
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie 
finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o 
rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie.

A. Noty objaśniające

Noty objaśniające do bilansu

Nota 1a
Kasa, operacje z bankiem centralnym 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w rachunku bieżącym 72 827 52 404

rezerwa obowiązkowa

środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

inne środki 9 10

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym, razem 72 836 52 414

Nota 1b
Środki pieniężne (struktura walutowa) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni             

w walucie polskiej 72 836 52 414

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

jednostka/waluta.............../..............

tys. zł 

pozostałe waluty (w  tys. zł)

Środki pieniężne, razem 72 836 52 414

Nota 2a
Należności od sektora finansowego (wg struktury rodzajowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

rachunki bieżące 24 542 18 285

kredyty, lokaty i pożyczki, w tym: 69 801 103 654

    - lokaty w innych bankach i w innych podmiotach finansowych 20 005 47 133

skupione wierzytelności

zrealizowane gwarancje i poręczenia 10 000

inne należności (z tytułu) 33 56

odsetki: 3 906 3 178

    - niezapadłe 607 1 100

    - zapadłe 3 299 2 078

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem 108 282 125 173

rezerwa utworzona na należności od sektora finansowego (wielkość ujemna) -5 197 -7 313

Należności (netto) od sektora finansowego, razem 103 085 117 860
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Nota 2b
Należności (brutto) od sektora finansowego (wg terminów zapadalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w rachunku bieżącym 24 575 19 323

należności terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 79 801 102 672

do 1 miesiąca 1 015 42 796

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 23 662 11 219

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 8 800 14 301

powyżej 1 roku do 5 lat 37 002 22 342

powyżej 5 lat 4

dla których termin zapadalności upłynął 9 322 12 010

odsetki 3 906 3 178

niezapadłe 607 1 100

zapadłe 3 299 2 078

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem 108 282 125 173

Nota 2c
Należności (brutto) od sektora finansowego (wg pierwotnych terminów zapadalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni 

w rachunku bieżącym 24 575 19 323

należności terminowe o okresie spłaty: 79 801 102 672

do 1 miesiąca 20 126 40 065

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 309

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 141 804

powyżej 1 roku do 5 lat 58 929 51 941

powyżej 5 lat 605 2 553

odsetki 3 906 3 178

niezapadłe 607 1 100

zapadłe 3 299 2 078

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem 108 282 125 173

Nota 2d
Należności (brutto) od sektora finansowego (wg struktury walutowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 61 339 93 332

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 46 943 31 841

jednostka/waluta tys./EUR 6 762 2 103

tys. zł 27 176 7 407

jednostka/waluta tys./USD 3 160 1 541

tys. zł 12 130 6 143

jednostka/waluta tys./GBP 88 320

tys. zł 544 1 849

jednostka/waluta tys./NOK 1 474 1 110

tys. zł 813 490

jednostka/waluta tys./SEK 3 418 4 593

tys. zł 1 496 1 739

jednostka/waluta tys./DKK 8 303 14 258

tys. zł 4 496 6 754
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jednostka/waluta tys./CHF 55 3 101

tys. zł 152 7 368

jednostka/waluta tys./CZK 651 667

tys. zł 83 74

jednostka/waluta tys./JPY 1 634 561

tys. zł 53 17

pozostałe waluty (w  tys. zł)

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem 108 282 125 173

Nota 2e
Należności (brutto) od sektora finansowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Należności normalne 55 540 84 036

Należności pod obserwacją 1 904 17 695

Należności zagrożone, w tym: 46 932 20 264

poniżej standardu 40 2 843

wątpliwe 35 088

stracone 11 804 17 421

Odsetki: 3 906 3 178

    niezapadłe 607 1 100

    zapadłe 3 299 2 078

od należności normalnych i pod obserwacją 62 5

od należności zagrożonych 3 237 2 073

Należności (brutto) od sektora finansowego, razem 108 282 125 173

Nota 2f

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw 
celowych na należności od sektora finansowego dotyczące należności 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

pod obserwacją 1 904 13 623
zagrożonych 39 774 10 963

poniżej standardu 364
wątpliwych 33 758
straconych 6 016 10 599

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na 
należności od sektora finansowego, razem 41 678 24 586

Nota 2g
Stan rezerw na należności od sektora finansowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

pod obserwacją 62

zagrożone 5 197 7 251

poniżej standardu 8 496

wątpliwe 665

stracone 4 524 6 755

Rezerwy na należności od sektora finansowego, razem 5 197 7 313
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Nota 2h
Zmiana stanu rezerw na należności od sektora finansowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan rezerw na należności od sektora finansowego na początek okresu 7 313 1 258

zwiększenia (z tytułu) 15 358 12 911

odpisów na rezerwy 15 358 12 911

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 17 474 6 856

rozwiązania rezerwy 17 474 6 856

Stan rezerw na należności od sektora finansowego na koniec okresu 5 197 7 313

Wymagany poziom rezerw na należności od sektora finansowego na koniec okresu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 5 197 7 313

Nota 3a
Należności od sektora niefinansowego (wg struktury rodzajowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

kredyty i pożyczki 706 385 521 677

skupione wierzytelności 4 381 4 641

zrealizowane gwarancje i poręczenia 260

inne należności (z tytułu) 11 627 162

odsetki 25 643 17 922

niezapadłe 1 984 3 805

zapadłe 23 659 14 117

Należności  (brutto) od sektora niefinansowego, razem 748 036 544 662

rezerwa utworzona na należności od sektora niefinansowego (wielkość ujemna) -49 254 -41 998

Należności (netto) od sektora niefinansowego, razem 698 782 502 664

Nota 3b
Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg terminów zapadalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w rachunku bieżącym 14 450 86 285

należności terminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 707 943 440 455

do 1 miesiąca 31 974 47 088

powyżej  1 miesiąca do 3 miesięcy 68 842 39 766

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 253 352 137 036

powyżej 1 roku do 5 lat 180 403 94 180

powyżej 5 lat 71 278 21 732

dla których termin zapadalności upłynął 102 094 100 653

odsetki 25 643 17 922

niezapadłe 1 984 3 805

zapadłe 23 659 14 117

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem 748 036 544 662

Nota 3c

Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg pierwotnych terminów 
zapadalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w rachunku bieżącym 147 456 86 254

należności terminowe o okresie spłaty: 574 937 440 486

29Nordea - Raport roczny 2002 - Noty i objaśnienia



 do 1 miesiąca 20 113 82 851

 powyżej  1 miesiąca do 3 miesięcy 18 928 24 557

 powyżej 3 miesięcy do 1 roku 109 502 118 595

 powyżej 1 roku do 5 lat 224 154 146 388

 powyżej 5 lat 202 240 68 095

odsetki 25 643 17 922

niezapadłe 1 984 3 805

zapadłe 23 659 14 117

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem 748 036 544 662

Nota 3d
Należności (brutto) od sektora niefinansowego (wg struktury walutowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 538 114 422 934

