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prof. dr hab. W∏adys∏aw Baka
Przewodniczàcy Rady

S¸OWO WST¢PNE
Szanowni Paƒstwo,
przedstawiamy Paƒstwu Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 2005.
Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e by∏ to ju˝ czwarty rok bez upad∏oÊci banku. Podstawowa dzia∏alnoÊç Funduszu by∏a wi´c skupiona na udzielaniu pomocy finansowej bankom o zagro˝onej wyp∏acalnoÊci oraz wspomaganiu restrukturyzacji i procesów ∏àczeniowych banków spó∏dzielczych.
Ale i w tym zakresie sytuacja sektora bankowego by∏a bardzo dobra. Udzielono tylko jednej po˝yczki na kwot´ 447 000 tys. z∏ bankowi, który podjà∏ si´ procesu sanowania innego banku. Znacznie wi´cej natomiast, bo 15 po˝yczek przyznano z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych, na ∏àcznà kwot´ 25 409 tys. z∏. Ârodki te zosta∏y przeznaczone na procesy ∏àczeniowe i realizacj´ inwestycji oraz nabycie akcji banków zrzeszajàcych. Po˝yczki z tego funduszu udzielane
sà od 2001 roku i w tym okresie skorzysta∏o z nich 176 banków na kwot´ 238 994 tys. z∏.
Wiele uwagi poÊwi´cono terminowym sp∏atom po˝yczek oraz odzyskiwaniu Êrodków finansowych z mas upad∏oÊci banków. Stanowià one wa˝ne êród∏o gromadzenia zasobów finansowych na przysz∏e potrzeby BFG i jednoczeÊnie umo˝liwiajà relatywnie niewielkie obcià˝anie banków i NBP op∏atami rocznymi w kolejnych latach.
Niezmiennie od lat BFG jest aktywny na forum mi´dzynarodowym. W 2005 roku Fundusz
uczestniczy∏ w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez dwie mi´dzynarodowe organizacje zrzeszajàce instytucje gwarantujàce depozyty – Europejskie Forum Gwarantów Depozytów (EFDI) oraz Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI). Fundusz by∏ te˝
organizatorem III dorocznego spotkania cz∏onków EFDI, które po∏àczone by∏o z konferencjà
poÊwi´conà 10-leciu dzia∏alnoÊci BFG. W siedzibie Funduszu goÊci∏y tak˝e delegacje przedstawicieli Wietnamskiego Funduszu Gwarancyjnego, Narodowego Banku Gruzji, Banku Centralnego
Czarnogóry oraz Agencji Ubezpieczania Depozytów Rosji.
Szczególnie warta podkreÊlenia jest bliska wspó∏praca Funduszu z Narodowym Bankiem
Polskim, Ministerstwem Finansów oraz Zwiàzkiem Banków Polskich. Zgodnie z ustawà o BFG
przedstawiciele tych instytucji poprzez uczestnictwo w pracach Rady Funduszu majà bezpoÊredni wp∏yw na jego dzia∏alnoÊç i mo˝liwoÊç sta∏ego monitorowania podejmowanych decyzji.
Na s∏owa podzi´kowania zas∏ugujà tak˝e wszystkie banki uczestniczàce w polskim systemie gwarantowania depozytów. Wspó∏praca ta umo˝liwia nie tylko zapewnianie poczucia bezpieczeƒstwa klientom banków, ale tak˝e umacnianie pozytywnego wizerunku ca∏ego sektora
bankowego.
Przewodniczàcy Rady Funduszu
W∏adys∏aw Baka
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Ewa Kawecka-W∏odarczak
Prezes Zarzàdu

Szanowni Paƒstwo,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowi wa˝ny element tworzenia stabilnoÊci finansowej
paƒstwa. Wynika to przede wszystkim ze specyficznego znaczenia banków dla w∏aÊciwego
funkcjonowania gospodarki. Gdy upada bank, wtedy negatywne skutki odczuwajà nie tylko jego
w∏aÊciciele i pracownicy, ale przede wszystkim deponenci, kredytobiorcy i ca∏y system bankowy.
Dlatego misjà Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest ochrona depozytów zgromadzonych
w bankach oraz dzia∏ania na rzecz bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci systemu bankowego w Polsce.
Patrzàc przez pryzmat liczby og∏aszanych upad∏oÊci banków, ten cel strategiczny udaje si´
z powodzeniem realizowaç ju˝ od wielu lat. Zmiany w polskim systemie bankowym nast´pujà
w wyniku naturalnych przekszta∏ceƒ i fuzji, a nie upad∏oÊci, które zdarza∏y si´ jeszcze kilka lat
temu.
Warto te˝ zwróciç uwag´ na dzia∏alnoÊç BFG w zakresie udzielania pomocy finansowej tym
bankom spó∏dzielczym, które sà w dobrej kondycji finansowej, ale mogà uzyskaç jeszcze dodatkowà pomoc na finansowanie kosztów ∏àczenia si´ z innymi bankami spó∏dzielczymi oraz
niezb´dnà restrukturyzacj´. Od kilku lat jest to najpopularniejsza forma pomocy Funduszu.
Dobra kondycja finansowa sektora bankowego w Polsce korzystnie wp∏ywa na ca∏à gospodark´, a tak˝e na mo˝liwoÊci rozwojowe wielu instytucji finansowych. Po wyjàtkowo wysokim
zysku osiàgni´tym w 2004 roku mamy kolejny rekord. Wynik netto ponad 9 mld z∏otych (w 2004
roku ponad 7 mld z∏) potwierdza, ˝e gospodarka utrwali∏a swoje zdolnoÊci rozwojowe.
Prezentujàc dzia∏alnoÊç BFG, trudno jednak nie wspomnieç o dobrej wspó∏pracy z Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Zwiàzkiem Banków Polskich, Krajowym Zwiàzkiem Banków Spó∏dzielczych, a tak˝e z bankami komercyjnymi i spó∏dzielczymi.
Prezes Zarzàdu Funduszu
Ewa Kawecka-W∏odarczak
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Dzia∏alnoÊç gwarancyjna
Zasady funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów
Istota funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów polega na tym, ˝e klienci banków, którzy spe∏niajà okreÊlone w ustawie o BFG kryteria, w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci
banku otrzymujà zwrot swoich depozytów do wysokoÊci odpowiadajàcej w z∏otych kwocie
22,5 tys. euro. Ponadto te banki, które wymagajà wsparcia finansowego, aby prawid∏owo móc
funkcjonowaç, mogà liczyç na zwrotne po˝yczki ze strony Funduszu. System ten stanowi jeden
z g∏ównych elementów bezpiecznego funkcjonowania ca∏ego sektora bankowego. Daje bowiem
spo∏eczeƒstwu poczucie bezpieczeƒstwa i buduje zaufanie do sektora bankowego.
Obowiàzujàce obecnie w Polsce rozwiàzania w tym zakresie odpowiadajà w pe∏ni regulacjom Unii Europejskiej, a w szczególnoÊci zaleceniom dyrektywy 94/19/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 30 maja 1994 r. dotyczàcej systemów gwarantowania
Êrodków pieni´˝nych.
System gwarantowania depozytów obejmuje, wed∏ug jednolitych zasad, prawie wszystkie
banki dzia∏ajàce w Polsce, zarówno komercyjne w formie spó∏ek akcyjnych, jak i banki spó∏dzielcze oraz paƒstwowe. Od 1 maja 2004 r. obowiàzkowa przynale˝noÊç do systemu nie dotyczy
oddzia∏ów banków majàcych siedzib´ w paƒstwie b´dàcym cz∏onkiem Unii Europejskiej oraz
banków z krajów Unii dzia∏ajàcych w Polsce transgranicznie, które to podmioty korzystajà z systemów gwarancyjnych swoich krajów macierzystych.

Dzia∏ania zwiàzane z upad∏oÊcià banków
Zgodnie z obecnie obowiàzujàcà ustawà Prawo bankowe, w przypadku niewyp∏acalnoÊci
banku Komisja Nadzoru Bankowego jest uprawniona do wydania decyzji o zawieszeniu jego
dzia∏alnoÊci. Decyzja ta jest podawana do wiadomoÊci publicznej. W okresie zawieszenia dzia∏alnoÊci bank nie mo˝e regulowaç swoich zobowiàzaƒ, tak˝e wobec posiadaczy rachunków. JeÊli
Komisja Nadzoru Bankowego nie podejmie decyzji o przej´ciu banku, którego dzia∏alnoÊç zosta∏a zawieszona, przez inny bank, zobowiàzana jest wystàpiç do w∏aÊciwego sàdu z wnioskiem
o og∏oszenie upad∏oÊci. Wniosek taki powinien byç rozpatrzony przez sàd w ciàgu miesiàca od
daty jego wp∏yni´cia. W pierwszej kolejnoÊci og∏aszana jest upad∏oÊç banku z mo˝liwoÊcià
zawarcia uk∏adu z wierzycielami i wyznaczany zarzàdca masy upad∏oÊci1. Osoba ta przejmuje
zarzàdzanie majàtkiem banku w upad∏oÊci. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia uk∏adu
upad∏ego banku z wierzycielami, sàd zmienia postanowienie o upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia
uk∏adu na postanowienie o upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku i wyznacza syndyka. Syndyk zarzàdza i przeprowadza likwidacj´ majàtku banku, z którego b´dà zaspokajane roszczenia
wierzycieli. Post´powanie upad∏oÊciowe nadzoruje s´dzia komisarz, który kontroluje równie˝
czynnoÊci dokonywane przez zarzàdc´ i syndyka.

