodne, aktywa finansowe  i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej 

przez wynik finansowy 

Wartość godziwą instrumentów pochodnych, aktywów finansowych i zobowiązań finansowych nie 

notowanych na aktywnych rynkach ustala się stosując powszechnie uznane techniki wyceny. Wszystkie 

modele są zatwierdzane przed ich zastosowaniem, a takŜe kalibrowane w celu zapewnienia, Ŝe 

otrzymane wyniki odzwierciedlają faktyczne dane i porównywalne ceny rynkowe. W miarę moŜliwości w 

modelach wykorzystywane są wyłącznie dane moŜliwe do zaobserwowania, pochodzące z aktywnego 

rynku. 

Wartość godziwa zobowiązań wobec klientów jest ustalana w następujący sposób: 

 Wyznaczana jest wartość księgowa depozytów jako suma aktualnego salda depozytu i narosłych odsetek na 

dzień wyceny. Wartość ta jest następnie dyskontowana do dnia wyceny czynnikiem dyskontującym właściwym 

dla dnia zapadalności z rynkowej krzywej rentowności, powiększonym o średnią waŜoną marŜę dla depozytów 

z danego przedziału terminu złoŜenia lub okresu pierwotnego. W ten sposób otrzymywana jest wartość 

godziwa. Wynik na wycenie do wartości godziwej jest prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

w pozycji „wynik na aktywach i zobowiązaniach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik 

finansowy”. 

 

Wartość godziwa pozostałych instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach ustala się stosując 

techniki wyceny. Wszystkie modele są zatwierdzane przed ich zastosowaniem, a takŜe kalibrowane 

w celu zapewnienia, Ŝe otrzymane wyniki odzwierciedlają faktyczne dane i porównywalne ceny 

rynkowe. W miarę moŜliwości w modelach wykorzystywane są wyłącznie dane moŜliwe do 

zaobserwowania, pochodzące z aktywnego rynku. 
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Utraty wartości innych aktywów trwałych 

Na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia istnienie przesłanek, które wskazują czy 

nastąpiła utrata wartości składników aktywów trwałych. W przypadku zidentyfikowania takiej przesłanki, 

Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej. Oszacowanie wartości uŜytkowej składnika 

aktywów trwałych wiąŜe się, między innymi, z przyjęciem załoŜeń w zakresie szacunków co do kwot, 

terminów przyszłych przepływów pienięŜnych, które Grupa moŜe uzyskać z tytułu danego składnika 

aktywów trwałych, innych czynników. Szacując wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaŜy Grupa 

opiera się na dostępnych danych rynkowych na ten temat lub wycenach sporządzonych przez 

niezaleŜnych rzeczoznawców, które co do zasady równieŜ opierają się na szacunkach. 

 

Inne wartości szacunkowe 

Rezerwa na odprawy emerytalne wyliczana jest metodą aktuarialną przez niezaleŜnego aktuariusza jako 

wartość obecna przyszłych zobowiązań Grupy wobec pracowników według stanu zatrudnienia i płac na 

dzień aktualizacji. Rezerwa na odprawy emerytalne podlega aktualizacji na bazie rocznej. Wyliczenie 

rezerw jest oparte na szeregu załoŜeń, zarówno, co do warunków makroekonomicznych jak i załoŜeń 

dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych. 

W odniesieniu do niektórych krótkoterminowych świadczeń pracowniczych (premie dla wyŜszej kadry 

kierowniczej) kierownictwo jednostek Grupy dokonuje szacunków wysokości świadczeń na koniec okresu 

sprawozdawczego. Ostateczna kwota przedmiotowych świadczeń pracowniczych jest ustalana decyzją 

Rady Nadzorczej. 

 

Zgodność rzeczywistych wyników i dokonanych szacunków i załoŜeń jest weryfikowana bieŜąco w okresach 

sprawozdawczych.
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3. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 31 MARCA 2009 
R. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 

 
3.1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z ca łkowitych dochodów  
 

01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008- 
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN
(niebadane) (niebadane)

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA

Przychody z tytułu odsetek 3.6                105 744                  41 779 
Koszty z tytułu odsetek 3.6                (99 740)                (27 574)

Wynik z tytułu odsetek                    6 004                  14 205 

Przychody z tytułu prow izji i opłat 3.7                123 729                  48 323 
Koszty z tytułu prow izji i opłat 3.7                (14 760)                  (6 106)

Wynik z tytułu prow izji i opłat                108 969                  42 217 

Wynik na instrumentach f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej 
przez w ynik f inansow y                  (1 309)                     (126)
Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych                  (1 450)                           -  

Wynik z pozycji w ymiany                  12 060                  20 784 

Inne przychody operacyjne                    1 264                    9 443 
Inne koszty operacyjne                  (1 823)                     (881)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto                    8 742                  29 220 

Wynik z tytułu odpisów  aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów , 
poŜyczek, naleŜności leasingow ych                  (7 718)                  (3 992)
Ogólne koszty administracyjne 3.8                (65 180)                (35 048)

Wynik z działalno ści operacyjnej                  50 817                  46 602 

Strata ze zbycia inw estycji                           -                            -  

Zysk brutto                  50 817                  46 602 

Podatek dochodow y                  (9 820)                  (8 214)

Zysk netto                  40 997                  38 388 

Inne całkowite dochody 

Aktyw a finansow e dostępne do sprzedaŜy                (17 393)                       (28)

Zabezpieczenia przepływ ów  pienięŜnych 
Podatek dochow ody dotyczący innych całkow itych dochodów                    3 305                           5 

Inne całkowite dochody netto                (14 088)                       (23)

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES                  26 909                  38 365 

Zysk przypadaj ący:

- akcjonariuszom jednostki dominującej                  40 225                  37 143 

- akcjonariuszom mniejszościow ym                       772                    1 245 

Całkow ity dochód przypadaj ący:

- akcjonariuszom jednostki dominującej                  26 137                  37 120 

- akcjonariuszom mniejszościow ym                       772                    1 245 

Zysk na jedn ą akcję :
- podstaw ow y z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej 0,19 0,17
- rozw odniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej 0,19 0,17

Nota
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3.2 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sy tuacji finansowej  
 

31.03.2009 31.12.2008
tys. PLN tys. PLN

(niebadane) (badane)
AKTYWA

Kasa, środki w  Banku Centralnym                335 580                  83 762 

NaleŜności od banków             1 209 920                965 217 

Pochodne instrumenty f inansow e                  98 018                  60 843 

Kredyty i poŜyczki udzielone klientom             4 698 038             3 825 081 

Instrumenty f inansow e:                484 693                477 241 

Dostępne do sprzedaŜy                434 631                477 241 

Utrzymyw ane do terminu w ymagalności                  50 062                           -  

Wartości niematerialne                109 566                103 738 

Rzeczow e aktyw a trw ałe                  25 928                  24 692 

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego                  20 176                  18 126 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodow ego                  18 076                  17 396 

Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 3.5                    2 100                       730 

Inne aktyw a                  67 194                  44 164 

Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaŜy                    1 909                         52 

SUMA AKTYWÓW             7 051 022             5 602 916 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowi ązania
Zobow iązania w obec banków  i instytucji f inansow ych                393 827                500 632 

Pochodne instrumenty f inansow e                318 453                472 383 

Zobow iązania w obec klientów , w  tym             5 137 961             3 454 781 

w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y                211 371                221 054 

Zobow iązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów  w artościow ych                411 951                414 150 

Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych                       654                    1 160 

Pozostałe zobow iązania                  88 968                  33 255 

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 3.5                  35 586                  33 953 

Rezerw y 3.5                         52                         52 

Suma zobow i ązań             6 387 452             4 910 366 

Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki  
dominuj ącej)

               661 036                683 618 

Kapitał podstaw ow y 3.20                215 178                215 178 

Skupione akcje w łasne - w artość nominalna                  (1 650)                     (147)

Zyski zatrzymane                  47 453                171 842 

Pozostałe kapitały                400 055                296 745 

Kapitały akcjonariuszy mniejszo ściowych                    2 534                    8 932 

Kapitał w łasny ogółem                663 570                692 550 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO             7 051 022             5 602 916 