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 209 922 121 728

jednostka/waluta/tys./EUR 32 627 20 803

tys. zł 131 167 73 266

jednostka/waluta/tys./USD 5 716 6 589

tys. zł 21 938 26 267

jednostka/waluta/tys./SEK 43 164 14 342

tys zł 18 888 5 430

jednostka/waluta/tys./CHF 13 216 2 468

tys.zł 36 575 5 865

jednostka/waluta/tys./DEM 5 648

tys.zł 10 170

jednostka/waluta/tys./DKK 2 500 1 541

tys.zł 1 354 730

pozostałe waluty (w  tys. zł)

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem 748 036 544 662

Nota 3e
Należności (brutto) od sektora niefinansowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Należności normalne 339 772 223 779

Należności pod obserwacją 70 417 129 147

Należności zagrożone, w tym: 312 204 173 814

poniżej standardu 56 204 39 143

wątpliwe 121 439 56 372

stracone 134 561 78 299

Odsetki: 25 643 17 922

niezapadłe 1 984 3 805

zapadłe 23 659 14 117

od należności normalnych i pod obserwacją 193 1 113

od należności zagrożonych 23 466 13 004

Należności (brutto) od sektora niefinansowego, razem           748 036 544 662
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Nota 3f

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw 
celowych na należności od sektora niefinansowego dotyczące należności 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

normalnych

pod obserwacją 55 806 123 520

zagrożonych 248 072 125 402

poniżej standardu 50 811 34 110

wątpliwych 117 445 54 517

straconych 79 816 36 775

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na 
należności od sektora niefinansowego, razem 303 878 248 922

Nota 3g
Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

normalne

pod obserwacją 373 362

zagrożone 48 881 41 636

poniżej standardu 974 951

wątpliwe 1 982 971

stracone 45 925 39 714

Rezerwy na należności od sektora niefinansowego, razem 49 254 41 998

Nota 3h
Zmiana stanu rezerw na należności od sektora niefinansowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego na początek okresu 41 998 12 716

zwiększenia (z tytułu) 71 682 52 446

odpisy na rezerwy 71 682 52 446

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu) 64 426 23 164

rozwiązanie rezerw 64 426 23 164

Stan rezerw na należności od sektora niefinansowego na koniec okresu 49 254 41 998

Wymagany poziom rezerw na należności od sektora niefinansowego na koniec 
okresu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 49 254 41 998

Struktura należności zagrożonych w poszczególnych kategoriach ryzyka oraz rezerw na należności zagrożone została 
przedstawiona w notach 2, 3 i 4. Tryb rozliczenia należności zagrożonych określają regulacje wewnętrzne banku. W 
momencie wystawienia tytułu egzekucyjnego odsetki są kapitalizowane i od całości zadłużenia są naliczane odsetki 
ustawowe.

Nota 4a
Należności od sektora budżetowego (wg struktury rodzajowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

kredyty i pożyczki 75 123 25 570

skupione wierzytelności 154 453 109 453

zrealizowane gwarancje i poręczenia

inne należności (z tytułu) 20

odsetki 39 471 35 246
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niezapadłe 30 644 34 664

zapadłe 8 827 582

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem 269 067 170 269

rezerwa utworzona na należności od sektora budżetowego (wielkość ujemna) -9 217

Należności (netto) od sektora budżetowego, razem 259 850 170 269
Nota 4b

Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg terminów zapadalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w rachunku bieżącym 1 182 800

należności terminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 228 414 134 223

do 1 miesiąca 19 524 37 296

powyżej  1 miesiąca do 3 miesięcy 6 113 13 005

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 29 979 30 029

powyżej 1 roku do 5 lat 120 867 45 413

powyżej 5 lat 37 362 8 455

dla których termin zapadalności upłynął 14 569 25

odsetki 39 471 35 246

niezapadłe 30 644 34 664

zapadłe 8 827 582

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem 269 067 170 269

Nota 4c

Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg pierwotnych terminów 
zapadalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w rachunku bieżącym 1 182 800

należności terminowe o okresie spłaty: 228 414 134 223

do 1 miesiąca 1 246

powyżej  1 miesiąca do 3 miesięcy 20 891 1 106

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20 188 112 776

powyżej 1 roku do 5 lat 110 302 8 461

powyżej 5 lat 75 787 11 880

odsetki 39 471 35 246

niezapadłe 30 644 34 664

zapadłe 8 827 582

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem 269 067 170 269

Nota 4d
Należności (brutto) od sektora budżetowego (wg struktury walutowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 268 553 169 370

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 514 899

jednostka/waluta tys./EUR 128 255

tys. zł 514 899

pozostałe waluty (w  tys. zł)

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem 269 067 170 269
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Nota 4e
Należności (brutto) od sektora budżetowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Należności normalne 187 184 135 023

Należności pod obserwacją

Należności zagrożone, w tym: 42 412

poniżej standardu 10 082

wątpliwe 11 728

stracone 20 602

Odsetki: 39 471 35 246

niezapadłe 30 644 34 664

zapadłe 8 827 582

od należności normalnych i pod obserwacją 385 582

od należności zagrożonych 8 442

Należności (brutto) od sektora budżetowego, razem           269 067 170 269

Nota 4e

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw 
celowych na należności od sektora budżetowego dotyczące należności 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

normalnych

pod obserwacją

zagrożonych 23 311

poniżej standardu

wątpliwych 7 100

straconych 16 211

Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na 
należności od sektora budżetowego, razem 23 311

Nota 4f
Stan rezerw na należności od sektora budżetowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

normalne

pod obserwacją

zagrożone 9 217

poniżej standardu 2 512

wątpliwe 2 314

stracone 4 391

Rezerwy na należności od sektora budżetowego, razem 9 217

Nota 4g
Zmiana stanu rezerw na należności od sektora budżetowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan rezerw na należności od sektora budżetowego na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 9 217

odpisów na rezerwy 9 217

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

Stan rezerw na należności od sektora budżetowego na koniec okresu 9 217
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Wymagany poziom rezerw na należności od sektora budżetowego na koniec okresu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 9 217

Nota 6a
Dłużne papiery wartościowe 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

emitowane przez banki centralne, w tym: 21 259 20 359

obligacje wyrażone w walutach obcych

emitowane przez pozostałe banki, w tym:

wyrażone w walutach obcych

emitowane przez inne podmioty finansowe, w tym:

wyrażone w walutach obcych

emitowane przez podmioty niefinansowe, w tym: 2 193

wyrażone w walutach obcych

emitowane przez Budżet Państwa, w tym: 41 362 52 715

wyrażone w walutach obcych

emitowane przez budżety terenowe, w tym: 4 054 9 236

wyrażone w walutach obcych

odkupione własne dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe, razem 66 675 84 503

