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KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD

Formularz SAB-QSr 1/2003
(dla banków)

Zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r.

- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarzad Spólki BRE BANK Spólka Akcyjna

podaje do wiadomosci skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartal roku obrotowego 2003

dnia 05-05-03

(data przekazania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zl. w tys. EUR
1 kwartaly narastajaco /

2003 okres od 01-01-03 do
 31-03-03

1 kwartaly narastajaco /
2002 okres od 01-01-02 do

 31-03-02

1 kwartaly narastajaco /
2003 okres od 01-01-03 do

 31-03-03

1 kwartaly narastajaco /
2002 okres od 01-01-02 do

31-03-02
I. Przychody z tytulu odsetek 293 923 448 986 69 201 124 287
II. Przychody z tytulu prowizji 78 474 79 092 18 476 21 894
III. Wynik na dzialalnosci bankowej 170 954 157 873 40 249 43 702
IV. Wynik na dzialalnosci operacyjnej 53 112 12 415 12 505 3 437
V. Zysk (strata) brutto 46 310 4 080 10 903 1 129
VI. Zysk (strata) netto 33 841 -6 445 7 967 -1 784
VII. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej 1 198 467 -687 288 282 165 -190 253
VIII. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej -20 873 -271 576 -4 914 -75 177
IX. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej 133 612 699 005 31 457 193 496
X. Przeplywy pieniezne netto, razem 1 311 206 -259 859 308 708 -71 933
XI. Aktywa razem 28 880 658 27 193 236 6 556 038 7 546 131
XII. Zobowiazania wobec Banku Centralnego 1 685 122 881 383 34 100
XIII .Zobowiazania wobec sektora finansowego 7 196 864 9 093 934 1 633 720 2 523 569
XIV. Zobowiazania wobec sektora niefinansowego i sektora budzetowego 9 909 337 10 596 154 2 249 464 2 940 436
XV. Kapital wlasny 1 616 017 2 227 969 366 843 618 262
XVI. Kapital zakladowy 91 882 91 882 20 858 25 497
XVII. Liczba akcji 22 970 500 22 970 500 22 970 500 22 970 500
XVIII. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl / EUR) 70,35 96,99 15,97 26,92
XX. Wspólczynnik wyplacalnosci 9,77 14,39 9,77 14,39
XXI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl / EUR) 1,47 -0,28 0,35 -0,08

SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 31-03-03 koniec

kwartalu / 2003
stan na 31-12-02 koniec

poprz. kwartalu / 2002
stan na 31-03-02 koniec

kwartalu / 2002
stan na 31-12-01 koniec

poprz. kwartalu / 2001
Aktywa
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 497 489 365 819 493 534 745 191
II. Dluzne papiery wartosciowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 104 684 49 021 23 168 66 683
III. Naleznosci od sektora finansowego 4 029 037 2 835 778 3 330 197 2 770 664
1. Naleznosci krótkoterminowe 3 212 054 1 584 009 2 248 582 1 578 474
a) w rachunku biezacym 2 114 013 953 579 1 992 956 865 468
b) pozostale naleznosci krótkoterminowe 1 098 041 630 430 255 626 713 006
2. Naleznosci dlugoterminowe 816 983 1 251 769 1 081 615 1 192 190
IV. Naleznosci od sektora niefinansowego 13 065 569 11 960 048 11 794 704 9 456 684
1. Naleznosci krótkoterminowe 7 727 856 6 523 061 6 332 832 4 713 705
a) w rachunku biezacym 1 712 100 1 952 615 1 863 635 1 283 014
b) pozostale naleznosci krótkoterminowe 6 015 756 4 570 446 4 469 197 3 430 691
2. Naleznosci dlugoterminowe 5 337 713 5 436 987 5 461 872 4 742 979
V. Naleznosci od sektora budzetowego 51 651 51 637 1 019 233 962 751
1. Naleznosci krótkoterminowe 40 093 41 088 1 006 485 936 306
a) w rachunku biezacym 7 462 11 427 3 275
b) pozostale naleznosci krótkoterminowe 32 631 29 661 1 003 210 936 306
2. Naleznosci dlugoterminowe 11 558 10 549 12 748 26 445
VI . Naleznosci z tytulu zakupionych papierów wartosciowych z otrzymanym 
przyrzeczeniem odkupu

17 289 297 613 54 965

VII. Dluzne papiery wartosciowe 4 940 079 5 155 445 4 745 603 4 732 461
VIII. Naleznosci od jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci 17 981 245 19 289 019
1. Zaleznych 1 707 245 19 89 190
3. Stowarzyszonych 16 274 199 829
IX. Udzialy lub akcje w jednostkach zaleznych wycenianych metoda praw wlasnosci 89 322 123 197 218 537 179 789
XI. Udzialy lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metoda praw 
wlasnosci

25 823 13 782 24 099 134 951

XII. Udzialy lub akcje w innych jednostkach 13 856 11 015 36 987 29 151
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stan na 31-03-03 koniec
kwartalu / 2003

stan na 31-12-02 koniec
poprz. kwartalu / 2002

stan na 31-03-02 koniec
kwartalu / 2002

stan na 31-12-01 koniec
poprz. kwartalu / 2001

XIII . Pozostale papiery wartosciowe i inne aktywa finansowe 684 766 670 972 1 033 084 768 453
XIV. Wartosci niematerialne i prawne, w tym: 300 009 305 590 213 442 211 813
- wartosc firmy 100 357 97 586 68 099 70 753
XV. Wartosc firmy jednostek podporzadkowanych 480 903 492 114 116 058 120 781
XVI. Rzeczowe aktywa trwale 902 086 902 310 959 657 876 653
XVII. Inne aktywa 2 647 256 3 173 637 2 386 666 2 640 764
1. Przejete aktywa - do zbycia 6 286 2 789 27 832 22 750
2. Zapasy 52 177 27 675 12 311
3. Pozostale 2 588 793 3 143 173 2 346 523 2 618 014
XVIII. Rozliczenia miedzyokresowe 1 012 858 1 023 238 798 248 782 537
1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 929 566 947 436 703 489 736 639
2. Pozostale rozliczenia miedzyokresowe 83 292 75 802 94 759 45 898
A k t y w a   r a z e m 28 880 658 27 431 461 27 193 236 24 823 310
Pasywa
I. Zobowiazania wobec Banku Centralnego 1 685 1 532 122 881 2 718
II. Zobowiazania wobec sektora finansowego 7 196 864 7 152 563 9 093 934 8 049 981
1. Zobowiazania krótkoterminowe 5 233 384 5 195 558 5 643 500 4 352 708
a) w rachunku biezacym 1 100 790 1 386 269 2 435 356 2 117 799
b) pozostale zobowiazania krótkoterminowe 4 132 594 3 809 289 3 208 144 2 234 909
2. Zobowiazania dlugoterminowe 1 963 480 1 957 005 3 450 434 3 697 273
III. Zobowiazania wobec sektora niefinansowego 9 825 821 10 215 397 10 319 194 9 856 466
1. Zobowiazania krótkoterminowe 8 788 936 9 161 083 8 984 936 7 870 420
a) w rachunku biezacym, w tym: 4 751 804 4 917 942 3 629 615 1 588 516
- oszczednosciowe 1 791 073 1 492 648 909 927 614 422
b) pozostale zobowiazania krótkoterminowe, w tym: 4 037 132 4 243 141 5 355 321 6 281 904
- oszczednosciowe 346 020 248 380 163 462 283 307
2. Zobowiazania dlugoterminowe, w tym: 1 036 885 1 054 314 1 334 258 1 986 046
- oszczednosciowe 225 131 225 585 316 549 169 522
IV. Zobowiazania wobec sektora budzetowego 83 516 118 975 276 960 168 449
1. Zobowiazania krótkoterminowe 80 918 116 372 271 443 165 524
a) w rachunku biezacym 36 586 69 842 20 948 28 729
b) pozostale zobowiazania krótkoterminowe 44 332 46 530 250 495 136 795
2. Zobowiazania dlugoterminowe 2 598 2 603 5 517 2 925
V . Zobowiazania z tytulu sprzedanych papierów wartosciowych z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu

2 865 545 1 942 315 1 132 724

VI. Zobowiazania z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych 2 195 994 1 541 876 1 337 041 3 015
1. Krótkoterminowe 518 827 238 426 60 002 3 015
2. Dlugoterminowe 1 677 167 1 303 450 1 277 039
VII. Inne zobowiazania z tytulu instrumentów finansowych 2 162 503 2 264 262 1 663 855 1 603 056
VIII. Zobowiazania wobec jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw 
wlasnosci