Nota
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3.3 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze z mian w kapitale własnym  
 
 
 

Kapitał 
zapasowy

Pozostałe 
kapitały

(niebadane) tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Na 1 stycznia 2009 roku             215 178                   (147)             294 734                 2 011            171 842             683 618                         8 932                       692 550 
Całkow ite dochody za okres                        -                         -                         -               (14 088)              40 225               26 137                            772                         26 909 
Przeniesienie zysku z poprzedniego okresu na 
kapitał zapasow y

                       -                         -              119 774                        -            (119 774)                        -                                 -                                   -  

Wypłata dyw idendy                        -                         -                         -                         -              (44 840)              (44 840)                       (7 170)                       (52 010)
Wykup akcji w łasnych                        -                 (1 503)                (2 376)                        -                        -                 (3 879)                                -                          (3 879)
Na 31 marca 2009 roku             215 178                (1 650)             412 132              (12 077)              47 453             661 036                         2 534                       663 570 

Kapitał 
podstawowy

Kapitał w łasny 
ogółem

Kapitały przypisane akcjonariuszom jednostki dominu jącej

Razem
Kapitały 

akcjonariuszy 
mniejszo ściowych

Skupione 
akcje w łasne - 

warto ść 

Pozostałe kapitały
Zyski 

zatrzymane

 
 
 

Kapitał 
zapasowy

Pozostałe 
kapitały

(niebadane) tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Na 1 stycznia 2008 roku             215 178                        -              192 140                        -             123 159             530 477                         5 864                       536 341 
Całkow ite dochody za okres                        -                         -                         -                      (23)              37 143               37 120                         1 245                         38 365 
Na 31 marca 2008 roku             215 178                        -              192 140                     (23)            160 302             567 597                         7 109                       574 706 

Kapitały 
akcjonariuszy 

mniejszo ściowych

Kapitał w łasny 
ogółem

Kapitały przypisane akcjonariuszom jednostki dominu jącej

Razem
Kapitał 

podstawowy

Skupione 
akcje w łasne - 

warto ść 

Pozostałe kapitały
Zyski 

zatrzymane
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3.4    Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z pr zepływów pieni ęŜnych  
 

01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008- 
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN

(niebadane) (niebadane)
Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej
Zysk netto                        40 997                        38 388 
Korekty razem:                      274 570                      308 869 

Amortyzacja                          2 800                          1 862 
Odsetki i dyw idendy                          9 115                          5 916 
Zmiana stanu naleŜności od banków                     (237 684)                       (45 706)
Zmiana stanu pochodnych instrumentów  finansow ych (aktyw o)                       (37 175)                        11 691 
Zmiana stanu poŜyczek i kredytów  udzielonych klientom                     (872 957)                     (436 719)
Zmiana stanu aktyw ów  z tytułu odroczonego podatku dochodow ego                         (1 370)                         (3 633)
Zmiana stanu innych aktyw ów  i pozostałych zobow iązań                       (12 157)                         (1 685)
Zmiana stanu zobow iązań w obec innych banków  i instytucji                     (106 805)                          9 335 
Zmiana stanu pochodnych instrumentów  finansow ych (zobow iązanie)                     (153 930)                          9 519 
Zmiana stanu zobow iązań w obec klientów                    1 683 180                      758 561 
Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłuŜnych papierów                          (2 199)                            (189)
Zmiana stanu rezerw  oraz rezerw y z tytułu odroczonego podatku 
dochodow ego

                         4 938                          2 471 

        Zapłacony podatek dochodow y                         (7 259)                         (5 695)
        BieŜące obciąŜenie podatkow e                          6 073                          3 141 

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej                      315 567                      347 257 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej
Wpływy z działalno ści inwestycyjnej                   3 509 553                   1 977 793 
Zbycie inw estycyjnych papierów  w artościow ych                   3 509 271                   1 977 768 
Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów  trw ałych                               20                               25 
Zbycie aktyw ów  trw ałych sklasyfikow anych jako przeznaczone do                             262                                 -  
Odsetki otrzymane
Wydatki z działalno ści inwestycyjnej                  (3 549 737)                  (2 279 378)
Nabycie inw estycyjnych papierów  w artościow ych                  (3 534 138)                  (2 277 789)
Nabycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów  trw ałych                       (11 721)                         (1 589)
Wykup akcji w łasnych                         (3 878)                                 -  

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w  działalno ści inwestycyjnej                       (40 184)                     (301 585)

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej
Dyw idendy w ypłacone udziałow com mniejszościow ym                         (7 169)                                 -  
Zapłacone odsetki                         (9 377)                         (5 916)
Inne w ydatki f inansow e                                 -                             (150)

Środki pieni ęŜne netto z / (w ykorzystane w) działalno ści finansowej                       (16 546)                         (6 066)

Zw iększenie (zmniejszenie) netto stanu środków  pienięŜnych i ich                      258 837                        39 606 
Środki pienięŜne i ich ekw iw alenty na początek okresu                        93 762                        40 061 

Środki pieni ęŜne i ich ekw iw alenty na koniec okresu 352 599                     79 667                        
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3.5.   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow ego, rezerwy i odpisy aktualizuj ące aktywa w 
okresie 3 miesi ęcy zako ńczonym dnia 31 marca 2009 r.  

Na dzień 31 marca 2009 r. w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 

Noble Bank S.A. ujęte zostały następujące aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerwy oraz  

odpisy aktualizujące wartości składników majątku: 

 
 

31.03.2009       
tys. PLN

31.12.2008       
tys. PLN

(niebadane) (badane)

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 100 730

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 586 33 953

3. Rezerwy, w tym: 52 52

Rezerwa na świadczenia emerytalne 52 52

Odpisy aktualizuj ące warto ść aktywów
31.03.2009         

tys. PLN
31.12.2008         

tys. PLN
(niebadane) (badane)

Kredyty i poŜyczki udzielone klientom                92 907                85 297 

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŜy                     227                     205 

Inne aktywa                  8 116                  8 228 

Razem odpisy aktualizuj ące warto ść aktywów              101 250                93 730  
 
 
 
3.6  Przychody i koszty z tytułu odsetek  
 

 

01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN
(niebadane) (niebadane)

Przychody z tytułu kredytów  i poŜyczek udzielonych klientom                    58 764                    24 023 

Przychody z tytułu zobow iązań f inansow ych w ycenianych do 
w artości godziw ej przez w ynik f inansow y (instrumenty pochodne)                    23 931                      2 209 

Przychody z tytułu lokat w  innych bankach                    13 828                      9 629 

Przychody odsetkow e z tytułu instrumentów  finansow ych 
dostępnych do sprzedaŜy w ycenianych w g. w artości godziw ej                      7 750                      5 553 

Odsetki od rezerw y obow iązkow ej                      1 108                         365 

Przychody z tytułu instrumentów  finansow ych utrzymyw anych do 
terminu zapadalności                         324                             -  

Pozostałe odsetki                           39                             -  

Razem                  105 744                    41 779 

Przychody z tytułu odsetek
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01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN
(niebadane) (niebadane)

Koszty z tytułu zobow iązań w obec klientów 86 078                    19 250 

Koszty z tytułu w łasnej emisji papierów  dłuŜnych 7 179                      5 916 

Koszty z tytułu depozytów  innych banków  i innych instytucji 
f inansow ych

                     5 219                      1 318 

Odsetki od zaciągniętych kredytów                      1 180                         902 

Odsetki - leasing f inansow y                           55                           32 

Pozostałe koszty z tytułu odsetek                           29                         156 

 Razem                    99 740                    27 574 

Koszty z tytułu odsetek

 
 

 

3.7   Przychody i koszty tytułu prowizji i opłat  
 

01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN
(niebadane) (niebadane)

Z tytułu udzielonych kredytów  i poŜyczek                    80 789                         338 
Z tytułu pośrednictw a                    35 724                    39 480 
Z tytułu sprzedaŜy jednostek uczestnictw a TFI                      4 511                      7 130 

Z tytułu obsługi rachunków  bankow ych                         937                             -  
Z tytułu zarządzania portfelem i innych opłat zw iązanych z 
zarządzaniem aktyw ami