Nota 6b
Dłużne papiery wartościowe (wg rodzaju) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Emitowane przez Budżet Państwa, w tym: 45 416 61 951

obligacje 4 054 9 261

bony skarbowe 41 362 52 690

inne (wg rodzaju):

Emitowane przez jednostkę dominującą, w tym:

obligacje

inne (wg rodzaju):

Emitowane przez znaczącego inwestora, w tym:

obligacje

inne (wg rodzaju):

Emitowane przez jednostki zależne, w tym: 888

obligacje

inne (wg rodzaju): 888

komercyjne weksle inwestycyjne 888

Emitowane przez jednostki współzależne, w tym:

obligacje

inne (wg rodzaju):

Emitowane przez jednostki stowarzyszone, w tym:

obligacje

inne (wg rodzaju):

Emitowane przez inne jednostki, w tym: 21 259 21 664

obligacje 21 259 20 359

inne (wg rodzaju): 1 305

komercyjne weksle inwestycyjne 1 305

Dłużne papiery wartościowe, razem 66 675 84 503
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Nota 6c
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan na początek okresu 84 503 102 991

zwiększenia (z tytułu) 86 146 90 331

zakup bonów skarbowych 39 950 53 950

zakup obligacji 13 710 13 879

zakup weksli komercyjnych 26 000 14 600

przyrost odsetek 2 136 1 639

rozliczenie dyskonta 4 350 6 263

zmniejszenia (z tytułu) 103 974 108 819

sprzedaż bonów skarbowych 53 080 39 280

sprzedaż obligacji 19 600 9 895

sprzedaż weksli komercyjnych 27 200 52 800

wykup odsetek 1 534 1 752

rozliczenie dyskonta 2 560 5 092

Stan dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu 66 675 84 503

Nota 7b
Zmiana stanu udziałów lub akcji  w jednostkach zależnych 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan na początek okresu 2 752

zwiększenia (z tytułu) 41 444

zakup akcji podmiotu zależnego 41 444

zmniejszenia (z tytułu) 44 196

zmiana kwalifikacji podmiotu zależnego w wyniku połączenia 38 244

zmiana polityki rachunkowości 5 952

Stan udziałów lub akcji w jednostkach zależnych na koniec okresu 0

Nota 9a
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w bankach

w innych podmiotach sektora  finansowego 124

w podmiotach sektora niefinansowego

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych, razem 124

Nota 9b
Zmiana stanu udziałów lub akcji  w jednostkach stowarzyszonych 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu) 124

zmiana kwalifikacji jednostki zależnej na stowarzyszoną 124

zmniejszenia (z tytułu)

Stan udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu 124

Noty 10a i 10b w pliku „Noty 10a_10b_14b.pdf”
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Nota 12a
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe (wg rodzaju) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

prawa poboru
prawa pochodne 2 571
inne (wg rodzaju) 106 834

akcje o zmiennej kwocie dochodu 106 834
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe, razem 2 677 834

Nota 12b
Zmiana stanu pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan na początek okresu 834 328
zwiększenia (z tytułu) 2 571 506

zakup akcji spółek giełdowych (o zmiennej kwocie dochodu) 506
wycena transakcji walutowych pozabilansowych 2 571

zmniejszenia (z tytułu) 728
sprzedaż akcji spółek giełdowych (o zmiennej kwocie dochodu) 728
korekta wartości akcji

Stan pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych na koniec 
okresu 2 677 834

Nota 12c
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe (wg struktury walutowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 2 677 834
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

jednostka/waluta tys./USD
tys. zł 

pozostałe waluty (w  tys. zł)
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe, razem 2 677 834

Nota 13a
Aktywa finansowe 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 6 625 57 233
kredyty i pożyczki udzielone przez bank i wierzytelności własne, 
nieprzeznaczone do obrotu 1 063 582 797 531
aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 21 259 28 104
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 41 468

Aktywa finansowe, razem 1 132 934 882 868

Nota 13b
Aktywa finansowe (wg struktury walutowej) 2002  rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 939 223 777 711
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 257 379 154 468

jednostka/waluta tys./EUR 39 517 23 161
tys. zł 158 857 81 572
jednostka/waluta tys./USD 8 876 8 130
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tys. zł 34 068 32 410
jednostka/waluta tys.GBP 88 320
tys. zł 544 1 849
jednostka/waluta tys. NOK 1 474 1 110
tys. zł 813 490
jednostka/waluta tys. SEK 46 582 18 935
tys. zł 20 384 7 169
jednostka/waluta tys. DKK 10 803 15 799
tys. zł 5 850 7 484
jednostka/waluta tys. CHF 13 271 5 569
tys. zł 36 727 13 233
jednostka/waluta tys. CZK 651 667
tys. zł 83 74
jednostka/waluta tys. JPY 1 634 561
tys. zł 53 17

pozostałe waluty (w tys. zł) 10 170
minus rezerwy -63 668 -49 311

Aktywa finansowe, razem 1 132 934 882 868

Nota 13c
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (wg zbywalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 45 804
akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 25
wartość godziwa
wartość rynkowa 25
wartość według cen nabycia 22

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 45 779
bony skarbowe 45 779

wartość godziwa
wartość rynkowa 45 779
wartość według cen nabycia 43 890

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość 
bilansowa)  

akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
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wartość według cen nabycia
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość 
bilansowa) 4 054 11 429

akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa): 4 054 10 242
wartość godziwa 4 054

wartość rynkowa 10 242
wartość według cen nabycia 4 040 10 045

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1 187
weksle komercyjne 1 187

wartość godziwa
wartość rynkowa 1 187
wartość według cen nabycia 1 164

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 2 571
udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 571
instrumenty finansowe 2 571

wartość godziwa 2 571
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem 4 040 55 121
Wartość na początek okresu 57 233 83 954
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 2 585 2 112
Wartość bilansowa, razem 6 625 57 233

Nota 13d
Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności (wg zbywalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 5 364
obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia 2 098

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 5 364
bony skarbowe 4 643

korekty aktualizujące wartość (za okres) 276
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia 4 367

akcje 721

38Nordea - Raport roczny 2002 - Noty i objaśnienia



korekty aktualizujące wartość (za okres) -128
wartość na początek okresu 222
wartość według cen nabycia 849

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość 
bilansowa)  

obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość 
bilansowa) 113

obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 113
akcje 113

korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu 106
wartość według cen nabycia 113

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 21 259 22 627
obligacje (wartość bilansowa): 21 259 20 359

korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 045 145
wartość na początek okresu 20 359 16 938
wartość według cen nabycia 20 214 20 214

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 268
bony skarbowe 2 268

korekty aktualizujące wartość (za okres) 193
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia 2 075

Wartość według cen nabycia, razem 20 214 27 618
Wartość na początek okresu, razem 28 104 19 365
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 1 045 486
Wartość bilansowa, razem 21 259 28 104

