
 

Bank Pocztowy S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010821) 

Oferta publiczna do 10.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie 

wyższej niż 1.000.000.000 PLN 

Niniejszy prospekt emisyjny podstawowy („Prospekt”) został sporządzony w związku z ofertami publicznymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do 10.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 PLN każda 

(„Obligacje”) emitowanych przez spółkę Bank Pocztowy S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości 

nominalnej do 1.000.000.000 PLN („Program”) („Oferta”). 

Na podstawie Prospektu Emitent może przeprowadzać, w ramach emisji danej serii Obligacji, oferty publiczne Obligacji 

podporządkowanych, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) 

(„Ustawa o Obligacjach”) albo Obligacji niepodporządkowanych. 

Obligacje emitowane są w ramach Programu ustanowionego przez Emitenta na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia nowego programu emisji obligacji, uchwały nr XI/16/X/2015 

Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym 

obligacji podporządkowanych, uchwały nr D4/II/54/2015 Zarządu Emitenta z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia nowego 

Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych oraz uchwały nr X2/V/18/DDS/2016 Zarządu Emitenta z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie skierowania publicznej emisji obligacji Banku do inwestorów detalicznych. Obligacje będą emitowane w 

seriach. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na każdą serię Obligacji Emitent opublikuje szczegółowe warunki oferty zgodnie z 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.; „Ustawa o Ofercie 

Publicznej”), które będą miały zastosowanie jedynie do Obligacji danej serii („Ostateczne Warunki Oferty”). Ostateczne Warunki 

Oferty będą zawierały wypełnione informacje pochodzące z wzoru Ostatecznych Warunkach Oferty, stanowiącego Załącznik 2 do 

Prospektu, wraz z załączonym podsumowaniem emisji. Warunki emisji Obligacji każdej serii, sporządzone w formie jednolitego 

dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, zostaną udostępnione przez Emitenta w ten sam sposób, co Prospekt, tj. na 

stronie internetowej Emitenta (www..pocztowy.pl) oraz na stronie Oferującego (www. .ipopemasecurities.pl). 

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt emisyjny podstawowy dla papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym w rozumieniu 

art. 5 ust. 4 lit a Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu 

emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca 

dyrektywę 2001/34/WE (Dz. U. L 345 z 31.12.2003, str. 64, ze zm.) i art. 21 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Prospekt 

został przygotowany zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 

roku wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 

emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. 

U. L 149 z 30.4.2004, str. 3, ze zm.) w związku z zamiarem przeprowadzenia przez Emitenta, w terminie ważności Prospektu, co 

najmniej dwóch emisji Obligacji w odstępie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy. Ostateczne decyzje Emitenta dotyczące emisji 

Obligacji w ramach Programu będą uzależnione od panujących warunków rynkowych, sytuacji finansowej Emitenta oraz jego 

potrzeb w zakresie pozyskania kapitału. 

Inwestowanie w Obligacje wiąże się z ryzykiem właściwym dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykiem związanym z 

działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione 

w części II Prospektu zatytułowanej „Czynniki ryzyka”. 

Obligacje w ramach Programu będą emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia 

Prospektu. Na datę zatwierdzenia Prospektu żadne obligacje Emitenta nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku 

regulowanym. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez Oferującego lub w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Depozyt”). W 

przypadku obligacji zapisanych w ewidencji, po dniu emisji Emitent zamierza ubiegać się o zarejestrowanie Obligacji w Depozycie. 

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach rynku Catalyst. 

OBLIGACJE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O 

PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933). OBLIGACJE ORAZ PROSPEKT 

NIE ZOSTANĄ ZATWIERDZONE PRZEZ ŻADEN ORGAN NADZORU REGULUJĄCY OBRÓT PAPIERAMI 

WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU, TERYTORIUM LUB PAŃSTWA, ZA WYJĄTKIEM POLSKI. 

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI NA PODSTAWIE PROSPEKTU PROWADZONA JEST WYŁĄCZNIE NA 

TERYTORIUM POLSKI. 

Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta  

(www. .pocztowy.pl) oraz Oferującego (www.  .ipopemasecurities.pl). Termin ważności niniejszego Prospektu wynosi 12 miesięcy od 

dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, przy czym nie dłużej niż do upływu dnia przydziału Obligacji w 

ostatniej z ofert publicznych przewidzianych do przeprowadzenia na podstawie Prospektu. 

 

Oferujący 
IPOPEMA Securities S.A. 

 

Prospekt został zatwierdzony w dniu 16 maja 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego 
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I. PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami prawa, zwane dalej „Informacjami”. Informacje te są ponumerowane w sekcjach A–E (A.1–E.7). Niniejsze 

podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Emitenta i w 

przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie. Ponieważ niektóre Informacje nie muszą być 

uwzględnione w przypadku Emitenta lub w przypadku papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, możliwe są luki w 

numeracji omawianych Informacji. W przypadku, gdy włączenie którejś z Informacji jest obowiązkowe ze względu na 

Emitenta lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się zdarzyć, że nie ma istotnych 

danych dotyczących takiej Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis Informacji, z dopiskiem 

„nie dotyczy”. 

Niniejsze podsumowanie zostało sporządzone w odniesieniu do całej Oferty, tj. wszystkich emisji Obligacji dokonywanych na 

podstawie Prospektu w ramach Programu. Podsumowanie dotyczące Obligacji danej serii zostanie każdorazowo załączone 

do Ostatecznych Warunków Oferty publikowanych przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na daną serię Obligacji. 

Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 

Wstęp 

Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery 

wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu. W przypadku 

wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie skarżący 

inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek 

poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. 

Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego 

tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub 

niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w 

przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji, mających 

pomóc inwestorom przy rozważeniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 

A.2 

Zgoda 

Emitenta 

Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie 

Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 

plasowania przez pośredników finansowych. Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego 

pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich 

ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. 

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają 

zastosowanie do wykorzystywania Prospektu. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla 

inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków 

Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty. 

Nie dotyczy. Emitent nie wyraża takiej zgody. 

Dział B – Emitent 

B.1 

Nazwa Emitenta 

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Statutowa nazwa emitenta to Bank Pocztowy Spółka Akcyjna. Emitent używa również nazwy skróconej 

Bank Pocztowy S.A. 

B.2 

Podstawowe 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją 

działalność, a także kraj siedziby emitenta. 
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dane dotyczące 

Emitenta 

Siedzibą Emitenta jest Bydgoszcz, Polska. Emitent jest spółką akcyjną działającą zgodnie z prawem 

polskim, w tym przepisów KSH, Prawa Bankowego, a także przepisów dotyczących działania rynku 

kapitałowego, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi.  

B.4b 

Tendencje 

Informacja na temat jakichkolwiek znanych tendencji mających wpływ na emitenta oraz na branże, 

w których emitent prowadzi działalność. 

