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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 

Dla Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. 
 
Opinia o sprawozdaniu finansowym 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Nordea Bank Polska S.A.  
z siedzibą w Gdyni, ul . Kielecka 2  („Bank”), na które składa się sprawozdanie z  s ytuacji 
finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z  przepływów pieniężnych za 
rok obrotowy kończący się tego dnia  oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego 
zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.  
 
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
 
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie 
i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską 
i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. 
Zarząd Banku jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, 
aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek 
celowych działań lub błędów.  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U . z 2013 r. poz . 330 z 
późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”), Zarząd Banku oraz członkowie Rady 
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z 
działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. 
 
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta 
 
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym 
sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę 
jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 
postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej 
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowych Standardów 
Rewizji F inansowej. R egulacje te na kładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z 
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego 
sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.  
 
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania 
dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur 
badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości 
sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego 
ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną 
prezentacją sprawozdania finansowego w ce lu zap lanowania stosownych do okoliczności 
procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli 
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wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki 
rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji 
sprawozdania finansowego.  
 
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i 
odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.  
 
Opinia 
 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Nordea Bank Polska S.A. przedstawia 
rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31 g rudnia 2013 r., wynik 
finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało 
sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne z 
wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu 
Banku oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich 
istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. 
 
Raport na temat innych wymogów prawa i regulacji 
 
Sprawozdanie z działalności Banku 
 
Zgodnie z  w ymogami u stawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności 
Banku uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 
ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz . 259  z 
późniejszymi zmianami) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu 
finansowym. 
  

W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
Nr ewidencyjny 3546 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
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Kluczowy biegły rewident 
Nr ewidencyjny 12032 

......................................................... 
Richard Cysarz 
Członek Zarządu KPMG Audyt Sp. z o.o. 
będącej komplementariuszem 
w KPMG Audyt Sp. z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. 
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1. Część ogólna raportu 

1.1. Dane identyfikujące Bank 

1.1.1. Nazwa Banku 
Nordea Bank Polska S.A. 

1.1.2. Siedziba Banku 
ul. Kielecka 2 
81-303 Gdynia 

1.1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 
Data:  26 czerwca 2001 r. 
Numer rejestru: 
Kapitał zakładowy  
na dzień bilansowy: 

KRS 0000021828 
 
277.493.500 złotych 

1.1.4. Kierownik jednostki 
Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarząd Banku. 

W skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodzili: 
• Sławomir Żygowski – Prezes Zarządu, 
• Agnieszka Domaradzka – I Wiceprezes Zarządu - Zastępca Prezesa Zarządu, 
• Jacek Kalisz – Wiceprezes Zarządu, 
• Bohdan Tillack – Wiceprezes Zarządu. 

Dnia 19 września 2013 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 43/2013 powołano Panią Agnieszkę 
Domaradzką, Wiceprezesa Zarządu, na stanowisko I Wiceprezesa Zarządu – Zastępcę Prezesa 
Zarządu Banku. 

1.2. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań finansowych 

1.2.1.    Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta 
Imię i nazwisko:  Magdalena Grzesik 
Numer w rejestrze: 12032 

1.2.2.    Dane identyfikujące podmiot uprawniony 
Firma:  KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sp.k. 
Adres siedziby: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
Numer rejestru: KRS 0000339379 
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Numer NIP: 527-26-15-362 
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KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów, pod numerem 3546. 

1.3. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 g rudnia 2012 r. zostało zbadane 
przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i uzyskało opinię 
biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Z gromadzenie w d niu  
26 c zerwca 2013  r., które postanowiło, że zysk za ubiegły rok obrotowy w kwocie 
150 632 017,52 złotych będzie przeznaczony na zwiększenie kapitału rezerwowego.  

Sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 4 lipca 2013 r. 

1.4. Zakres prac i odpowiedzialności 
Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S .A.  
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2 i dotyczy sprawozdania finansowego, na które składa 
się sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 gr udnia 2013 r., 
sprawozdanie z całkowitych dochodów, s prawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz 
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz 
informacje dodatkowe zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające.  

Badana jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską, na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska 
S.A. z dnia 12 maja 2005 r. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 8 listopada 
2013 r., zawartą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2013 r. odnośnie 
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi 
zmianami) („ustawa o rachunkowości”), krajowych standardów rewizji finansowej wydanych 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Mi ędzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej.  

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w Banku w o kresie  
od 9 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. z przerwami. 