17 400 11 567 2 907 84 065

1. Zaleznych 16 566 11 173 2 907 59 488
3. Stowarzyszonych 834 394 24 577
IX. Fundusze specjalne i inne zobowiazania 439 409 200 325 301 810 70 353
X. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzezone 258 902 277 606 200 450 763 946
1. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów 46 636 76 856 29 103 69 213
2. Ujemna wartosc firmy 3 314
3. Pozostale przychody przyszlych okresów oraz zastrzezone 212 266 200 750 168 033 694 733
XI. Ujemna wartosc firmy jednostek podporzadkowanych 916 900 1 260
XII. Rezerwy 951 595 957 747 743 132 784 603
1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 806 740 814 450 670 794 693 839
2. Pozostale rezerwy 144 855 143 297 72 338 90 764
a) krótkoterminowe 16 648 4 285 19 492
b) dlugoterminowe 128 207 139 012 52 846 90 764
XIII. Zobowiazania podporzadkowane 1 140 888 1 041 213 756 002 31 268
XIV. Kapitaly mniejszosci 123 603 123 877 145 841 71 041
XV. Kapital zakladowy 91 882 91 882 91 882 91 882
XVII. Akcje wlasne (wielkosc ujemna) -4 545
XVIII. Kapital zapasowy 655 243 659 013 651 792 622 559
XIX. Kapital z aktualizacji wyceny 5 754 -8 643 8 063 8 063
XX. Pozostale kapitaly rezerwowe 1 357 339 1 358 267 1 248 697 1 248 541
XXI. Róznice kursowe z przeliczenia jednostek podporzadkowanych -1 487 -351 1 958 -3 950
1. Dodatnie róznice kursowe 6 778 1 959 6 376
2. Ujemne róznice kursowe -8 265 -2 310 -4 418 -3 950
XXII. Zysk (strata) z lat ubieglych -522 010 -137 946 232 022 13 130
XXIII. Zysk (strata) netto 33 841 -380 916 -6 445 221 400
P a s y w a   r a z e m 28 880 658 27 431 461 27 193 236 24 823 310

Wspólczynnik wyplacalnosci 9,77 10,01 14,39 12,05

Wartosc ksiegowa 1 616 017 1 581 306 2 227 969 2 201 625
Liczba akcji 22 970 500 22 970 500 22 970 500 22 970 500
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl) 70,35 68,84 96,99 95,85
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POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 31-03-03 koniec

kwartalu / 2003
stan na 31-12-02 koniec

poprz. kwartalu / 2002
stan na 31-03-02 koniec

kwartalu / 2002
stan na 31-12-01 koniec

poprz. kwartalu / 2001
I. Pozabilansowe zobowiazania warunkowe udzielone i otrzymane 6 172 102 6 623 770 6 245 074 7 206 211
1. Zobowiazania udzielone: 5 401 375 5 734 368 5 519 389 6 635 767
a) finansowe 4 079 603 4 498 741 4 225 175 4 175 115
b) gwarancyjne 1 321 772 1 235 627 1 294 214 2 460 652
2. Zobowiazania otrzymane: 770 727 889 402 725 685 570 444
a) finansowe 361 928 356 816 172 463 184 543
b) gwarancyjne 408 799 532 586 553 222 385 901
II. Zobowiazania zwiazane z realizacja operacji kupna/sprzedazy 164 272 576 146 097 417 176 411 493 141 732 770
III. Pozostale (z tytulu) 323 211 348 342 68 179
  - naleznosci faktoringowe 323 211 251 976
  - zobowiazania faktoringowe 96 366
  - prawo nabycia akcji 68 179
P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e   r a z e m 170 767 889 153 069 529 182 656 567 149 007 160

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartal / 2003 okres od

01-01-03 do 31-03-03
1 kwartal / 2002 okres od

01-01-02 do 31-03-02
I. Przychody z tytulu odsetek 293 923 448 986
II. Koszty odsetek 228 954 355 317
III. Wynik z tytulu odsetek (I-II) 64 969 93 669
IV. Przychody z tytulu prowizji 78 474 79 092
V. Koszty prowizji 22 687 17 151
VI. Wynik z tytulu prowizji (IV-V) 55 787 61 941
VII. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materialów 7 150
VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materialów 2 438
X. Wynik ze sprzedazy (VII-VIII-IX) 4 712
XI. Przychody z udzialów lub akcji, pozostalych papierów wartosciowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 30 2 251
1. Od jednostek zaleznych 2 251
4. Od innych jednostek 30
XII. Wynik operacji finansowych 6 219 -116 626
XIII. Wynik z pozycji wymiany 43 949 111 926
XIV. Wynik dzialalnosci bankowej 170 954 157 873
XV. Pozostale przychody operacyjne 38 986 59 531
XVI. Pozostale koszty operacyjne 14 787 55 827
XVII. Koszty dzialania banku i koszty ogólnego zarzadu 138 780 159 477
XVIII. Amortyzacja srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 38 529 36 291
XIX. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartosci 50 964 39 035
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 44 972 39 035
2. Aktualizacja wartosci aktywów finansowych 5 992
XX. Rozwiazanie rezerw i aktualizacja wartosci 86 232 85 641
1. Rozwiazanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 77 370 85 641
2. Aktualizacja wartosci aktywów finansowych 8 862
XXI. Róznica wartosci rezerw i aktualizacji (XIX - XX) -35 268 -46 606
XXII. Wynik dzialalnosci operacyjnej 53 112 12 415
XXIII. Wynik operacji nadzwyczajnych 123 394
1. Zyski nadzwyczajne 284 700
2. Straty nadzwyczajne 161 306
XXIV.Odpis wartosci firmy jednostek podporzadkowanych 7 629 8 849
XXV. Odpis ujemnej wartosci firmy jednostek podporzadkowanych 704 120
XXVI. Zysk (strata) brutto 46 310 4 080
XXVII. Podatek dochodowy 13 365 12 646
1. Czesc biezaca 3 199 2 724
2. Czesc odroczona 10 166 9 922
XXIX. Udzial w zyskach (stratach) netto jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci -716 -611
XXX. (Zyski) straty mniejszosci 1 612 2 732
XXXI. Zysk (strata) netto 33 841 -6 445

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -340 630 209 606
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 22 970 500 22 970 500
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) -14,83 9,13

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM
1 kwartal / 2003 okres od

01-01-03 do 31-03-03
1 kwartal / 2002 okres od

01-01-02 do 31-03-02
I. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO) 1 581 306 2 201 625
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 32 929
I.a. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 581 306 2 234 554
1. Kapital zakladowy na poczatek okresu 91 882 91 882
1.2. Kapital zakladowy na koniec okresu 91 882 91 882
a) zwiekszenia (z tytulu) -4 545
  - nabycie akcji wlasnych -4 545
3.1. Akcje wlasne na koniec okresu -4 545
4. Kapital zapasowy na poczatek okresu 659 013 622 559
4.1. Zmiany kapitalu zapasowego -3 770 29 233
a) zwiekszenia (z tytulu) 115 30 511
  - wylaczenie z konsolidacji w zwiazku ze sprzedaza spólki 30 511
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1 kwartal / 2003 okres od
01-01-03 do 31-03-03

1 kwartal / 2002 okres od
01-01-02 do 31-03-02

  - pozostale 115
b) zmniejszenia (z tytulu) 3 885 1 278
  - korekta bilansu otwarcia 750
  - likwidacja kapitalu w zwiazku z wyplata akcjonariuszom 528
  - wylaczenie z konsolidacji w zwiazku ze sprzedaza spólki 3 885
4.2. Kapital zapasowy na koniec okresu 655 243 651 792
5. Kapital z aktualizacji wyceny na poczatek okresu -8 643 8 063
5.1. Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny 14 397
a) zwiekszenia (z tytulu) 18 175
  - róznic kursowych 5 310
  - odroczonego podatku dochodowego 476
  - aktualizacji wartosci papierów dostepnych do sprzedazy 5 915
  - wylaczenie z konsolidacji w zwiazku ze sprzedaza spólki 6 463
  - pozostale 11
b) zmniejszenia (z tytulu) 3 778
  - odroczonego podatku dochodowego 2 104
  - róznic kursowych 1
  - wylaczenie z konsolidacji w zwiazku ze sprzedaza spólki 754
  - aktualizacji wartosci papierów dostepnych do sprzedazy 919
5.2. Kapital z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5 754 8 063
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na poczatek okresu 558 000 453 000
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 558 000 453 000
7. Inne pozostale kapitaly rezerwowe na poczatek okresu 800 267 795 541
7.1. Zmiany innych pozostalych kapitalów rezerwowych -928 156
a) zwiekszenia (z tytulu) 1 056 156
  - wlaczenie spólki do konsolidacji 156
- odpis z zysku na kapital rezerwowy 1 056
b) zmniejszenia (z tytulu) 1 984
  - wylaczenie z konsolidacji w zwiazku ze sprzedaza spólki 1 984
7.2. Inne pozostale kapitaly rezerwowe na koniec okresu 799 339 795 697
8. Róznice kursowe z przeliczenia jednostek podporzadkowanych -1 487 1 958
9. Zysk (strata) z lat ubieglych na poczatek okresu -518 862 234 530
9.1. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu 98 819 238 677
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 34 374
9.2. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 98 819 273 051
9.3. Zmiana zysku z lat ubieglych -3 148 -28 824
a) zwiekszenia (z tytulu) 1 687
  - wlaczenie spólki do konsolidacji metoda pelna 1 687
b) zmniejszenia (z tytulu) 3 148 30 511
  - wylaczenie z konsolidacji w zwiazku ze sprzedaza spólki 30 511
  - podzial zysku na kapital rezerwowy 1 056
  - róznic kursowych 2 092
9.4. Zysk z lat ubieglych na koniec okresu 95 671 244 227
9.5. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu -617 681 -4 147
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci -2 370
9.6. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -617 681 -6 517
9.7. Zmiana straty z lat ubieglych -5 688
a) zwiekszenia (z tytulu) -5 688
  - wlaczenie spólki do konsolidacji -5 688
9.8. Strata z lat ubieglych na koniec okresu -617 681 -12 205
9.9. Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu -522 010 232 022
10. Wynik netto 33 841 -6 445
a) zysk netto 33 841
b) strata netto -6 445
II. Kapital wlasny na koniec okresu (BZ ) 1 616 017 2 227 969
III. Kapital wlasny po uwzglednieniu proponowanego podzialu zysku (pokrycia straty) 1 616 017 1 996 789