Zdaniem Zarządu następujące tendencje dotyczące Banku mogą wpływać na działalność i wyniki 

finansowe Banku przynajmniej w ciągu 2016 r.: 

 akwizycja nowych klientów oraz wzrost ukredytowienia istniejących klientów Banku poprzez 

działania cross-sellingowe; 

 wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych w portfelu kredytowym Banku, co powinno wpłynąć 

na poprawę rentowności portfela kredytowego Banku; 

 kontynuacja pozytywnych trendów w gospodarce; wzrost PKB, zatrudnienia i poziomu 

wynagrodzeń może pozytywnie wpłynąć na wolumen sprzedaży kredytów oraz jakość portfela 

kredytowego, a tym samym na osiągane przez Bank wyniki finansowe; 

 przyspieszenie tempa wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego i gospodarstw domowych, 

co może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki Banku; 

 stopniowa konsolidacja w sektorze bankowy mogąca zwiększać presję konkurencyjną na Bank; 

 wzrastający poziom ubankowienia mieszkańców Polski Regionalnej, co może mieć pozytywny 

skutek dla rozwoju i perspektyw Banku; 

 wdrożenie rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który może pozytywnie wpłynąć na jakość 

portfela kredytowego; 

 nowe obciążenia podatkowe wynikające z ustawy o podatku od niektórych instytucji 

finansowych, które wpłyną negatywnie na osiągane przez Bank wyniki finansowe; 

 wejście w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących 

się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, co może skutkować w 

przyszłości zobowiązaniem Banku do uzupełnienia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców; 

 nowe obciążenia związane z dodatkowymi wpłatami na rzecz BFG, które mogą mieć negatywny 

wpływ na wyniki Banku;  

 rekordowo niskie stopy procentowe, które ograniczają marżę odsetkową netto Banku; marża 

może ulec dalszemu ograniczeniu w przypadku podjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji 

o obniżce głównych stóp procentowych w 2016 r. i tym samym, do czasu wdrożenia działań 

kompensujących, może to negatywnie wpłynąć na poziom przychodów Banku. 

B.5 

Opis Grupy 

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który 

jest częścią grupy. 

Grupę kapitałową Banku na Datę Prospektu tworzą: Bank, jako spółka dominująca, oraz spółki zależne, w 

których Bank posiada 100% udziałów. Na Datę Prospektu spółkami zależnymi od Banku są: Spółka 

Dystrybucyjna Banku Pocztowego sp. z o. o. oraz Centrum Operacyjne sp. z o. o. Spółki te zostały 

utworzone przez Bank w 2010 r. w celu zwiększenia efektywności procesów oraz dywersyfikacji kanałów 

dystrybucji Bank. Do głównych zadań Centrum Operacyjnego należy realizacja operacji bankowych oraz 

obsługa procesów administracyjnych i pomocniczych („back-office”) dla Banku w sposób efektywny i 

optymalny kosztowo. Centrum Operacyjne zarządza efektywnością procesów, odpowiada za mapowanie, 

monitoring i działania optymalizacyjne. Centrum Operacyjne pozyskuje także dodatkowe przychody z 

obsługi klientów zewnętrznych. Bank łączy z Centrum Operacyjnym umowa agencyjna na obsługę 

procesów operacyjnych związanych ze sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Spółka 

Dystrybucyjna została powołana w celu dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów i usług Banku 

oraz wsparcia dotychczasowych kanałów sprzedaży. Jest wyłącznym kanałem sprzedaży i obsługi 

kredytów hipotecznych oraz głównym kanałem sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorstw. Realizuje 

również wychodzące kampanie sprzedażowe oraz zarządza zapasowym call center dla Banku. 

B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 
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Prognozy lub 

szacunki 

wyników 

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników ani wyników szacunkowych oraz zdecydował się 

nie podawać tych informacji w Prospekcie, w związku z czym zgodnie z punktem 8 załącznika XI 

Rozporządzenia o Prospekcie, Prospekt może nie zawierać informacji dotyczących prognoz wyników lub 

wyników szacunkowych. 

B.10 

Zastrzeżenia 

biegłego 

rewidenta 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 

historycznych informacji finansowych. 

Nie dotyczy. Raporty biegłych rewidentów nie zawierały zastrzeżeń w odniesieniu do historycznych 

informacji finansowych. 

B.12 

Wybrane 

historyczne 

informacje 

finansowe 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla 

każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również 

dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres 

poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji 

bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. 

Oświadczenie, że nie wystąpiły żadne istotne niekorzystne zmiany w perspektywach emitenta od 

czasu opublikowania jego ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego 

rewidenta lub zamieścić opis wszystkich istotnych niekorzystnych zmian. 

Opis znaczących zmian w sytuacji finansowej lub handlowej emitenta, które wystąpiły po 

zakończeniu okresu ujętego w historycznej informacji finansowej. 

Wybrane dane bilansowe Grupy 

 
Według stanu na dzień 

AKTYWA 31.12.2015  
 

31.12.2014 

 tys. PLN  tys. PLN 

 
(zbadane) 

 
(zbadane) 

Kasa, środki w Banku Centralnym  426.875 
 

757.643 

Należności od innych banków 45.346  158.269 

Należności z tytułu zakupionych papierów 

wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem 

odkupu 

19.794  0 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 603 
 

1.336 

Instrumenty finansowe zabezpieczające 1.140 
 

0 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5.312.882 
 

5.151.777 
Inwestycyjne aktywa finansowe: 1.248.037 

 
1.519.266 

- dostępne do sprzedaży 803.347 
 

1.100.547 

- utrzymywane do terminu zapadalności 444.690 
 

418.719 
Rzeczowe aktywa trwałe 46.015 

 
47.921 

Wartości niematerialne 54.122 
 

32.401 

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

98 
 

120 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego netto 
19.929 

 
21.020 

Pozostałe aktywa 38.189 
 

21.020 

AKTYWA RAZEM  7.213.030 
 

7.719.027 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 31.12.2015 
 

31.12.2014 

 tys. PLN  tys. PLN 

 
(zbadane) 

 
(zbadane) 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 10 
 

11 
Zobowiązania wobec innych banków 34.440 

 
4.020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu 

154.017  177.701 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 377  94 

Zobowiązania wobec klientów 5.742.377  6.492.023 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
503.500  358.256 

Zobowiązania podporządkowane 141.887  142.090 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego  
2.145  2.979 

Rezerwy 1.459  2.855 

Pozostałe zobowiązania 90.333  99.366 

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 6.670.545 
 

7.279.395 

Kapitał zakładowy 110.133  97.290 

Kapitał zapasowy 81.159  34.068 

Kapitał z aktualizacji wyceny 11.865  2.877 
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Pozostałe kapitały rezerwowe 315.796  267.238 

Zyski zatrzymane 23.532  38.159 

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 542.485 
 

439.632 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 

RAZEM 
7.213.030 

 
7.719.027 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku. 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat Grupy 

 
okres 

 

od 01.01.2015 do 

31.12.2015  

od 01.01.2014 

do 31.12.2014 

Działalność kontynuowana* tys. PLN 
 

 tys. PLN 

 (zbadane)  (zbadane) 

Przychody z tytułu odsetek  355.240  
 

416.278 

Koszty z tytułu odsetek (97.065)  
 

(148.128) 

Wynik z tytułu odsetek  258.175  
 

268.150 

Przychody z tytułu prowizji i opłat  99.710  
 

102.304 

Koszty z tytułu prowizji i opłat (43.873)  
 

(42.647) 

Wynik z tytułu prowizji i opłat  55.837  
 

59.657 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 
 1.789  

 
2.763 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych  11.727  
 

1.770 

Ogólne koszty administracyjne, w tym: (217.030)  (218.622) 