Nota 13e
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wg zbywalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 41 362
akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
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wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 41 362
bony skarbowe 41 362

wartość godziwa 41 127
wartość rynkowa 41 362
wartość według cen nabycia 43 090

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość 
bilansowa)  

akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

 inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynkach regulowanych (wartość 
bilansowa) 106

akcje (wartość bilansowa): 106
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia 106

obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem 43 196

40Nordea - Raport roczny 2002 - Noty i objaśnienia



Wartość na początek okresu
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -1 728
Wartość bilansowa, razem 41 468

Nota 14a
Wartości niematerialne i prawne 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy 25 710 27 100
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 14 107 7 641

oprogramowanie komputerowe 309 420
inne wartości niematerialne i prawne 30 229 5 467
zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 70 046 40 208

Nota 14b w pliku „Noty 10a_10b_14b.pdf”

Nota 14c
Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

własne 70 046 40 208
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 70 046 40 208

Nota 15a
Rzeczowe aktywa trwałe 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Rzeczowe aktywa trwałe 55 858 75 137
środki trwałe, w tym: 54 607 54 752

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 1 043 1 048
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 35 283 35 546
urządzenia techniczne i maszyny 3 099 3 113
środki transportu 1 718 1 611
inne środki trwałe 13 464 13 434

środki trwałe w budowie 1 201 20 118
zaliczki na środki trwałe w budowie 50 267

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 55 858 75 137

Nota 15b

grunty (w 
tym prawo 

wieczystego  
żytkowania 

gruntu)

 budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 

wodnej

urządzenia 
techniczne i 

maszyny
środki 

transportu
 inne środki 

trawłe

Środki 
trwałe, 
razem

wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu                         1 142 42 587 4 582 2 207 25 975 76 493
zwiększenia (z tytułu) 3 226 455 700 5 761 10 142

zakupu 6 62 273 215 556
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inwestycji 3 220 389 280 4 851 8 740
inne 4 147 695 846

zmniejszenia (z tytułu) 175 106 186 1 633 2 100
likwidacji i sprzedaży 175 99 68 882 1 224
inne 7 118 751 876

wartość brutto środków trwałych na koniec 
okresu 1 142 45 638 4 931 2 721 30 103 84 535
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 94 7 041 1 469 596 12 541 21 741
amortyzacja za okres (z tytułu) 5 3 314 363 407 4 098 8 187

amortyzacja planowa 5 3 430 465 491 4 959 9 350
amortyzacja pozaplanowa 2 2
likwidacji i sprzedaży -116 -98 -68 -832 -1 114
inne -4 -16 -31 -51

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 99 10 355 1 832 1 003 16 639 29 928
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu

zwiększenie
zmniejszenie

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec 
okresu 1 043 35 283 3 099 1 718 13 464 54 607

Nota 15c
Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

własne 45 427 44 464
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym: 9 180 10 288

Środki trwałe bilansowe, razem 54 607 54 752

Nota 15d
Środki trwałe (wykazywane pozabilansowo) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu, w tym:
wartość gruntów użytkowanych wieczyście 31 31

Środki trwałe pozabilansowe, razem 31 31

Nota 16a
Inne aktywa 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

przejęte aktywa - do zbycia 973 85
pozostałe, w tym: 1 865 6 738

skupione czeki
dłużnicy różni 1 361 6 737
rozrachunki międzybankowe 7 1
inne 497

Inne aktywa, razem 2 838 6 823
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Nota 16b
Przejęte aktywa - do zbycia 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni               

środki trwałe w budowie
nieruchomości
inne 973 85

Przejęte aktywa - do zbycia, razem 973 85

Nota 16c
Zmiana stanu przejętych aktywów - do zbycia (wg tytułów) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan na początek okresu (wg tytułów) 85
zwiększenia (z tytułu) 2 488 468
zmniejszenia (z tytułu) 1 600 383

Stan przejętych aktywów - do zbycia na koniec okresu (wg tytułów) 973 85

Nota 17a
Rozliczenia międzyokresowe 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

długoterminowe 20 346 15 040
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 346 15 040
pozostałe rozliczenia międzyokresowe

krótkoterminowe, w tym: 6 521 7 111
pozostałe rozliczenia międzyokresowe 6 521 7 111

Rozliczenia międzyokresowe, razem 26 867 22 151

Nota 17b
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan aktywów na początek okresu, w tym: 15 040 12 097
odniesionych na wynik finansowy 10 932 12 097

z tytułu powstania i odwrócenia się róźnic przejściowych 10 932 12 097
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 4 108

odpisy na rezerwy celowe 3 879
inne 229

Zwiększenia 7 449 2 943
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 7 449 2 943

z tytułu powstania i odwrócenia się róźnic przejściowych 7 449 2 943
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia -2 143
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
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odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) -2 143

odpisy na rezerwy celowe -1 914
inne -229

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, 
w tym: 20 346 15 040

odniesionych na wynik finansowy 18 381 10 932
z tytułu powstania i odwrócenia się róźnic przejściowych 18 381 10 932

odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 1 965 4 108

odpisy na rezerwy celowe 1 965 3 879
inne 229

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego według poniższych tytułów, ze wskazaniem 
podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu: 
- powstania różnic przejściowych    7 449
- zmiany stawek podatkowych 
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu 
- powstania straty podatkowej 
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych   2 143
- zmiany stawek podatkowych 
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
- wykorzystania straty podatkowej 

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,

                                                                             stan na 31.12.2001 r.                        stan na 31.12.2002 .r
  - odsetki naliczone    2 566   2 033
  - rezerwy na przeszłe należności   6 686                 10 908
  - rezerwy na inne koszty      684   2 463
  - przychody przyszłych okresów      996   2 977                                      

- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
Brak jest możliwości ustalenia daty wygaśnięcia różnic przejściowych.

Nota 17c
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 6 521 7 111
koszty zapłacone z góry 3 181 1 981
przychody do otrzymania 12 236
koszty organizacji spółki 3 328 4 894

inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Rozliczenia międzyokresowe, razem 6 521 7 111
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Nota 19
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna, należy ujawnić:

a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną

bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Nota 20a

Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg struktury rodzajowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

środki na rachunkach i depozyty, w tym: 303 096 223 986
depozyty banków i innych podmiotów finansowych 299 108 222 109

kredyty i pożyczki otrzymane
weksle własne
własna emisja papierów wartościowych
inne zobowiązania (z tytułu) 132 54
odsetki 991 830

Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem 304 219 224 870

Nota 20b
Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg terminów wymagalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

zobowiązania bieżące 4 120 2 010
zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 299 108 222 030

do 1 miesiąca 261 377 176 242
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 134
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 15 000 3 741
powyżej 1 roku do 5 lat 22 731 34 913
powyżej 5 lat do 10 lat
powyżej 10 lat do 20 lat
powyżej 20 lat
dla których termin wymagalności upłynął

odsetki 991 830
Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem 304 219 224 870