1

Rozwiàzanie zosta∏o wprowadzone przepisami nowego Prawa upad∏oÊciowego i naprawczego, którego konsekwencjà
by∏a nowelizacja Prawa bankowego w tym zakresie. Pod rzàdami nowego aktu nie zosta∏a og∏oszona jeszcze upad∏oÊç
˝adnego banku.
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Wyp∏aty Êrodków gwarantowanych
Z punktu widzenia klientów banków szczególnie istotna jest procedura wyp∏acania Êrodków
gwarantowanych. Zgodnie z ustawà o BFG, wyp∏aty kwot gwarantowanych dla deponentów winny byç dokonane nie póêniej ni˝ w ciàgu trzech miesi´cy od dnia niedost´pnoÊci Êrodków zgromadzonych w banku. W polskich warunkach prawnych za dzieƒ taki nale˝y uznaç dat´ zawieszenia dzia∏alnoÊci banku przez Komisj´ Nadzoru Bankowego. Decyzja ta poprzedza zg∏oszenie wniosku o upad∏oÊç do sàdu. Za zgodà sàdu okres na dokonanie wyp∏at mo˝e byç przed∏u˝ony maksymalnie z trzech do dziewi´ciu miesi´cy.
W ciàgu trzydziestu dni od wydania przez sàd postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci banku zarzàdca lub syndyk masy upad∏oÊci zobowiàzany jest do sporzàdzenia i przekazania Funduszowi listy osób uprawnionych z tytu∏u gwarancji wraz z nale˝nymi im kwotami. Po sprawdzeniu prawid∏owoÊci listy Fundusz przekazuje zarzàdcy lub syndykowi Êrodki pieni´˝ne na wyp∏aty kwot gwarantowanych deponentom. Wyp∏at dokonuje zarzàdca lub syndyk masy upad∏oÊci
w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomoÊci.
Gdy nale˝noÊci deponenta przekraczajà gwarantowanà kwot´, mo˝liwe jest jej odzyskanie,
ale jedynie z masy upad∏oÊci banku na ogólnych zasadach post´powania upad∏oÊciowego.

Finansowanie wyp∏at Êrodków gwarantowanych
Pieniàdze na wyp∏aty nale˝ne klientom pobierane sà bezpoÊrednio od innych banków nale˝àcych do systemu gwarantowania i gromadzone sà przez te banki w postaci funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych (foÊg).
Fundusze te tworzà wszystkie banki b´dàce uczestnikami polskiego systemu gwarantowania depozytów. Ich wysokoÊç okreÊlana jest przez Rad´ BFG, która ustala odpowiednià stawk´
procentowà, uwzgl´dniajàcà przede wszystkim mo˝liwoÊç potencjalnych upad∏oÊci banków
w danym roku. Maksymalny poziom tej stawki wynosi 0,4% zgromadzonych przez bank depozytów. W 2005 roku stawka ta wynosi∏a 0,13% sumy Êrodków stanowiàcych podstaw´ obliczania rezerwy obowiàzkowej. Fundusz ochrony Êrodków gwarantowanych wyniós∏ 476 036,1 tys. z∏.
Dla banków szczególnie wa˝ne jest jednak to, ˝e Êrodki finansowe stanowiàce foÊg mogà
lokowaç w skarbowych papierach wartoÊciowych, bonach pieni´˝nych Narodowego Banku Polskiego lub jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieni´˝nego. Aktywa te przynoszà bankom
dochody odsetkowe, a˝ do momentu ich ewentualnej zamiany na Êrodki pieni´˝ne. Ma to miejsce jedynie w przypadku upad∏oÊci banku, gdy BFG zwraca si´ do banków o przekazanie odpowiednich kwot na wyp∏aty depozytów gwarantowanych.
Dodatkowym êród∏em, z którego dokonuje si´ wyp∏at Êrodków gwarantowanych, sà kwoty
odzyskane przez Fundusz z mas upad∏oÊci banków.
W przypadku gdyby fundusze ochrony Êrodków gwarantowanych i Êrodki pieni´˝ne gromadzone przez BFG (fundusz pomocowy, fundusze w∏asne) okaza∏y si´ niewystarczajàce dla realizacji zobowiàzaƒ Funduszu z tytu∏u wyp∏aty Êrodków gwarantowanych, mo˝liwe jest uzyskanie
wsparcia finansowego poprzez zaciàgni´cie kredytu w NBP. W dalszej kolejnoÊci istnieje mo˝liwoÊç podniesienia stawki tworzenia przez banki funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych do
wysokoÊci 0,8%. Dotychczas jednak nie wystàpi∏a potrzeba pozyskania dodatkowych Êrodków
pieni´˝nych na realizacj´ zobowiàzaƒ gwarancyjnych Funduszu.
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Zakres i wysokoÊç gwarancji
Zgodnie z ustawà o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ochronie podlegajà Êrodki z∏o˝one na imiennych rachunkach bankowych oraz nale˝noÊci wynikajàce z innych czynnoÊci bankowych nast´pujàcych podmiotów (nazwanych w ustawie deponentami):
• osób fizycznych,
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej, o ile posiadajà one zdolnoÊç
prawnà,
• szkolnych kas oszcz´dnoÊci i pracowniczych kas zapomogowo-po˝yczkowych.
W przypadku rachunków wspólnych prawo do kwoty gwarantowanej przys∏uguje ka˝demu
wspó∏posiadaczowi rachunku. Gwarancji podlegajà równie˝ wierzytelnoÊci do banku z tytu∏u zapisu bankowego na wypadek Êmierci oraz z tytu∏u kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile
wierzytelnoÊci te sta∏y si´ wymagalne przed dniem zawieszenia dzia∏alnoÊci banku.
Gdy sàd og∏osi upad∏oÊç banku, uprawnionym osobom wyp∏acana jest kwota gwarantowana. Górna jej granica jest okreÊlana jako równowartoÊç w z∏otych ustawowo okreÊlonej kwoty wyra˝onej w euro. W jej ramach mieszczà si´ równie˝ odsetki naliczone do dnia og∏oszenia upad∏oÊci
banku. Wszystkie nale˝noÊci deponenta w stosunku do banku (niezale˝nie od rodzaju i waluty,
w jakiej sà nominowane) sà sumowane, a nast´pnie kompensowane ze zobowiàzaniami deponenta wobec banku, tworzàc podstaw´ wyliczenia nale˝nej deponentowi kwoty gwarantowanej.
Ârodki gwarantowane sà wyp∏acane w z∏otych wed∏ug kursu Êredniego, publikowanego
przez Narodowy Bank Polski, z dnia og∏oszenia przez sàd upad∏oÊci banku, przy czym:
• równowartoÊç w z∏otych do 1000 euro wyp∏acana jest w 100%,
• równowartoÊç w z∏otych ponad 1000 euro do 22 500 euro wyp∏acana jest w 90%.

Dzia∏alnoÊç gwarancyjna w 2005 roku
W 2005 roku, podobnie jak w trzech poprzednich latach, nie upad∏ ˝aden bank. Dzia∏alnoÊç
gwarancyjna Funduszu by∏a wi´c skoncentrowana na realizowaniu wyp∏at Êrodków gwarantowanych klientom Banku Staropolskiego SA w Poznaniu (upad∏ego w 2000 roku) oraz Banku Spó∏dzielczego we W∏odowicach, którzy z ró˝nych przyczyn nie odebrali wczeÊniej nale˝nych im kwot.
Wyp∏aty te dokonywane by∏y na podstawie przedk∏adanych przez syndyków list uzupe∏niajàcych.
W dniu 11 lutego 2005 roku, w zwiàzku z up∏ywem 5 lat od dnia og∏oszenia upad∏oÊci2
Banku Staropolskiego SA, przedawni∏y si´ roszczenia 2626 deponentów na ∏àcznà kwot´
1 459,7 tys. z∏. W przypadku 95 by∏ych klientów tego banku roszczenia ∏àczne w wysokoÊci
362,8 tys. z∏ nadal by∏y uznawane.
Zgodnie z ustawà o BFG po og∏oszeniu upad∏oÊci banku, w wyznaczonym terminie, wyp∏aty Êrodków gwarantowanych dokonywane sà przez syndyka. Po up∏ywie tego terminu niewykorzystane Êrodki zwracane sà Funduszowi. W 2005 roku w Biurze Funduszu wyp∏acono Êrodki
gwarantowane 168 deponentom na ∏àcznà kwot´ 355,2 tys. z∏.
Dodatkowo na podstawie uzupe∏niajàcych list deponentów przedk∏adanych przez syndyka
masy upad∏oÊci Banku Staropolskiego SA do akceptacji przez BFG wyp∏acono 99 wierzycielom
139,5 tys. z∏. Listy te obejmowa∏y osoby, które nie by∏y wymienione na pierwotnej liÊcie. Wyp∏at
tych dokonywa∏ syndyk ze Êrodków p∏ynnych upad∏ego banku.