- koszty poniesione na rzecz BFG (19.973)  (6.545) 

- koszty poniesione na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (3.638)  0 

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości (66.145)  (61.013) 

Pozostałe przychody operacyjne  5.701  
 

8.736 

Pozostałe koszty operacyjne (7.175)  
 

(6.296) 

Wynik na działalności operacyjnej  42.879  
 

55.145 

Zysk brutto  42.879  
 

55.145 

Podatek dochodowy (8.948)  
 

(11.506)  

Wynik finansowy netto bieżącego okresu  33.931  
 

43.639  

z tego przypadający na:    

- akcjonariuszy jednostki dominującej 33.931  43.639 

Średnioważona liczba akcji zwykłych 10.005.241  9.729.040 

* W roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie porównawczym w Grupie nie 

wystąpiła działalność zaniechana 

** Grupa nie wylicza rozwodnionego zysku na jedna akcję z uwagi na brak w okresie bieżącym i latach poprzednich kategorii 

kapitałowych powodujących rozwodnienie 

Źródło:  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, Skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.  

Wybrane dane ze sprawozdania przepływów pieniężnych Grupy 

 
okres 

 

od 01.01.2015 do 

31.12.2015  

od 01.01.2014 

do 31.12.2014 

 

tys. PLN 
 

 tys. PLN 

 (zbadane)  (zbadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 33.931 
 

43.639 

Korekty razem  (512.336)  
 

508.408 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  (478.405)  
 

552.047 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
 

 

Wpływy z działalności inwestycyjnej 158  
 

71 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 158  
 

71 

Wydatki z działalności inwestycyjnej   38.366  
 

26.913 

Nabycie wartości niematerialnych 29.527  11.415 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 8.839  15.498 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (38.208)  (26.842) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy z działalności finansowej 234.933 
 

330.000 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 175.000 
 

330.000 

Wpływy netto z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych 59.933  0 

Wydatki z działalności finansowej 50.004 
 

424.421 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 0  311 

Wykup obligacji z emisji własnej 30.000  400.000 

Spłata odsetek od wyemitowanych instrumentów finansowych i 

zaciągniętych zobowiązań podporządkowanych 
20.004  24.110 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   184.929  
 

(94.421) 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich (331.684)  430.784 
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ekwiwalentów  

w tym różnice kursowe netto (129)  (381) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 762.484  331.700 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 430.800  762.484 

Źródło:  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, Skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku. 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 68) mającą na celu opodatkowanie aktywów instytucji finansowych, w tym banków. 

Podstawą opodatkowania dla banków jest nadwyżka sumy wartości aktywów danego banku, wynikająca z 

zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi 

głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330, ze zm.) lub standardami rachunkowości stosowanymi przez bank na podstawie art. 2 ust. 3 

ustawy o rachunkowości – ponad kwotę 4 mld zł. Ustawa określa również kwoty obniżające podstawę 

opodatkowania. Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Ustawa o podatku od 

niektórych instytucji finansowych obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r. Na Datę Prospektu przewidywane 

obciążenie Banku w 2016 roku z tytułu podatku, szacowane na bazie aktywów według stanu na 31 

grudnia 2015 roku, wyniesie ok. 6 mln zł. Zgodnie z art. 14 ustawy wprowadzenie podatku nie może 

stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych 

wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Wprowadzenie 

powyższej regulacji ograniczy możliwość uwzględnienia podatku w cenie usług, których rentowność była 

kalkulowana przy założeniu, że omawiane obciążenie podatkowe nie występuje. 

Za wyjątkiem zdarzeń opisanych powyżej, od czasu opublikowania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., nie wystąpiły żadne istotne niekorzystne 

zmiany w perspektywach Emitenta, ani żadne znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej 

Emitenta. 

B.13 

Opis istotnych 

wydarzeń 

Opis wydarzeń z ostatniego okresu odnoszących się do emitenta, które mają istotne znaczenie dla 

oceny wypłacalności emitenta.  

W ostatnim okresie, tj. od 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu, wystąpiły następujące zdarzenia mogące 

mieć wpływ na ocenę wypłacalności Emitenta: 

23 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie m.in. emisji w 

trybie subskrypcji prywatnej 1.284.248 akcji zwykłych imiennych serii C1 (po cenie emisyjnej 46,72 

PLN). Akcje serii C1 zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. W rezultacie Bank został 

dokapitalizowany kwotą 60 mln PLN. 

W związku z podjęciem przez Zarząd BFG uchwały nr 87/DGD/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Bank 

wniósł obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów 

zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w kwocie 11.925.302,80 

PLN. Powyższa wpłata miała wpływ na wynik Banku za 2015 r. Powyższa wpłata stanowiła koszt 

uzyskania przychodu i zmniejszyła wynik netto Banku za 2015 rok o kwotę 9.659.495,27 PLN. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015, poz. 1925) w dniu 12 stycznia 

2016 r. Bank otrzymał informację od Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o wysokości 

przypadającej na Bank wpłaty na Fundusz, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy. Wpłata ta wyniosła 

3.637.616,42 PLN. Wysokość wpłaty została ustalona przez Fundusz w wysokości proporcjonalnej do 

wielkości posiadanego przez Bank portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, 

których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Bank podjął decyzję o utworzeniu 

rezerwy na ten cel, która obciążyła wynik Banku w IV kwartale 2015 roku. 

W dniu 1 lipca 2015 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie  wyjaśniające dotyczące ustalenia, czy 

Bank w reklamach oferujących kredyt konsumencki dopuścił się naruszenia przepisów, uzasadniającego 
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wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w 

rozumieniu art. 24 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub czy miało miejsce naruszenie 

chronionych prawem interesów konsumentów, uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych 

ustawach.  

Ponadto postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie  w sprawie 

stosowania przez Bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dotyczące ustalenia, 

czy w związku z podejmowaniem przez Bank działań polegających na: (i) niezamieszczaniu w 

wiadomościach przesyłanych do konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień 

„Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” oraz 

"Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” 

istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności wprowadzenia 

proponowanych zmian, tj. niewskazanie umownej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych 

zmian oraz czynników (okoliczności faktycznych), które spowodowały tę zmianę; (ii) pobieraniu przez 

Bank opłaty za przesyłanie posiadaczowi raz w miesiącu wyciągu z rachunku z informacją o zmianach 

stanu rachunku i ustaleniem salda, bez uzyskania przez Bank zgody na inny sposób informowania o 

zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 Kodeksu 

Cywilnego, zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. 

Jeżeli zostanie ustalone w dwóch powyższych postepowaniach, że Bank naruszył przepisy o ochronie 

konkurencji lub stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu Banku osiągniętego w roku obrotowym 

poprzedzającym nałożenie kary. 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 68) mającą na celu opodatkowanie aktywów instytucji finansowych, w tym banków. 