Nota 20c
Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg pierwotnych terminów wymagalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

zobowiązania bieżące 4 120 2 010
zobowiązania terminowe, o okresie spłaty: 299 108 222 030

do 1 miesiąca 253 018 137 597
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 359 45 772
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 109
powyżej 1 roku do 5 lat 37 731 38 552
powyżej 5 lat do 10 lat
powyżej 10 lat do 20 lat
powyżej 20 lat
dla których termin wymagalności upłynął

odsetki 991 830
Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem 304 219 224 870
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Nota 20d
Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg struktury walutowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 151 193 109 228
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 153 026 115 642

jednostka/waluta tys./EUR 32 758 22 602
tys. zł 131 800 79 602
jednostka/waluta tys. / USD 5 001 5 711
tys. zł 19 199 22 766
jednostka/waluta tys. / SEK 4 000 8 019
tys. zł 1 750 3 036
jednostka/waluta tys. / CHF 100 4 309
tys. zł 277 10 238

pozostałe waluty (w  tys. zł)
Zobowiązania wobec sektora finansowego, razem 304 219 224 870

Nota 21a
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (wg struktury rodzajowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

środki na rachunkach i depozyty 667 509 599 391
kredyty i pożyczki otrzymane
weksle własne
własna emisja papierów wartościowych
inne zobowiązania (z tytułu) 99 1 039
odsetki 6 453 8 488

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego, razem 674 061 608 918

Nota 21b
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - lokaty oszczędnościwe (wg terminów 
wymagalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

zobowiązania bieżące
zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 18 457

do 1 miesiąca 6 282
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 12 175
powyżej 3 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku do 5 lat
powyżej 5 lat do 10 lat
powyżej 10 lat do 20 lat
powyżej 20 lat
dla których termin wymagalności upłynął

odsetki 480
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - lokaty oszczędnościowe, razem 18 937

Nota 21c
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - lokaty oszczędnościwe (wg 
pierwotnych terminów wymagalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

zobowiązania bieżące
zobowiązania terminowe, o okresie spłaty: 18 457
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do 1 miesiąca 6 282
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 12 175
powyżej 3 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku do 5 lat
powyżej 5 lat do 10 lat
powyżej 10 lat do 20 lat
powyżej 20 lat
dla których termin wymagalności upłynął

odsetki 480
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - lokaty oszczędnościowe, razem 18 937

Nota 21d
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - pozostałe (wg terminów 
wymagalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

zobowiązania bieżące 141 553 110 284
zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 526 055 471 689

do 1 miesiąca 278 028 210 831
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 121 692 106 776
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 113 057 103 417
powyżej 1 roku do 5 lat 6 601 40 153
powyżej 5 lat do 10 lat 6 677 10 512
powyżej 10 lat do 20 lat
powyżej 20 lat
dla których termin wymagalności upłynął

odsetki 6 453 8 008
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - pozostałe, razem 674 061 589 981

Nota 21e
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - pozostałe (wg  pierwotnych terminów 
wymagalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

a) zobowiązania bieżące 138 627 110 284
b) zobowiązania terminowe, o okresie spłaty: 528 981 471 689
    - do 1 miesiąca 197 729 154 283
    - powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 146 012 127 921
    - powyżej 3 miesięcy do 1 roku 129 818 150 047
    - powyżej 1 roku do 5 lat 55 282 39 365
    - powyżej 5 lat do 10 lat 140 73
    - powyżej 10 lat do 20 lat

powyżej 20 lat
dla których termin wymagalności upłynął

odsetki 6 453 8 008

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego - pozostałe, razem 674 061 589 981

Nota 21f
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (wg struktury walutowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 632 512 575 902
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 41 549 33 016
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jednostka/waluta/tys./EUR 5 468 2 941
tys. zł 21 982 10 358
jednostka/waluta/tys./USD 2 570 2 910
tys.zł 9 865 11 600
jednostka/waluta/tys./SEK 4 682 2 958
tys.zł 2 049 1 120
jednostka/waluta/tys/DKK 11 250 16 624
tys.zł 6 092 7 875
jednostka/waluta/tys/NOK 2 685 657
tys.zł 1 481 290
jednostka/waluta/tys/GBP 12 300
tys.zł 74 1 734
jednostka/waluta/tys/JPY 1 286
tys.zł 39
jednostka/waluta/tys/CHF 2
tys.zł 6

pozostałe waluty (w  tys. zł)

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego, razem 674 061 608 918

Nota 22a
Zobowiązania wobec sektora budżetowego (wg struktury rodzajowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

środki na rachunkach i depozyty 36 319 31 366
kredyty i pożyczki otrzymane
weksle własne
własna emisja papierów wartościowych
inne zobowiązania (z tytułu) 44
odsetki 82 46

Zobowiązania wobec sektora budżetowego, razem 36 445 31 412

Nota 22d
Zobowiązania wobec sektora budżetowego - pozostałe (wg terminów wymagalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

zobowiązania bieżące 22 456 18 370
zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 13 907 12 996

do 1 miesiąca 11 388 12 266
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 221 22
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 2 298 708
powyżej 1 roku do 5 lat
powyżej 5 lat do 10 lat
powyżej 10 lat do 20 lat
powyżej 20 lat
dla których termin wymagalności upłynął

odsetki 82 46
Zobowiązania wobec sektora budżetowego - pozostałe, razem 36 445 31 412
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Nota 22e
Zobowiązania wobec sektora budżetowego - pozostałe (wg  pierwotnych terminów 
wymagalności) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

zobowiązania bieżące 22 456 17 094
zobowiązania terminowe, o okresie spłaty: 13 907 14 272

do 1 miesiąca 10 642 11 613
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 794 4
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 2 399 2 649
powyżej 1 roku do 5 lat 72 6
powyżej 5 lat do 10 lat
powyżej 10 lat do 20 lat
powyżej 20 lat
dla których termin wymagalności upłynął

odsetki 82 46
Zobowiązania wobec sektora budżetowego - pozostałe, razem 36 445 31 412

Nota 22f
Zobowiązania wobec sektora budżetowego (wg struktury walutowej) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni 

w walucie polskiej 36 277 31 352
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 168 60

jednostka/waluta tys./EUR 42 17
tys. zł 168 60

pozostałe waluty (w  tys. zł)
Zobowiązania wobec sektora budżetowego, razem 36 445 31 412

Nota 25
Fundusze specjalne i inne zobowiązania 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni 

fundusze specjalne (z tytułu) 141 59
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 141 59

inne zobowiązania (z tytułu) 13 111 9 346
wierzyciele różni 3 401 3 337
rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe 3 284 4 672
rozrachunki publiczno-prawne 6 352 1 337
rozl. z tyt. przejęcia majątku do zbycia 74

Fundusze specjalne i inne zobowiązania, razem 13 252 9 405

Nota 26a
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni 

krótkoterminowe, w tym: 2 650 3 190
koszty do zapłacenia 2 650 3 190

długoterminowe, w tym:
Rozliczenia międzyokresowe kosztów, razem 2 650 3 190
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Nota 26c
Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni    

krótkoterminowe, w tym: 49 681 20 927
przychody pobierane z góry 378 559
przychody zastrzeżone 49 303 19 488
przychody do rozliczenia 880

długoterminowe, w tym:
Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone, razem 49 681 20 927

Nota 27a
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w 
tym: 7 669 9 358

odniesionej na wynik finansowy 7 669 9 358
z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 7 669 9 358

odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych 
(z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 
(z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 1 685 -1 689
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 1 685 -1 689

z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 1 685 -1 689
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 
(z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, 
w tym: 5 984 7 669

odniesionych na wynik finansowy 5 984 7 669
z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 5 984 7 669

odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, według poniższych tytułów, ze 
wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)   1685
- zmiany stawek podatkowych
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- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i 
zobowiązań:

 - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
      stan na 31.12.2001 r.  stan na 31.12.2002 r.