2

Roszczenia deponentów wobec Funduszu ulegajà przedawnieniu po 5 latach od dnia og∏oszenia upad∏oÊci banku.
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Ârodki odzyskane z mas upad∏oÊci banków i ich rozliczenie
W 2005 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny odzyska∏ 984,3 tys. z∏ z tytu∏u wierzytelnoÊci
zg∏oszonych do mas upad∏oÊci banków, w zwiàzku z przekazaniem syndykom w ubieg∏ych
latach Êrodków pieni´˝nych na wyp∏aty dla deponentów. Ârodki te odzyskano z podzia∏u mas
upad∏oÊci 11 banków. Na koniec grudnia 2005 roku prowadzono 19 post´powaƒ, a suma
wierzytelnoÊci BFG wynosi∏a 490 429,4 tys. z∏.
Zgodnie z ustawà o BFG Êrodki odzyskane z mas upad∏oÊci banków mogà byç wykorzystywane wy∏àcznie na finansowanie kolejnych wyp∏at kwot gwarantowanych.
¸àczna wartoÊç Êrodków odzyskanych przez BFG z masy upad∏oÊci banków wynios∏a
60 838,9 tys. z∏.

System pomocy zagro˝onym bankom
Cele i zasady dzia∏alnoÊci pomocowej
Drugim podstawowym celem dzia∏alnoÊci BFG jest wspieranie restrukturyzacji banków zagro˝onych niebezpieczeƒstwem niewyp∏acalnoÊci, a tym samym ochrona deponentów przed
potencjalnà utratà depozytów ulokowanych w tych bankach. Zgodnie z ustawà o BFG pomoc
mo˝e byç udzielana w formie po˝yczek, gwarancji lub por´czeƒ, a tak˝e nabywania wierzytelnoÊci banków, na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez banki.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi dzia∏alnoÊç pomocowà z zachowaniem nast´pujàcych zasad:
• przestrzegania równoÊci banków w dost´pie do Êrodków pomocowych przez stosowanie
jednolitych i przejrzystych kryteriów oraz procedur przyznawania pomocy,
• wspierania dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci w bankach przy udziale silnych kapita∏owo inwestorów,
• inspirowania wnioskodawców do poszukiwania dodatkowych, poza pomocà ze Êrodków
BFG, êróde∏ wsparcia finansowego dla realizacji programów post´powania naprawczego,
• zapewnienia wysokiej efektywnoÊci pomocy, m.in. poprzez okreÊlenie w umowach o udzielenie po˝yczki konkretnych warunków, których spe∏nienie przez bank powinno przyczyniç
si´ do trwa∏ego odzyskania wyp∏acalnoÊci. Warunki te dotyczy∏y:
–
racjonalizacji kosztów dzia∏ania,
–
przeznaczania ca∏oÊci zysków wypracowanych dzi´ki pomocy finansowej Funduszu na
pokrycie strat,
–
inwestowania Êrodków uzyskanych w zwiàzku z otrzymaniem pomocy w bezpieczne,
a zarazem rentowne instrumenty finansowe.
Zgodnie z art. 20 ustawy o BFG udzielenie pomocy finansowej mo˝liwe jest po spe∏nieniu
okreÊlonych warunków, a w szczególnoÊci:
• uznaniu przez Zarzàd Funduszu wyników badania sprawozdania finansowego dotyczàcego dzia∏alnoÊci banku ubiegajàcego si´ o pomoc, a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy na przej´cie banku, po∏àczenie si´ banków lub zakup akcji (udzia∏ów) innego banku
– wyników badania sprawozdaƒ finansowych obu banków,
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•

przedstawieniu przez bank programu post´powania naprawczego pozytywnie zaopiniowanego przez Komisj´ Nadzoru Bankowego, a w przypadku przej´cia lub po∏àczenia si´ banków zakupu akcji (udzia∏ów) innego banku – pozytywnej opinii Komisji Nadzoru Bankowego o celowoÊci tych dzia∏aƒ,
•
wykazaniu, ˝e wysokoÊç wnioskowanej po˝yczki, gwarancji lub por´czenia nie jest wy˝sza
ni˝ ∏àczna maksymalna kwota z tytu∏u gwarancji w tym banku, liczona jako suma Êrodków
gwarantowanych na rachunkach deponentów, a w przypadku wniosku o udzielenie pomocy finansowej w celu przej´cia lub po∏àczenia z innym bankiem – nie jest wy˝sza ni˝ suma
Êrodków gwarantowanych na rachunkach deponentów w banku przejmowanym,
• udokumentowaniu, ˝e nastàpi∏o wykorzystanie dotychczasowych funduszy w∏asnych banku na pokrycie strat banku ubiegajàcego si´ o pomoc lub banku przejmowanego.
Rada Funduszu okreÊli∏a zasady, formy, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej podmiotom obj´tym obowiàzkowym systemem gwarantowania Êrodków pieni´˝nych oraz okreÊli∏a
kryteria oceny niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci.

Warunki udzielania pomocy finansowej w 2005 roku
Warunki udzielania pomocy finansowej w formie po˝yczek, obowiàzujàce w 2005 roku by∏y
nast´pujàce:
• podstaw´ ustalania oprocentowania po˝yczek stanowi∏a stopa redyskonta weksli ustalana
przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej,
• oprocentowanie w skali roku kszta∏towa∏o si´ na poziomie 0,1 stopy redyskonta weksli,
• prowizja wynosi∏a:
–
dla banków komercyjnych 0,3% kwoty po˝yczki,
–
dla banków spó∏dzielczych 0,1% kwoty po˝yczki,
• okres korzystania z po˝yczki – do 5 lat, przy czym w uzasadnionych przypadkach okres ten
móg∏ byç wyd∏u˝ony do 10 lat,
• wyp∏ata po˝yczki – jednorazowo lub w transzach,
• odsetki – naliczane i pobierane w okresach kwartalnych, a sp∏aty kapita∏u – w ratach kwartalnych lub pó∏rocznych,
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝liwe by∏o zastosowanie karencji w sp∏acie
kapita∏u.

Pomoc dla banków w 2005 roku
Wiele uwagi poÊwi´cono dzia∏aniom zapobiegajàcym upad∏oÊci Banku Przemys∏owego SA
w ¸odzi. Od 2001 r. bank ten ponosi∏ straty. Brak realizacji programu post´powania naprawczego spowodowa∏ koniecznoÊç ustanowienia zarzàdu komisarycznego. Do dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych w∏àczy∏ si´ Getin Bank SA, który w drugiej po∏owie 2004 roku z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie po˝yczki na przej´cie Banku Przemys∏owego SA. JednoczeÊnie podj´to ustalenia, przy
wspó∏udziale Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, w sprawie programu restrukturyzacyjnego oraz warunków pomocy BFG. Po spe∏nieniu wszystkich warunków formalnych Fundusz
udzieli∏ Bankowi w styczniu 2005 roku po˝yczki w wysokoÊci 447 000,0 tys. z∏ na 6 lat.
Zapobie˝enie upad∏oÊci tego Banku mia∏o szczególne znaczenie dla jednostek samorzàdowych miasta ¸odzi, ze wzgl´du na wysokoÊç ich depozytów, które tylko cz´Êciowo zosta∏yby
obj´te gwarancjami BFG.
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W 2005 r. z wnioskami o pomoc finansowà wystàpi∏y dwa banki spó∏dzielcze. W obu przypadkach chodzi∏o o wsparcie finansowe zwiàzane z przejmowaniem innych banków spó∏dzielczych zagro˝onych niewyp∏acalnoÊcià. Przejmowane banki zosta∏y w∏àczone w struktury
banków, które podj´∏y si´ ich sanacji, na podstawie programów post´powania naprawczego.
¸àczna pomoc wynios∏a 35 590 tys. z∏.