                        583                         989 

Z tytułu kart kredytow ych                         108                             -  
Pozostałe                      1 077                         386 
Razem                  123 729                    48 323 

Przychody z tytułu prow izji i opłat

 
 

01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN

(niebadane) (niebadane)
Z tytułu pośrednictw a w  sprzedaŜy kredytów  i produktów  
inw estycyjnych

                   13 707                      5 312 

Z tytułu pośrednictw a w  sprzedaŜy jednostek uczestnictw a TFI i 
asset management

                        651                         684 

Z tytułu kredytów  i poŜyczek                         120                           37 
Z tytułu kart kredytow ych                           35                             -  
Pozostałe                         247                           73 

Razem                    14 760                      6 106 

Koszty z tytułu prow izji i opłat
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3.8 Ogólne koszty administracyjne  
 

01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN

(niebadane) (niebadane)

Św iadczenia pracow nicze                    35 200                    18 488 
ZuŜycie materiałów  i energii                      2 145                      1 088 
Usługi obce, w  tym:                    23 237                    11 835 
  - marketing, reprezentacja i reklama                   10 334                     5 187 
  - wynajem i dzierŜawa                     8 127                     3 914 
  - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                     1 305                     1 050 
  - usługi doradcze                     1 174                        193 
  - usługi IT                        465                        316 
  - koszty obsługi, napraw i remontów                        450                          91 
  - usługi prawne                        201                        321 
  - ubezpieczenia                        121                          99 
  - usługi ochrony                          23                          15 
  - inne                     1 037                        649 
Pozostałe koszty rzeczow e                         243                      1 029 
Podatki i opłaty                         726                         423 
Składka i w płaty na Bankow y Fundusz Gw arancyjny i do Komisji Nadzoru 
Finansow ego

                        735                         193 

Amortyzacja                      2 800                      1 862 
Inne                           94                         130 

Razem                    65 180                    35 048 

Ogólne koszty administracyjne

 
 

3.9        Rachunkowo ść zabezpiecze ń 
 

Grupa stosuje dynamiczną strategię zabezpieczeń w ramach której comiesięcznie ustanawia pozycję 

zabezpieczaną jako część portfela depozytów o stałym oprocentowaniu w PLN, wycenianych według metody 

zamortyzowanego kosztu, ujętych w księgach Grupy na początku danego miesiąca rozliczeniowego. Grupa 

moŜe podjąć decyzję o wyznaczeniu na pozycję zabezpieczaną takŜe depozytów międzybankowych. W takim 

przypadku Grupa ustanawia odrębnie powiązanie zabezpieczające - jedno powiązanie zabezpieczające dla 

depozytów międzybankowych z brakiem moŜliwości przedterminowego zerwania oraz drugie powiązanie 

zabezpieczające dla przyjętych depozytów od klientów indywidualnych. 

Instrumentem zabezpieczającym jest cześć lub całość przepływów pienięŜnych z tytułu zawartych przez Bank 

transakcji IRS. Cześć transakcji IRS stanowiąca instrument zabezpieczający jest ustalana comiesięcznie 

według stanu na koniec poprzedniego miesiąca, zgodnie z przyjętą przez Bank metodologią w tym zakresie. 

Wartość godziwa transakcji IRS wyznaczonych na instrumenty zabezpieczające w ramach zabezpieczeń 

wartości godziwej depozytów złotowych o stałym oprocentowaniu przed ryzykiem stopy procentowej została 

zaprezentowana w poniŜszej tabeli: 

 
Stan na dzie ń

31.03.2009
Wartość godziw a instrumentów  pochodnych typu IRS stanow iących instrumenty 
zabezpieczające w  zabezpieczeniach w artości godziw ej depozytów  od klientów  
indyw idualnych przed ryzykiem stopy procentow ej.

                           40 330 

Warto ść godziwa instrumentów  zabezpieczaj ących ł ącznie:                            40 330  
 

W trakcie okresu sprawozdawczego Grupa rozpoznała następujące kwoty z tytułu zmiany wartości godziwej 

instrumentu zabezpieczającego oraz pozycji zabezpieczanej: 
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Za okres od                       
1.01.2009 - 31.03.2009 

Wycena do warto ści godziwej:
zyski z tytułu zmiany w artości godziw ej instrumentu zabezpieczającego                              2 039 

Kwoty wykazane w wyniku na instrumentach finansowyc h wycenianych do 
warto ści godziwej z tytułu stosowania rachunkowo ści zabezpiecze ń, 
razem

                             2 039 

 

 
 
3.10  Opis istotnych dokona ń Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A.  

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 roku Grupa Noble Bank S.A. kontynuuje rozwój sieci 

dystrybucji. Na dzień 31 marca 2009 r. Noble Bank S.A. oferował produkty finansowe w 8 oddziałach, a Open 

Finance S.A. świadczył usługi finansowe poprzez sieć 41 oddziałów oraz 29 biur Open Direct, które 

zapewniały moŜliwość pełnej obsługi klientów poprzez mobilnych doradców. 

Podobnie jak w 2008 r., równieŜ w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r., działalność Grupy 

Noble Bank S.A. skupiona była na realizacji strategii polegającej na sprzedaŜy produktów finansowych spółek 

z grupy jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. W ramach Noble Bank S.A. dział private bankingu 

skupia się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów zamoŜnych, oferując im indywidualnie dobrane rozwiązania 

finansowe w zakresie kredytowania oraz inwestycji osobistych. 

W ramach Noble Bank S.A., pod brandem Metrobank silnie rozwija się budowa portfela kredytów 

hipotecznych oraz kredytów finansowych pod zastaw papierów wartościowych. W okresie 3 miesięcy 

zakończonym dnia 31 marca 2009 r. portfel udzielonych kredytów przekroczył 4,6 mld zł, a średnia miesięczna 

wartość sprzedaŜy wynosiła 120 mln zł. W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. Noble 

Bank zebrał depozyty o wartości 2,7 mld zł. 

Głównym sukcesem Noble Bank w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. było 

wprowadzenie szeregu nowych produktów bankowych. Zapewniło to realizację zysków Grupy na poziomie 

znacznie wyŜszym od budŜetowanego. Dodatkowo sprawna sprzedaŜ produktów depozytowych pozwoliła na 

dalszą poprawę stabilności miar płynności  Banku. W omawianym okresie naleŜy równieŜ zwrócić uwagę na 

sprawną dystrybucję produktów Noble Bank przez Open Finance S.A.. Dotyczyło to nie tylko produktów 

kredytowych ale równieŜ depozytowych.  

Zarząd Noble Bank zajął pierwsze miejsce wśród banków za 2008 r. w rankingu kompetencji zarządu 

przygotowanym w lutym 2009 r. na zlecenie „Pulsu Biznesu” przez Pentor. Zarządy oceniali specjaliści rynków 

kapitałowych, m. in. analitycy giełdowi, maklerzy i doradcy inwestycyjni. 

 

3.11    Wyniki finansowe Grupy za okres 3 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 marca 2009 r.  

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A., 

przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł  40.225 tys. zł i wzrósł o 8% w porównaniu do 

okresu 3 miesięcy zakończonego dnia 31 marca 2008 r. oraz o 46% w porównaniu z okresem 3 miesięcy 

zakończonym dnia 31 grudnia 2008 r. Było to głównie wynikiem istotnego wzrostu przychodów z tytułu prowizji 

i opłat, spowodowanego wprowadzeniem  nowych produktów kredytowych  dla istniejących klientów. 

 

Wyniki jednostkowe (bez wyłączeń konsolidacyjnych, a w przypadku TFI wraz z częścią przypadającą na 

udziałowców mniejszościowych) wypracowane przez poszczególne spółki objęte konsolidacją przedstawiają 
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się następująco: 

01.01.2009-
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN

(niebadane) (niebadane)
Noble Bank S.A.                78 608                58 515 

Open Finance S.A.                16 509                  8 442 

Noble Funds TFI S.A.                  2 574                  4 149 

Panorama Finansów  S.A.                  1 345                         -  

Noble Concierge Sp. z o.o.                     108                         -  

Introfactor S.A.                       59                         -  

Zysk netto

 

 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. wynik na działalności bankowej Grupy Kapitałowej 

Noble Bank S.A. wyniósł 124.274 tys. zł i wzrósł o 61% w stosunku do okresu 3 miesięcy zakończonego dnia 

31 marca 2008 r. oraz o 50% w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2008 r. 