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEZNYCH
1 kwartal / 2003 okres od

01-01-03 do 31-03-03
1 kwartal / 2002 okres od

01-01-02 do 31-03-02
A. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej - metoda posrednia 1 198 467 -687 288
I. Zysk (strata) netto 33 841 -6 445
II. Korekty razem: 1 164 626 -680 843
1. Zyski (straty) mniejszosci 1 612 2 732
2. Udzial w (zyskach) stratach netto jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci 716 611
3. Amortyzacja, w tym: 45 454 45 020
- odpisy wartosci firmy jednostek podporzadkowanych i ujemnej wartosci firmy jednostek podporzadkowanych -6 925 8 729
4. (Zyski) straty z tytulu róznic kursowych 88 371 52 010
5. Odsetki i udzialy w zyskach dywidendy 29 535 13 327
6. (Zysk) strata z dzialalnosci inwestycyjnej -1 322 20 028
7. Zmiany stanu rezerw -32 898 762 539
9. Zmiana stanu dluznych papierów wartosciowych 42 774 -372 979
10. Zmiana stanu naleznosci od sektora finansowego -32 208 -952 080
11. Zmiana stanu naleznosci od sektora niefinansowego i sektora budzetowego -1 126 411 -2 502 061
12 . Zmiana stanu naleznosci z tytulu zakupionych papierów wartosciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 280 324 10 574
13. Zmiana stanu udzialów lub akcji, pozostalych papierów wartosciowych i innych aktywów finansowych 53 327 -144 261
14. Zmiana stanu zobowiazan wobec sektora finansowego 50 287 823 583
15. Zmiana stanu zobowiazan wobec sektora niefinansowego i sektora budzetowego -425 035 828 910
16. Zmiana stanu zobowiazan z tytulu sprzedanych papierów wartosciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 923 230
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1 kwartal / 2003 okres od
01-01-03 do 31-03-03

1 kwartal / 2002 okres od
01-01-02 do 31-03-02

17. Zmiana stanu zobowiazan z tytulu papierów wartosciowych 651 116 1 334 026
18. Zmiana stanu innych zobowiazan 624 078 539 154
19. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -19 840 -617 873
20. Zmiana stanu przychodów przyszlych okresów i zastrzezonych 11 516 -524 103
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (I +/- II) - metoda posrednia 1 198 467 -687 288

B.Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej -20 873 -271 576
I. Wplywy 96 186 204 435
1. Zbycie udzialów lub akcji w jednostkach zaleznych 37 042 2
4. Zbycie udzialów lub akcji w innych jednostkach, pozostalych papierów wartosciowych i innych aktywów finansowych 58 571 198 877
5. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych 573 620
7. Inne wplywy inwestycyjne 4 936
II. Wydatki 117 059 476 011
1. Nabycie udzialów lub akcji w jednostkach zaleznych 3 384 104 080
3. Nabycie udzialów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 9 815 5 297
4. Nabycie udzialów lub akcji w innych jednostkach, pozostalych papierów wartosciowych i innych aktywów finansowych 76 060 338 131
5. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych 14 436 14 837
6. Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 13 364 13 666
III Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (I - II) -20 873 -271 576

C. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci finansowej 133 612 699 005
I. Wplywy 175 716 724 734
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytów od innych banków 52 378
3. Emisja dluznych papierów wartosciowych 119 931
4. Zwiekszenie stanu zobowiazan podporzadkowanych 3 407 724 734
II. Wydatki 42 104 25 729
2. Splaty dlugoterminowych pozyczek na rzecz innych niz banki podmiotów sektora finansowego 8 024 7 466
10. Nabycie akcji wlasnych 4 545
11. Inne wydatki finansowe 29 535 18 263
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej (I - II) 133 612 699 005

D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 1 311 206 -259 859
E. Bilansowa zmiana stanu srodków pienieznych, w tym: 1 311 206 -259 859
- zmiana stanu srodków pienieznych z tytulu róznic kursowych 16 041
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 1 418 263 785 397
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 729 469 525 538

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS
stan na 31-03-03 koniec

kwartalu / 2003
stan na 31-12-02 koniec

poprz. kwartalu / 2002
stan na 31-03-02 koniec

kwartalu / 2002
stan na 31-12-01 koniec

poprz. kwartalu / 2001
A k t y w a
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 497 351 360 538 487 579 738 276
II. Dluzne papiery wartosciowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 75 632 49 021 23 168 66 683
III. Naleznosci od sektora finansowego 4 432 526 3 265 405 3 674 948 3 290 107
1. W rachunku biezacym 2 132 478 921 877 1 972 984 854 223
2. Terminowe 2 300 048 2 343 528 1 701 964 2 435 884
IV. Naleznosci od sektora niefinansowego 9 311 655 9 275 400 9 314 656 9 019 260
1. W rachunku biezacym 1 712 100 1 668 859 1 538 914 1 276 355
2. Terminowe 7 599 555 7 606 541 7 775 742 7 742 905
V. Naleznosci od sektora budzetowego 51 651 50 367 1 017 251 961 132
1. W rachunku biezacym 7 462 11 427 3 275
2. Terminowe 44 189 38 940 1 013 976 961 132
VI. Naleznosci z tytulu zakupionych papierów wartosciowych z otrzymanym 
przyrzeczeniem odkupu

3 119 283 731 54 965

VII. Dluzne papiery wartosciowe 4 919 569 5 312 796 5 009 521 4 787 196
VIII. Udzialy lub akcje w jednostkach zaleznych 863 716 852 493 779 366 657 499
X. Udzialy lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 22 637 22 520 31 434 120 501
XI. Udzialy lub akcje w innych jednostkach 13 371 12 830 20 874 20 954
XII. Pozostale papiery wartosciowe i inne aktywa finansowe 664 449 629 299 664 427 641 105
XIII. Wartosci niematerialne i prawne, w tym: 253 224 259 258 202 051 206 471
- wartosc firmy 63 181 60 140 68 099 70 753
XIV. Rzeczowe aktywa trwale 873 662 874 989 854 749 860 284
XV. Inne aktywa 2 578 952 2 690 058 2 436 935 2 629 596
1. Przejete aktywa - do zbycia 2 809 2 736 22 887 22 750
2. Pozostale 2 576 143 2 687 322 2 414 048 2 606 846
XVI. Rozliczenia miedzyokresowe 870 474 910 861 668 710 750 931
1. Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 856 129 904 236 622 266 706 159
2. Pozostale rozliczenia miedzyokresowe 14 345 6 625 46 444 44 772
A k t y w a   r a z e m 25 431 988 24 849 566 25 185 669 24 804 960
P a s y w a
I. Zobowiazania wobec Banku Centralnego 1 685 1 532 122 881 2 718
II. Zobowiazania wobec sektora finansowego 6 588 450 6 690 955 8 984 575 8 174 019
1. W rachunku biezacym 936 007 1 408 358 2 296 387 2 159 898
2. Terminowe 5 652 443 5 282 597 6 688 188 6 014 121
III. Zobowiazania wobec sektora niefinansowego 9 420 276 10 009 117 9 846 122 9 697 543
1. Rachunki oszczednosciowe, w tym: 2 362 224 1 958 640 1 389 924 1 072 557
a) biezace 1 791 073 1 484 675 909 913 614 385
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stan na 31-03-03 koniec
kwartalu / 2003

stan na 31-12-02 koniec
poprz. kwartalu / 2002

stan na 31-03-02 koniec
kwartalu / 2002

stan na 31-12-01 koniec
poprz. kwartalu / 2001

b) terminowe 571 151 473 965 480 011 458 172
2. Pozostale, w tym: 7 058 052 8 050 477 8 456 198 8 624 986
a) biezace 2 965 209 3 289 887 2 497 667 2 860 051
b) terminowe 4 092 843 4 760 590 5 958 531 5 764 935
IV. Zobowiazania wobec sektora budzetowego 83 469 118 554 272 470 167 845
1. Biezace 36 586 69 683 18 664 28 371
2. Terminowe 46 883 48 871 253 806 139 474
V. Zobowiazania z tytulu sprzedanych papierów wartosciowych z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu

2 865 545 1 942 315 1 132 724

VI. Zobowiazania z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych 177 916 25 286
1. Krótkoterminowe 174 882 25 286
2. Dlugoterminowe 3 034
VII. Inne zobowiazania z tytulu instrumentów finansowych 2 117 950 2 233 465 1 655 594 1 597 197
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiazania 349 665 98 957 246 718 66 829
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzezone 224 560 222 392 164 287 749 084
1. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów 22 936 45 712 8 900 66 468
3. Pozostale przychody przyszlych okresów oraz zastrzezone 201 624 176 680 155 387 682 616
X. Rezerwy 882 209 918 972 677 159 784 317
1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 754 122 789 122 624 345 693 595
2. Pozostale rezerwy 128 087 129 850 52 814 90 722
b) dlugoterminowe 128 087 129 850 52 814 90 722
XI. Zobowiazania podporzadkowane 1 101 792 1 005 524 724 000
XII. Kapital zakladowy 91 882 91 882 91 882 91 882
XIV. Akcje wlasne (wielkosc ujemna) -4 545
XV. Kapital zapasowy 748 738 748 738 748 738 748 738
XVI. Kapital z aktualizacji wyceny 5 632 -3 045 7 969 7 969
XVII. Pozostale kapitaly rezerwowe 1 352 915 1 352 915 1 247 915 1 247 915
XVIII. Zysk (strata) z lat ubieglych -607 993 -228 772 369 109
XIX. Zysk (strata) netto 31 842 -379 221 26 250 336 180
P a s y w a   r a z e m 25 431 988 24 849 566 25 185 669 24 804 960

Wspólczynnik wyplacalnosci 9,77 10,01 14,39 12,05

Wartosc ksiegowa 1 618 471 1 582 497 2 491 864 2 432 684
Liczba akcji 22 970 500 22 970 500 22 970 500 22 970 500
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl) 70,46 68,89 108,48 105,90

POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 31-03-03 koniec

kwartalu / 2003
stan na 31-12-02 koniec

poprz. kwartalu / 2002
stan na 31-03-02 koniec

kwartalu / 2002
stan na 31-12-01 koniec

poprz. kwartalu / 2001
I. Pozabilansowe zobowiazania warunkowe udzielone i otrzymane 6 948 486 7 247 668 7 125 352 6 941 195
1. Zobowiazania udzielone: 6 449 060 6 660 149 6 485 463 6 465 737
a) finansowe 3 682 503 4 135 993 3 979 883 4 013 084
b) gwarancyjne 2 766 557 2 524 156 2 505 580 2 452 653
2. Zobowiazania otrzymane: 499 426 587 519 639 889 475 458
a) finansowe 147 071 134 654 120 481 117 480
b) gwarancyjne 352 355 452 865 519 408 357 978
II. Zobowiazania zwiazane z realizacja operacji kupna/sprzedazy 164 093 823 145 902 647 176 495 947 141 730 842
P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e   r a z e m 171 042 309 153 150 315 183 621 299 148 672 037

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartal / 2003 okres od

01-01-03 do 31-03-03
1 kwartal / 2002 okres od

01-01-02 do 31-03-03
I. Przychody z tytulu odsetek 235 311 404 027
II. Koszty odsetek 199 429 328 840
III. Wynik z tytulu odsetek (I-II) 35 882 75 187
IV. Przychody z tytulu prowizji 59 311 54 690
V. Koszty prowizji 18 765 14 380
VI. Wynik z tytulu prowizji (IV-V) 40 546 40 310
VII. Przychody z udzialów lub akcji, pozostalych papierów wartosciowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 4 936
1. Od jednostek zaleznych 978
3. Od jednostek stowarzyszonych 3 958
VIII. Wynik operacji finansowych 1 403 -75 448
IX. Wynik z pozycji wymiany 54 551 113 403
X. Wynik dzialalnosci bankowej 132 382 158 388
XI. Pozostale przychody operacyjne 16 088 6 660
XII. Pozostale koszty operacyjne 7 198 1 821
XIII. Koszty dzialania banku 90 205 111 957
XIV. Amortyzacja srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 34 025 31 322
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartosci 41 506 19 359
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 41 506 19 359
XVI. Rozwiazanie rezerw i aktualizacja wartosci 76 170 35 879
1. Rozwiazanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 76 170 35 879
XVII. Róznica wartosci rezerw i aktualizacji  (XV- XVI) -34 664 -16 520
XVIII. Wynik dzialalnosci operacyjnej 51 706 36 468
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 13 12
1. Zyski nadzwyczajne 13 98
2. Straty nadzwyczajne 86
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1 kwartal / 2003 okres od
01-01-03 do 31-03-03

1 kwartal / 2002 okres od
01-01-02 do 31-03-03

XX. Zysk (strata) brutto 51 719 36 480
XXI. Podatek dochodowy 11 289 10 230
2. Czesc odroczona 11 289 10 230
XXIII. Udzial w zyskach (stratach) netto jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci -8 588
XXVI. Zysk (strata) netto 31 842 26 250

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -373 629 278 618
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 22 970 500 22 970 500
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) -16,27 12,13

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM
1 kwartal / 2003 okres od

01-01-03 do 31-03-03
1 kwartal / 2002 okres od

01-01-02 do 31-03-02
I. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO) 1 582 497 2 432 684
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 32 929
I.a. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 582 497 2 465 613
1. Kapital zakladowy na poczatek okresu 91 882 91 882
1.2. Kapital zakladowy na koniec okresu 91 882 91 882
a) zwiekszenia (z tytulu) -4 545
  - nabycie akcji wlasnych -4 545
3.1. Akcje wlasne na koniec okresu -4 545
4. Kapital zapasowy na poczatek okresu 748 738 748 738
4.2. Kapital zapasowy na koniec okresu 748 738 748 738
5. Kapital z aktualizacji wyceny na poczatek okresu -3 045 7 969
5.1. Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny 8 677
a) zwiekszenia (z tytulu) 11 701
  - róznic kursowych 5 310
  - odroczonego podatku dochodowego 476
  - aktualizacji wartosci papierów dostepnych do sprzedazy 5 915
  -
b) zmniejszenia (z tytulu) 3 024
  - aktualizacji wartosci papierów dostepnych do sprzedazy 919
  - odroczonego podatku dochodowego 2 104
  - róznic kursowych 1
5.2. Kapital z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5 632 7 969
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na poczatek okresu 558 000 453 000
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 558 000 453 000
7. Inne pozostale kapitaly rezerwowe na poczatek okresu 794 915 794 915
7.2. Inne pozostale kapitaly rezerwowe na koniec okresu 794 915 794 915
8. Zysk (strata) z lat ubieglych na poczatek okresu -228 772
8.1. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu 336 180
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 32 929
8.2. Zysk z lat ubieglych na poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 369 109
8.4. Zysk z lat ubieglych na koniec okresu 369 109
8.5. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu -228 772
8.6. Strata z lat ubieglych na poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -228 772
8.7. Zmiana straty z lat ubieglych -379 221
a) zwiekszenia (z tytulu) -379 221
- przeniesienia straty z lat ubieglych do pokrycia -379 221
8.8. Strata z lat ubieglych na koniec okresu -607 993
8.9. Zysk (strata) z lat ubieglych na koniec okresu -607 993 369 109
9. Wynik netto 31 842 26 250
a) zysk netto 31 842 26 250
II. Kapital wlasny na koniec okresu (BZ ) 1 618 471 2 491 863
III. Kapital wlasny, po uwzglednieniu proponowanego podzialu zysku (pokrycia straty) 2 260 683

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEZNYCH
1 kwartal / 2003 okres od

01-01-03 do 31-03-03
1 kwartal / 2002 okres od

01-01-02 do 31-03-02
A. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej - metoda posrednia 1 330 896 -834 654
I. Zysk (strata) netto 31 842 26 250
II. Korekty razem: 1 299 054 -860 904
1. Udzial w (zyskach) stratach netto jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci 8 588
2. Amortyzacja 34 025 31 322
3. (Zyski) straty z tytulu róznic kursowych 82 375 52 010
4. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) 29 535 13 327
5. (Zysk) strata z dzialalnosci inwestycyjnej -1 328 10 697
6. Zmiany stanu rezerw -63 509 669 648
7. Zmiana stanu dluznych papierów wartosciowych 366 616 -401 036
8. Zmiana stanu naleznosci od sektora finansowego 51 225 -1 082 096
9. Zmiana stanu naleznosci od sektora niefinansowego i sektora budzetowego -58 415 -501 036
10 . Zmiana stanu naleznosci z tytulu zakupionych papierów wartosciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 280 612
11. Zmiana stanu udzialów lub akcji, pozostalych papierów wartosciowych i innych aktywów finansowych 6 043 -22 089
12. Zmiana stanu zobowiazan wobec sektora finansowego -144 129 617 382
13. Zmiana stanu zobowiazan wobec sektora niefinansowego i sektora budzetowego -623 926 510 876
14. Zmiana stanu zobowiazan z tytulu sprzedanych papierów wartosciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 923 230
15. Zmiana stanu zobowiazan z tytulu papierów wartosciowych 149 628
16. Zmiana stanu innych zobowiazan 237 474 433 665
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1 kwartal / 2003 okres od
01-01-03 do 31-03-03