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie 
i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz 
z innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. 

Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii i sporządzenie 
raportu uzupełniającego, odnośnie tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg 
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 
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Zarząd Banku złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetelności i jasności 
załączonego sprawozdania finansowego oraz niezaistnieniu zdarzeń wpływających w sposób 
znaczący na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok badany. 

W trakcie b adania sprawozdania f inansowego Zarząd Banku złożył wszystkie żądane przez 
nas oświadczenia, wyjaśnienia i informacje oraz udostępnił nam wszelkie dokumenty 
i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu.  

Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób 
przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez na s dok umentacji r oboczej, 
znajdującej się w siedzibie podmiotu uprawnionego. 

Kluczowy biegły rewident oraz podmiot upr awniony spełniają wymóg niezależności od 
badanego Banku w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o na dzorze publ icznym ( Dz.U. z 2009 r . Nr 77 , poz. 649  z późniejszymi 
zmianami).  
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2. Analiza finansowa Banku 

2.1. Ogólna analiza sprawozdania finansowego 

2.1.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 31.12.2013 %  
31.12.2012

przekształcone %  
01.01.2012

przekształcone %  
zł '000 aktywów zł '000 aktywów zł '000 aktywów

Kasa i środki  w banku centralnym 2 297 982 7,0 2 443 243 7,3 1 021 025 2,9
Należności od banków 799 370 2,4 575 426 1,7 283 229 0,8
Należności od klientów 27 088 660 82,5 26 473 165 79,4 27 584 938 78,1
Aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat 2 348 526 7,2 3 476 180 10,4 6 102 972 17,3
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 12 503 0,0 26 062 0,1 123 024 0,4
  Aktywa finansowe desygnowane do wyceny 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i 
strat przy początkowym ujęciu 2 336 023 7,1 3 450 118 10,4 5 979 948 16,9
Wartości niematerialne 21 051 0,1 49 861 0,2 48 071 0,1
Rzeczowe aktywa trwałe 101 162 0,3 150 402 0,5 177 461 0,5
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 73 727 0,2 85 581 0,3 63 267 0,2
Pozostałe aktywa 33 391 0,1 72 021 0,2 46 711 0,1
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 91 876 0,3 - - - -

SUMA AKTYWÓW 32 855 745 100,0 33 325 879 100,0 35 327 674 100,0

PASYWA 31.12.2013 %  
31.12.2012

przekształcone %  
01.01.2012

przekształcone %  
zł '000 aktywów zł '000 aktywów zł '000 aktywów

Zobowiązania
Zobowiązania wobec banków 14 753 709 44,9 15 945 857 47,9 18 834 996 53,3
Zobowiązania wobec klientów 14 491 648 44,1 13 467 278 40,4 13 291 863 37,6     
papierów wartościowych - - - - 248 098 0,7ą   y   
wartości godziwej przez rachunek zysków i 
strat 16 477 0,1 51 363 0,2 36 452 0,1
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do 16 477 0,1 51 363 0,2 36 452 0,1
Pozostałe zobowiązania 237 151 0,7 292 061 0,9 241 701 0,7
  w tym podatek bieżący 16 520 0,1 5 725 0,0 4 049 0,0
Zobowiązania podporządkowane 989 950 3,0 1 259 239 3,8 536 629 1,5
Rezerwy 23 725 0,1 27 320 0,1 379 -

Zobowiązania ogółem 30 512 660 92,9 31 043 118 93,2 33 190 118 93,9

Kapitał własny
Kapitał zakładowy 277 494 0,8 277 494 0,8 277 494 0,8
Pozostałe kapitały 2 022 593 6,2 1 870 746 5,6 1 573 832 4,5
Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego 42 998 0,1 134 521 0,4 286 230 0,8

Kapitał własny razem 2 343 085 7,1 2 282 761 6,8 2 137 556 6,1

SUMA PASYWÓW 32 855 745 100,0 33 325 879 100,0 35 327 674 100,0
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2.1.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów  

01.01.2013 - 
31.12.2013

01.01.2012 - 
31.12.2012

przekształcone
zł '000 zł '000

Przychody odsetkowe 1 015 220 1 235 338
Koszty odsetkowe (423 163) (540 280)
Wynik odsetkowy netto 592 057 695 058

Przychody prowizyjne 134 914 139 515
Koszty prowizyjne (95 760) (23 829)
Wynik prowizyjny netto 39 154 115 686