Przychody z tytułu odsetek oraz przychody z tytułu prowizji i opłat w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 

marca 2009 r. łącznie wzrosły w porównaniu do okresu 3 miesięcy zakończonego dnia 31 marca 2008 r. o 

155%, czyli o 139.371 tys. zł osiągając poziom 229.473 tys. zł. Wzrost ten nastąpił w wyniku szybkiego 

wzrostu sprzedaŜy głównie w Open Finance S.A. oraz w Noble Bank S.A. oraz wprowadzeniu nowych 

produktów bankowych. 

Koszty odsetkowe poniesione w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. istotnie wzrosły w 

stosunku do kosztów odsetkowych poniesionych w analogicznym okresie 2008 r. jak równieŜ w okresie 3 

miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2008 r. Bezpośrednią przyczyną był wzrost kosztu pozyskania 

depozytów na rynku. W wyniku tak znacznego wzrostu kosztów odsetkowych nastąpiło pogorszenie wyniku 

odsetkowego, zarówno w stosunku do okresu 3 miesięcy zakończonego dnia 31 marca 2008 r. jak równieŜ 

okresu 3 miesięcy zakończonego dnia 31 grudnia 2008 r.  

 

3.12 Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści  o nietypowym charakterze, maj ących znaczny wpływ 
na osi ągni ęte wyniki finansowe Grupy  
 

Nie odnotowano czynników, zdarzeń o nietypowym charakterze które miałyby istotny wpływ na wyniki 

finansowe Grupy. 

 

3.13   Sezonowo ść lub cykliczno ść w działalno ści Grupy w okresie 3 miesi ęcy zako ńczonym dnia 31 
marca  2009 r.  

 
W działalności Grupy nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające charakter 

cykliczny. Zatem przedstawione wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku. 

 

3.14   Informacje dotycz ące emisji, wykupu i spłaty dłu Ŝnych i kapitałowych papierów warto ściowych  
 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. Grupa nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty 

dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych, za wyjątkiem spłaty odsetek od certyfikatów depozytowych. 

 

3.15  Informacje dotycz ące dywidendy  
 
W dniu 20 marca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Noble Bank S.A. podjęło decyzję o 

podziale zysku netto wypracowanego w 2008 r. (w wysokości 164.614 tys. zł) w ten sposób, iŜ kwota 45.187 
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tys. zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy, natomiast kwota 119.427 tys. zł zostanie odniesiona na 

kapitał zapasowy. Wartość dywidendy na jedną akcję zwykłą wynosi 0,21 zł brutto. Dzień dywidendy został 

ustalony na dzień 10 kwietnia 2009 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 kwietnia 2009 r. Akcje 

uprzywilejowane w Noble Bank S.A. nie występują. 

  

W dniu 20 marca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Open Finance S.A. podjęło decyzję 

o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. w kwocie 25.004 tys. zł, oraz o 

przeznaczeniu kapitału zapasowego, utworzonego z zysku lat poprzednich, w kwocie 9.996 tys. zł  na wypłatę 

dywidendy jedynemu Akcjonariuszowi – Noble Bank S.A. Łączna wartość dywidendy wynosi 35.000 tys. zł, co 

stanowi 70 zł na jedną akcję zwykłą. Akcje uprzywilejowane w Open Finance S.A. nie występują. 

 

W dniu 18 marca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Noble Funds TFI S.A. podjęło 

decyzję o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. w kwocie 14.227 tys. zł 

oraz części zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 r w wysokości 9.672 tys. zł na wypłatę 

dywidendy akcjonariuszom Spółki. Łączna wartość dywidendy wynosi 23.899 tys. zł, co stanowi 238,89 zł na 

jedną akcję zwykłą. Akcje uprzywilejowane w Noble Funds TFI S.A.. nie występują 

 

3.16.   Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu 31 marca 2009r., nieuj ętych w niniejszym 
sprawozdaniu, a mog ących w znacz ący sposób wpłyn ąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej Noble Bank S.A.  
 

Po 31 marca 2009 r. Grupa kontynuowała skup akcji własnych. Od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 

zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa skupiła 893.088 akcji 

własnych o łącznej nominalnej wartości 893 tys. zł. Łączna cena zakupu tych akcji wynosiła 2.932 tys. zł. 

Po końcu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły Ŝadne inne istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na 

sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2009 r.  

 

3.17.   Zmiana zobowi ązań warunkowych i aktywów warunkowych  
 

31.03.2009 31.12.2008
tys. PLN tys. PLN

(niebadane) (badane)
1. Zobowi ązania  warunkowe udzielone                        166 249                       228 203 

a) f inansow e                        164 813                       227 511 

a) gw arancyjne                            1 436                              692 

2. Instrumenty finansowe                     6 307 928                    4 412 732 
Zobow i ązania warunkowe i pozycje pozabilansowe, 
Razem

                    6 474 177                    4 640 935 

Zobow i ązania warunkowe i pozycje pozabilansowe

 
 
 
 
3.18.   Zmiany w organizacji jednostek podporz ądkowanych w okresie 3 miesi ęcy zako ńczonym dnia 
31 marca 2009 r.  
 

W dniu 6 lutego 2009 r. Open Finance S.A. zawarła ze spółką Getin Holding S.A. umowę nabycia 500 akcji 

zwykłych imiennych spółki Panorama Finansów S.A., o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) kaŜda, 

stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy.  

 



Grupa Noble Bank S.A. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia  31 marca  
2009 r.  

 (dane podane w tys. zł)             

43 

3.19.   Stanowisko Zarz ądu odno śnie mo Ŝliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartaln ym w stosunku do 
wyników prognozowanych  

 

Grupa Kapitałowa Noble Bank S.A. nie publikowała prognoz. 

 

 
3.20.   Akcjonariusze posiadaj ący bezpo średnio lub po średnio co najmniej 5% ogólnej liczby Gosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzie ń 31 marca 2009 r.  
 

Struktura kapitału akcyjnego 
31.03.2009                        

Liczba posiadanych akcji
Liczba posiadanych 

głosów
% głosów                  

na WZA

Getin Holding S.A.                      158 458 666                158 458 666 73,64%

ASK Investments S.A.                        14 819 840                  14 819 840 6,89%

A. Nagelkerken Holding B.V.                          5 350 000                    5 350 000 2,49%

International consultancy 
strategy Implementation B.V.

                         5 450 000                    5 450 000 2,53%

H.P. Holding 3 B.V.                          5 750 000                    5 750 000 2,67%

Akcjonariusze mniejszościow i                        25 349 650                  25 349 650 11,78%

Razem                      215 178 156                215 178 156 100,00%
 

 

3.21.  Informacja na temat zmian w akcjach posiadan ych przez osoby zarz ądzające i nadzoruj ące 
(w okresie od przekazania poprzedniego raportu okre sowego)  
 

Funkcja
Stan na dzień 

31.12.2008   

nabycie akcji w  
raportow anym 

okresie

zbycie akcji w  
raportow anym 

okresie

Stan na dzień 
31.03.2009

Remigiusz Baliński Członek Rady Nadzorczej                         22 333                       -                        -                22 333 

Maurycy Kuhn * Członek Zarządu                  10 304 447                       -                        -         10 304 447 

Krzysztof Spyra ** Członek Zarządu                  10 389 947                       -                        -         10 389 947 

Jarosław  Augustyniak *** Prezes Zarządu                  10 697 947                       -                        -         10 697 947 

* poprzez:  ASK Investments SA 4 939 947
A. Nagelkerken Holding B.V. 5 350 000
jako osoba pryw atna 14 500

10 304 447

** poprzez: ASK Investments SA 4 939 947
International Consultancy 
Strategy Implementation 5 450 000

10 389 947

*** poprzez: ASK Investments SA 4 939 947
H.P. Holding 3 B.V. 5 750 000
jako osoba pryw atna 8 000

10 697 947  
 
 
3.22.  Wskazanie post ępowań toczących si ę przed s ądem  
 

Nie występuje pojedyncze postępowanie dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Emitenta lub jednostek od 

niego zaleŜnych, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

Nie występują dwa lub więcej postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna 

wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

W grupie zobowiązań łączna wartość postępowań wynosi 804 tys. zł. 
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W grupie naleŜności łączna wartość postępowań wynosi 5.051 tys. zł. 