1 kwartal / 2002 okres od
01-01-02 do 31-03-02

17. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -3 934 -681 799
18. Zmiana stanu przychodów przyszlych okresów i zastrzezonych 24 944 -511 775
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (I +/- II) - metoda posrednia 1 330 896 -834 654

B. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej 11 503 -114 747
I. Wplywy 121 876 153 784
1. Zbycie udzialów lub akcji w jednostkach zaleznych 37 042
4. Zbycie udzialów lub akcji w innych jednostkach, pozostalych papierów wartosciowych i innych aktywów finansowych 84 499 148 728
5. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych 335 120
7. Inne wplywy inwestycyjne 4 936
II. Wydatki 110 373 268 531
1. Nabycie udzialów lub akcji w jednostkach zaleznych 3 384 104 080
3. Nabycie udzialów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 9 815 5 297
4. Nabycie udzialów lub akcji w innych jednostkach, pozostalych papierów wartosciowych i innych aktywów finansowych 76 060 134 737
5. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych 7 773 10 831
6. Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 13 341 13 586
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (I - II) 11 503 -114 747

C. Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci finansowej 13 276 698 271
I. Wplywy 55 380 724 000
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytów od innych banków 52 378
3. Emisja dluznych papierów wartosciowych 3 002
4. Zwiekszenie stanu zobowiazan podporzadkowanych 724 000
II. Wydatki 42 104 25 729
2. Splata dlugoterminowych pozyczek na rzecz innych niz banki podmiotów sektora finansowego 8 024 7 466
9. Nabycie akcji wlasnych 4 545
10. Inne wydatki finansowe 29 535 18 263
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej (I - II) 13 276 698 271

D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 1 355 675 -251 130
E. Bilansowa zmiana stanu srodków pienieznych, w tym: 1 355 675 -251 130
- zmiana stanu srodków pienieznych z tytulu róznic kursowych 16 041
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 1 372 576 785 397
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 728 251 534 267

PODPISY
Podpisy osób reprezentujacych spólke
Data Imie i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
05-05-03 Jan Zielinski Dyrektor Banku / Wiceprezes Zarzadu / Glówny Ksiegowy 

Banku

05-05-03 Anna Kacprowska - Paluszek Dyrektor Departamentu Rachunkowosci i Podatków
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KOMENTARZ 
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAL 2003 

ROKU 
 
Zasady przyjete przy sporzadzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego. 
 
Skonsolidowany raport kwartalny obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w 
kapitale wlasnym oraz rachunek przeplywów pienieznych sporzadzone zgodnie z: 

- Ustawa o rachunkowosci z 29 wrzesnia 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz.591 wraz z pózniejszymi 
zmianami), 

- Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 939 wraz 
z pózniejszymi zmianami), 

- Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowosci banków (Dz. U. Nr 149 poz. 1673) wraz z pózniejszymi zmianami, 

- Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporzadzania 
skonsolidowanych sprawozdan finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdan 
holdingu finansowego (Dz. U. Nr 152 poz.1728), 

- Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia 
rezerw na ryzyko zwiazane z dzialalnoscia banków (Dz. U. Nr 149 poz. 1672), 

- Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególowych 
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 
finansowych (Dz. U. Nr 149 poz. 1674), 

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 106 
poz. 482 wraz z pózniejszymi zmianami), 

- Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie okreslenia 
wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. Nr 152 poz.1727), 

- Rozporzadzeniem Rady Ministrów z 16 pazdziernika 2001 roku w sprawie informacji 
biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 139,poz.1569 wraz z pózniejszymi zmianami), 

- Rozporzadzeniem Rady Ministrów z 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie szczególowych 
warunków, jakim powinien odpowiadac prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 
139, poz.1568). 

 
Dane zawarte w raporcie zostaly sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi zasadami rachunkowosci, 
z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto 
okreslonych na dzien bilansowy, z uwzglednieniem korekt z tytulu rezerw, w tym rezerwy na 
przejsciowa róznice z tytulu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowosci 
oraz odpisów aktualizujacych wartosc skladników majatku. 
 
Szczególowy opis zasad rachunkowosci i wyceny stosowanych w Grupie Kapitalowej BRE Banku 
SA („Grupie”) oraz skutki zmian wynikajace z przyjetych przez Grupe Kapitalowa w 2002 r. 
nowych zasad rachunkowosci przedstawione zostaly w skonsolidowanym raporcie rocznym SAB-
RS za 2002 r. opublikowanym w dniu 21 marca 2003 r. W 2003 r. zasady rachunkowosci 
stosowane przez Grupe nie ulegly zmianie.  
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Do przeliczenia danych prezentowanych w raporcie na EUR zastosowano nastepujace kursy: 

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostaly wedlug sredniego 
kursu obowiazujacego na dzien 31 marca 2003 r., ogloszonego przez Narodowy Bank Polski 
tj.4,4052 zl za 1 EUR; 

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiace 2003 r. przeliczono wedlug 
kursu stanowiacego srednia arytmetyczna srednich kursów NBP obowiazujacych na ostatni 
dzien kazdego z 3 miesiecy 2003 r. Tak wyliczony sredni kurs wyniósl 4,2474 zl za 1 EUR.  

 
 

Struktura Grupy Kapitalowej BRE Banku SA. 
 
Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowosci (wraz z pózniejszymi zmianami), Grupa obejmuje 
wszystkie istotne dla sprawozdan finansowych jednostki zalezne i stowarzyszone inne niz jednostki 
nabyte wylacznie w celu odsprzedazy.  
Zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad 
sporzadzania skonsolidowanych sprawozdan finansowych banków oraz skonsolidowanych 
sprawozdan finansowych holdingu finansowego, jednostki zalezne oraz stowarzyszone, które 
spelniaja kryteria klasyfikacji jako bank, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumieniu 
ustawy Prawo bankowe zostaly objete skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 
Na dzien 31 marca 2003 r. Grupa Kapitalowa objeta skonsolidowanym sprawozdaniem skladala sie 
z nastepujacych spólek: 
1 BRE Bank SA – jednostka dominujaca 
2.Dom Inwestycyjny BRE Banku SA-jednostka zalezna, 
3.BRE Leasing Sp. z o.o.- jednostka zalezna, 
4.BRE Corporate Finance SA – jednostka zalezna, 
5.Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA – jednostka zalezna, 
6.PTE Skarbiec Emerytura SA – jednostka zalezna, 
7.BRE International Finance B.V. – jednostka zalezna, 
8.Skarbiec Asset Management Holding SA – jednostka zalezna, 
9.Polfactor SA –jednostka zalezna, 
10.Tele-Tech Investment Sp. z o.o.- jednostka stowarzyszona, 
11.Intermarket Bank AG – jednostka zalezna, 
12. Transfinance a.s.- jednostka zalezna, 
13.Magyar Factor Rt – jednostka zalezna. 
 
W stosunku do wszystkich spólek Grupy zastosowano konsolidacje metoda pelna.  
 
Struktura Grupy Kapitalowej objetej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartal 
2003 r. ulegla pewnym zmianom w stosunku do Grupy prezentowanej w sprawozdaniach w 2002 r. 
1. Portfel spólek obejmowanych konsolidacja zmniejszyl sie o udzialy w spólkach sprzedanych w 

IV kwartale 2002 r. tj. udzialy w spólce BRE – Fundusz Kapitalowy Sp. z o.o. i udzialy w 
spólce BRE Private Equity Sp. z o.o. 

2. W dniu 28 lutego br. nastapila rejestracja polaczenia Banku Czestochowa SA i BRE Banku SA. 
Akcje Banku Czestochowa SA za okres, gdy spólka byla jednostka podporzadkowana tj. za 2 
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miesiace br. wyceniono metoda praw wlasnosci uwzgledniajac efekt wyceny w wyniku 
finansowym Grupy. W wyniku polaczenia banków powstala wartosc firmy w kwocie 5.695 tys. 
zl wykazana na koniec I kwartalu br. w pozycji „Wartosci niematerialne i prawne”. 

3. W 2002 r powstala spólka Skarbiec Asset Management Holding SA (SAMH), w której 
skoncentrowana jest dzialalnosc Grupy w zakresie zarzadzania aktywami. W poprzednich 
okresach sprawozdawczych konsolidacja obejmowano trzy spólki znajdujace sie obecnie w 
portfelu SAMH tj. BRE Asset Management SA, Skarbiec TFI SA oraz BRE Agent 
Transferowy Sp. z o.o. Obecnie spólki wchodzace w sklad holdingu (tj. wymienione wyzej oraz 
Skarbiec Serwis Finansowy Sp. z o.o.), skonsolidowane zostaly w ramach holdingu, który 
objety zostal skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitalowej BRE Banku SA. 

