Ład korporacyjny

1. Przestrzeganie dobrych praktyk
W 2009 roku Bank Zachodni WBK S.A. z naleŜytą starannością przestrzegał wszystkich zasad ładu
korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, który został
uchwalony przez Radę Nadzorczą Giełdy w dniu 4 lipca 2007 roku (Uchwała Nr 12/1170/2007) i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku. Wspomniany zbiór przyjęto do stosowania w pełnym zakresie w
oparciu o uchwałę Zarządu Banku nr 87/2007 z dnia 5 grudnia 2007 roku oraz uchwałę Rady
Nadzorczej nr 1/2008 z dnia 22 stycznia 2008 roku. Obowiązujące zasady dobrych praktyk dostępne
są na stronie internetowej Banku w zakładce „Relacje inwestorskie”.
Dokumenty korporacyjne Banku Zachodniego WBK S.A., w tym m.in. statut, regulamin Walnych
Zgromadzeń oraz regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej zawierają zapisy w pełni zgodne z
obowiązującą wersją „dobrych praktyk”. Proces naleŜytego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
oraz norm kształtowania relacji z otoczeniem rynkowym wspierają teŜ procedury wewnętrzne Banku,
w których określone zostały zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie.
W poprzednich okresach Bank stosował się do zasad określonych w „Dobrych praktykach w spółkach
publicznych 2005” (lata 2005-2007) oraz w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych w roku 2002"
(lata 2002-2004).

2. Papiery wartościowe emitenta
Znaczne pakiety akcji
Zgodnie z wiedzą Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., na dzień zatwierdzenia raportu Grupy
Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009 rok (26 lutego 2010 roku), jedynym znaczącym
akcjonariuszem banku był AIB European Investments Ltd. z siedzibą w Dublinie (więcej na temat
kapitału zakładowego i akcjonariatu w Rozdziale II, część 2. „Kapitał zakładowy, akcjonariat i
notowania akcji”).
Uprawnienia i ograniczenia dot. papierów wartościowych emitenta
Bank Zachodni WBK S.A. nie wyemitował papierów wartościowych, które dawałyby ich posiadaczom
specjalne uprawnienia kontrolne lub ograniczałyby prawa kapitałowe. Nie występują teŜ ograniczenia
dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta.

3. Organy władzy
Sposób działania i uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. (WZA) odbywa się w trybie i na
zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Statucie
Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Regulaminie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku
Zachodniego WBK S.A. Treść Statutu i Regulaminu WZA dostępna jest do wglądu na stronach
internetowych Banku.
WZA podejmuje uchwały w sprawach zastrzeŜonych do jego kompetencji, w szczególności w
przepisach kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego oraz Statucie Banku.
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Zasadnicze uprawnienia akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
Uprawnienia akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. i sposób ich wykonywania zostały określone
w Regulaminie WZA Banku i wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Przebieg ostatniego Zwyczajnego WZA
W dniu 21 kwietnia 2009 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Banku Zachodniego WBK S.A. (ZWZA), które zatwierdziło sprawozdania przedłoŜone przez Zarząd i
Radę Nadzorczą za 2008 rok, uchwaliło podział zysku netto oraz udzieliło członkom Zarządu i Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku. ZWZA zatwierdziło zmiany do
statutu spółki i przyjęło jednolity tekst tego dokumentu. Nowe zapisy wynikały z konieczności
dostosowania ww. aktu do stanu faktycznego w zakresie wykonywanych przez Bank czynności oraz
kompetencji członków Zarządu. Wzmocniły ponadto niezaleŜność audytu wewnętrznego wskutek
rozszerzenia nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą nad systemem kontroli wewnętrznej
zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe i uchwały Komisji Nadzoru Finansowego Nr 383/2008 z
dnia 17 grudnia 2008 roku. Zmiany wprowadzone do Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. zostały
zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisane do krajowego rejestru sądowego w
dniu 13 maja 2009 roku.
Tryb wprowadzania zmian do statutu
Bank Zachodni WBK S.A. wprowadza zmiany do statutu zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Skład Rady Nadzorczej
PoniŜej zaprezentowano skład Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia
2009 roku.
Funkcja w Radzie Nadzorczej

Skład na 31.12.2009

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

1.

Aleksander Szwarc

Członkowie Rady Nadzorczej:

2.

Gerry Byrne

3.

Waldemar Frąckowiak

4.

Aleksander Galos

5.

Maeliosa OhOgartaigh

6.

John Power

7.