 
 
3.23.   Informacja o zawarciu przez Spółk ę lub jednostk ę od niej zale Ŝną transakcji z podmiotem 
powi ązanym o warto ści powy Ŝej 500.000 euro, je Ŝeli nie s ą one transakcjami typowymi i rutynowymi, 
zawieranymi na warunkach rynkowych  

 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. nie wystąpiły tego rodzaju transakcje. 

 
3.24.  Informacja o udzieleniu przez Emitenta lub p rzez jednostk ę od niego zale Ŝną poręczeń kredytu 
lub po Ŝyczki lub udzieleniu gwarancji o warto ści co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta  

 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. nie udzielono tego rodzaju poręczeń lub gwarancji.  

 
3.25.  Inne informacje, które zdaniem Grupy s ą istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, maj ątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian  
 
Poza zdarzeniami opisanymi w punkcie 3.11 nie wystąpiły Ŝadne inne zdarzenia mające istotny wpływ dla 

oceny sytuacji kadrowej, majątkowej bądź finansowej Grupy.  

 
3.26.  Wskazanie czynników, które w ocenie Grupy b ędą miały wpływ  na osi ągni ęte przez ni ą wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału  
 

Zmniejszenie dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego lub jego brak, osłabienie złotówki, wzrost stóp 

procentowych a w konsekwencji zmniejszenie dotychczasowego poziomu skłonności klientów do zaciągania 

kredytów hipotecznych i finansowych moŜe spowodować zmniejszenie sprzedaŜy kredytów hipotecznych 

(zwłaszcza tych denominowanych w walutach obcych).  

Czynnikiem determinującym dalszy wzrost Grupy jest zapewnienie środków na finansowanie akcji kredytowej. 

Grupa realizuje ten cel dzięki aktywnej akcji zbierania depozytów – w tym równieŜ poprzez sprzedaŜ 

depozytów strukturyzowanych. 

Istotnym czynnikiem wewnętrznym dla dalszego rozwoju Grupy jest utrzymanie w Grupie wykwalifikowanej, 

doświadczonej kadry zarządzającej. 

Poza powyŜej wspomnianymi nie odnotowano innych istotnych zdarzeń mających wpływ na działalność i 

wyniki finansowe Grupy w latach następnych. 

 

3.27.  Współczynnik wypłacalno ści  
 

Grupa utrzymuje bezpieczny poziom kapitału własnego w relacji do ponoszonego ryzyka. Równocześnie, przy 

zachowaniu bezwzględnej zasady bezpieczeństwa kapitałowego, Grupa dąŜy do ustalenia optymalnej relacji 

długoterminowej stopy zwrotu z kapitału.   

W celu monitoringu właściwego poziomu kapitalizacji Grupa dokonuje wyliczeń wymogów kapitałowych 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 

Na dzień 31 marca 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. kalkulacji współczynnika wypłacalności i funduszy 

własnych stanowiących podstawę wyliczenia współczynnika, dokonano w oparciu o następujące przepisy: 

• Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm), 
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• Uchwała nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zakresu i 

szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów 

ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji 

załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania 

umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny 

oraz innych umów niŜ umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby 

wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, 

nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów 

eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, 

zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów 

kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji sprawozdania z 

sytuacji finansowej banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności 

kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania.  

• Uchwała nr 2/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie innych 

pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie 

funduszy podstawowych banku, innych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej banku 

zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do 

funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i 

warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu 

uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy 

własnych. 

• Uchwała nr 3/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i warunków uwzględniania zaangaŜowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji 

zaangaŜowań i limitu duŜych zaangaŜowań, określenia zaangaŜowań, wobec których nie stosuje 

się przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangaŜowań i duŜych zaangaŜowań oraz 

warunków, jakie muszą one spełniać, określenia zaangaŜowań, wobec których wymagane jest 

uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Bankowego na niestosowanie przepisów dotyczących limitów 

koncentracji zaangaŜowań i duŜych zaangaŜowań oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania 

banków w holdingach, w obliczaniu limitów koncentracji zaangaŜowań. 

Na dzień 31 marca 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. Noble Bank S.A. dokonał wyliczenia wymogów 

kapitałowych oraz współczynnika wypłacalności w oparciu o uchwałę nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego. 
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31.03.2009 31.12.2008
tys. PLN tys. PLN

(niebadane
)

(badane)

Fundusze w łasne
Kapitał podstaw ow y 215 178       215 178       
Kapitał zapasow y 412 132       295 084       
Pozostałe kapitały (12 077)        1 272           
Wynik za pierw sze półrocze 2008 r. -                 78 125         
Korekta o w artości niematerialne i praw ne (104 921)      (103 738)      
Zysk z lat ubiegłych 7 228           20 214         
Udziały mniejszości (2 534)          (8 932)          
Akcje w łasne (1 650)          (497)             
Razem fundusze w łasne 513 356       496 706       

Aktywa wa Ŝone ryzykiem
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0% 1 158 709    664 351       
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 1 034 599    908 152       
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% 213 234       218 315       
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 175 551       57 338         
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% 3 221 727    2 864 422    
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 1 282 778    710 167       
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 150% 7 126           109 898       
Razem aktywa wa Ŝone ryzykiem 4 079 089    3 310 040    

Zobow i ązania pozabilansowe w a Ŝone ryzykiem
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% 42 653         32 918         
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 35% 1 368           1 116           
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% 130 194       50 050         
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 75% 66 076         92 768         
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% 13 359         16 166         
Ekspozycja na ryzyko na poziomie 150% 56                1 446           
Razem zobow i ązania pozabilansowe w a Ŝone ryzykiem 137 022       119 910       

Razem aktywa i zobowi ązania pozabilansowe wa Ŝone ryzykiem 4 216 111    3 429 950    
Wymogi kapitałowe z tytułu:
Ryzyka kredytow ego 337 289       274 396       
Ryzyka operacyjnego 16 331         12 987         

Współczynnik w ypłacalno ści 11,6% 13,8%  

 

Ryzyko koncentracji oraz wymóg kapitałowy wyliczany na pokrycie tego ryzyka kalkulowane są w oparciu o 

zapisy wyŜej wymienionych uchwał. Zarówno na dzień 31 marca 2009 r. oraz  31 grudnia 2008 r. w portfelu 

Grupy nie było naleŜności, które kwalifikowałyby się jako naleŜności przekraczające limity koncentracji, w 

związku z tym ryzyko koncentracji oceniane jest przez Grupę jako nieistotne. 

 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2009 r. nie było przekroczeń norm płynnościowych. 

4 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI 
 

(1) OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Noble Bank jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A., a Getin Holding S.A. jest 

bezpośrednią jednostką dominującą wobec Noble Bank S.A. Przez podmioty powiązane Grupa rozumie 

równieŜ akcjonariusza mniejszościowego Banku ASK Investments S.A. W grupie podmiotów powiązanych 

mieszczą się teŜ: Getin Holding S.A.., Carcade OOO, TU Europa S.A., TU na śycie Europa S.A., Getin Bank 
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S.A., Getin Leasing S.A., JML S.A., Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy S.A., Dom Maklerski Polonia Net 

S.A., Iguana Investments Sp. z o.o., Tax Care S.A., LC Corp BV, Fundacja LC Hart, Leszek Czarnecki jako 

główny akcjonariusz Getin Holding S.A. i jednostka dominująca najwyŜszego szczebla oraz członkowie 

Zarządu jednostki dominującej, członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej oraz osoby powiązane z 

nimi. 

 Wszelkie transakcje dokonane pomiędzy podmiotami powiązanymi w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 

31 marca 2009 r. oraz w 2008 r. były zawierane na warunkach rynkowych i wynikały z bieŜącej działalności. 