4. Objeto skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spólke Magyar Factor Rt z siedziba w 
Budapeszcie, której akcje stanowiace 50% kapitalu i glosów na walnym zgromadzeniu 
wspólników Bank nabyl w styczniu 2003 r. Magyar Factor Rt. swiadczy uslugi w zakresie 
faktoringu krajowego jak równiez eksportowego i importowego w ramach Factors Chain 
International, miedzynarodowej organizacji spólek faktoringowych.  Spólka zajmuje czolowa 
pozycje na wegierskim rynku faktoringowym z udzialem w rynku wynoszacym 28% w 2002 r. 

5. Zrezygnowano z obejmowania konsolidacja spólki BRE.locum Sp. z o.o. jako nie spelniajacej 
ustawowych kryteriów objecia konsolidacja przez Bank (spólka prowadzi dzialalnosc 
deweloperska). 

 
Wg stanu na dzien 31marca 2003 r. BRE Bank SA posiadal akcje Elektrimu SA, stanowiace 20,3% 
kapitalu i glosów na WZA. Tym samym zgodnie z ustawa o rachunkowosci, Elektrim SA jest wobec 
Banku jednostka podporzadkowana (stowarzyszona). W zwiazku z tym, iz Bank zawarl umowe 
sprzedazy calego posiadanego pakietu akcji, za cene wyzsza od sredniej ceny nabycia, akcje zostaly 
wycenione w bilansie wedlug kosztu historycznego a wiec ich wycena nie miala wplywu ani na 
rachunek zysków i strat ani na kapitaly Banku. 
 
Porównywalnosc danych finansowych 
 
W bilansie prezentowanym wg stanu na 31 marca 2002 r. ze wzgledów praktycznych nie dokonano 
korekty prezentacyjnej polegajacej na wykazaniu w bilansie po stronie aktywów dluznych papierów 
wartosciowych bedacych przedmiotem transakcji REPO, podobnie po stronie pasywów nie 
wykazano zobowiazania z tytulu sprzedanych papierów wartosciowych z przyrzeczeniem odkupu. 
 
Czynniki i zdarzenia majace znaczacy wplyw na osiagniety zysk w I kwartale 2003 r.  
 
Zgodnie z wczesniejszymi przewidywaniami Zarzadu BRE Banku SA w 2003 r. zarówno BRE Bank 
SA jak i Grupa Kapitalowa wykazaly dodatni wynik finansowy. Jest to w duzej mierze efekt 
podjetych w ubieglym roku dzialan majacych na celu poprawe kondycji finansowej Banku i spólek 
Grupy. Uporzadkowanie struktury portfela inwestycyjnego i sprzedaz spólek, generujacych znaczne 
straty (Szeptel, BRE-Fundusz Kapitalowy), zabezpieczenie rezerwami portfela kredytowego oraz 
dzialania majace na celu obnizke kosztów (m.in. zmiana struktury zatrudnienia) zaczely przynosic 
spodziewane efekty. Na koniec I kwartalu 2003 r. Grupa wykazala zysk netto w wysokosci 33.841 
tys. zl. (jednostka dominujaca odnotowala zysk w wysokosci 31.842 tys. zl).  
 
Nalezy tu zwrócic uwage na nastepujace elementy rachunku zysków i strat: 
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- Nizszy wynik z tytulu odsetek niz osiagany w poszczególnych kwartalach poprzedniego roku 
na co skladaja sie przede wszystkim czynniki makroekonomiczne. W postaci niskich 
dochodów odsetkowych wyraza sie skumulowany efekt kilkakrotnego obnizenia oficjalnych 
stóp procentowych w 2002 r. Istotnie mniejsze niz w pierwszym kwartale 2002 r. byly 
dochody z tytulu operacji na rynku obligacji. Na brak znaczacego przyrostu portfela 
kredytowego naklada sie spadek marzy odsetkowej netto (bez uwzglednienia efektu SWAP-
ów). W jednostce dominujacej obnizyla sie ona z 1,50% na koniec marca i 1,35% na koniec 
grudnia ubieglego roku do 1,20% na koniec marca roku biezacego. Na wyzszy o 29,1 mln zl 
poziom skonsolidowanego wyniku odsetkowego w porównaniu z wynikiem osiagnietym przez 
jednostke dominujaca skladaja sie glównie wyniki odsetkowe takich spólek jak BRE Leasing 
(18,7 mln zl), Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny (6,0 mln zl), Intermarket Bank (4,5 mln zl).  

- Dodatni na koniec I kwartalu br. wynik operacji finansowych. Taki wynik uksztaltowalo 
dodatnie saldo wyceny papierów wartosciowych przeznaczonych do obrotu, dodatni wynik 
operacji instrumentami finansowymi, nie wystapily tez istotne straty na sprzedazy spólek z 
portfela inwestycyjnego. 

- Nizszy niz rok wczesniej wynik dzialalnosci bankowej na co oprócz omawianego wczesniej 
spadku dochodów odsetkowych wplynely o ponad polowe nizsze dochody uzyskane z 
pozycji wymiany. 

- Znaczna obnizka kosztów dzialania Grupy. W wyniku prowadzonej polityki racjonalizacji 
kosztów udalo sie obnizyc ich poziom o ponad 30% w porównaniu z kosztami poprzedniego 
kwartalu (który jednak charakteryzuje sie zwykle wyzszym niz w innych okresach ich 
poziomem) i o 13% w porównaniu z analogicznym okresem ubieglego roku. W jednostce 
dominujacej oszczednosci te wyniosly odpowiednio 33,8% i 19,4%. Najwieksza obnizka 
nastapila w jednostce dominujacej w grupie kosztów nieosobowych tj. o prawie 50% i ok. 
16% w porównaniu odpowiednio z IV i I kwartalem ubieglego roku. Koszty wynagrodzen 
ponoszone obecnie, w wyniku dokonanej redukcji zatrudnienia, sa nizsze o ok. 10% niz w 
ubieglym roku.  

- Prawie 10-krotnie w porównaniu z poprzednim kwartalem byl nizszy poziom utworzonych 
rezerw. Restrykcyjne podejscie do portfela kredytowego zastosowane przez Zarzad w 
ubieglym roku i utworzenie wysokich rezerw na naleznosci kredytowe przynosi efekt w 
postaci relatywnie niskiego juz obciazenia rezerwami wyniku roku biezacego. 

- Niski w porównaniu z osiaganym w ubieglym roku udzial w zyskach/stratach jednostek 
podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci. Sprzedaz spólek generujacych 
duze straty i lepsza kondycja finansowa spólek podporzadkowanych spowodowala, ze 
pozycja ta na koniec I kwartalu obnizyla wynik o 725 tys. zl, podczas gdy na koniec 
ubieglego roku udzial w stratach tych jednostek wynosil ponad 30 mln zl.  

 
Rachunek zysków i strat za I kwartal br. wedlug obszarów dzialalnosci BRE Banku SA zawiera 
tabela na stronie 10. 
 
Obciazenie wyniku Grupy biezacym podatkiem dochodowym wynosi na koniec I kwartalu 3.199 
tys. zl, a obciazenie wyniku rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 10.166 tys. zl. W 
jednostce dominujacej obciazenie wyniku biezacego podatkiem dochodowym nie wystapilo, 
poniewaz jednostka odnotowala strate podatkowa. Obciazenie wyniku rezerwa z tytulu 
odroczonego podatku dochodowego wynioslo 11.289 tys. zl. 
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Najwazniejsze zmiany skladników skonsolidowanego bilansu, jakie mialy miejsce w I kwartale br. 
to: 

- Wzrost naleznosci od sektora finansowego o 42,1%, w tym w BRE Banku o 35,7% jako 
rezultat lokowania na rynku miedzybankowym krótkoterminowych srodków uzyskiwanych z 
transakcji sprzedazy papierów wartosciowych (z przyrzeczeniem odkupu) klientom Banku. 

- Zahamowanie spadku akcji kredytowej wyrazajace sie wzrostem naleznosci od sektora 
niefinansowego i budzetowego o 9,2% w ujeciu skonsolidowanym i 0,4% w BRE Banku.(W 
kwartale poprzednim wartosc tej pozycji bilansowej spadla az o 15,6%). Na wyzszy przyrost 
akcji kredytowej w ujeciu skonsolidowanym niz w jednostce dominujacej wplywa przyrost tej 
pozycji bilansu w takich spólkach Grupy jak Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny o 16%, BRE 
Leasing o 7,6% a takze wlaczenie naleznosci spólki Magyar Factor Rt po raz pierwszy 
obejmowanej konsolidacja (243,7 mln zl).  

- Spadek wartosci portfela papierów dluznych Grupy o ponad 4% (w BRE Banku o 7,4%), na 
skutek zmniejszenia przez Bank portfela mniej dochodowych w obecnej sytuacji papierów 
rzadowych. 