Wynik z instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez 
rachunek zystków i strat oraz z rewaluacji 69 842 98 198
Pozostałe przychody operacyjne 41 914 30 003

111 756 128 201

Suma przychodów operacyjnych 742 967 938 945

Koszty administracyjne (477 694) (476 284)
  osobowe (230 171) (229 301)
  pozostałe koszty administracyjne (247 523) (246 983)
Pozostałe koszty operacyjne - (32 194)
Amortyzacja (41 151) (43 578)

Suma kosztów operacyjnych (518 845) (552 056)

Wynik z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (111 515) (159 915)
Wynik z tytułu utraty wartości majątku Banku (15 854) (23 985)

Zysk przed opodatkowaniem 96 753 202 989

Podatek dochodowy (37 187) (58 035)

Zysk za okres 59 566 144 954

Inne całkowite dochody 758 251

Pozycje, które zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty po 
spełnieniu określonych warunków - -
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty 758 251

Całkowite dochody ogółem za okres 60 324 145 205

Zysk przypadajacy na 1 akcję
Podstawowy (zł) 1,07 2,61
Rozwodniony (zł) 1,07 2,61
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2.2. Wybrane wskaźniki finansowe 

2013
2012

przekształcone
2011

przekształcone

Suma bilansowa (zł '000) 32 855 745 33 325 879 35 327 674
Zysk przed opodatkowaniem (zł '000) 96 753 202 989 377 116
Zysk za okres (zł '000) 59 566 144 954 292 730
Kapitały własne (zł '000) * 2 283 519 2 137 807 1 844 826
Stopa zysku netto do kapitałów własnych 2,6% 6,8% 15,9%
Udział należności netto w aktywach 84,9% 81,2% 78,9%
Udział aktywów dochodowych w sumie 
aktywów 92,0% 91,6% 96,2%
Udział zobowiązań kosztowych w sumie 
pasywów 92,1% 92,3% 93,3%

* bez wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego  
 

2.3. Interpretacja wskaźników 

W 2013 r. obniżeniu uległa stopa zysku netto do kapitałów własnych ze względu na niższy poziom 
zysku za okres w porównaniu do roku ubiegłego. 

Zysk za 2013 r . ul egł obniżeniu głównie ze względu na poniesione w 2013 r. koszty gw arancji  
z Nordea Bank AB (publ), która przenosi ryzyko części portfela kredytów hipotecznych na Nordea 
Bank AB (publ) oraz na utrzymujące się wysokie koszty z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. 
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3. Część szczegółowa raportu 

3.1. System rachunkowości 
Bank posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd 
Banku, w  z akresie w ymaganym p rzepisami ar t. 1 0 u stawy o  rachunkowości oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2010 r. Nr 191, poz. 1279). 

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonaliśmy wyrywkowego 
sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości.  

W t rakcie p rzeprowadzonych p rac n ie s twierdziliśmy znaczących nieprawidłowości 
dotyczących systemu rachunkowości, które nie zostałyby usunięte, a mogły mieć istotny 
wpływ na badane sprawozdanie finansowe. Celem naszego badania nie było wyrażenie 
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowości. 

Bank przeprowadził inwentaryzację składników majątkowych w terminach określonych w art. 
26 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 
2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2010 r. Nr 191, poz. 
1279) oraz dokonał rozliczenia i ujęcia w księgach jej wyników. 

3.2. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego 
Dane zawarte w informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego, zawierającej opis 
istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, zostały przedstawione, we 
wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Dane te stanowią integralną część 
sprawozdania finansowego.  

3.3. Stosowanie się do norm ostrożnościowych 
W oparciu o przeprowadzone badanie nie zidentyfikowaliśmy istotnych odstępstw Banku od 
bankowych norm ostrożnościowych dotyczących między innymi koncentracji zaangażowań, 
rezerwy obowiązkowej oraz adekwatności kapitałowej.  
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3.4. Sprawozdanie z działalności Banku 
Sprawozdanie z działalności Banku uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, 
informacje, o  kt órych mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu 
Ministra F inansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) i są one zgodne z 
informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
 
 
 

 
 
W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
Nr ewidencyjny 3546 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
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Magdalena Grzesik 
Kluczowy biegły rewident 
Nr ewidencyjny 12032 

......................................................... 
Richard Cysarz 
Członek Zarządu KPMG Audyt Sp. z o.o., 
będącej komplementariuszem  
w KPMG Audyt Sp. z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. 
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