Jacek Ślotała

WyŜej wymienione osoby zostały powołane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia
18 kwietnia 2008 roku na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. W zatwierdzonym składzie znajdował
się takŜe James O’Leary, który w dniu 21 kwietnia 2009 roku złoŜył rezygnację z funkcji członka Rady i
w tym samym dniu zakończył swoją pracę w organie nadzorującym.
Zasady działania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK S.A. działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych
oraz Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej Banku, których treść dostępna jest na stronie internetowej
spółki.
Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich aspektach jego działalności.
Decyzje organu nadzorującego mają formę uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów w
głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w kwestiach przewidzianych
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przez prawo, w sprawach osobowych i na wniosek dowolnego członka Rady, zaakceptowany przez
Radę w głosowaniu tajnym. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ
trzy razy w roku obrotowym. Mają one formę jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym
miejscu lub komunikowania się Rady przy pomocy środków telekomunikacyjnych i audiowizualnych.
Komitety Rady Nadzorczej
Rada moŜe powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie ich pracami. W
Banku Zachodnim WBK funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej: Komitet ds. Strategii
Komunikacji Marki, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu.
Skład Komitetów Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:
Komitet Rady Nadzorczej

L.p.

Funkcja

Skład Komitetu

Komitet ds. Strategii Komunikacji Marki

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący
Członek
Przewodniczący
Członkowie:

Gerry Byrne
Jacek Ślotała
Gerry Byrne
Aleksander Szwarc
Jacek Ślotała
John Power
Waldemar Frąckowiak
Aleksander Galos
Maeliosa OhOgartaigh

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet Audytu

Przewodniczący
Członkowie:

Komitet ds. Strategii Komunikacji Marki nadzoruje działania na rzecz wzmacniania poŜądanej percepcji
marki Banku i jego rozpoznawalności. Monitoruje ponadto politykę zaangaŜowania społecznego banku
i jej realizację, a takŜe budŜet przeznaczony na marketing, promocję i cele społeczne.
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń opracowuje plany sukcesji w Zarządzie Banku, rekomenduje
członków Zarządu i przeprowadza coroczny przegląd ich wynagrodzeń. Rozpatruje i monitoruje polityki
oraz praktyki stosowane w ramach systemu wynagradzania w Banku i w spółkach zaleŜnych.
Komitet Audytu sprawuje nadzór nad procesem sporządzania sprawozdawczości finansowej Banku
oraz zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, a takŜe monitoruje niezaleŜność biegłego rewidenta
i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Większość składu Komitetu Audytu
stanowili niezaleŜni członkowie rady.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku status niezaleŜnego członka Rady posiadały następujące osoby:
Waldemar Frąckowiak, Aleksander Galos, John Power, Aleksander Szwarc oraz Jacek Ślotała.
Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz funkcjonujących w jej ramach komitetów
wraz ze sprawozdaniami Rady z badania raportu rocznego Banku i Grupy Kapitałowej oraz oceną
działalności tych podmiotów publikowane są w raportach bieŜących informujących rynek o treści
uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK. Na
dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, ostatni raport bieŜący z taką zawartością opatrzony jest
numerem referencyjnym 10/2009, dotyczy ZWZA z dnia 21 kwietnia 2009 roku i nawiązuje do
działalności banku, jego grupy kapitałowej oraz rady nadzorczej w 2008 roku.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.
W 2009 ROKU

3

Skład Zarządu
PoniŜej zaprezentowano skład Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Funkcja w Zarządzie

Skład na 31.12.2009

Prezes Zarządu:

1.

Mateusz Morawiecki

Członkowie Zarządu:

2.

Paul Barry

3.

Andrzej Burliga

4.

Declan Flynn

5.

Justyn Konieczny

6.

Janusz Krawczyk

7.

Jacek Marcinowski

8.

Michael McCarthy

9.