Podstawą opodatkowania dla banków jest nadwyżka sumy wartości aktywów danego banku, wynikająca z 

zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi 

głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330, ze zm.) lub standardami rachunkowości stosowanymi przez bank na podstawie art. 2 ust. 3 

ustawy o rachunkowości – ponad kwotę 4 mld zł. Ustawa określa również kwoty obniżające podstawę 

opodatkowania. Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Ustawa o podatku od 

niektórych instytucji finansowych obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r. Na Datę Prospektu przewidywane 

obciążenie Banku w 2016 roku z tytułu podatku, szacowane na bazie aktywów według stanu na 31 

grudnia 2015 roku, wyniesie ok. 6 mln zł. Zgodnie z art. 14 ustawy wprowadzenie podatku nie może 

stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych 

wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Wprowadzenie 

powyższej regulacji ograniczy możliwość uwzględnienia podatku w cenie usług, których rentowność była 

kalkulowana przy założeniu, że omawiane obciążenie podatkowe nie występuje.  

B.14 

Uzależnienie od 

innych 

jednostek w 

ramach Grupy 

Jeżeli emitent jest zależny od innych jednostek w ramach grupy, należy to wyraźnie wskazać. 

Działalność Emitenta jest uzależniona od Spółki Dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży produktów 

bankowych, a także od Centrum Operacyjnego w zakresie obsługi procesów operacyjnych związanych ze 

sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeniowych 

B.15 

Opis 

działalności 

Opis podstawowej działalności emitenta. 

Bank Pocztowy jest bankiem detalicznym kontrolowanym przez Pocztę Polską (która jest spółką akcyjną 

kontrolowaną przez Skarb Państwa) działającym wyłącznie na terytorium Polski. Model biznesowy 

Banku opiera się na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, zapewniającym Bankowi wyłączny (na 

zasadach określonych w umowie o współpracy zawartej z Pocztą Polska dnia 2 września 2011 r.) dostęp 

do jej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów przede wszystkim w Polsce Regionalnej. 

Rozbudowana sieć dystrybucji, która na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmowała m.in. ponad 4,6 tys. 
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Dział C – Papiery wartościowe 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do 

placówek pocztowych, w tym 558 Pocztowych Stref Finansowych oraz 284 placówki Banku, w tym 260 

Mikrooddziałów zlokalizowanych na terenie placówek pocztowych i jest uzupełniana przez kanały 

bankowości internetowej (Pocztowy24) oraz bankowości telefonicznej (Contact Center oraz 

PocztowySMS), zapewnia dostęp do produktów i usług Banku na terenie całego kraju. Pozwala ona 

Bankowi na dotarcie do bardzo szerokiego grona klientów, w tym grup, które są trudno osiągalne za 

pomocą tradycyjnych kanałów sprzedażowych i marketingowych.  

Podstawowym segmentem, do którego Bank kieruje swoją prostą i dostępną ofertę jest segment 

detaliczny, obejmujący osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

(mikroprzedsiębiorców). Oferta ta zawiera: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe, 

lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, karty płatnicze i kredytowe, produkty 

ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. Na koniec 2015 roku z usług Banku korzystało 1.484,2 tys. 

klientów detalicznych (klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw). 

Drugim segmentem działalności Banku jest segment instytucjonalny. Działalność Banku w segmencie 

instytucjonalnym jest ukierunkowana na obsługę podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych 

szczebla centralnego i samorządowego. Bank oferuje klientom instytucjonalnym rachunki bieżące i inne 

produkty depozytowe, produkty kredytowe oraz usługi rozliczeniowe. Na koniec 2015 roku z usług 

Banku korzystało ponad 15,2 tys. klientów instytucjonalnych. 

Bank prowadzi także działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.  

B.16 

Kontrola nad 

Emitentem 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub 

pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub 

kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Banku jest podzielony na 11.013.288 akcji reprezentujących 

11.013.288 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na 

Walnym Zgromadzeniu. 

Na Datę Prospektu akcjonariuszami Banku są Poczta Polska oraz PKO. Poczta Polska posiada 8.259.956 

akcji stanowiących 75,0% kapitału zakładowego minus 10 akcji oraz uprawniających do 8.259.956 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 75.0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

minus 10 głosów. Na Datę Prospektu Skarb Państwa posiada 100% akcji Poczty Polskiej, uprawniających 

do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Na Datę Prospektu, PKO posiada 2.753.332 

akcji stanowiących 25,00% kapitału zakładowego plus 10 akcji oraz uprawniających do 2.753.332 głosów 

na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 25,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu plus 10 

głosów. Podmiotem dominującym wobec PKO jest Skarb Państwa. Na Datę Prospektu Skarb Państwa 

posiada bezpośrednio 29,43% akcji PKO, uprawniających do 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy. 

B.17 

Ratingi 

kredytowe 

Ratingi kredytowe przyznane emitentowi lub jego instrumentom dłużnym na wniosek emitenta lub 

przy współpracy emitenta w procesie przyznawania ratingu. 

Nie dotyczy. Na Datę Prospektu Emitentowi ani jego dłużnym papierom wartościowym nie przyznano 

ratingu kredytowego nadawanego na wniosek Emitenta lub we współpracy z Emitentem podczas procesu 

ratingowego.  
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Obligacje obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 10.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o 

łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000.000 PLN. Obligacje mogą być emitowane jako 

Obligacje Podporządkowane albo Obligacje Niepodporządkowane. 

Przedmiotem niniejszej Oferty jest do [●] niezabezpieczonych, [podporządkowanych / 

niepodporządkowanych] obligacji na okaziciela serii [●] o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 

[●] PLN (dalej jako „Obligacje” na potrzeby niniejszego podsumowania). 

Kod ISIN zostanie nadany Obligacjom przed Dniem Rejestracji. Na Datę Prospektu oraz przed 

zakończeniem Oferty danej serii Obligacji kod ISIN nie jest i nie może być znany. 

C.2 

Waluta emisji 

Waluta emisji papierów wartościowych. 

Walutą Obligacji jest złoty (PLN). 

C.5 

Ograniczenia 

zbywalności 

Obligacji 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Zbywalność Obligacji jest nieograniczona, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach, zgodnie 

z którym po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji niemającej postaci 

dokumentu prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone. 

C.8 

Prawa związane z 

Obligacjami 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw. 

Obligacje emitowane w ramach Programu są obligacjami oprocentowanymi, z określonym Dniem 

Ostatecznego Wykupu. Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych 

polegających na zapłacie przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy danej Kwoty do Zapłaty we 

właściwym Dniu Płatności. Świadczenia pieniężne z Obligacji będą spełniane na rzecz podmiotów 

będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Uprawnionych. Z Obligacjami nie są związane żadne 

świadczenia niepieniężne. 

Obligatariuszem jest: (i) po Dniu Emisji, ale przed Dniem Rejestracji – podmiot wskazany w Ewidencji 

jako posiadacz Obligacji; albo (ii) od Dnia Rejestracji – podmiot, na którego Rachunku Papierów 

Wartościowych zapisane są prawa z co najmniej jednej Obligacji lub osobę wskazaną przez posiadacza 

Rachunku Zbiorczym, na którym zapisane są prawa z co najmniej jednej Obligacji, jako uprawnioną z 

tej Obligacji. 

Po Dniu Emisji, ale przed Dniem Rejestracji wszelkie płatności Kwot do Zapłaty dokonywane będą za 

pośrednictwem Agenta ds. Płatności w drodze przelewu na rachunek bankowy Obligatariusza, który 

powinien zostać wskazany przez Obligatariusza Agentowi ds. Płatności najpóźniej w Dniu Ustalania 

Praw. Od dnia Rejestracji wszelkie płatności Kwot do Zapłaty dokonywane będą za pośrednictwem 

KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze 

poprzez przelew właściwej Kwoty do Zapłaty we właściwym Dniu Płatności. 