  - odsetki naliczone    7 048    2 942    
  - koszty zapłacone z góry      620    1 758
  - inne            1    1 284

- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych.
Brak jest możliwości ustalenia daty wygasnięcia różnic przejściowych.

- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach 
oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

Nota 27b
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (struktura walutowa) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 5 984 7 669
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

jednostka/waluta.............../..............
tys. zł 

pozostałe waluty (w  tys. zł)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem 5 984 7 669

Nota 27c
Pozostałe rezerwy (wg tytułów), w tym: 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

na pozabilansowe zobowiązania warunkowe 53 278
na ogólne ryzyko bankowe 500
rezerwa aktualizująca wartość akcji w jednostkach zależnych wg wyceny metodą 
praw własności 1 730 13 176

Pozostałe rezerwy, razem 1 783 13 954

Nota 27d
Pozostałe rezerwy 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni 

krótkoterminowe (wg tytułów): 53 778
na pozabilansowe zobowiązania warunkowe 53 278
na ogólne ryzyko bankowe 500

długoterminowe (wg tytułów): 1 730 13 176
rezerwa aktualizująca wartość akcji w jednostkach zależnych wg wyceny 
metodą praw własności 1 730 13 176

Pozostałe rezerwy, razem 1 783 13 954

Nota 27e
Pozostałe rezerwy (struktura walutowa) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

w walucie polskiej 1 783 13 954
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

jednostka/waluta.............../..............
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tys. zł 
pozostałe waluty (w  tys. zł)

Pozostałe rezerwy, razem 1 783 13 954

Nota 27f
Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan na początek okresu (wg tytułów) 778 70
zwiększenia (z tytułu) 816
wykorzystanie (z tytułu) 300
rozwiązanie (z tytułu) 425 108

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) 53 778
Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem 53 778

Nota 27g
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Stan na początek okresu (wg tytułów) 13 176
zwiększenia (z tytułu) 3 681 13 176

 odpis aktualizujący wartość akcji w podmiotach zależnych w wyniku 
wyceny wg metody praw własności 3 681 13 176

wykorzystanie (z tytułu) 15 127
zakup akcji w jednostce zależnej 7 000
zmiana kwalfikacji jednostki zależnej na jednostkę stowarzyszoną 8 127

rozwiązanie (z tytułu)
Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) 1 730 13 176
Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem 1 730 13 176

Nota 29

Kapitał zakładowy (struktura)

Seria / 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 
akcji

Rodzaj 
ograniczenia
praw do 
akcji

Liczba 
akcji

Wartość serii 
/ emisji wg 

wartości 
nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 

(od daty)
A Imienne Uprzywilejowane 14 303 71 515 gotówka 21.11.91 r. 01.01.95 r.

A
Na 
okaziciela Zwykłe 224 997 1 124 985 gotówka 21.11.91 r. 01.01.95 r.

B Imienne Zwykłe 3 000 15 000 gotówka 30.11.92 r. 01.01.95 r.

B
Na 
okaziciela Zwykłe 406 900 2 034 500 gotówka 30.11.92 r. 01.01.95 r.

CI Imienne Zwykłe 5 400 27 000
gotówka i 

aporty

07.01.94 r. 
I  transza

31.05.95 r. 
II transza 01.01.95 r.

CI
Na 
okaziciela Zwykłe 542 400 2 712 000

gotówka i 
aporty

07.01.94 r. 
I  transza

31.05.95 r. 
II transza 01.01.95 r.

CO
Na 
okaziciela Zwykłe 903 000 4 515 000 gotówka

07.01.94 r. 
I  transza

31.05.95 r. 
II transza 01.01.95 r.
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D
Na 
okaziciela Zwykłe 73 700 368 500 gotówka 31.05.95 r. 01.01.95 r.

E
Na 
okaziciela Zwykłe 1 100 000 5 500 000 gotówka 31.05.96 r. 10.07.96 r.

G
Na 
okaziciela Zwykłe 2 000 000 10 000 000 gotówka 29.10.99 r. 01.01.99 r.

G Imienne Zwykłe 140 853 704 265 aporty 29.10.99 r. 01.01.99 r.

H
Na 
okaziciela Zwykłe 4 010 780 20 053 900 gotówka 09.10.00 r. 01.01.00 r.

I
Na 
okaziciela Zwykłe 7 500 000 37 500 000 gotówka 09.03.02 r. 01.01.02 r.

Liczba akcji, razem 16 925 333
Kapitał zakładowy, razem 84 626 665
Wartość nominalna jednej akcji = 5,00 zł.

I. Informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym w okresie sprawozdawczym 01.01.2002 - 31.12.2002:
W dniu 18 grudnia 2001 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu 
kapitału zakładowego o 37.500.000,00 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony w drodze emisji 7.500.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 5 zł każda. Cena emisyjna za jedną akcję nowej emisji wyniosła 
20 zł.

Akcje nowej emisji zostały objęte i w całości pokryte wkładem pieniężnym przez - Nordea Bank Sveden AB (publ) 
z siedzibą w Sztokholmie. Akcje zostały zapisane w  Biurze Maklerskim na rachunku papierów wartościowych 
należącym do Nordea Bank Sveden AB w dniu 27 marca 2002 roku. 
W wyniku emisji Nordea Bank Sveden AB posiadał łącznie 16.361.397 akcji Banku, co dawało 96,67% udział w 
kapitale zakładowym Banku oraz 96.59% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 9 marca 2002 roku.

W wyniku emisji akcji kapitał zakładowy Banku wynosi 84.626.665,00 zł i dzieli się na 16.925.333 akcje:
- 14.303 akcje imienne uprzywilejowane,
- 149.253 akcje imienne zwykłe,
- 16.761.777 akcje zwykłe na okaziciela,

o wartości nominalnej 5 zł każda.

