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KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 2 marca 2018 r.
Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
21/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. informuje, że w wyniku przeglądu portfela kredytowego
przeprowadzonego według stanu na dzień 30 września 2017 r. i decyzji Emitenta o dokonaniu odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych, Emitent dokonuje korekty
skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku opublikowanego w dniu 27 października
2017 r.

W Śródrocznym Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat w pozycji "Przychody z tytułu odsetek"
podano wartość 841 331 tys. zł, podczas gdy wartość po korekcie to 827 684 tys. zł. W pozycji "Wynik z
tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych"
podano wartość -219 031 tys. zł, podczas gdy wartość po korekcie to -239 699 tys. zł. W pozycji "Podatek
dochodowy" podano wartość -101 059 tys. zł, podczas gdy wartość po korekcie to -94 646 tys. zł.

Tym samym w Śródrocznym Skonsolidowanym Rachunku Zysków i Strat

w pozycji "Wynik z tytułu

odsetek" zamiast wartości 552 455 tys. zł powinna zostać wskazana wartość 538 808 tys. zł, w pozycji
"Wynik z działalności operacyjnej" zamiast wartości 328 939 tys. zł powinna zostać wskazana wartość
294 624 tys. zł, w pozycji "Zysk (strata) brutto" zamiast

wartości 341 306 tys. zł powinna zostać

wskazana wartość 306 991 tys. zł, w pozycji "Zysk (strata) netto" zamiast wartości 240 247 tys. zł
powinna zostać wskazana wartość 212 345 tys. zł, a w pozycji „Suma aktywów” zamiast wartości 23 372
520 tys. zł powinna zostać wskazana wartość 23 344 302 tys. zł.

Skorygowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku Emitent przekaże niezwłocznie systemem ESPI.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) w związku z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
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