Na podstawie każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się 

wobec niego nieodwołalnie, bezpośrednio i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia polegającego na 

zapłacie Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, w sposób i terminach określonych w Warunkach Emisji. 

Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 

Obligacje mogą być emitowane jako Obligacje Podporządkowane albo Obligacje 

Niepodporządkowane. Rodzaj Obligacji zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

[Ranking Obligacji Niepodporządkowanych: 

Obligacje Niepodporządkowane są niezabezpieczonymi, niepodporządkowanymi zobowiązaniami 

Emitenta korzystającymi z jednakowego pierwszeństwa względem siebie i (z zastrzeżeniem wyjątków 
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przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa polskiego) będą przez Emitenta traktowane 

co najmniej na równi i proporcjonalnie ze wszystkimi innymi istniejącymi i przyszłymi, 

niepodporządkowanymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami Emitenta. 

Warunki Emisji nie przewidują ograniczeń praw z Obligacji Niepodporządkowanych.] 

[Ranking Obligacji Podporządkowanych oraz ograniczenia praw z tych Obligacji: 

Obligacje Podporządkowane są obligacjami, o których mowa w art. 22 Ustawy o Obligacjach. 

Wierzytelności wynikające z Obligacji Podporządkowanych będą w przypadku upadłości lub likwidacji 

Emitenta zaspokojone w ostatniej kolejności po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności 

niepodporządkowanych przysługujących wobec Emitenta wierzycielom niepodporządkowanym. 

Obligacje Podporządkowane są niezabezpieczonymi, podporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta 

korzystającymi z jednakowego pierwszeństwa względem siebie i (z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa polskiego) będą przez Emitenta traktowane 

co najmniej na równi i proporcjonalnie ze wszystkimi innymi istniejącymi i przyszłymi, 

podporządkowanymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami Emitenta. 

Na Datę Prospektu BRRD nie została implementowana do polskiego systemu prawnego. Po wdrożeniu 

BRRD do prawa polskiego Obligacje Podporządkowane mogą zostać poddane instrumentom 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W przypadku zastosowania takich instrumentów do 

Obligacji Podporządkowanych: (i) ich wartość może zostać obniżona, w tym do zera; (ii) mogą one 

zostać zamienione na akcje zwykłe albo na inne instrumenty typu udziałowego; lub (iii) ich Warunki 

Emisji mogą ulec zmianie. Zgodnie z projektem ustawy implementującej BRRD do prawa polskiego, 

który wpłynął do Sejmu w dniu 27 stycznia 2016 r., do zobowiązań podporządkowanych zaliczanych 

do funduszy własnych podmiotu w dniu wejścia w życie ustawy mają stosować się przepisy 

dotychczasowe. W związku z powyższym Obligacje Podporządkowane będą podlegały powyższym 

instrumentom restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jedynie w przypadku, gdy Obligacje 

Podporządkowane zostaną zaliczone do funduszy własnych po wejściu w życie ustawy, a w 

szczególności w razie wydania odpowiedniej decyzji KNF po tym terminie. W przeciwnym razie 

Obligacje Podporządkowane nie będą podlegały powyższym instrumentom restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji.] 

C.9 

Oprocentowanie 

Informacje dotyczące opisu praw związanych z Obligacjami, w tym rankingu oraz ograniczenia tych 

praw, zostały zamieszczone w punkcie C.8 podsumowania powyżej. 

Nominalna stopa procentowa. Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek. 

W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego 

jego podstawę. 

Obligacje są oprocentowane według [stałej / zmiennej] Stopy Procentowej, która [wynosi [●] / 

obliczana jest według Stopy Bazowej ustalanej w każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej 

powiększonej o Marżę w wysokości [●] p.p.] [W pierwszym Okresie Odsetkowym Stopa Procentowa 

jest stała i wynosi [●].] 

[Stopa Bazowa oznacza stopę procentową WIBOR podaną przez agencję informacyjną Thomson 

Reuters (http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action) lub każdego jej oficjalnego następcę, dla depozytów 

złotówkowych o długości okresu wskazanego w Ostatecznych Warunkach Oferty, z kwotowania 

fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej lub 

inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową. W przypadku, gdy powyższa stopa 

nie będzie dostępna, Emitent zwróci się, bez zbędnej zwłoki, do Banków Referencyjnych o podanie 

stopy procentowej dla depozytów złotowych, o długości wskazanej w Ostatecznych Warunkach Oferty, 

oferowanej przez każdy z Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim 

rynku międzybankowym i ustali, po odrzuceniu dwóch skrajnych notowań, stawkę referencyjną jako 

średnią arytmetyczną stóp podanych przez Banki Referencyjne, pod warunkiem, że co najmniej 4 
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(cztery) Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie 

ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005% będzie zaokrąglone w górę). W 

przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie ona 

ustalona na poziomie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej. Jeżeli Stopa Bazowa ustalona w sposób 

określony powyżej ma wartość ujemną, na potrzeby obliczenia Stopy Procentowej przyjmuje się, że ma 

ona wartość zero.] 

W Dniu Płatności Odsetek Emitent zapłaci na rzecz Obligatariusza Kwotę Odsetek za Okres 

Odsetkowy, który zakończył się w tym Dniu Płatności Odsetek. Termin przedawnienia roszczeń z 

tytułu Obligacji wynosi 10 lat. 

Dni Płatności Odsetek to: [●]. 

Kwota Odsetek zostanie ustalona według następujących zasad: 

 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego zgodnie z 

następującym wzorem: 

 

gdzie: 

KO oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy; 

N oznacza Wartość Nominalną; 

SP oznacza Stopę Procentową ustaloną dla danego Okresu Odsetkowego; 

LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym. 

 W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres 

Odsetkowy wynikający z Dni Płatności Odsetek wskazanych w Ostatecznych Warunkach 

Oferty, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od Początku 

Pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie; w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego) 

albo poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie; w przypadku Okresu Odsetkowego 

innego niż pierwszy Okres Odsetkowy) do ostatniego dnia danego skróconego Okresu 

Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). 

Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami 

dokonywania spłat. 

Dzień Ostatecznego Wykupu to [●]. 

Z zastrzeżeniem Warunków Emisji oraz bezwzględnie wiążących przepisów prawa, każda Obligacja 

zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Ostatecznego Wykupu poprzez zapłatę Kwoty Wykupu. 

[Z zastrzeżeniem Warunków Emisji w odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych, ]Warunki 

Emisji nie przyznają Obligatariuszom prawa do żądania od Emitenta wykupu Obligacji przed Dniem 

Ostatecznego Wykupu. 

Wcześniejszy wykup Obligacji może zostać przeprowadzony w przypadkach opisanych poniżej. 

[Obligacje Niepodporządkowane 

W przypadku wystąpienia w odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych Przypadku Naruszenia 

(zdefiniowanego w Warunkach Emisji), bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten Przypadek 

Naruszenia odpowiedzialność, każdy Obligatariusz może żądać, na zasadach opisanych w Warunkach 

365

LD
SPNKO 
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Emisji, przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji Niepodporządkowanych na zasadach 

opisanych poniżej. 