Sp∏aty po˝yczek
W ciàgu 2005 r. sp∏aconych zosta∏o 19 po˝yczek na ∏àcznà kwot´ 716 399,7 tys. z∏. WÊród
banków, które ca∏kowicie sp∏aci∏y swoje zobowiàzania by∏ m.in. Wschodni Bank Cukrownictwa SA
oraz 12 banków, które w 2002 roku podj´∏y si´ jego restrukturyzacji. By∏a to nietypowa forma
sanacji, z uwagi na niemo˝noÊç znalezienia strategicznego inwestora. Z inicjatywy Generalnego
Inspektora Nadzoru Bankowego podj´to jednak dzia∏ania majàce doprowadziç do zapobie˝enia
upad∏oÊci tego Banku. W tym celu zawarte zosta∏o porozumienie 12 banków, które ponios∏yby
najwi´ksze koszty (ok. 450 mln z∏) w przypadku koniecznoÊci wyp∏aty Êrodków gwarantowanych
klientom WBC SA o ∏àcznej wartoÊci 514,9 mln z∏. Ponadto klienci straciliby ok. 190 mln depozytów nieobj´tych gwarancjami Funduszu. Oznacza to, ˝e skutki by∏yby bardziej dotkliwe ni˝
w przypadku upad∏oÊci Banku Staropolskiego SA.
Usuni´cie niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci polega∏o na obj´ciu akcji WBC SA przez
uczestników porozumienia, którzy otrzymali wsparcie finansowe ze strony BFG w postaci po˝yczek
na zakup tych akcji. Ponadto WBC SA równie˝ otrzyma∏o po˝yczk´ na samodzielnà sanacj´.
Ta zupe∏nie nowatorska operacja zakoƒczy∏a si´ ca∏kowitym sukcesem. W 2005 roku pojawi∏ si´ inwestor – Getin Bank SA – zainteresowany zakupem akcji Banku. Zakoƒczony zosta∏
proces realizacji programu naprawczego, b´dàcego podstawà do udzielenia przez BFG pomocy finansowej.
Na koniec 2005 r. z pomocy Funduszu korzysta∏o 13 banków, którym udzielono 18 po˝yczek. Zad∏u˝enie z tego tytu∏u wynios∏o 1 414 003,2 tys. z∏.

Po˝yczki z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych
Cele i zasady udzielania po˝yczek z frbs
Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych,
ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny kontynuowa∏ dzia∏ania polegajàce na udzielaniu pomocy finansowej na procesy ∏àczeniowe banków spó∏dzielczych, których êród∏em finansowania by∏ utworzony w 2001 roku fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych.
Zgodnie z tà ustawà BFG otrzyma∏ Êrodki w wysokoÊci 123 409,7 tys. z∏ z przeznaczeniem
na wsparcie procesów ∏àczeniowych w sektorze banków spó∏dzielczych i na zwiàzane z tym
przedsi´wzi´cia inwestycyjne, w szczególnoÊci na ujednolicenie:
• programów i sprz´tu informatycznego,
• technologii bankowej,

14

Raport Roczny 2005

• procedur finansowo-ksi´gowych,
• oferty produktowej i us∏ug bankowych,
a tak˝e na nabycie akcji banku zrzeszajàcego.
Pomoc finansowa z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych jest udzielana wy∏àcznie tym bankom spó∏dzielczym, które dokona∏y po∏àczenia z innymi bankami, liczàc od daty
okreÊlonej na 3 lata przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy (tj. po 28 stycznia 1998 roku), lub
dokona∏y nabycia akcji banków zrzeszajàcych w okresie 3 lat od dnia obowiàzywania ustawy
(tj. przed 28 stycznia 2004 roku) oraz spe∏nia∏y kryterium wyp∏acalnoÊci i posiada∏y zdolnoÊç do
sp∏aty zaciàgni´tych po˝yczek.

Warunki udzielania pomocy finansowej w 2005 roku
Warunki udzielania pomocy na wsparcie procesów ∏àczeniowych i realizacj´ inwestycji oraz
na nabycie akcji banku zrzeszajàcego w 2005 roku przedstawiono poni˝ej.

Warunki udzielania pomocy finansowej z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych w 2005 r.
Warunki udzielania pomocy:

– oprocentowanie po˝yczki
w skali roku
– prowizja

Cel pomocy:
na wsparcie procesów
∏àczeniowych
i realizacj´ inwestycji

na nabycie akcji
banku zrzeszajàcego

0,1 stopy redyskonta weksli
okreÊlanej przez Rad´ Polityki
Pieni´˝nej

0,05 stopy redyskonta weksli
okreÊlanej przez Rad´ Polityki
Pieni´˝nej

0,1% kwoty po˝yczki, potràcana z kwoty po˝yczki

– okres korzystania z po˝yczki

maksymalnie 5 lat

– karencja w sp∏acie kapita∏u

maksymalnie 2 lata

– wyp∏ata po˝yczki

jednorazowo

– sp∏ata odsetek

kwartalnie

– sp∏ata kapita∏u

w ratach pó∏rocznych

Po˝yczki udzielone w 2005 roku
Wnioski banków dotyczy∏y pomocy finansowej zarówno na wsparcie procesów ∏àczeniowych i realizacj´ zwiàzanych z nimi inwestycji, jak i na zakup akcji banków zrzeszajàcych. Cz´Êç
banków, która korzysta∏a ju˝ z po˝yczek, wystàpi∏a o wyd∏u˝enie okresu korzystania oraz zastosowanie karencji w sp∏acie kapita∏u.
Do koƒca 2005 r. udzielono 15 po˝yczek, z czego 10 dotyczy∏o wniosków z∏o˝onych jeszcze w 2004 roku, na ∏àcznà kwot´ 25 409 tys. z∏.
Struktura tych po˝yczek wyglàda∏a nast´pujàco:
8 – na wsparcie procesów ∏àczeniowych i realizacj´ inwestycji – na kwot´ 18 846 tys. z∏;
4 – bankom ju˝ korzystajàcym z pomocy finansowej udzielonej w poprzednich latach,
w zwiàzku z poniesieniem przez te banki dodatkowych nak∏adów na inwestycje nieprzewidziane we wczeÊniejszych wnioskach – na kwot´ 6 251 tys. z∏;
3 – na nabycie akcji banków zrzeszajàcych – na kwot´ 312 tys. z∏.
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Sp∏aty po˝yczek
W ciàgu 2005 roku banki sp∏aci∏y kapita∏ o wartoÊci 14 288,5 tys. z∏. Ca∏kowicie zwrócono
12 po˝yczek.
Na koniec 2005 roku ze 101 po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych
korzysta∏o 79 banków. ¸àczna wartoÊç udzielonej pomocy finansowej wynios∏a 119 518,7 tys. z∏.

Kontrola wykorzystania pomocy finansowej BFG
Kontrole bezpoÊrednie w bankach
W 2005 roku przeprowadzono 30 kontroli bezpoÊrednich w bankach korzystajàcych z
pomocy BFG.

Kontrole bezpoÊrednie w bankach korzystajàcych z pomocy BFG w 2005 r.
Liczba kontroli

Banki korzystajàce z pomocy
z funduszu
pomocowego

z funduszu
restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych

z obu funduszy

Banki komercyjne

5

-

-

Banki spó∏dzielcze

2

22

1

Razem

7

22

1

Zakres przeprowadzonych kontroli
Zakres kontroli bezpoÊrednich w bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu pomocowego obejmowa∏ ocen´:
• zgodnoÊci wykorzystania Êrodków pomocowych z celami ustawowymi oraz celami okreÊlonymi w umowach po˝yczek,
• efektywnoÊci wykorzystania Êrodków pomocowych,
• realizacji programów post´powania naprawczego lub restrukturyzacji przej´tych banków,
• sytuacji ekonomiczno-finansowej banków, w tym kszta∏towania si´ podstawowych wskaêników ekonomicznych na tle Êrednich sektora banków spó∏dzielczych lub komercyjnych,
• realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów po˝yczek.
W bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych
kontrole dotyczy∏y oceny:
• zgodnoÊci wykorzystania Êrodków z ustawà o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich
zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych,
• wyp∏acalnoÊci banków,
• zdolnoÊci do sp∏aty po˝yczek,
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•
•

•
•
•
•
•

realizacji prognoz finansowych przedstawionych przez banki na etapie wnioskowania
o udzielenie po˝yczki,
realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów po˝yczek.
W bankach tych analizowano tak˝e efektywnoÊç przeprowadzonych procesów ∏àczeniowych.
We wszystkich kontrolowanych bankach oceniano równie˝:
funkcjonowanie systemów informacji zarzàdczej,
organizacj´ i sprawnoÊç dzia∏ania kontroli wewn´trznej,
postanowienia zawarte w statutach oraz podstawowe regulacje wewn´trzne i ich zgodnoÊç
z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
realizacj´ zobowiàzania wynikajàcego z art. 26 ustawy o BFG w zakresie lokowania aktywów stanowiàcych pokrycie funduszu ochrony Êrodków gwarantowanych,
realizacj´ postanowieƒ zawartych w art. 111 ustawy Prawo bankowe oraz art. 38b ustawy
o BFG, tj.:
–
zobowiàzania dotyczàcego informowania klientów banku o jego sytuacji ekonomiczno-finansowej,
–
obowiàzku informowania klientów o uczestnictwie banku w systemie gwarantowania
depozytów i zasadach jego funkcjonowania.