Główne pozycje tych transakcji dotyczą świadczenia usług pośrednictwa finansowego. Nie wystąpiły 

transakcje istotne, wymagające ujawnienia w niniejszym sprawozdaniu. Rozrachunki oraz transakcje z 

podmiotami powiązanymi nie są zabezpieczane. 

PoniŜej przedstawione zostały najistotniejsze kwoty transakcji z podmiotami powiązanymi.  
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Pozabilans 
31.03.2009

NaleŜności z 
tytułu 

kredytów

Pozostałe 
nale Ŝności

Zobow i ązania 
z tytułu 

depozytów

Pozostałe 
zobow i ązania

Przychody z 
tytułu odsetek

Koszty z tytułu 
odsetek

Przychody z 
tytułu prow izji

Koszty z tytułu 
prow izji

Pozostała 
sprzeda Ŝ 

Pozostałe 
zakupy

Udzielone 
zobowi ązania 
gw arancyjne

tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys . PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Transakcje z podmiotami pow i ązanymi                35 806              313 030           1 650 111                  5 177                  2 290                30 277                12 604                     373                       34                  3 017                     507 

Getin Holding S.A.                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
Carcade ooo                34 354                        -                         -                         -                   1 079                       31                        -                         -                         -                      500                        -  
Getin Bank SA                        -               302 663                        -                         -                   1 198                  1 897                       40                        -                         -                      138                        -  
TU Europa SA                        -                   7 004              128 456                       21                        -                   2 487                  7 110                       64                        -                         -                         -  
TU Europa na śycie SA                        -                   3 288           1 513 552                     102                        -                 25 614                  5 406                        -                         -                   1 126                        -  
Getin Leasing S.A.                        -                        39                        -                   4 969                        -                      141                       48                        -                         -                         -                         -  
Dom Maklerski Polonia Net S.A.                        -                         -                   3 981                        -                         -                        53                        -                         -                         -                        83                        -  
Home Broker S.A. (daw niej JML S.A.)                        -                        36                        -                        85                        -                         -                         -                      305                       17                  1 170                     507 
Iguana Investments sp. z o.o.                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          4                         5                        -                         -  
Tax Care S.A.                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          4                        -                         -  
Jarosław  Augustyniak - Prezes Zarządu                       40                        -                   2 983                        -                         -                        24                        -                         -                          6                        -                         -  
Maurycy Kuhn - Członek Zarządu                  1 374                        -                      865                        -                        13                       20                        -                         -                          2                        -                         -  
Krzysztof Spyra - Członek Zarządu                       38                        -                      274                        -                         -                        10                        -                         -                         -                         -                         -  

Sprawozdanie z sytuacji finansowej  (niebadane)                                                                                                                                    
31.03.2009

Spraw ozdanie z całkowitych dochodów  (niebadane)
01.01.2009 do 31.03.2009
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Pozabilans 
31.12.2008

NaleŜności z 
tytułu 

kredytów

Pozostałe 
nale Ŝności

Zobow i ązania 
z tytułu 

depozytów

Pozostałe 
zobowi ązania

Przychody z 
tytułu odsetek

Koszty z tytułu 
odsetek

Przychody z 
tytułu prow izji

Koszty z tytułu 
prow izji

Pozostała 
sprzeda Ŝ 

Pozostałe 
zakupy

Udzielone 
zobowi ązania 
gwarancyjne

tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys . PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Transakcje z podmiotami powi ązanymi               42 861                 1 891          1 516 903                 1 925                    743                 4 579                 8 785                        4                      43                      93                    450 

Getin Holding S.A.                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
Carcade ooo               36 726                        -                         -                         -                     743                        -                         -                         -                         -                         -                         -  
Getin Bank SA                        -                       42             125 186                        -                         -                         -                     441                        4                        -                       42                        -  
TU Europa SA                        -                     365             121 934                    462                        -                  1 587                    901                        -                         -                       51                        -  
TU Europa na śycie SA                        -                  1 360          1 259 958                 1 397                        -                  2 842                 7 443                        -                         -                         -                         -  
Panorama Finansów  S.A.                 2 013                    108                        1                      10                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
Dom Maklerski Polonia Net S.A.                        -                         -                  2 514                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -  
Home Broker S.A. (daw niej JML S.A.)                        -                       16                        -                       56                        -                         -                         -                         -                       41                        -                     450 
Iguana Investments sp. z o.o.                      16                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         1                        -                         -  
Tax Care S.A.                        2                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         1                        -                         -  
Jarosław  Augustyniak - Prezes Zarządu 20                        -  3 144                        -                         -                       86                        -                         -                         -                         -                         -  
Maurycy Kuhn - Członek Zarządu 4 041                        -  2 465                        -                         -                       22                        -                         -                         -                         -                         -  
Krzysztof Spyra - Członek Zarządu 43                        -  1 701                        -                         -                       42                        -                         -                         -                         -                         -  

Sprawozdanie z sytuacji finansowej  (badane)                                                                                                                                    
31.12.2008

Spraw ozdanie z całkowitych dochodów  (niebadane)
01.01.2008 do 31.03.2008
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(2) INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POśYCZEK I GWARANCJI 

Wg stanu na dzień 31 marca 2009 r. 

Carcade Sp. z o.o. 

- wartość niespłaconych kredytów wynosi -    9.700 tys. USD 

- wartość niespłaconych odsetek wynosi -           0 tys. USD 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Carcade Sp. z o.o. 

- wartość niespłaconych kredytów wynosi - 12.400 tys. USD 

- wartość niespłaconych odsetek wynosi -        0 tys. USD 

 (3) INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH I KORZYŚCIACH OSÓB NADZORUJĄCYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH BANKIEM 

Koszty wynagrodzeń i korzyści poniesionych przez jednostkę dominującą na rzecz osób zarządzających 

(tys. zł): 

Krótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści: 

1.01.2009 – 31.03.2009          2.217 tys. zł 

1.01.2008 – 31.03.2008              525 tys. zł 

* Wynagrodzenie za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2009 r. dla poszczególnych członków 

Zarządu jednostki dominującej: 

Jarosław Augustyniak                                     716 tys. zł 

Maurycy Kuhn                                            716 tys. zł 

Krzysztof Spyra                         716  tys. zł 

Bogusław Krysiński                    69 tys. zł 

Koszty wynagrodzeń i korzyści poniesionych przez Bank na rzecz osób nadzorujących (tys. zł): 

Krótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści: 

1.01.2009 – 31.03.2009                  0 tys. zł 

1.01.2008 – 31.03.2008                0 tys. zł 

 

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNO ŚCI 
 

W ramach Grupy istnieją następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: 

• Metrobank 

• Windykacja 

• Pośrednictwo finansowe 

• Zarządzanie aktywami i funduszami 
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Metrobank 

Przedmiotem działalności w tym segmencie jest świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie: przyjmowania wkładów pienięŜnych płatnych na Ŝądanie lub z nadejściem 

oznaczonego terminu, prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, 

udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie 

akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń 

pienięŜnych, udzielanie poŜyczek pienięŜnych, operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których 

przedmiotem są warranty, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich uŜyciu, terminowe 

operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pienięŜnych, przechowywanie przedmiotów 

i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, prowadzenie skupu i sprzedaŜy wartości 

dewizowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją 

papierów wartościowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pienięŜnych oraz rozliczeń w obrocie 

dewizowym. 

Grupa prowadzi działalność w danym segmencie na terenie całego kraju, świadczy usługi private banking – 

rachunki bieŜące dla klientów indywidualnych, rachunki oszczędnościowe, depozyty, kredyty konsumpcyjne i 

hipoteczne, lokaty terminowe, zarówno w złotych jak i walutach obcych. 

Przychody segmentu obejmują przychody odsetkowe banku oraz przychody z tytułu prowizji związane ze 

sprzedaŜą dodatkowych  produktów oferowanych w ofercie kredytowej. Przychody obejmują równieŜ wynik z 

pozycji wymiany. Aktywa segmentu obejmują portfel kredytowy z wyłączeniem kredytów ze „starego portfela” 

oraz skupionych wierzytelności, środki w banku centralnym, naleŜności od banków, pochodne instrumenty 

finansowe (aktywa) oraz instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŜy oraz utrzymywane do terminu 

zapadalności. 