Dnia 05 listopada 2002 r. Bank otrzymał informację od Nordea Bank Sweden AB (publ) o nabyciu 71.855 szt. akcji 
imiennych zwykłych serii G Nordea Bank Polska S.A. od Gminy Rumia oraz Gminy Legionowo. Zapis na rachunku 
papierów wartościowych Nordea Bank Sweden AB (publ) został dokonany w dniu 20.09.2002 r.
W związku z powyższym Nordea Bank Sweden łącznie posiada 16.433.252 szt. akcji Nordea Bank Polska i tyle samo 
głosów na WZA (co stanowi 97,09% udział w kapitale zakładowym i uprawnia do wykonywania 97,01% głosów na 
WZA).

II. W 2003 r. planowane jest połączenie Nordea BP z LG Petro Bank S.A. W dniu 13 stycznia 2003 r. został uzgodniony 
i podpisany plan połączenia, na mocy którego Nordea BP S.A. przejmie LG Petro Bank S.A. poprzez przeniesienie 
całego majątku LG Petro Bank (spółki przejmowanej) na Nordea BP (spółkę przejmującą) w zamian za akcje, które 
spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej. 

NWZA Banku, które odbyło się dnia 27 marca 2003 r. podjęło uchwałę w przedmiocie połączenia Nordea Bank Polska 
S.A. z LG Petro Bank S.A. z siedzibą w Łodzi. Kapitał zakładowy NORDEA BP wskutek połączenia się z LG PETRO 
BANK S.A. podwyższony zostanie o kwotę od 83.461.875 (osiemdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden 
tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) złotych do 83.565.430 (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć 
tysięcy czterysta trzydzieści) złotych w drodze emisji od 16.692.375 (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt 
dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) do 16.713.086 (szesnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt 
sześć) akcji na okaziciela serii J o nominalnej wartości 5,- (pięć) złotych każda z przeznaczeniem dla akcjonariuszy LG 
PETRO BANK S.A.
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III. Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego lub co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku wg stanu na dzień 31.12.2002 r.:
Akcjonariusz   liczba akcji udział w kapitale  suma głosów %głosów na WZA
Ogółem    16 925 333    16 939 636
Nordea Bank Sweden AB (publ) 16 433 252  97,09%  16 433 252  97,01%  

Nota 31
Kapitał zapasowy 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 206 377 94 499
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem  ponad wymaganą ustawowo (minimalną) 
wartość 1 464 1 464
z dopłat akcjonariuszy
inny (wg rodzaju) 207 70

Kapitał zapasowy, razem 208 048 96 033

Nota 32
Kapitał z aktualizacji wyceny 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych 159 296
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju) 238

wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 238
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 397 296

Nota 33
Pozostałe kapitały rezerwowe (wg celu przeznaczenia), w tym: 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

fundusz ogólnego ryzyka bankowego 338 338
pozostały 27 852 26 591

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 28 190 26 929

Nota 34
Dane liczbowe do obliczenia współczynnika wypłacalności (w tys. zł):

I. Ważona wartość aktywów i zobowiązań pozabilansowych: 722 064
II. Suma funduszy podstawowych i uzupełniających:  268 653
III. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych (w Bankach):            -
IV. Pomniejszenia funduszy podstawowych i uzupełniających:  -21 014
V. Suma funduszy własnych (II-III-IV):    247 639
VI. Współczynnik wypłacalności (V/I) *100):       34,30

Nota 35
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję (w tys. zł):

I. Suma funduszy podstawowych:    321 262
1. Kapitał zakładowy:       84 627
2. Kapitał zapasowy:     208 048
3. Kapitał rezerwowy:       28 587

II. Wynik z lat ubiegłych:      -19 128
III. Wynik netto       -33 481
IV. Wartość księgowa (I + II + III)    268 653
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V. Liczba akcji (w szt.):              16 925 333
VI. Wartość księgowa na 1 akcję - w zł:        15,87

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję (w tys. zł):
I. Suma funduszy podstawowych:    321 262

1. Kapitał zakładowy:       84 627
2. Kapitał zapasowy:     208 048
3. Kapitał rezerwowy:       28 587

II. Wynik z lat ubiegłych:      -19 128
III. Wynik netto       -33 481
IV. Wartość księgowa (I + II + III)    268 653
V. Wpływy z planowanej emisji połączeniowej:     83 514
 (liczba akcji nowej emisji * wartość nominalna 1 akcji)                       
VI. Rozwodniona wartość księgowa (IV + V)   352 167
VII. Liczba akcji (w szt.):              16 925 333
VIII. Planowana liczba akcji nowej emisji:            16 702 731
(od 16.692.375 do 16.713.086, czyli średnia liczba akcji 16.702.731 szt)
IX. Rozwodniona liczba akcji (VII + VIII)            33 628 064
X. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję - w zł:        10,47

Nota 36
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2002  rok bieżący 2001 rok poprzedni

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 4 114 600
jednostkom zależnym 600
jednostkom współzależnym
jednostkom stowarzyszonym 4 114
znaczącemu inwestorowi
jednostce dominującej

pozostałe (z tytułu) 24 496 6 306
otwarte linie kredytowe 24 496 5 061

w tym: na rzecz jednostek zależnych 133 5 061
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 24 363
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej 

inne 1 245
w tym: na rzecz jednostek zależnych 1 245
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej 

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 28 610 6 906

Nota 37
Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 214 837 92 592
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej 214 837 92 592
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pozostałe (z tytułu)
     -

w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej 

     -
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej 

Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych, razem 214 837 92 592

Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

Nota 38
Przychody z tytułu odsetek 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

od sektora finansowego 14 617 12 790
od sektora niefinansowego 56 800 56 385
od sektora budżetowego 13 243 30 678
od papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 5 944 9 043
pozostałe

Przychody z tytułu odsetek, razem 90 604 108 896

Nota 39
Koszty odsetek 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

od sektora finansowego 9 243 10 423
od sektora niefinansowego 43 708 53 991
od sektora budżetowego 2 597 4 962
pozostałe

Koszty odsetek, razem 55 548 69 376

Nota 40
Przychody z tytułu prowizji 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

prowizje z tytułu działalności bankowej 13 284 11 470
prowizje z tytułu działalności maklerskiej

Przychody z tytułu prowizji razem 13 284 11 470

Nota 41

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych 
instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
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od pozostałych jednostek 13 15
Przychody udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych 
instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu, razem 13 15

Nota 42
Wynik operacji finansowych 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi 494 641
przychody z operacji papierami wartościowymi i innymi instrumentami 
finansowymi 4 694 707
koszty operacji papierami wartościowymi i innymi instrumentami 
finansowymi 4 200 66

pozostałych 269 1 516
Wynik operacji finansowych, razem 763 2 157

Nota 43
Pozostałe przychody operacyjne 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich
z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz aktywów do zbycia 12
z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych 19 0
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 27 1
otrzymane darowizny
inne (z tytułu) 3 189 5 083

prowizji odszkodowawczo-rekompensacyjnej 3 681
wynajmu lokali będących własnością banku oraz sprzedaży towarów i usług 267 453
pozostałe 2 922 949