Wyniki kontroli
We wszystkich kontrolowanych bankach korzystajàcych z po˝yczek z funduszu pomocowego stwierdzono, i˝ otrzymane Êrodki by∏y wykorzystywane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach po˝yczek. W wi´kszoÊci przypadków odnotowano pozytywne
wyniki realizacji programów post´powania naprawczego.
W przypadku banków, które korzystajà z po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych, nie zg∏oszono zastrze˝eƒ do sposobu wykorzystania po˝yczek oraz nie odnotowano zagro˝enia sp∏aty zobowiàzaƒ wobec Funduszu.
Wnioski z kontroli bezpoÊrednich pozwoli∏y na stwierdzenie, i˝ przeprowadzone procesy ∏àczeniowe umo˝liwi∏y bankom:
• spe∏nienie kryteriów okreÊlonych w art. 172 ustawy Prawo bankowe w zakresie wymogów
kapita∏owych,
• zwi´kszenie bezpieczeƒstwa ich funkcjonowania, w tym unowoczeÊnienie stosowanych
systemów informatycznych,
• rozszerzenie skali dzia∏ania oraz oferty produktowej,
• popraw´ warunków pracy i obs∏ugi klientów.
Zidentyfikowane w toku kontroli problemy znalaz∏y swoje odzwierciedlenie w formu∏owanych
zaleceniach pokontrolnych. Dotyczy∏y one zw∏aszcza koniecznoÊci ograniczania ryzyka kredytowego, zwi´kszenia dyscypliny ponoszonych kosztów oraz poprawy efektywnoÊci dzia∏ania.
Zwracano równie˝ uwag´ na potrzeb´ dostosowania regulacji wewn´trznych do obowiàzujàcych przepisów prawa oraz do stanu faktycznie istniejàcego po przeprowadzonym procesie ∏àczeniowym. Formu∏owano tak˝e wnioski dotyczàce poprawy jakoÊci zarzàdzania bankiem oraz
podniesienia poziomu skutecznoÊci funkcjonowania kontroli wewn´trznej.
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Wykonywanie funkcji kuratora
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego, sprawowa∏
w 2005 roku funkcj´ kuratora nadzorujàcego realizacj´ programu post´powania naprawczego
przez Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA zrzeszajàcy 354 banki spó∏dzielcze.
Kurator wyniki swojej pracy przedstawia∏ w kwartalnych sprawozdaniach przesy∏anych do
Komisji Nadzoru Bankowego. Analizà tych dokumentów zajmowa∏a si´ tak˝e Rada Funduszu.

Gromadzenie i analiza informacji o bankach
èród∏a informacji o bankach
Podstawowym êród∏em informacji o bankach sà sprawozdania finansowe, które Bankowy
Fundusz Gwarancyjny otrzymuje od Narodowego Banku Polskiego na mocy ustawy o BFG oraz
porozumienia z NBP, zawartego w 1997 r.3 Banki korzystajàce z pomocy finansowej BFG przesy∏ajà – zgodnie z umowami po˝yczek – sprawozdania finansowe bezpoÊrednio do Funduszu.
Kolejne êród∏o stanowià informacje przekazywane Funduszowi bezpoÊrednio przez banki
na podstawie zarzàdzenia nr 19/2002 Prezesa NBP z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez banki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego4. Ich
uzupe∏nieniem sà uzyskiwane przez BFG informacje pozasprawozdawcze.

Ocena sytuacji sektora bankowego
Dane sprawozdawcze banków oraz informacje pozasprawozdawcze sà wykorzystywane
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do monitorowania i analizowania sytuacji sektora bankowego, w tym odr´bnie sektora banków komercyjnych i spó∏dzielczych, a tak˝e poszczególnych
banków zidentyfikowanych jako zagro˝one. Podstawowym celem tych prac jest ustalenie, czy
w sektorze nie wyst´puje zagro˝enie wyp∏acalnoÊci okreÊlonych banków, które wymaga∏oby
podj´cia odpowiednich dzia∏aƒ przez Fundusz oraz inne instytucje w ramach sieci bezpieczeƒstwa finansowego.
BFG wypracowa∏ w∏asnà metodyk´ oceny sytuacji banków i generowanych zagro˝eƒ dla
bezpieczeƒstwa zgromadzonych w nich depozytów. Na podstawie analizy wskaêników obejmujàcych wszystkie sfery dzia∏alnoÊci banków oraz uzupe∏niajàc jà o informacje pozasprawozdawcze, nadaje bankom indywidualnà ocen´ (tzw. rating). W zale˝noÊci od ratingu banki sà kwalifikowane do grupy o wysokim, Êrednim albo niskim stopniu zagro˝enia bezpieczeƒstwa depozytów. W ten sposób powstaje tzw. macierz (mapa) zagro˝eƒ, która dostarcza szybkiej informacji
o sytuacji ka˝dego banku oraz o poziomie generowanego ryzyka w sektorze bankowym. Banki,
których ryzyko niewyp∏acalnoÊci ocenia si´ jako wysokie, podlegajà pog∏´bionej ocenie majàcej
na celu identyfikacj´ êróde∏ powsta∏ego zagro˝enia.

3
4
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Znowelizowane 31 stycznia 2005 r.
Przewiduje si´ nowelizacj´ tego zarzàdzenia.
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Analiza danych sprawozdawczych wszystkich banków pozwala na ocen´ bezpieczeƒstwa
ca∏ego sektora bankowego. Syntetyczny wynik tej oceny prezentowany jest w postaci tzw. indeksu zagro˝enia5. Zmiany poziomu indeksu odzwierciedlajà zmiany oceny bezpieczeƒstwa sektora.
Zmiany sytuacji w sektorze bankowym sà monitorowane równie˝ za pomocà obserwacji po∏o˝enia banków w macierzy zagro˝eƒ w kolejnych okresach sprawozdawczych (tzw. macierzy
migracji).
W ciàgu 2005 roku zarówno indeks, jak i kierunki migracji banków w macierzy ulega∏y poprawie, tj. przewa˝a∏o przemieszczanie si´ banków z grup o wy˝szym do grup o ni˝szym stopniu zagro˝enia. Na wykresie zamieszczono poziomy indeksów w sektorze banków komercyjnych
i spó∏dzielczych w cyklu kwartalnym od koƒca 2003 do koƒca 2005 roku.

Indeks zagro˝enia dla sektorów banków komercyjnych i spó∏dzielczych
w okresie grudzieƒ 2003 r. – grudzieƒ 2005 r.
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Wykorzystujàc wnioski z analiz dotyczàcych sytuacji sektora bankowego, Fundusz opracowa∏ prognoz´ wielkoÊci i struktury depozytów, aktywów i zobowiàzaƒ pozabilansowych wa˝onych ryzykiem w sektorze bankowym oraz wielkoÊci zobowiàzaƒ gwarancyjnych BFG. W oparciu o t´ prognoz´ Fundusz rozpoczà∏ prace nad strategià d∏ugookresowej akumulacji Êrodków
finansowych przy za∏o˝onej ich relacji do zobowiàzaƒ gwarancyjnych BFG, wynikajàcych z wielkoÊci depozytów w sektorze bankowym, uwzgl´dniajàcà jednoczeÊnie niski poziom obcià˝enia
banków kosztami finansowania systemu gwarantowania. Takà polityk´ prowadzà fundusze gwarancyjne m.in. w niektórych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych.
Na podstawie przedstawionych analiz i ocen Rada BFG ustali∏a stawki tworzenia przez banki funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych oraz op∏aty rocznej na 2006 rok.
Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e koszty funkcjonowania polskiego systemu gwarantowania depozytów obcià˝ajàce banki, nale˝à do najni˝szych w krajach Unii Europejskiej i w 2005
roku wynosi∏y zaledwie 0,36% kosztów dzia∏ania banków.

5

Indeks zagro˝enia prezentuje ∏àcznà, standaryzowanà ocen´ efektywnoÊci, wyp∏acalnoÊci, jakoÊci aktywów oraz
jakoÊci zobowiàzaƒ pozabilansowych udzielonych, wa˝onà udzia∏em ka˝dego banku w depozytach sektora bankowego. Indeks zagro˝enia liczony jest odr´bnie dla banków komercyjnych i spó∏dzielczych. Jest on prezentowany w skali
od 0 (brak zagro˝enia) do 100% (maksymalne zagro˝enie).
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Monitorowanie banków korzystajàcych z pomocy finansowej BFG
Szczegó∏owe procedury monitorowania banków korzystajàcych z ró˝nych form pomocy
finansowej BFG obejmowa∏y:
–
ocen´ sytuacji ekonomiczno-finansowej,
–
realizacj´ programów post´powania naprawczego,
–
ocen´ efektywnoÊci udzielonej pomocy,
–
ocen´ zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowach po˝yczek.
W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci formu∏owano zalecenia adresowane do zarzàdów tych banków. W stosunku do banków korzystajàcych z po˝yczek z frbs stosowano uproszczone procedury monitorowania. Oceniano przede wszystkim prawid∏owoÊç wykorzystania
udzielonej przez Fundusz pomocy finansowej.