Obligatariusz powinien doręczyć Emitentowi (z kopią do Depozytariusza) pisemne żądanie 

przedterminowego wykupu określonej liczby Obligacji Niepodporządkowanych posiadanych przez 

tego Obligatariusza, wskazując Przypadek Naruszenia uzasadniający to żądanie. Emitent jest 

zobowiązany wykupić Obligacje Niepodporządkowane objęte żądaniem Obligatariusza w terminie 6 

(sześciu) Dni Roboczych od dnia doręczenia żądania Emitentowi. Od Dnia Rejestracji warunkiem 

skuteczności żądania wcześniejszego wykupu jest załączenie do żądania świadectwa depozytowego, 

którego wystawienie skutkowało blokadą wszystkich Obligacji Niepodporządkowanych objętych 

żądaniem, z terminem ważności nie krótszym niż 60 dni od dnia wystąpienia najpóźniejszego z 

Przypadków Naruszenia, na które powołuje się Obligatariusz.] 

[Obligacje Podporządkowane 

Wyłącznie w odniesieniu do Obligacji Podporządkowanych Bank jest uprawniony do przeprowadzenia, 

na zasadach opisanych w Warunkach Emisji, przedterminowego wykupu, jeżeli: (a) w terminie 3 

(trzech) miesięcy od Dnia Emisji KNF nie wyda lub odmówi wydania zgody na zakwalifikowanie 

Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w kapitale Tier II; albo (b) Obligacje 

Podporządkowane zostały zakwalifikowane jako instrument w kapitale Tier II zgodnie z właściwymi 

przepisami Rozporządzenia CRR oraz spełniony jest jeden z następujących warunków: (i) od Dnia 

Emisji upłynęło 5 lat, zaś KNF wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego wykupu zgodnie z art. 78 

ust. 1 Rozporządzenia CRR; albo (ii) od Dnia Emisji nie upłynęło 5 lat, zaś KNF wyraził zgodę na 

przeprowadzenie takiego wykupu zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Rozporządzenia CRR. 

Emitent zawiadomi Obligatariuszy o zamiarze przeprowadzenia wykupu Obligacji 

Podporządkowanych co najmniej na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego 

Wykupu. Emitent w zawiadomieniu wskaże Dzień Wcześniejszego Wykupu.] 

Wskazanie poziomu rentowności. 

Podstawowym wskaźnikiem rentowności Obligacji jest rentowność nominalna Obligacji. Informuje ona 

o wysokości stopy zwrotu z inwestycji w Obligację w skali roku w momencie emisji, przy założeniu, że 

Obligację objęto po Cenie Emisyjnej równej Wartości Nominalnej. Rentowność nominalna nie 

uwzględnia ewentualnych podatków obciążających Obligatariusza w związku z posiadaniem Obligacji. 

Rentowność nominalną Obligacji oblicza się według następującego wzoru: 

   
    

 
      

gdzie: 

„Rn” oznacza rentowność nominalną 

„m” oznacza liczbę Okresów Odsetkowych w ciągu 1 roku 

„KO” oznacza Kwotę Odsetek 

„N” oznacza Wartość Nominalną 

[W przypadku Obligacji rentowność nominalna wynosi [●].] / [W pierwszym Okresie Odsetkowym 

rentowność nominalna Obligacji wynosi [●]% w skali roku. Dokładne obliczenie rentowności 

Obligacji w okresie przekraczającym bieżący Okres Odsetkowy dla Obligacji oprocentowanych według 

zmiennej stopy procentowej jest niemożliwe ze względu na możliwe zmiany Kwoty Odsetek w każdym 

Okresie Odsetkowym na skutek obecności niestałego składnika oprocentowania Obligacji, którym jest 

Stopa Bazowa.] 
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Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych. 

Nie występują podmioty reprezentujące posiadaczy Obligacji. 

C.10 

Elementy pochodne 

w konstrukcji 

odsetek 

Informacje dotyczące opisu praw związanych z Obligacjami, w tym rankingu oraz ograniczenia tych 

praw, zostały zamieszczone w punkcie C.8 podsumowania powyżej. 

Informacje dotyczące nominalnej stopy procentowej, daty rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty 

wymagalności odsetek, opisu instrumentu bazowego stanowiącego podstawę oprocentowania, daty 

zapadalności, ustaleń dotyczących amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat, a 

także wskazania poziomu rentowności zostały zamieszczone w punkcie C.9 podsumowania powyżej. 

W przypadku gdy konstrukcja odsetek dla danego papieru wartościowego zawiera element 

pochodny, należy przedstawić jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, aby ułatwić inwestorom 

zrozumienie, w jaki sposób wartość ich inwestycji zależy od wartości instrumentu(-ów) 

bazowego(-ych), zwłaszcza w sytuacji, gdy ryzyko jest najbardziej wyraźne. 

Nie dotyczy. Konstrukcja odsetek od Obligacji nie zawiera elementu pochodnego. 

C.11 

Dopuszczenie 

Obligacji do 

obrotu 

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o 

dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych 

rynkach równoważnych, wraz z określeniem tych rynków. 

Nie dotyczy. Emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku 

regulowanym. Emitent zamierza jednak ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego 

systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW. 

 

Dział D – Ryzyko 

D.2 

Czynniki ryzyka 

związane z 

działalnością 

Emitenta 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Banku: 

 Bank jest narażony na ryzyko niewdrożenia lub zrealizowania w sposób nieskuteczny przyjętej 

strategii rozwoju Banku, co mogłoby skutkować pogorszeniem perspektyw Banku 

 Strategiczna współpraca z Pocztą Polską oraz możliwość korzystania z sieci placówek Poczty 

Polskiej może zostać ograniczoną z uwagi na zmianę Umowy Agencyjnej lub Umowy o 

Współpracy 

 Poczta Polska, od której działalności jest zależny Emitent, może zmienić swoją strategię w 

zakresie współpracy z Bankiem albo zaprzestać współpracy z Bankiem 

 Bank jest zależny od cykliczności sektora detalicznego, na którym koncentruje się jego 

działalność, tym samym Bank jest narażony na nieregularność wykonywania zobowiązań przez 

klientów Banku 

 Bank może dokonywać odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów, które mogą 

okazać się niewystarczające na pokrycie strat w portfelu kredytowym 

 Bank może być zobowiązany do dokonania znaczących wpłat do BFG lub podejmowania innych 

działań w związku z sytuacją finansową SKOK-ów, co jest związane z ryzykiem płynności tych 

instytucji 

 Usługodawcy zewnętrzni, którym Bank zleca część zadań związanych ze swoją działalnością, 

mogą okazać się nierzetelni, co może wpłynąć na odpowiedzialność Banku i utratę jego reputacji 

 Systemy informatyczne Banku mogą ulec awarii lub ich zabezpieczenia mogą zostać złamane, co 

może wpłynąć na jakość i terminowość usług świadczonych przez Bank 

 Bank jest narażony na ryzyko operacyjne związane z jego działalnością, spowodowane głównie 

przez niewłaściwe procedury wewnętrzne, błędy ludzkie, błędy systemu oraz zdarzenia 

zewnętrzne, co może wpłynąć na ryzyko poniesienia szkody lub dodatkowych kosztów 

Czynniki ryzyka z otoczeniem Banku: 