- Zobowiazania Grupy wobec sektora niefinansowego zmniejszyly sie o 3,8%, stalo sie to 
glównie za sprawa spadku depozytów klientów korporacyjnych w BRE Banku, które sa 
mniejsze o 15,5% niz kwartal wczesniej. Rosna natomiast depozyty osób prywatnych 
(mBanku i Multibanku lacznie w I kwartale o 20,7%). Spadaja depozyty klientów 
obslugiwanych w ramach Private Banking, w I kwartale o 5,7%, na rzecz inwestycji 
portfelowych tej grupy klientów, które w omawianym kwartale wzrosly o prawie 24%.  

 
Kapitaly wlasne Grupy (wraz z niepodzielonym zyskiem/strata z lat ubieglych oraz strata roku 
biezacego) wyniosly 1.616.017 tys. zl. Wplyw na bilans otwarcia zmian zasad rachunkowosci od 1 
stycznia 2002 r., rozszerzenie skladu Grupy oraz strata roku 2002 odzwierciedlona jest w pozycji 
„Zysk (strata) z lat ubieglych.” Pozycja ta pomniejsza kapitaly Grupy o 522.010 tys. zl. Kapitaly 
Grupy powieksza z kolei odniesiony na kapital z aktualizacji wyceny wynik wyceny aktywów 
finansowych dostepnych do sprzedazy. 
 
Wspólczynnik wyplacalnosci BRE Banku SA na koniec I kwartalu uksztaltowal sie na poziomie 
9,77%. 
 
Wykazana w sprawozdaniu sporzadzonym wedlug stanu na 31 marca 2003 r. wartosc zobowiazan 
pozabilansowych zwiazanych z realizacja operacji kupna/sprzedazy w kwocie 164,3 mld zl dotyczy 
prawie w calosci jednostki dominujacej. Jest ona czesciowo „zawyzona” (o 51,6 mld zl) na skutek 
prezentacji – zgodnie z „Instrukcja sporzadzania sprawozdania banku w powiazaniu z wzorcowym 
planem kont” Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP – niektórych pozycji w tzw. 
„szyku rozwartym”. Dotyczy to dewiz i zlotych oraz odsetek do otrzymania. 
„Oczyszczona” wartosc pozycji pozabilansowych tj. 112,7 mld zl reprezentuje wartosc nominalna 
transakcji na instrumentach pochodnych i strumieni odsetkowych dotyczacych nastepujacych 
instrumentów: 
a) operacje spot i forward (zlote i dewizy do wydania) – 25,4 mld zl, 
b) Forward Rate Agreement (FRA) – 36,0 mld zl, 
c) Interest Rate Swap (IRS) odsetki placone – 26,1 mld zl, 
d) opcje walutowe – 18,0 mld zl, 
e) pozostale – 7,2 mld zl ( opcje na stope procentowa 3,3 mld zl, inne instrumenty 3,9 mld zl). 
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Wartosc rynkowa transakcji na instrumentach pochodnych szacowana biezaco, ustalana jest na 
kazdy dzien bilansowy i odzwierciedlana w rachunku zysków i strat oraz w odpowiednich pozycjach 
bilansu. 
Ryzyko zwiazane z w/w transakcjami mierzone jest przede wszystkim wrazliwoscia na zmiany ich 
wartosci rynkowej. Bank prowadzi biezaca analize zachowan odnosnych portfeli (tzw stress-testy) 
jak tez obserwacje w ramach oceny ryzyka metoda value at risk. 
Przestrzegane sa równiez normy dopuszczalnego ryzyka walutowego okreslonego przez Komisje 
Nadzoru Bankowego jak tez limitów wewnetrznych otwartych pozycji walutowych. 
 
 
Korekty z tytulu rezerw. 
 
W I kwartale kwoty odpisane przez Grupe na rezerwy celowe na kredyty, gwarancje oraz 
aktualizacje wartosci aktywów finansowych wyniosly 50.964 tys. zl, z czego 44.972 stanowily 
odpisy na rezerwy celowe a 5.992 tys. zl odpisy aktualizujace wartosc aktywów finansowych. 
Wielkosc rozwiazanych w Grupie rezerw w I kwartale br. wyniosla 86.232 tys. zl z czego rezerw 
celowych na kredyty i gwarancje 77.370 tys. zl, a na aktualizacje aktywów finansowych 8.862 tys. 
zl.  
W BRE Banku SA w I kwartale br. ogólna kwota odpisów na rezerwy wyniosla 41.506 tys. zl i w 
calosci dotyczyla rezerw na kredyty i gwarancje. Kwota rozwiazanych rezerw dotyczyla równiez 
wylacznie kredytów i gwarancji i wyniosla 76.170 tys. zl. 
  
Najwazniejsze zdarzenia w I kwartale 2003 roku  
• W dniu 6 stycznia 2003 r. BRE Bank SA otrzymal od Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA 

potwierdzenie wpisu do rejestru, z którego wynika, iz Trikang Holding B.V., na podstawie 
umowy z 18 czerwca 2002 r., przeniósl zwrotnie na BRE Bank SA tytul prawny do 12.500.000 
akcji spólki International Trading and Investments Holdings SA Luxemburg („ITI Holdings”) w 
zwiazku z nie dojsciem do skutku publicznej oferty akcji ITI Holdings. 

• W dniu 10 stycznia 2003 r. zarejestrowane zostalo podwyzszenie kapitalu zakladowego spólki 
Billbird SA z siedziba w Krakowie, podmiotu zaleznego od BRE Banku SA. Podwyzszenie 
kapitalu z dniem rejestracji zostalo objete przez spólke BRE – Fundusz Kapitalowy Sp. z o.o. 
W dniu 24 stycznia 2003 r. nastapilo przejscie wlasnosci akcji spólki Billbird SA, stanowiacych 
14,19% kapitalu i glosów na WZA ze spólki BRE – Fundusz Kapitalowy Sp. z o.o. na rzecz 
BRE Banku SA. Ponadto w dniu 23 stycznia 2003r. BRE Bank SA zbyl na rzecz firmy Internet 
Investment Fund SA akcje spólki Billbird SA, stanowiace 6,95% kapitalu zakladowego i glosów 
na walnym zgromadzeniu spólki Billbird SA. Po realizacji powyzszych transakcji BRE Bank SA 
posiada 2.290.088 akcji spólki Billbird SA, które stanowia 51% kapitalu zakladowego spólki 
Billbird SA i uprawniaja do wykonywania 51% ogólnej liczby glosów na walnym zgromadzeniu 
spólki Billbird SA.  

• W dniu 29 stycznia 2003 r. BRE Bank SA nabyl od Kereskedelmi es Hitelbank Rt. 200 akcji 
zwyklych imiennych (o wartosci nominalnej 1.000.000 HUF kazda) spólki Magyar Factor Rt. z 
siedziba w Budapeszcie. Powyzsze akcje stanowia 50% kapitalu zakladowego spólki Magyar 
Factor Rt. i uprawniaja do wykonywania 50% glosów na walnym zgromadzeniu spólki. 
Calkowita cena za nabyte akcje wynosila 550.000.000 HUF (wg sredniego kursu NBP z dnia 
29 stycznia 2003 r. równowartosc 9.380.250 zl). Transakcja zostala sfinansowana ze srodków 
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wlasnych BRE Banku SA. Przed transakcja BRE Bank SA nie posiadal akcji Magyar Factror 
Rt. 

• Dnia 6 lutego 2003 r. nastapilo umorzenie 200 certyfikatów depozytowych wyemitowanych 
przez BRE Bank SA. 

• Dnia 6 lutego 2003 r. BRE Bank SA podpisal dwie umowy: ze spólka TCF Sp. z o.o. oraz 
spólka Polsat Media SA, dotyczace zbycia akcji spólki Elektrim SA. Transakcje wynikajace z 
ww. umów zostana zrealizowane w dwóch transzach w czerwcu i wrzesniu 2003r. Po ich 
realizacji BRE Bank SA nie bedzie posiadal zadnych akcji spólki Elektrim SA. Cena sprzedazy 
wyniesie ok.7,50 zl za akcje. BRE Bank SA zawarl równiez ze spólka Polsat Media SA 
umowe, dotyczaca restrukturyzacji jednego z kredytów zaciagnietych w BRE Banku SA przez 
osobe fizyczna, a zabezpieczona akcjami Elektrim SA. 

• W dniu 2 marca 2003 r. BRE Bank SA podpisal z ITI Holdings SA list intencyjny dotyczacy 
refinansowania zadluzenia dlugoterminowego spólki ITI Holdings SA. Celem porozumienia 
bedzie obnizenie zadluzenia spólki poprzez konwersje obecnie posiadanych przez BRE Bank 
obligacji spólki o lacznej wartosci nominalnej 84,5 mln USD na: 

- udzialy w spólce TVN Sp. z o.o., 
- cztery serie obligacji krótko i srednioterminowych o terminach wykupu pól roku, rok, póltora 

roku i dwa lata, 
- zabezpieczone obligacje dlugoterminowe o czteroletnim terminie wykupu. 
Realizacja transakcji spowoduje zmniejszenie zaangazowania dluznego w spólke ITI Holdings SA 
oraz prowadzic bedzie do zaangazowania kapitalowego w spólke TVN Sp. z o.o. 
Spodziewane podpisanie wszystkich wiazacych umów z ITI Holdings SA dotyczacych 
refinansowania powinno nastapic do konca czerwca 2003 r. 