Wspó∏praca z instytucjami krajowymi

Zasady wspó∏pracy BFG z organami w∏adzy ustawodawczej i wykonawczej, a tak˝e
z Najwy˝szà Izbà Kontroli oraz Narodowym Bankiem Polskim zosta∏y okreÊlone w ustawie
o BFG, a tak˝e innych aktach prawnych. Prezes Zarzàdu BFG jest cz∏onkiem Komisji Nadzoru
Bankowego.
Sta∏a wspó∏praca mi´dzy BFG a Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego, który jest
organem wykonawczym KNB, dotyczy∏a g∏ównie wymiany informacji dotyczàcych potencjalnych
zagro˝eƒ w sektorze bankowym.
W 2005 roku, podobnie jak w poprzednich latach, w siedzibie Funduszu zorganizowano
spotkanie Êrodowiska bankowego z udzia∏em przedstawicieli Zwiàzku Banków Polskich oraz
Krajowego Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych w sprawie projektowanej wysokoÊci stawki tworzenia przez banki funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych oraz stawki obowiàzkowej op∏aty
rocznej na 2006 rok. Omawiano tak˝e za∏o˝enia finansowania systemu gwarantowania depozytów do 2010 roku.
Konsultowano z Urz´dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestie informowania klientów tych banków, które przekszta∏ci∏y si´ w oddzia∏y instytucji kredytowych pochodzàcych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiana ta oznacza∏a bowiem przejÊcie do systemu gwarantowania depozytów kraju, w którym znajduje si´ siedziba banku.
Fundusz opiniowa∏ wiele aktów prawnych dotyczàcych rynku finansowego w ramach
uzgodnieƒ mi´dzyresortowych, w tym m.in.: nowelizacji ustawy o Funduszu Por´czeƒ Unijnych
oraz rozporzàdzenia Rady Ministrów i Ministra Finansów dotyczàcego Prawa o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi. Fundusz aktywnie uczestniczy∏ w wypracowaniu stanowiska
strony polskiej odnoÊnie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie us∏ug
p∏atniczych na Rynku Wewn´trznym.
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Wspó∏praca mi´dzynarodowa

Wa˝nà cz´Êç aktywnoÊci Funduszu stanowi∏a dzia∏alnoÊç na forum mi´dzynarodowym.
W paêdzierniku 2005 r. odby∏o si´ w Warszawie III doroczne spotkanie cz∏onków Europejskiego
Forum Gwarantów Depozytów (European Forum of Depsit Insurers) po∏àczone z konferencjà nt.
10 lat dzia∏alnoÊci BFG. By∏a to naturalna okazja do podsumowania doÊwiadczeƒ BFG oraz uzyskanych osiàgni´ç w zakresie wzmacniania poczucia bezpieczeƒstwa wÊród klientów banków.
Przedstawiciele Funduszu uczestniczyli tak˝e w wielu konferencjach organizowanych przez
EFDI poÊwi´conych ró˝nym aspektom funkcjonowania instytucji gwarancyjnych oraz w Mi´dzynarodowym Forum Gwarantowania Depozytów na zaproszenie Banku Centralnego Chin. Szczególnie cenna by∏a mo˝liwoÊç dzielenia si´ doÊwiadczeniami w zakresie gwarantowania depozytów z krajami przechodzàcymi transformacje ustrojowe. W siedzibie Funduszu goÊci∏y delegacje Banku Centralnego Czarnogóry, a tak˝e Wietnamu, Gruzji i Rosji.
Fundusz przygotowa∏ projekt pierwszego porozumienia pomi´dzy polskim a zagranicznym
systemem gwarantowania depozytów. Dotyczy∏ on wspó∏pracy polskiego i szwedzkiego systemu, który ma szczególnie du˝e znaczenie dla klientów szwedzkich banków dzia∏ajàcych w Polsce w formie oddzia∏ów.

Dzia∏alnoÊç informacyjno-promocyjna

W upowszechnianiu wiedzy o systemie gwarantowania depozytów oraz BFG zarówno
wÊród klientów, jak i pracowników banków wa˝ny element stanowi∏y opracowania uwzgl´dniajàce dziesi´cioletnià dzia∏alnoÊç i dorobek Funduszu, a zw∏aszcza:
• ksià˝ka pt.: „Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na Êwiecie. Dziesi´ç lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”,
• rozszerzona wersja „Raportu rocznego BFG za 2004”, zawierajàca dodatek „10 lat dzia∏alnoÊci BFG – synteza liczbowa i kalendarium”,
• Biuletyn BFG zawierajàcy mi´dzy innymi informacje o dzia∏alnoÊci Funduszu w ostatnich 10
latach,
• artyku∏y oraz wywiady prasowe i radiowe z cz∏onkami Zarzàdu (m.in. w: „Rzeczpospolitej”,
„Gazecie Bankowej”, „Nowym ˚yciu Gospodarczym”, „Eurostudencie”, radiu PIN).
Kontynuowana by∏a równie˝ tradycyjna ju˝ forma propagowania wiedzy o systemie gwarantowania depozytów w postaci folderów informacyjnych udost´pnionych klientom banków.
Wa˝nym elementem kszta∏towania wiedzy o BFG by∏a witryna internetowa Funduszu
(www.bfg.pl). Zamieszczane sà tam informacje dotyczàce nie tylko najbardziej aktualnych wydarzeƒ, ale tak˝e opracowania i raporty z ca∏ego okresu funkcjonowania BFG. Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e bezpoÊrednie po∏àczenia z tymi stronami znajdujà si´ w witrynach internetowych
banków.
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Mo˝liwoÊç bliskiego i prawie bezpoÊredniego kontaktu z pracownikami banków i klientami
instytucji finansowych stwarza poczta elektroniczna. Odpowiadajàc na liczne korespondencje,
przekazywano informacje dotyczàce zarówno sposobu wykonywania zadaƒ wynikajàcych
z ustawy o BFG, jak i zasad funkcjonowania Funduszu, interesujàcych z punktu widzenia studentów i pracowników naukowych, specjalizujàcych si´ w problematyce finansowo-bankowej.
W omawianym okresie podpisane zosta∏o tak˝e porozumienie pomi´dzy BFG i Narodowym
Bankiem Polskim w sprawie udost´pniania portalowi edukacyjnemu NBP opracowaƒ przygotowywanych przez pracowników Funduszu.
Istotnà formà propagowania wiedzy o dzia∏alnoÊci BFG by∏y tak˝e referaty wyg∏oszone
przez przedstawicieli Funduszu na seminariach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych.
W siedzibie Funduszu zorganizowano dwa tego typu seminaria – z udzia∏em mi´dzy innymi
przedstawicieli nauki i praktyki bankowej – poÊwi´cone ewolucji funkcji gwarancyjnej i pomocowej BFG oraz kierunków zmiany zasad jej finansowania w Êwietle dotychczasowych doÊwiadczeƒ krajowych i zagranicznych.
Ciekawsze wystàpienia prezentowane na tych seminariach oraz teoretyczne rozwa˝ania dotyczàce dzia∏alnoÊci Funduszu publikowane sà na ∏amach periodyku „Bezpieczny Bank”.
W 2005 roku ukaza∏y si´ 3 kolejne numery tego czasopisma. Publikacje te stanowi∏y istotne êród∏o informacji nie tylko o polskim systemie gwarantowania depozytów, ale równie˝ o rozwiàzaniach zagranicznych oraz o najwa˝niejszych zmianach regulacyjnych dotyczàcych sektora bankowego. Ponadto przygotowano do druku numer specjalny w j´zyku angielskim, poÊwi´cony
mi´dzynarodowemu seminarium, zorganizowanemu wspólnie przez BFG i Europejskie Forum
Gwarantów Depozytów (EFDI).