 Regulacje sektora usług finansowych i bankowości mogą ulec zmianie, co może mieć negatywny 

wpływ na działalność Banku 
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 Na skutek wdrożenia dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do 

polskiego systemu prawnego mogą wzrosnąć zobowiązania Banku 

 Bank jest narażony na silną konkurencję ze strony polskiego sektora finansowego, firm 

pożyczkowych, a także podmiotów spoza usług finansowych 

 Nieprzestrzeganie przez Bank rekomendacji wydawanych przez KNF może negatywnie wpłynąć 

na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku 

 Banki mogą zostać obciążone dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi 

 Działalność Banku jest zależna od zdarzeń gospodarczych o charakterze globalnym; zdarzenia te 

mogą negatywnie wpływać na działalność Banku 

 Działalność Banku jest zależna od uwarunkowań ekonomicznych w Polsce; uwarunkowania te 

mogą negatywnie wpływać na działalność Banku 

 Bank jest narażony na ryzyko negatywnego wpływu dewaluacji lub deprecjacji walut w Europie 

Środkowej i Wschodniej  

 Bank jest narażony na niejasną interpretację i zmianę przepisów polskiego prawa, co może 

skutkować na odpowiedzialność Banku lub podjęcie dodatkowych działań dostosowawczych  

 Bank podlega szerszym wymogom informacyjnym w związku z FATCA i automatyczną wymianą 

informacji w sprawach podatkowych 

 Niezastosowanie się przez Bank do pokontrolnych zaleceń organów nadzorczych może wpłynąć na 

przewidziane prawem sankcje lub utratę reputacji przez Bank 

 Bank ponosi ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych, postępowań 

administracyjnych lub innych postępowań 

 Bank jest narażony na niekorzystne rozstrzygnięcie prowadzonych postępowań w sprawie praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów 

D.3 

Czynniki ryzyka 

związane z 

Obligacjami 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 

wartościowych. 

Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym i obrotem Obligacjami: 

 W przypadkach opisanych w Prospekcie, emisja Obligacji może nie dojść do skutku lub Oferta 

Obligacji może zostać przez Emitenta odwołana, także po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od 

Inwestorów, przez co środki mogą zostać zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowań 

 W przypadku dużej redukcji zapisów i niewielkiego zapisu Inwestora, Inwestorowi mogą nie 

zostać przydzielone Obligacje lub mogą one zostać przydzielone w mniejszej liczbie 

 Pod wpływem czynników rynkowych kurs Obligacji i płynność obrotu mogą podlegać wahaniom, 

co może uniemożliwić zbycie Obligacji w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie 

 Inwestor nabywający Obligacje ponosi ryzyko podatkowe związane z obrotem i posiadaniem 

Obligacji, w szczególności związane z (i) koniecznością zapłaty podatku od całości kwoty odsetek 

za dany okres odsetkowy, niezależnie od momentu nabycia Obligacji oraz (ii) brakiem zawarcia w 

Warunkach Emisji tzw. klauzuli „ubruttowienia” dotyczącej podatków od płatności dokonywanych 

na rzecz Obligatariuszy, co może to prowadzić do spadku efektywnej stopy zwrotu z Obligacji. 

 GPW może odmówić wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO w przypadkach przewidzianych 

Regulaminem ASO, co może wpływać negatywnie na płynność i cenę Obligacji 

 W wyniku naruszenia przez Emitenta Regulaminu ASO, a także w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa lub Regulaminem ASO, obrót Obligacjami może zostać zawieszony albo 

Obligacje mogą zostać wykluczone z obrotu, co może uniemożliwić Obligatariuszowi zbycie 

Obligacji 

Czynniki ryzyka związane z Obligacjami: 

 Obligatariusz może nie odzyskać całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje, 

ponieważ zdolność Emitenta do wykonywania zobowiązań z Obligacji zależy od jego sytuacji 

finansowej, a Obligacje nie są objęte systemem gwarantowania depozytów, który jest właściwy dla 

lokat bankowych 

 Emitent może wyemitować Obligacje Podporządkowane, z których wierzytelności będą, w 

przypadku upadłości lub likwidacji Emitenta, zaspokojone w ostatniej kolejności po zaspokojeniu 

wszystkich innych wierzytelności niepodporządkowanych przysługujących wobec Emitenta 

wierzycielom niepodporządkowanym 

 Ponieważ Obligacje są niezabezpieczone, składniki majątku obciążone zabezpieczeniami 
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rzeczowymi zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli 

posiadających zabezpieczenie rzeczowe na majątku Banku 

 Na skutek obniżenia się bądź podwyższenia wartości Stopy Bazowej, stopa zwrotu z Obligacji o 

zmiennej Stopie Procentowej może ulegać znacznym wahaniom, natomiast na skutek obniżenia się 

bądź podwyższenia rynkowych stóp procentowych, cena Obligacji o stałej Stopie Procentowej na 

rynku wtórnym może ulegać znacznym wahaniom 

 Obligacje mogą podlegać wykupowi przed Dniem Ostatecznego Wykupu, co stwarza dla 

Inwestorów ryzyko skrócenia zakładanego okresu inwestycji bez ich dodatkowej zgody oraz bez 

dodatkowego wynagrodzenia 

 

Dział E – Oferta 

E.2b 

Cele emisji 

Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych, gdy są one inne niż osiągnięcie 

zysku lub zabezpieczenie przed określonymi rodzajami ryzyka. 

[Bank podjął decyzję o emitowaniu Obligacji Podporządkowanych w celu zwiększenia poziomu 

kapitału Tier II w rozumieniu przepisów Rozporządzenia CRR. Po uzyskaniu zgody KNF zgodnie z 

przepisami Prawa Bankowego i Rozporządzenia CRR, Obligacje Podporządkowane zostaną 

zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR, 

a środki z emisji będą wliczane przez Bank do kapitału Tier II Banku.] 

[[Na podstawie Prospektu Bank może również emitować Obligacje Niepodporządkowane.] Obligacje 

Niepodporządkowane nie mają określonego celu emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach. 

Bank zamierza wykorzystać środki z emisji Obligacji Niepodporządkowanych na potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa płynnościowego Banku.] 

E.3 

Warunki Oferty 

Na podstawie Prospektu w ramach Programu oferowanych jest do 10.000.000 niezabezpieczonych 

obligacji na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. 

[Wypełniony wzór Ostatecznych Warunków Oferty, stanowiący Załącznik 2 do Prospektu, wraz z 

załączonym podsumowaniem emisji będzie stanowić szczegółowe warunki danej serii Obligacji w 

rozumieniu art. 24 Ustawy o Ofercie Publicznej.] 

Opis warunków Oferty. 