Windykacja  

Przedmiotem  działalności Grupy w zakresie windykacji jest windykacja naleŜności kredytowych oraz  

skupionych wierzytelności.    

Przychody segmentu obejmują wartość odzyskanych naleŜności. Aktywa segmentu obejmują „stary portfel” 

oraz skupione wierzytelności. 

Pośrednictwo finansowe 

Przedmiotem działalności Grupy w tym obszarze jest świadczenie usług z zakresu pośrednictwa finansowego 

- pośrednictwo kredytowe, depozytowe, oszczędnościowe, inwestycyjne. Usługi z zakresu finansów 

osobistych obejmują informacje prawne, porady ekspertów, zestawienia ofert bankowych. Szeroko rozumiane 

pośrednictwo inwestycyjne obejmuje oferty i analizy oferowanych planów oszczędnościowych, depozytów, 

programów walutowych, funduszy inwestycyjnych. 

Przychody segmentu obejmują wszelkie przychody rozpoznane przez Open Finance S.A., Panoramę 

Finansów S.A. oraz przychody z tytułu prowizji  banku w zakresie prowadzonej działalności pośrednictwa 

finansowego. Aktywa segmentu obejmują aktywa spółek Open Finance S.A. i Panoramy Finansów S.A. oraz 

naleŜności banku wynikające z działalności pośrednictwa finansowego. 
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Zarządzanie funduszami i aktywami 

Przedmiotem tej działalności jest lokowanie środków pienięŜnych zebranych w drodze publicznego 

proponowania jednostek uczestnictwa, doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, zarządzanie 

pakietami papierów wartościowych na zlecenie, tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: 

skarbowym, akcyjnym i mieszanym. 

Przychody segmentu obejmują przychody rozpoznane przez Spółkę Noble Funds TFI S.A. Aktywa segmentu 

obejmują aktywa wykazywane przez Spółkę Noble Funds TFI S.A. 

śaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia 

powyŜszych sprawozdawczych segmentów operacyjnych. 

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących 

alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności 

jest zysk lub strata brutto, które w pewnym zakresie, jak wyjaśniono w tabeli poniŜej, są mierzone inaczej niŜ 

zysk lub strata brutto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami 

i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca 

ich alokacja do segmentów. 

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na 

zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.  
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01.01.2009 - 31.03.2009                                                      
(niebadane) Metrobank 1 Windykacja2

Pośrednictw o 
finansow e

Zarządzenie 
aktyw ami i 
funduszami Korekty Razem

Przychody                  197 850                    10 657                    82 364                      5 216                   (53 290)      3                  242 797 
Zysk brutto                    48 304                      9 321                    23 540                      3 180                   (33 528)      4                    50 817 
Aktyw a segmentu na 31.03.2009               6 844 675                    26 617                    88 669                    11 724                    79 337      5               7 051 022  

 

1 - przychody Metrobanku zaw ierają przychody z tytułu odsetek w  w ysokości 105.760 tys. zł, a w  zysku brutto ujęte są dodatkow o koszty odsetkow e w  w ysokości  100.347 tys. zł 

2 - przychody operacyjne z działalności w indykacyjnej reprezentują w pływ y pienięŜne z dochodzonych naleŜności w  danym okresie spraw ozdaw czym, kw oty te mogą nie być 
toŜsame z przychodami rozpoznaw anymi w  księgach banku na podstaw ie modelu w yceny (poprzez rozw iązanie odpisów  aktualizujących).

3 - przychody prezentow ane w  segmentach nie zaw ierają głów nie korekt konsolidacyjnych dotyczących głów nie transakcji realizow anych przez spółki z grupy Noble Bank (-44.413 
tys. zł) oraz pozostałych przychodów  operacyjnych (+1.084 tys. zł); korekty zaw ierają rów nieŜ róŜnicę w  sposobie rozpoznania przychodów  w  segmencie w indykacja i w  
księgach banku (-9.961 tys. zł)

4 - zysk brutto prezentow any w  segmentach nie zaw iera głów nie ogólnych kosztów  administracyjnych (-21.800 tys. zł); korekt konsolidacyjnych (-4.504 tys. zł) oraz pozostałych 
przychodów  operacyjnych (+1.084 tys. zł); korekty zaw ierają rów nieŜ róŜnicę w  sposobie rozpoznanie przychodów  w  segmencie w indykacja i w  księgach banku (-8.308 tys. zł)

5 - aktyw a prezentow ane w  segmentach nie obejmują w artości niematerialnych (+109.566 tys. zł); rzeczow ych aktyw ów  trw ałych (+25.928 tys. zł), aktyw ów  z tytułu podatku 
dochodow ego (+20.176 tys. zł) oraz innych aktyw ów  (+29.675) tys. zł. Korekty zaw ierają rów nieŜ w yłączenia konsolidacyjne w zajemnych rozrachunków  między spółkami z grupy 
Noble Bank (-106.008 tys. zł)  
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01.01.2008 - 31.03.2008                                                   
(niebadane) Metrobank 6 Windykacja 7

Pośrednictw o 
f inansow e

Tow arzystw o 
Funduszy 

Inw estycyjnych Wyłączenia Razem

Przychody                    62 443                      7 040                    50 848                      8 461                     (8 463)      8                  120 329 
Zysk brutto                    28 429                      5 532                    16 474                      5 127                     (8 960)      9                    46 602 
Aktyw a segmentu na 31.12.2008               5 404 738                    36 476                    58 612                    32 626                    70 464    10               5 602 916  
 
 

7 - przychody operacyjne z działalności w indykacyjnej reprezentują w pływ y pienięŜne z dochodzonych naleŜności w  danym okresie spraw ozdaw czym, kw oty te mogą nie być 
toŜsame z przychodami rozpoznaw anymi w  księgach banku na podstaw ie modelu w yceny (poprzez rozw iązanie odpisów  aktualizujących).

9 - zysk brutto prezentow any w  segmentach nie zaw iera głów nie ogólnych kosztów  administracyjnych (-8.255 tys. zł), korekt konsolidacyjnych (-5.456 tys. zł) oraz pozostałych 
przychodów  operacyjnych (+9.325 tys. zł); korekty zaw ierają rów nieŜ róŜnicę w  sposobie rozpoznanie przychodów  w  segmencie w indykacja i w  księgach banku (-4.574 tys. zł)

10 - aktyw a prezentow ane w  segmentach nie obejmują w artości niematerialnych (103.738 tys. zł); rzeczow ych aktyw ów  trw ałych (24.692 tys. zł), aktyw ów  z tytułu podatku 
dochodow ego (18.126 tys. zł) oraz innych aktyw ów  (44.164 tys. zł). Korekty zaw ierają rów nieŜ w yłączenia konsolidacyjne w zajemnych rozrachunków  między spółkami z grupy 
Noble Bank (-120.256 tys. zł)

8 - przychody prezentow ane w  segmentach nie zaw ierają głów nie korekt konsolidacyjnych dotyczących głów nie transakcji realizow anych przez spółki z grupy Noble Bank (-11.194 
tys. zł) oraz pozostałych przychodów  operacyjnych (+9.325 tys. zł); korekty zaw ierają rów nieŜ róŜnicę w  sposobie rozpoznanie przychodów  w  segmencie w indykacja i w  
księgach banku (-6.594 tys. zł)

6 - przychody Metrobanku zaw ierają przychody z tytułu odsetek w  w ysokości 41.658 tys. zł, a w  zysku brutto ujęte są dodatkow o koszty odsetkow e w  w ysokości  28.295 tys. zł 
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6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE NOBLE BANK S.A. ZA OKRES 3 MIESI ĘCY KOŃCZĄCY 
SIĘ 31 MARCA 2009 R. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF  

 
6.1. Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych docho dów  
 

01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008- 
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN
(niebadane) (niebadane)

DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody z tytułu odsetek                105 760                  41 658 
Koszty z tytułu odsetek              (100 347)                (28 295)