Pozostałe przychody operacyjne, razem 3 247 5 084

Nota 44
Pozostałe koszty operacyjne 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich
z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz aktywów do zbycia 93 28
z tytułu odpisanych należności 11 0
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny 101
przekazane darowizny 89 75
inne (z tytułu) 5 392 1 614

wpłaty na rzecz organizacji 293 273
koszty egzekucji należności 510 519
odsetki od zobowiązań podatkowych 1 482
odpisy aktualizacyjne na należności 2 134
pozostałe 973 822

Pozostałe koszty operacyjne, razem 5 686 1 717
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Nota 45
Koszty działania banku 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

wynagrodzenia 28 032 17 726
ubezpieczenia i inne świadczenia 4 882 3 066
koszty rzeczowe 10 945 15 575
podatki i opłaty 1 187 523
składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 262 311
pozostałe (z tytułu) 28 007 5 381

Koszty działania banku, razem 73 315 42 582

Nota 46
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

odpisy na rezerwy na: 46 719 22 093
należności normalne 318
należności pod obserwacją 596 830
należności zagrożone 45 140 21 140
ogólne ryzyko bankowe
zobowiązania pozabilansowe 665 123
inne

aktualizacja wartości: 210
aktywów finansowych 210
inne

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości, razem 46 719 22 303

Nota 47
Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

rozwiązanie rezerw na: 32 816 16 421
należności normalne 1 406
należności pod obserwacją 469 983
należności zagrożone 30 577 15 107
ogólne ryzyko bankowe 
zobowiązania pozabilansowe 364 113
inne 218

aktualizacja wartości: 114
aktywów finansowych 114
inne

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości, razem 32 816 16 535

Nota 48
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku 
na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji)  w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych  i 
stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą  udziały (akcje) oraz wartości 
księgowej każdej sprzedanej jednostki.
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Nota 51a
Podatek dochodowy bieżący 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

Zysk (strata) brutto -45 038 3 864
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym, wg tytułów: 33 837 -8 892

różnice trwałe 4 650 487
różnice przejściowe 29 187 -9 379

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -11 201 -5 028
Podatek dochodowy według stawki ....%
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w 
tym:

wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy

Nota 51b
Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych -6 990 -524
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, 
ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na 
odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -6 990 -524

Nota 51c
Łączna kwota podatku odroczonego 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 1 965

Nota 53

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności, w tym: 2002 rok bieżący 2001 rok poprzedni

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto 4 567

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności”  
wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub 
akcji w jednostkach podporządkowanych.
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Nota 54
Propozycja pokrycia straty jednostkowej za rok 2002 w wysokości 33.481.226,03 zł:

- odpis z kapitału zapasowego Banku: -33.481.226,03 zł
Propozycja pokrycia straty z lat ubiegłych w wys. 19 127.364,48 zł - odpis z kapitału zapasowego Banku.
Podział zysku jednostkowego za rok 2001 w wysokości 1.261.041,96 zł (zgodnie z Uchwałą nr 6 Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2002 r.):

- odpis na kapitał rezerwowy Banku: 1.261.041,96 zł

Nota 55
I. Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą:

1. Strata netto za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 w wys. 33 481 tys. zł
2. Średnia ważona liczba akcji zwykłych:  15 675 333 szt.
( 2/12*9 425 333 + 10/12*16 925 333 = 15 675 333)
3. Strata netto na 1 akcję zwykłą:  2,14 zł        

Dla potrzeb wyliczenia zysku (straty) na 1 akcję zwykłą wszystkie akcje Banku są traktowane jako zwykłe, gdyż 
uprzywilejowanie dotyczy ilości głosów na WZA.

II. Dane objaśniające sposób obliczenia rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą:
1. Strata netto za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 w wys. 33 481 tys. zł
2. Średnia ważona rozwodnona liczba akcji zwykłych:  32 378 064 szt.
(15 675 333 + (planowana emisja akcji serii J) 16 702 731 = 32 378 064)
3. Rozwodniona strata netto na 1 akcję zwykłą:  1,03 zł        

Dla potrzeb wyliczenia rozwodnionego zysku (straty) na 1 akcję zwykłą wszystkie akcje Banku są traktowane jako 
zwykłe, gdyż uprzywilejowanie dotyczy ilości głosów na WZA.

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:
- na początek okresu (01.01.2002 r.)     118 003

a/ środki pieniężne w kasie         15 801
b/ środki pieniężne na rachunku bieżącym w NBP:       36 603
c/ środki pieniężne na rach. bieżących w innych bankach:      18 228
d/ inne należności krótkoterminowe:             34
e/ lokaty międzybankowe do 3 m-cy      47 133
f/ odsetki od lokat             194
g/ inne środki                10

- na koniec okresu (31.12.2002 r.)     117 906
a/ środki pieniężne w kasie:       15 017
b/ środki pieniężne na rachunku bieżącym w NBP:     57 810
c/ środki pieniężne na rach. bieżących w innych bankach:    24 527
d/ inne należności krótkoterminowe:             33
e/ lokaty międzybankowe do 3 m-cy      20 000
f/ odsetki od lokat             510
g/ inne środki:                  9

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych nie uwzględniały w poprzednim okresie pozycji 
d/ e/ f/ wyszczególnionych powyżej. Z uwagi na zmianę definicji aktywów pieniężnych w znowelizowanej ustawie 
o rachunkowości poszerzono strukturę środków pieniężnych o ww pozycje i doprowadzono do porównywalności 
poprzedni okres sprawozdawczy.
 
2. Podział działalności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych na 31.12.2002 r.
Działalność operacyjna obejmuje działalność depozytowo - kredytową, działalność w zakresie aktywów finansowych o 
przeznaczeniu handlowym.
Działalność inwestycyjna obejmuje: nabycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, 
nabycie/ sprzedaż aktywów finansowych o przeznaczeniu lokacyjnym.
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3. Przyczyny wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu 
tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z wyodrębnienia w sprawozdaniu z przepływu 
środków pieniężnych papierów wartościowych handlowych (działalność operacyjna) i papierów wartościowych 
lokacyjnych (działalność inwestycyjna) i wykazanie zmian ich stanu w wartości brutto. 

4. Informacje dotyczące pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych:
- Inne korekty - działalność operacyjna:

Różnica stanu pozostałych aktywów skorygowana o pozycje rachunku zysków i strat dotycząca działalności 
inwestycyjnej oraz obciążenia z tyt. podatku dochodowego.

- Inne wpływy / wydatki - działalność inwestycyjna: 
Otrzymana dywidenda (inne wpływy).Wydatki nie występują.

- Inne wpływy / wydatki - działalnosć finansowa:
Nie wystepują.
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