Marcin Prell

10. Mirosław Skiba
11. Feliks Szyszkowiak

WyŜej wymienione osoby zostały powołane przez Radę Nadzorczą w dniu 21 kwietnia 2009 roku na
okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
W porównaniu ze stanem sprzed 12 miesięcy, skład Zarządu Banku zwiększył się o jedną osobę. Na
podstawie uchwały Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 16 grudnia 2008 roku,
Michael McCarthy objął stanowisko Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. nadzorującego
nowo utworzony Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej ze skutkiem od 1 lutego 2009.
Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających
Członkowie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. są powoływani i odwoływani zgodnie z przepisami
Kodeksu spółek handlowych i Prawa bankowego oraz postanowieniami statutu Banku.
Zarząd Banku składa się co najmniej z trzech członków (włącznie z prezesem), powoływanych na
okres trzyletniej wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej połowa członków Zarządu
powinna posiadać obywatelstwo polskie. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa,
następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez
radę nadzorczą lub walne zgromadzenie w dowolnym czasie.
Uprawnienia osób zarządzających
Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. zarządza Bankiem i reprezentuje go. Wszelkie sprawy
niezastrzeŜone - na mocy przepisów prawa lub statutu - do kompetencji innych władz Banku wchodzą
w zakres działania Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna
wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych. MoŜe teŜ - w drodze
uchwały - udzielić upowaŜnień do podejmowania takich decyzji komitetom Banku lub innym osobom.
Członkowie Zarządu prowadzą sprawy spółki wspólnie, a w szczególności: określają misję Banku,
wyznaczają długoterminowe plany działania i strategiczne cele Banku, ustalają załoŜenia dla planów
biznesowych i finansowych Banku, zatwierdzają plany i monitorują ich wykonywanie, regularnie
informują Radę Nadzorczą o sytuacji Banku w zakresie i terminach uzgodnionych z tym organem,
powołują komitety stałe i doraźne oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych
komitetów. W skład komitetów wchodzą członkowie Zarządu oraz osoby spoza Zarządu. Wśród
funkcjonujących w Banku komitetów stałych wymienić moŜna m.in. Komitet Zarządzania Ryzykiem,
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Komitet Kredytowy, Komitet Rezerw, Forum Polityk Kredytowych, Komitet ALCO, Komitet Zarządzania
Ryzykiem Operacyjnym, Komitet Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, Komitet Limitów na Rynku
Międzybankowym, Komitet Nakładów Inwestycyjnych, Komitet ds. Strategii Produktów
Oszczędnościowych i Inwestycyjnych.
Poszczególni członkowie Zarządu nie posiadają szczególnych uprawnień, w tym równieŜ do
podejmowania decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji.
Zasady działania Zarządu
Zarząd działa w szczególności na podstawie Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, Statutu
Banku oraz Regulaminu Zarządu Banku, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Banku.
Sposób reprezentacji Banku określa Statut, zgodnie z którym do składania oświadczeń woli umocowani
są: a) Prezes Zarządu samodzielnie oraz b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek
Zarządu działający łącznie z Prokurentem albo dwaj prokurenci działający łącznie. Mogą być
ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą wymienioną w punkcie b) lub
innym pełnomocnikiem.
Decyzje Zarządu mają formę uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu
jawnym. W głosowaniu tajnym Zarząd podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych przez
prawo, w sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu (zaakceptowany
przez Zarząd w głosowaniu tajnym). Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb. Mają one
formę jednoczesnego zgromadzenia członków Zarządu w jednym miejscu lub komunikowania się
członków Zarządu przy pomocy środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych.
Pozostałe informacje dotyczące Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej i Członków Zarządu
Informacje na temat wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009
roku i okresie porównywalnym zaprezentowano w nocie objaśniającej nr 46 zawartej w
„Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za
2009 rok”.
Umowy między Bankiem Zachodnim WBK S.A. a osobami zarządzającymi
Członkowie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. zawarli umowy o zakazie konkurencji po
zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Banku. W przypadku niepowołania na nową kadencję lub
odwołania, Członkom Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa. Odprawa nie przysługuje w
przypadku przyjęcia propozycji dalszego zatrudnienia w strukturach Banku.
Akcje Banku w posiadaniu członków zarządu i rady nadzorczej
Na dzień zatwierdzenia „Raportu rocznego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009
rok” Ŝaden z członków Rady Nadzorczej nie był właścicielem akcji Banku Zachodniego WBK S.A.
PoniŜsza tabela przedstawia zmiany w stanie posiadania tych walorów przez przedstawicieli organu
nadzorującego.
Członkowie Rady

Ilość akcji BZWBK
31.12.2009

31.12.2008

Waldemar Frąckowiak

-

Pozostali członkowie Rady

-

278
-

W związku z realizacją pierwszej edycji programu motywacyjnego ”Akcje za Wyniki” z 2006 roku,
członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. przydzielono 23 084 akcje serii H z łącznej liczby
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115 729 akcji wyemitowanych w ramach podniesienia kapitału spółki (akcje zostały zarejestrowane
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 lipca 2009 roku). Członkowie Zarządu
posiadają ponadto warunkowe prawo do nabycia akcji z tytułu Programu Motywacyjnego II i III.
PoniŜsza tabela podsumowuje stan posiadania akcji Banku Zachodniego WBK S.A. i uprawnień do nich
przez Członków Zarządu na dzień zatwierdzenia raportu rocznego za 2009 rok.