Wynik z tytułu odsetek                    5 413                  13 363 

Przychody z tytułu prow izji i opłat                  95 672                  12 178 
Koszty z tytułu prow izji i opłat                (44 185)                  (5 457)

Wynik z tytułu prow izji i opłat                  51 487                    6 721 

Przychody z tytułu dyw idend                  51 729                  30 000 
Wynik na instrumentach f inansow ych w ycenianych do w artości godziw ej 
przez w ynik f inansow y                  (1 309)                       (91)
Wynik na pozostałych instrumentach f inansow ych                  (1 428)                           -  
Wynik z pozycji w ymiany                  12 063                  20 785 
Inne przychody operacyjne                    1 084                    9 325 
Inne koszty operacyjne                  (1 308)                     (614)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto                  60 831                  59 405 

Wynik z tytułu odpisów  aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów , 
poŜyczek, naleŜności leasingow ych                  (7 718)                  (3 992)
Ogólne koszty administracyjne                (24 952)                (10 972)

Wynik z działalno ści operacyjnej                  85 061                  64 525 

Zysk brutto                  85 061                  64 525 

Podatek dochodow y                  (6 453)                  (6 010)

Zysk netto                  78 608                  58 515 

Inne całkow ite dochody 
Aktyw a finansow e dostępne do sprzedaŜy                (17 393)                       (28)
Podatek dochow ody dotyczący innych całkow itych dochodów                    3 305                           5 

Inne całkow ite dochody netto                (14 088)                       (23)

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES                  64 520                  58 492 

Zysk na jedn ą akcję:
- podstaw ow y z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej 0,37 0,27
- rozw odniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej 0,37 0,27
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6.2 Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansow ej 
 

31.03.2009 31.12.2008
tys. PLN tys. PLN

(niebadane) (badane)
AKTYWA

Kasa, środki w  Banku Centralnym                335 576                  83 762 

NaleŜności od banków             1 198 063                945 661 

Pochodne instrumenty f inansow e                  98 018                  60 843 

Kredyty i poŜyczki udzielone klientom             4 756 722             3 874 509 

Instrumenty finansow e:                482 913                476 439 

Dostępne do sprzedaŜy                432 851                476 439 

Utrzymyw ane do terminu w ymagalności                  50 062                           -  

Inw estycje w  jednostki podporządkow ane                  90 506                  90 506 

Wartości niematerialne                    4 645                    4 000 

Rzeczow e aktyw a trw ałe                  13 501                  14 353 

Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego                  18 076                  17 396 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodow ego                  18 076                  17 396 

Inne aktyw a                  60 442                    9 582 

Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaŜy                    1 909                         52 

SUMA AKTYWÓW             7 060 371             5 577 103 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobow i ązania
Zobow iązania w obec banków  i instytucji f inansow ych                393 517                500 575 

Pochodne instrumenty f inansow e                318 453                472 383 

Zobow iązania w obec klientów , w  tym             5 166 724             3 483 511 

w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik f inansow y                211 371                221 054 

Zobow iązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów  w artościow ych                411 951                414 150 

Pozostałe zobow iązania                  72 032                  27 741 

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego                  33 134                  29 984 

Rezerw y                         52                         52 

Suma zobowi ązań             6 395 863             4 928 396 

Kapitał w łasny                664 508                648 707 

Kapitał podstaw ow y                215 178                215 178 

Skupione akcje w łasne - w artość nominalna                  (1 650)                     (147)

Zyski zatrzymane                  79 563                165 569 

Pozostałe kapitały                371 417                268 107 

Kapitał w łasny ogółem                664 508                648 707 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO             7 060 371             5 577 103  
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6.3 Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale  własnym  
 
 
 

Kapitał 
zapasowy

Pozostałe 
kapitały

(niebadane) tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Na 1 stycznia 2009 roku             215 178                   (147)             266 095                 2 012             165 569                       648 707 
Całkow ite dochody za okres                        -                         -                         -               (14 088)               78 608                         64 520 

Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na kapitał zapasow y                        -                         -              119 774                        -             (119 774)                                  -  

Wypłata dyw idendy                        -                         -                         -                         -               (44 840)                       (44 840)
Wykup akcji w łasnych                        -                 (1 503)                (2 376)                        -                         -                          (3 879)
Na 31 marca 2009 roku             215 178                (1 650)             383 493              (12 076)               79 563                       664 508 

Pozostałe kapitały
Zyski 

zatrzymane
Kapitał w łasny 

ogółem
Kapitał 

podstawowy

Skupione 
akcje w łasne - 

warto ść 

 
 
 
 
 

Kapitał 
zapasowy

Pozostałe 
kapitały

(niebadane) tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Na 1 stycznia 2008 roku             215 178                        -              173 072                        -                94 329                       482 579 
Całkow ite dochody za okres                        -                         -                         -                      (23)               58 515                         58 492 
Na 31 marca 2008 roku             215 178                        -              173 072                     (23)             152 844                       541 071 

Kapitał w łasny 
ogółem

Kapitał 
podstawowy

Skupione 
akcje w łasne - 

warto ść 

Pozostałe kapitały
Zyski 

zatrzymane
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6.4 Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieni ęŜnych  

 
 

01.01.2009- 
31.03.2009

01.01.2008- 
31.03.2008

tys. PLN tys. PLN

(niebadane) (niebadane)
Przepływ y środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej
Zysk netto                  78 608                  58 515 
Korekty razem:                197 257                284 351 

Amortyzacja                    1 358                       648 
(Zysk) strata z działalności inw estycyjnej                            -                           5 
Odsetki i dyw idendy                (42 614)                (24 084)
Zmiana stanu naleŜności od banków              (251 491)                (43 272)
Zmiana stanu kredytów  i poŜyczek udzielonych klientom              (882 213)              (439 042)
Zmiana stanu aktyw ów  z tytułu odroczonego podatku dochodow ego                            -                  (3 153)
Zmiana stanu innych aktyw ów                (15 860)                  (3 403)
Zmiana stanu pochodnych instrumentów  finansow ych (aktyw o)                (37 175)                  11 691 
Zmiana stanu pochodnych instrumentów  finansow ych (zobow iązanie)              (153 930)                    9 519 
Zmiana stanu zobow iązań w obec klientów             1 683 213                768 510 
Zmiana stanu zobow iązań w obec banków  i instytucji f inansow ych              (107 058)                    8 885 
Zmiana stanu rezerw  oraz rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodow ego                    6 454                    1 779 
Zmiana stanu zobow iązań z tytułu emisji dłuŜnych papierów  w artościow ych                  (2 199)                     (189)
Zmiana stanu pozostałych zobow iązań                     (548)                     (405)

        Zapłacony podatek dochodow y                     (680)                  (4 287)
        BieŜące obciąŜenie podatkow e                            -                    1 149 

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej                275 865                342 866 

Przepływ y środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej
Wpływy z działalno ści inwestycyjnej             3 509 533             1 977 773 
Zbycie inw estycyjnych papierów  w artościow ych             3 509 271             1 977 768 
Zbycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów  trw ałych                            -                           5 
Odsetki otrzymane                       262                            - 
Wydatki z działalno ści inw estycyjnej           (3 540 026)           (2 278 434)
Nabycie udziałów  lub akcji w  jednostkach zaleŜnych
Nabycie inw estycyjnych papierów  w artościow ych           (3 533 138)           (2 277 789)
Nabycie w artości niematerialnych oraz rzeczow ych aktyw ów  trw ałych                  (3 009)                     (645)
Wykup akcji w łasnych                  (3 879)                            - 

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w  działalno ści inwestycyjnej                (30 493)              (300 661)
Przepływ y środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej
Dyw idendy otrzymane                  16 729                            - 
Odsetki zapłacone                  (9 377)                  (5 916)
Inne w pływ y finansow e                            -                    9 802 

Środki pieni ęŜne netto z / (w ykorzystane w) działalno ści finansow ej                    7 352                    3 886 

Zw iększenie (zmniejszenie) netto stanu środków  pienięŜnych i ich ekw iw alentów                 252 724                  46 091 
Środki pienięŜne i ich ekw iw alenty na początek okresu                  91 376                  27 909 

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 344 100              74 000                 
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