W∏adze Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Sk∏ad organów Funduszu
Ustawowymi organami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sà: Rada Funduszu (11-osobowa) i Zarzàd Funduszu (5-osobowy).
W 2005 roku Rada pracowa∏a w sk∏adzie:
Przewodniczàcy Rady:
Cz∏onkowie Rady:
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W¸ADYS¸AW BAKA
JANUSZ CZARZASTY
BARTOSZ DRABIKOWSKI
WOJCIECH KWAÂNIAK
JACEK OSI¡SKI
RYSZARD PAZURA
KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ
JAN SZAMBELA¡CZYK
EWA ÂLESZY¡SKA-CHAREWICZ
ANDRZEJ WIÂNIEWSKI
GRZEGORZ WÓJTOWICZ

Zarzàd IV kadencji pracowa∏ w sk∏adzie:
Prezes Zarzàdu:
Zast´pca Prezesa Zarzàdu:
Cz∏onkowie Zarzàdu:

EWA KAWECKA-W¸ODARCZAK
HANNA KRAJEWSKA
MARIA PAWELSKA
JERZY W. PIETREWICZ
MAREK PY¸A

Organizacja Biura Funduszu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny swoje ustawowe zadania realizuje poprzez Biuro, w którego strukturze wyodr´bnionych jest siedem departamentów, stanowisko kontroli wewn´trznej
i Sekretariat Rady Funduszu.
Poszczególne komórki organizacyjne wykonujà nast´pujàce zadania:
• Departament Gwarantowania Depozytów wykonuje zadania zwiàzane z gwarantowaniem
depozytów bankowych, dochodzeniem wierzytelnoÊci Funduszu z tytu∏u przekazania syndykom Êrodków na wyp∏aty depozytów w upad∏ych bankach oraz ze wspó∏pracà zagranicznà;
• Departament Dzia∏alnoÊci Pomocowej realizuje zadania zwiàzane z udzielaniem pomocy
finansowej bankom w sytuacji niebezpieczeƒstwa niewyp∏acalnoÊci (z funduszu pomocowego) oraz po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych;
• Departament Analiz gromadzi i analizuje informacje dotyczàce bie˝àcej sytuacji banków,
sporzàdza oceny i prognozy rozwoju ich sytuacji w przysz∏oÊci, a tak˝e realizuje zadania
zwiàzane z monitorowaniem sytuacji banków, którym Fundusz udzieli∏ pomocy;
• Departament Kontroli realizuje zadania zwiàzane z kontrolà sytuacji banków, którym Fundusz udzieli∏ pomocy oraz z realizacjà funkcji kuratora;
• Departament Finansowy realizuje zadania zwiàzane z gospodarkà finansowà, prowadzeniem ksi´gowoÊci oraz rozliczeniami Funduszu;
• Departament Prawny zapewnia obs∏ug´ prawnà Funduszu, reprezentuje Fundusz w post´powaniach sàdowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekajàcymi;
• Departament Organizacyjny zapewnia obs∏ug´ organizacyjnà Zarzàdu i Biura Funduszu,
prowadzi sprawy zwiàzane z zatrudnianiem pracowników, organizacjà pracy, obs∏ugà administracyjnà oraz odpowiada za technicznà, informatycznà, lokalowà i materialnà infrastruktur´ Biura;
• Stanowisko Kontroli Wewn´trznej realizuje zadania zwiàzane z badaniem prawid∏owoÊci
i zgodnoÊci dzia∏ania komórek organizacyjnych Biura Funduszu z przepisami prawa i regulacjami wewn´trznymi;
• Sekretariat Rady prowadzi obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjnà oraz technicznà Rady
Funduszu w wykonywaniu zadaƒ statutowych.
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Ponadto istnieje pi´ç sta∏ych, mi´dzydepartamentalnych komitetów i zespo∏ów:
• Komitet ds. Zarzàdzania Aktywami, który kszta∏tuje i nadzoruje polityk´ lokowania wolnych
Êrodków finansowych Funduszu;
• Komitet ds. Oceny Wniosków Pomocowych, którego zadaniem jest opiniowanie przygotowywanych przez Departament Dzia∏alnoÊci Pomocowej wniosków w sprawie udzielenia
bankom pomocy finansowej z funduszu pomocowego oraz po˝yczek z funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych;
• Zespó∏ ds. Systemu Informowania Kierownictwa, do którego nale˝y opracowywanie, monitorowanie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu przekazywania informacji kluczowych dla dzia∏alnoÊci Funduszu pomi´dzy komórkami organizacyjnymi;
• Zespó∏ ds. Wspó∏pracy Zagranicznej, którego zadaniem jest merytoryczne wspieranie
wspó∏pracy z zagranicznymi instytucjami gwarantowania depozytów;
• Zespó∏ Redakcyjny Witryny Internetowej, który zapewnia prawid∏owe funkcjonowanie witryny internetowej Funduszu.

Zatrudnienie
W Biurze Funduszu Êrednioroczne zatrudnienie wynios∏o 83,5 etatów. Wy˝sze wykszta∏cenie posiada∏o 74 pracowników, co stanowi 82,2% ogó∏u zatrudnionych. Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali∏o 9 osób, kontynuujàc nauk´ w formie studiów doktoranckich, podyplomowych
i licencjackich. Ârednia wieku wynosi∏a 42 lata.

Przeglàd Dyrektywy 94/19/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie
systemów gwarantowania depozytów

W 2005 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny aktywnie uczestniczy∏ w pracach zwiàzanych
z dokonywanym przez Komisj´ Europejskà przeglàdem Dyrektywy 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Przeglàd ten obejmuje nast´pujàce zagadnienia: minimalny poziom gwarancji (obecnie 20 tys. euro), definicj´ depozytu,
sposób finansowania systemów gwarantowania, podzia∏ kompetencji mi´dzy instytucje gwarantowania kraju goszczàcego i macierzystego, relacje mi´dzy systemami gwarantowania depozytów a bankami centralnymi. W ramach wspomnianych prac Bankowy Fundusz Gwarancyjny
opracowa∏ dokument pt. „Komentarz Czech, W´gier, Litwy, Polski i S∏owacji na temat planowanego przeglàdu Dyrektywy 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów”, który
powsta∏ w wyniku konsultacji prowadzonych przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów i BFG
z przedstawicielami odpowiednich instytucji z zainteresowanych krajów.
Nast´pnie wspólne stanowisko krajów Europy Ârodkowej zosta∏o przedstawione Komisji
Europejskiej przez Ministerstwo Finansów RP. Prace zwiàzane z przeglàdem Dyrektywy
94/19/WE b´dà kontynuowane w 2006 roku.
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2005

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa, Polska
Telefon +48 (0) 22 523 4000
Faks + 48 (0) 22 523 4040
www.pwc.com/pl

OPINIA BIEG¸EGO REWIDENTA O SKRÓCONYM RAPORCIE
FINANSOWYM DLA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
RADY MINISTRÓW, RADY FUNDUSZU I ZARZÑDU
BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO.
Za∏àczony skrócony raport finansowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. z siedzibà
w Warszawie, przy ul. ks.Ignacego Jana Skorupki 4 (zwanego dalej „Funduszem”) zosta∏ sporzàdzony przez Zarzàd Funduszu na podstawie zbadanego pe∏nego rocznego sprawozdania
finansowego Funduszu za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. („sprawozdania
finansowego Funduszu”).
PrzeprowadziliÊmy badanie pe∏nego rocznego sprawozdania finansowego Funduszu na
podstawie, którego sporzàdzono skrócony raport finansowy. W dniu 3 marca 2006 r. wydaliÊmy
opini´ bez zastrze˝eƒ o tym sprawozdaniu finansowym.
Naszym zdaniem przedstawiony w dalszej cz´Êci skrócony raport finansowy jest we wszystkich istotnych aspektach zgodny w zaprezentowanym zakresie z pe∏nym rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu, które stanowi∏o podstaw´ do jego sporzàdzenia.
Dla pe∏nego zrozumienia sytuacji majàtkowej i finansowej Funduszu oraz jego wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., nale˝y czytaç pe∏ne sprawozdanie finansowe Banku, wraz z opinià i raportem z badania bieg∏ego rewidenta dotyczàcà tego
sprawozdania finansowego.
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.:

Antoni F. Reczek
Prezes Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 90011/503

Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ
finansowych pod numerem 144

Warszawa, 17 lipca 2006 r.
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BILANS
NA DZIE¡ 31 GRUDNIA 2005 R.
AKTYWA

w z∏
Informacja
dodatkowa

I.

Ârodki pieni´˝ne
1. Ârodki pieni´˝ne w kasie
2. Ârodki pieni´˝ne na rachunku bie˝àcym
3. Ârodki pieni´˝ne na rachunku specjalnym
rozliczeƒ gwarancyjnych
4. Ârodki pieni´˝ne na rachunku
lokat terminowych
5. Ârodki pieni´˝ne Zak∏adowego Funduszu
Âwiadczeƒ Socjalnych

II. Nale˝noÊci od instytucji finansowych

3.

31.12.2005 r.

31.12.2004 r.

487 064,69

306 099 408,16

2 931,45

3 983,61

316 509,64

983 355,14

1 798,65

1 798,65

0,00

305 000 000,00

165 824,95

110 270,76

1 534 680 605,82 1 793 375 819,06

1. Nale˝noÊci od banków z tytu∏u:
a) obowiàzkowych wp∏at na rachunek
specjalny rozliczeƒ gwarancyjnych
b) naliczeƒ sk∏adek rocznych na
fundusz pomocowy
c) udzielonych po˝yczek z funduszu pomocowego
d) udzielonych po˝yczek z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych
e) zrealizowanych gwarancji i por´czeƒ
f) nabytych nale˝noÊci
2. Nale˝noÊci od pozosta∏ych instytucji finansowych
III. Nale˝noÊci od bud˝etu paƒstwa
IV. Pozosta∏e nale˝noÊci i roszczenia

4.

V. Papiery wartoÊciowe

5.