Członkowie Zarządu

31.12.2009

31.12.2008

Ilość akcji
Ilość uprawnień
BZ WBK
Mateusz Morawiecki
Paul Barry
Andrzej Burliga
Declan Flynn

3 591

Ilość akcji
Ilość uprawnień
BZ WBK

9 961

-

13 552

-

-

-

-

1 606

4 417

-

6 023

-

-

-

-

Justyn Konieczny

3 591

7 847

-

11 438

Janusz Krawczyk

3 397

6 661

-

10 058

Jacek Marcinowski

3 397

6 661

-

10 058

Michael McCarthy

-

-

-

-

Marcin Prell

2 530

6 661

-

9 191

Mirosław Skiba

1 575

2 813

-

4 388

Feliks Szyszkowiak
Suma

3 438

6 661

-

10 058

23 125

51 682

-

74 766

4. System kontroli sprawozdań finansowych
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
W Grupie Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który
wspomaga procesy decyzyjne i zwiększa skuteczność działań organizacji, zapewniając wiarygodność
sprawozdawczości finansowej oraz zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. System
kontroli wewnętrznej dostosowany jest do struktury organizacyjnej oraz systemu zarządzania ryzykiem
i obejmuje jednostki Centrum Wsparcia Biznesu, oddziały oraz spółki zaleŜne. Za opracowanie,
wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli
wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku. Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem sprawuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.
Proces przygotowania danych finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej jest
zautomatyzowany i oparty na skonsolidowanej Księdze Głównej oraz Hurtowni Danych. Przygotowanie
danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i
akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Przetwarzanie danych na
potrzeby sprawozdawczości finansowej jest procesem objętym specjalistycznymi kontrolami
wewnętrznymi. Specjalnemu nadzorowi poddawane są takŜe wszelkie manualne korekty, w tym
decyzje zarządcze.
W ramach zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, Bank śledzi
zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych odnoszących się do wymogów sprawozdawczych
banków i na bieŜąco aktualizuje stosowne zasady rachunkowości oraz zakres i formę ujawnień w
sprawozdaniach finansowych. Bank sprawuje teŜ funkcje kontrolne w stosunku do konsolidowanych
spółek zaleŜnych za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radach nadzorczych poszczególnych
podmiotów.
Sprawozdanie finansowe podlega formalnemu zatwierdzeniu przez Komitet ds. Ujawnień, który jest
odpowiedzialny za poprawność danych oraz ich zgodność z przepisami prawa i rekomenduje
Zarządowi Banku jego akceptację.
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Sprawność mechanizmów kontrolnych w procesie sprawozdawczości finansowej podlega dodatkowej,
niezaleŜnej ocenie w ramach corocznej certyfikacji na zgodność z wymogami ustawy Sarbanes-Oxley.
Kontrola wewnętrzna zgodnie z Ustawą Sarbanes-Oxley
Bank Zachodni WBK S.A. – jako członek Grupy AIB – podlega wymogom ustawy Sarbanes-Oxley
(SOX) w zakresie, w jakim dotyczą one Grupy. Ustawa ta wprowadziła rygorystyczne wymogi odnośnie
kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową. Kierownictwo Banku potwierdziło, iŜ w
Grupie Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. - w ramach certyfikacji Grupy AIB na zgodność z
wymogami ustawy Sarbanes-Oxley realizowanej za rok 2009 - nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny
sposób wpłynęłyby na przebieg odpowiednich procesów oraz efektywność systemu kontroli
wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Zgodnie z § 32 pkt 10 Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz normami zawodowymi, w dniu
24 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie wyboru KPMG Audyt Sp. z
o.o. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Banku i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok oraz do badania
wymienionych wyŜej sprawozdań finansowych za 2009 rok. Bank korzystał z usług KPMG Audyt Sp. z
o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych za poprzednie lata obrotowe. Zatrudniał teŜ inne
spółki z Grupy KPMG, które świadczyły na jego rzecz usługi konsultacyjne w zakresie zapewniającym
wymagany poziom bezstronności i niezaleŜności audytora oraz zgodnym z przepisami prawa i
wewnętrznymi politykami.
Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdania finansowe
PoniŜej podano wynagrodzenie otrzymane przez KPMG Audyt Sp. z o.o. z tytułu badania/przeglądu
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w oparciu o zawarte
umowy:
w tys. zł
Wynagrodzenie KPMG Audyt Sp. z o.o.
Wynagrodzenie z tytułu badania w odniesieniu do jednostki dominującej *
Wynagrodzenie z tytułu badania w odniesieniu do jednostek zaleŜnych
Wynagrodzenie z tytułu innych usług poświadczających, w tym przeglądu w
odniesieniu do jednostki dominującej **
Razem

Rok obrotowy
kończący się

Rok obrotowy
kończący się

31.12.2009

31.12.2008

1 019

1 158

451

474

360

563

1 830

2 195

* w oparciu o „ Umowę o badanie sprawozdania finansowego oraz raportu grupowego” z dnia 15 grudnia 2009 r.
** w oparciu o „ Umowę o przegląd sprawozdania finansowego oraz raportu grupowego” z dnia 25 czerwca 2009 r.
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