• Dzialajac zgodnie z art. 515 par.1 i par. 2 Kodeksu spólek handlowych, BRE Bank SA nabyl w 
ramach transakcji gieldowych rozliczonych w dniach 5-12 marca 2003 r. 66.397 akcji wlasnych 
stanowiacych 0,29% kapitalu i glosów na WZA, w celu wydania ich akcjonariuszom 
mniejszosciowym Banku Czestochowa SA.  

• W ramach realizacji programu emisji certyfikatów depozytowych i/lub obligacji wlasnych, o 
którym Bank informowal w raporcie biezacym z 12 sierpnia 2002 r., Bank od 5 listopada 
2002r. dokonal szeregu emisji certyfikatów depozytowych, które zostaly objete przez jednego z 
kontrahentów Banku na laczna kwote 211.382.112 zl. Najwieksza z ww. transakcji byla emisja 
i objecie przez ww. kontrahenta w dniu 31 stycznia 2003 r. certyfikatów depozytowych za 
kwote 32.977.333 zl. 

• W dniu 27 marca 2003 r. Sad Rejonowy dla Lodzi-Sródmiescia zarejestrowal spólke Centrum 
Rozliczen i Informacji „CERI” z siedziba w Aleksandrowie Lódzkim. Z dniem rejestracji Bank 
objal 50 udzialów w spólce o wartosci nominalnej 1000 zl kazdy. Ww. udzialy stanowia 100% 
kapitalu i glosów na zgromadzeniu wspólników spólki. Przedmiotem dzialalnosci spólki CERI 
jest swiadczenie uslug pomocniczych dla dzialalnosci bankowej, w tym w szczególnosci rozliczen 
i obslugi baz danych dla Banku oraz klientów zewnetrznych. 

 
Informacje o znaczacych zdarzeniach, które wystapily po dniu bilansowym i nie zostaly 
uwzglednione w bilansie oraz rachunku zysków i strat. 
• W dniu 8 kwietnia 2003r. BRE Bank SA zawarl z Rheinhyp-BRE Bankiem Hipotecznym SA 

umowe o subemisje uslugowa listów zastawnych emitowanych przez Rheinhyp-BRE Bank 
Hipoteczny SA, dopuszczonych do publicznego obrotu decyzja KPWiG z 25 lutego 2003 r. 
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BRE Bank SA zobowiazal sie do objecia ww. listów zastawnych do kwoty nie wiekszej niz 
200.000.000 zl. Emisja przewidziana na 10 kwietnia 2003 r. powiodla sie (subskrypcja na ww. 
listy przekraczala wielkosc emisji). Data wykupu obligacji przypada na 10 kwietnia 2008 r. 

• W dniach 22 – 28 kwietnia br. nastapilo umorzenie lacznie 610 certyfikatów depozytowych 
wyemitowanych przez BRE Bank SA. 

• W postepowaniu toczacym sie przed Miedzynarodowym Centrum Arbitrazowym przy 
Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu w sprawie Deutsche Telekom MobilNet 
GmbH (DeTeMobil) przeciwko Elektrimowi SA oraz Kulczyk Holding SA, TUiR Warta SA, 
BRE Bankowi SA, Drugiemu Polskiemu Funduszowi –BRE Sp. z o.o. a dotyczacej 
kwestionowania przez DeTeMobil skutecznosci nabycia przez Elektrim SA od pozostalych z 
ww. podmiotów udzialów w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., wydane zostalo orzeczenie 
w którym sad arbitrazowy odrzucil w calosci roszczenie DeTeMobil kwestionujace skutecznosc 
nabycia przez Elektrim SA ww. udzialów w PTC. 

 
Znaczace pakiety akcji 
 
Wedlug danych posiadanych przez Zarzad Banku, akcjonariuszem posiadajacym powyzej 
5% kapitalu akcyjnego i ogólu glosów na walnym zgromadzeniu jest Commerzbank 
AG.Commerzbank AG posiada 11.485.250 akcji i tyle samo glosów na WZA BRE Banku SA.  
Posiadane akcje stanowia 50% kapitalu zakladowego i uprawniaja do wykonywania 50% glosów 
na WZA Banku. Ponadto Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK posiada 
1.163.566 akcji BRE Banku SA stanowiacych 5,07% kapitalu i glosów na WZA.  
 
Zmiany w stanie posiadania akcji oraz uprawnien do nich przez osoby zarzadzajace i 
nadzorujace. 

Zarzad Banku Rada Nadzorcza 
 
Liczba akcji posiadanych w dniu 31 grudnia 2002 r.  174.003     77.617 
Liczba akcji nabytych w I kwartale     0   0 
Liczba akcji zbytych w I kwartale     0   0 
Liczba akcji posiadanych w dniu 31 marca 2003 r. 174.003     77.617 
 
Liczba opcji posiadanych w dniu 31 grudnia 2002 r.   181.000   0 
Liczba opcji nabytych w I kwartale     0   0 
Liczba opcji zbytych w I kwartale     0   0 
Liczba opcji posiadanych w dniu 31 marca 2003 r. 181.000   0 
 
Czlonkowie Zarzadu przystapili do programu opcji menedzerskich i zawarli z BRE Bankiem umowy uprawniajace ich do 
nabycia lacznie 181.000 opcji na akcje BRE Banku (uprawniajacych do nabycia lacznie 181.000 akcji BRE Banku z nowej 
planowanej na 2003 rok emisji) 

 
 
Postepowania toczace sie przed sadem, organem wlasciwym dla postepowania 
arbitrazowego lub organem administracji publicznej 
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BRE Bank SA nie jest strona postepowania, którego wartosc przekracza 10% kapitalów wlasnych, 
uczestniczy natomiast jako wierzyciel w postepowaniach upadlosciowych, ukladowych oraz 
postepowaniach wekslowych, których laczna wartosc (wraz z odsetkami) wynosi 350.250 tys. zl.  
Transakcje z podmiotami powiazanymi  o wartosci przekraczajacej równowartosc 500.000 
EUR nie wynikajace z biezacej dzialalnosci operacyjnej (nietypowe).  
 
W I kwartale 2003 r. nie wystapily zadne transakcje z podmiotami powiazanymi przekraczajace 
wyrazona w zlotych równowartosc 500.000 EUR, które nie bylyby transakcjami typowymi i 
rutynowymi, zawartymi na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki nie wynikalyby z 
biezacej dzialalnosci operacyjnej prowadzonej przez Bank.  
 
 
Udzielone poreczenia kredytu, pozyczki lub udzielone gwarancje o wartosci powyzej 10% 
kapitalów wlasnych  
 
Istniejace zaangazowanie Banku przekraczajace 10% funduszy wlasnych dotyczy dwóch gwarancji 
wykupu Euroobligacji wystawionych na zlecenie spólki BRE International Finance B.V.(emitenta 
Euroobligacji), spólki w 100% zaleznej od BRE Banku SA, na laczna kwote 325 mln EUR. 
Pierwsza z nich opiewajaca na kwote 200 mln EUR weszla w zycie w czerwcu 2000 i jest 
gwarancja bezterminowa. Termin waznosci drugiej gwarancji na kwote 125 mln EUR w uplywa 
listopadzie 2004 r.  
 
Czynniki, które beda mialy wplyw na osiagniete wyniki w perspektywie kolejnego kwartalu  
 
W nadchodzacym kwartale br. przewiduje sie dokonanie kilku transakcji sprzedazy akcji spólek z 
portfela BRE Banku, tj. sprzedazy pierwszej transzy akcji Elektrimu SA a takze akcji BPT 
TELBANK SA i PolCard SA. Spodziewany przychód z tych transakcji wyniesie ok. 26 mln zl. 
 
  



BRE Bank SA
31 marca 2003 r.

Rachunek zysków i strat wedlug obszarów dzialalnosci

w tys. zl

Pion Bankowosci 
Korporacyjnej

Pion Bankowosci 
Inwestycyjnej

Inwestycje 
Strategiczne

Inwestycje 
Wlasne

Pion Klientów 
Prywatnych i 
Bankowosci 
Detalicznej Inne BRE Bank Razem

1. Wynik na dzialalnosci bankowej z rezerwami 77 464 55 231 (149) 40 122 10 847 (16 469) 167 046

2. Koszty dzialania plus amortyzacja 22 390 8 373 737 1 148 30 253 61 329 124 230

3. Wynik brutto 54 950 47 056 (881) 43 148 (20 939) (71 615) 51 719

4. Udzial w zyskach/stratach jednostek 
podporzadkowanych wycenianych metoda praw 
wlasnosci 0 0 (8 746) 158 0 0 (8 588) 

5. Zysk netto 40 113 34 351 (9 390) 31 656 (15 286) (49 602) 31 842
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