–

–

–

–

1 415 109 725,36

1 684 907 797,82

119 570 880,46

108 468 021,24

–

–

–
–

–
–

–

–

0,00

107,27

3 322 105 411,00 2 471 344 532,00

1. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe:
a) emitentów paƒstwowych

3 322 105 411,00

2 471 344 532,00

–

–

a) w instytucjach finansowych

–

–

b) w pozosta∏ych jednostkach

–

–

b) innych emitentów
2. Akcje, udzia∏y

VI. WartoÊci niematerialne i prawne

6.

0,00

5 199,30

VII. Rzeczowy majàtek trwa∏y

6.

68 599 588,53

70 605 793,27

VIII.Inne aktywa

–

–

IX. Rozliczenia mi´dzyokresowe

–

–

SUMA AKTYWÓW
Nale˝noÊci warunkowe
a) z tytu∏u wierzytelnoÊci zg∏oszonych
do masy upad∏oÊci
b) pozosta∏e nale˝noÊci
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4 925 872 670,04 4 641 430 859,06
12.

490 429 379,23

494 711 628,62

490 429 379,23

494 711 628,62

–

–

BILANS
NA DZIE¡ 31 GRUDNIA 2005 R.
PASYWA

I.

w z∏
Informacja
dodatkowa

31.12.2005 r.

31.12.2004 r.

8.

49 109 583,77

49 888 857,87

–

–

49 109 583,77

49 888 857,87

9.

1 158 710,82

1 574 730,06

10.

250 000,00

250 000,00

–

–

Zobowiàzania
1. Zobowiàzania wobec syndyka masy upad∏oÊci z tytu∏u
wyp∏at w ramach systemu gwarantowania Êrodków
2. Zobowiàzania pozosta∏e

II. Rozliczenia mi´dzyokresowe bierne
i przychody przysz∏ych okresów
III. Rezerwy
1. Rezerwy na ryzyko zwiàzane z udzielonymi gwarancjami
2. Rezerwy na ryzyko zwiàzane z udzielonymi por´czeniami
3. Inne rezerwy na ryzyko
IV. Fundusz statutowy

7.

V. Fundusz zapasowy

7.

VI. Fundusz pomocowy

7.

–

–

250 000,00

250 000,00

1 282 711 688,72 1 171 074 526,39
510 000 000,00

470 000 000,00

2 797 732 634,55 2 673 485 622,78

1. Fundusz pomocowy do wykorzystania

1 383 729 489,55

990 082 733,78

2. Fundusz pomocowy wykorzystany

1 414 003 145,00

1 683 402 889,00

123 409 688,87

123 409 688,87

3 890 938,87

15 011 488,87

119 518 750,00

108 398 200,00

–

–

165 824,95

110 270,76

VII. Fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych

7.

1. Fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych
do wykorzystania
2. Fundusz restrukturyzacji banków spó∏dzielczych wykorzystany
VIII.Fundusz z aktualizacji wyceny
IX. Fundusze specjalne i inne pasywa
X. Wynik finansowy

11.

161 334 538,36

151 637 162,33

1. Zysk (wartoÊç dodatnia)

161 334 538,36

151 637 162,33

2. Strata (wartoÊç ujemna)

–

–

SUMA PASYWÓW
Zobowiàzania pozabilansowe

4 925 872 670,04 4 641 430 859,06
–

–
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES ZAKO¡CZONY 31 GRUDNIA 2005 R.
w z∏

I.

Informacja
dodatkowa

12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2005 r.

12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2004 r.

13.

18 361 942,40

22 407 094,65

1. Przychody z tytu∏u odsetek

16 995 452,44

20 985 957,83

2. Przychody z tytu∏u prowizji

1 366 409,00

1 420 190,70

–

–

0,41

66,53

80,55

879,59

–

–

Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej

3. Przychody z tytu∏u odsetek za opóênienia
w dokonywaniu przez banki wp∏at na realizacj´
wyp∏at gwarantowanych
4. Przychody z tytu∏u odsetek za opóênienia
w dokonywaniu przez banki op∏at rocznych
5. Przychody z tytu∏u odsetek za opóênienia w sp∏atach
przez banki po˝yczek i odsetek od po˝yczek
II. Koszty realizacji zadaƒ statutowych
1. Odsetki z tytu∏u kredytów otrzymanych z NBP

–

–

2. Pozosta∏e

–

–

III. Wynik dzia∏alnoÊci statutowej (I-II)

18 361 942,40

22 407 094,65

IV. Wynik na operacjach finansowych

160 416 437,37

148 216 512,75

158 926 706,02

146 893 523,03

1 489 731,35

1 322 989,72

16 621 353,09

16 587 990,67

3 243 595,42

3 452 703,35

1. Papierami wartoÊciowymi
2. Pozosta∏ych
V. Koszty dzia∏alnoÊci Funduszu
1. Us∏ugi obce
2. Wynagrodzenia

10 694 552,74

10 633 376,06

3. Narzuty na wynagrodzenia

1 340 206,37

1 298 709,76

4. Pozosta∏e

1 342 998,56

1 203 201,50

2 301 673,63

2 509 456,29

0,00

150 000,00

–

–

1 587 137,20

425 987,57

VI. Amortyzacja Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych
VII. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoÊci
VIII.Rozwiàzanie rezerw i zmniejszenia dotyczàce aktualizacji
IX. Pozosta∏e przychody
X. Pozosta∏e koszty
XI. Wynik z dzia∏alnoÊci operacyjnej (III+IV-V-VI-VII+VIII+IX-X)
XII. Wynik na operacjach nadzwyczajnych (strata)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne

107 951,89

164 985,68

161 334 538,36

151 637 162,33

–

–

–

–

–

–

161 334 538,36

151 637 162,33

1. Zysk (wartoÊç dodatnia)

161 334 538,36

151 637 162,33

2. Strata (wartoÊç ujemna)

–

–

XIII.Wynik finansowy funduszu (XI+XII)
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SPRAWOZDANIE Z PRZEP¸YWU ÂRODKÓW PIENI¢˚NYCH
ZA OKRES ZAKO¡CZONY 31 GRUDNIA 2005 R.
w z∏
12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2005 r.

12 miesi´cy
zakoƒczonych
31.12.2004 r.

161 334 538,36

151 637 162,33

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

Wynik finansowy netto (zysk/strata)

II. Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja

2 301 673,63

2 509 456,29

2. Rezerwy na nale˝noÊci zagro˝one, tworzone w ci´˝ar kosztów

–

–

3. Inne rezerwy tworzone w ci´˝ar kosztów dzia∏alnoÊci Funduszu

–

150 000,00

107,27

470,25

(723 719,91)

1 607 401,17

6. Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych

–

74 650,60

7. Zmiana stanu przychodów przysz∏ych okresów

–

–

4. Zmiana stanu nale˝noÊci i roszczeƒ
5. Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych
(z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów) oraz funduszów specjalnych

8. Pozosta∏e pozycje

3 676,00

–

162 916 275,35

155 979 140,64

–

–

(293 945,59)

(411 499,34)

(816 971 437,92)

86 614 429,64

IV. Udzielone/Zwrócone po˝yczki z funduszu pomocowego

269 399 744,00

(84 432 556,00)

V. Udzielone/Zwrócone po˝yczki z funduszu restrukturyzacji
banków spó∏dzielczych

(11 120 550,00)

(29 581 947,00)

–

–

(33 789 441,08)

(8 859 255,64)

–

–

(592 775 630,59)

(36 670 828,34)

–

–

II. Zmiana stanu funduszu pomocowego (wp∏ata sk∏adki rocznej)

124 247 011,77

186 197 235,98

III. Zmiana stanu funduszu restrukturyzacji banków spó∏dzielczych

–

–

IV. Zaciàganie/Sp∏ata krótkoterminowych kredytów
i po˝yczek bankowych

–

–

V. Zap∏acone/Zwrócone odsetki

–

–

VI. Pozosta∏e pozycje

–

–

III. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I±II)
B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
I.

Nabycie/Sprzeda˝ wartoÊci niematerialnych i prawnych

II. Nabycie/Sprzeda˝ sk∏adników rzeczowego majàtku trwa∏ego
III. Nabycie/Sprzeda˝ bonów skarbowych, bonów
pieni´˝nych Narodowego Banku Polskiego, obligacji

VI. Nabyte/Zbyte wierzytelnoÊci
VII. Otrzymane/Zwrócone odsetki
VIII.Pozosta∏e pozycje
IX. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej (I±II±III±IV±V±VI±VII±VIII)
C. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej
I.

Zmiana stanu funduszu statutowego

VII. Ârodki pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej
(I±II±III±IV±V±VI)

124 247 011,77

186 197 235,98

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+B+C)

(305 612 343,47)

305 505 548,28

306 099 408,16

593 859,88

487 064,69

306 099 408,16

E. Ârodki pieni´˝ne na poczàtek roku obrotowego
F. Ârodki pieni´˝ne na koniec roku obrotowego (D+E)
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
tel. 022 58 30 700, 022 58 30 701
e-mail: kancelaria@bfg.pl, www.bfg.pl

