
Pytania zadane przez Akcjonariusza Banku podczas obrad ZWZ BOŚ S.A. w 
dniu 30 kwietnia 2014 r. oraz odpowiedzi udzielone przez Prezesa Zarządu BOŚ 
S.A.  

1. Dlaczego zmiana w zakresie rozliczania wynagrodzenia z tytułu sprzedaży 
produktów ubezpieczeniowych nie została wskazana w pkt. 3.1 Rocznego 
sprawozdania finansowego BOŚ S.A. za okres dwunastu miesięcy zakończony 
dnia 31 grudnia 2013 r. jako zmiana zasad rachunkowości?  

 
W 2013 roku Bank dokonał zmiany podejścia do rozpoznawania przychodu z tytułu 
opłat i prowizji związanych z produktami ubezpieczeniowymi. W  pkt 3.1. zostało 
zawarte odniesienie do pkt. 3.30 Sprawozdania Finansowego  BOŚ S.A. za okres 
dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., gdzie znajduje się opis 
zmiany wraz z określeniem  wpływu korekt z tego tytułu na pozycje rachunku 
wyników w stosunku uprzednio publikowanych sprawozdań finansowych na dzień 31 
grudnia 2012 roku. Ponadto w nocie 3.8 do sprawozdania zamieszczono opis 
aktualnego sposobu ujmowania tych przychodów. 
 

 
2. Jakiego okresu dotyczą straty z ubiegłych?  

W latach poprzednich przychody z tytułu prowizji od ubezpieczeń były zaliczane 
jednorazowo do wyników Banku. W wyniku zmiany podejścia w zakresie 
rozpoznawania przychodów z tego tytułu jedynie część przychodów 
ubezpieczeniowych może być zaliczona jednorazowo do wyniku Banku. Zgodnie ze 
standardami rachunkowości zmiana podejścia do rozpoznawania przychodów 
dotycząca lat ubiegłych przekłada się na korektę kapitałów własnych Banku w pozycji 
„Strata z lat ubiegłych”. Nie należy tego utożsamiać  z faktycznie poniesionymi 
stratami w tamtym okresie.  Zmiana ta polega wyłącznie na ‘wycofaniu’ części 
przychodów z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w latach ubiegłych, które zostaną 
rozliczone w czasie w latach kolejnych. 
Zmiana podejścia do rozpoznawania przychodów z tytułu wynagrodzenia za 
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych została wykonana retrospektywnie za lata 
2009 - 2012 tj.: w taki sposób jak gdyby zasada ta była stosowana od zawsze. 
 

3. Jakie straty powstały w poszczególnych latach tego okresu? 

 

Zmiana sposobu rozliczania przychodów dotycząca lat ubiegłych znalazła 
odzwierciedlenie w korekcie kapitałów własnych Banku w pozycji „Strata z lat 
ubiegłych” i nie oznacza ona faktycznie poniesionych w tamtym okresie strat.  
Średnia wartość korekty za okres 2010 - 2012 wyniosła ok. 3 - 3,5 mln zł na rok. 
 