Oznaczenie serii: [●] 

Liczba oferowanych Obligacji: [●] 

Wartość Nominalna: 100 PLN 

Łączna wartość nominalna Obligacji: [●] 

Cena Emisyjna: Cena Emisyjna [jest stała i równa Wartości 

Nominalnej (100 PLN (sto złotych)] / [jest uzależniona 

od dnia złożenia zapisu i wynosi: 

Dzień złożenia zapisu Cena emisyjna (PLN) 

[●] [●] 

(…) (…)] 
 

Wielkość minimalnego zapisu: [●] 

Oprocentowanie: [●] 

Dzień Otwarcia Subskrypcji: [●] 

Termin zakończenia przyjmowania 

zapisów: 

[●] 

Termin przydziału: [●] 

Przewidywany Dzień Emisji: [●] 

Przewidywany termin podania wyników 

Oferty Obligacji do publicznej 

wiadomości: 

[●] 

Przewidywany termin wprowadzenia 

Obligacji do obrotu: 

[●] 

Oferującym jest IPOPEMA Securities S.A. 
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Zapis powinien być opłacony w chwili składania zapisu na Obligacje, w pełnej wysokości wynikającej 

z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej powiększonej o ewentualną prowizję 

podmiotu, za pośrednictwem którego składany jest zapis. Płatność na Obligacje  musi być dokonana w 

PLN, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Oferującego lub podmiotów biorących udział w Ofercie 

wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie konsorcjum zostanie powołane. 

Z zastrzeżeniem poniższego akapitu, osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są 

zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, niebędące klientem 

profesjonalnym w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w tym: (i) 

osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoby prawne oraz (iii) 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Zważywszy, iż zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na ASO, Obligacje mogą 

zostać zaoferowane i przydzielone firmie inwestycyjnej, będącej klientem profesjonalnym w 

rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która na mocy umowy z 

Emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności obrotu obligacjami w ramach pełnienia funkcji 

animatora rynku, o której mowa w regulacjach ASO. 

E.4 

Podmioty 

zaangażowane w 

Ofertę 

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Usługi doradcze na rzecz Emitenta w związku z Ofertą świadczy: IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą 

w Warszawie i adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Polska („IPOPEMA”). Wynagrodzenie 

IPOPEMA jest uzależnione od wielkości środków, które Emitent uzyska z Oferty. IPOPEMA nie 

posiada żadnych istotnych interesów w Emitencie oraz, w szczególności, na Datę Prospektu, nie 

posiada żadnych papierów wartościowych Emitenta. Na Datę Prospektu pomiędzy IPOPEMA a 

Emitentem nie istnieją konflikty interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

Usługi doradztwa prawnego na rzecz Emitenta w związku z Ofertą świadczy: Greenberg Traurig 

Grzesiak spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie i adresem: Książęca 4, 00-498 Warszawa, 

Polska („Greenberg Traurig”). Wynagrodzenie Greenberg Traurig nie jest uzależnione od wielkości 

środków, które Emitent uzyska z Oferty. Greenberg Traurig świadczyła, świadczy i może świadczyć w 

przyszłości na rzecz Emitenta usługi prawne w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności, na 

podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. Greenberg Traurig nie 

posiada żadnych istotnych interesów w Emitencie oraz, w szczególności, na Datę Prospektu, nie 

posiada żadnych papierów wartościowych Emitenta. Na Datę Prospektu pomiędzy Greenberg Traurig a 

Emitentem nie istnieją konflikty interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

E.7 

Koszty pobierane 

od inwestora 

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem ewentualnych 

prowizji z tytułu złożenia zapisu na Obligacje pobieranych przez Oferującego lub inne podmioty, za 

pośrednictwem których składany jest zapis, a także opłat wiążących się z posiadaniem rachunku 

maklerskiego, takich jak opłata za prowadzenie rachunku, opłata za przelew, itp. 
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II. CZYNNIKI RYZYKA 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKU 

1.1. Ryzyko związane z niewdrożeniem lub brakiem skutecznej realizacji przez Bank przyjętej strategii 

rozwoju……… 

Główne założenia strategii Banku przyjętej w dniu 16 kwietnia 2015 r. obejmują: 

 budowę szerokiej bazy klientów w segmencie detalicznym, tj. klientów masowych, przede wszystkim 

klientów z Polski Regionalnej, poprzez aktywną akwizycję ROR za pośrednictwem rozległej sieci 

placówek Poczty Polskiej oraz sieci placówek Banku; 

 zwiększenie salda kredytów konsumpcyjnych do poziomu ponad 4 mld PLN na koniec 2018 r.;  

 dywersyfikację portfela kredytowego; oraz 

 obniżenie wskaźnika łącznych kosztów do dochodów (ang. Cost/Income, C/I) poniżej 60%. 

Bank zamierza zrealizować powyższe cele strategiczne przez pozyskanie nowych klientów (w szczególności 

przez pozyskanie klientów Poczty Polskiej), zwiększenie efektywności wykorzystania sieci dystrybucji Poczty 

Polskiej, wzrost rentowności dotychczasowych klientów poprzez zwiększenie ich uproduktywnienia (w 

szczególności kredytami gotówkowymi), zwiększenie efektywności procesów operacyjnych, utrzymanie nisko 

kosztowego i efektywnego marketingu oraz rozwijanie kultury korporacyjnej Banku. 

Bank może nie być w stanie zrealizować powyższych projektów rozwojowych i w konsekwencji nie osiągnąć 

zakładanych celów strategicznych. W szczególności sieć dystrybucji Banku może nie zapewniać wystarczającej 

efektywności akwizycji i sprawności obsługi posprzedażowej, aby skutecznie zwiększyć bazę klientów oraz 

saldo kredytów gotówkowych w założonym zakresie. Bank może nie być w stanie skutecznie realizować 

sprzedaży wiązanej (ang. cross-selling). Dodatkowo zwiększanie skali działalności może wiązać się ze wzrostem 

ogólnych kosztów administracyjnych. Klienci Banku mogą również pozyskiwać produkty bankowe z innych 

źródeł. Oferta Banku skupiająca się głównie na prostych produktach bankowych może okazać się 

niewystarczająca dla pozyskania przez Bank nowych klientów. Dodatkowym zagrożeniem dla realizacji strategii 

Banku może być rosnąca konkurencja w mniejszych miejscowościach, w szczególności ze strony banków 

świadczących usługi bankowości internetowej i mobilnej. Ponadto może okazać się, że z uwagi na stopniowy 

wzrost ubankowienia mieszkańców Polski i dalej postępujący spadek udziału osób nieposiadających rachunku 

bankowego, nastąpi wzrost kosztu pozyskania nowych klientów Banku. Istotną przeszkodą w realizacji strategii 

mogą być również czynniki o charakterze ogólnym, na które Bank nie ma wpływu, takie jak pogorszenie 

warunków ekonomicznych lub rynkowych, zaostrzenie regulacji sektora bankowego i usług finansowych 

w Polsce i na świecie, konsolidacja i wzrost konkurencji na polskim rynku bankowym, zmiany zachowań 

klientów, tendencje demograficzne w Polsce, oraz inne czynniki, które są poza kontrolą Banku. 

W przypadku zaistnienia zmian w otoczeniu regulacyjnym lub konkurencyjnym Banku (takich jak np. 

wprowadzenie nowych obciążeń podatkowych lub zmiana wymogów kapitałowych), Zarząd Banku dokonuje 

przeglądu strategii przyjętej przez Bank. Skutkiem takiego przeglądu może być aktualizacja strategii Banku w 

celu jej dostosowania do zmieniającego się otoczenia, jednak nie można wykluczyć, że taka aktualizacja może 

okazać się niewystarczająca wobec wyzwań wynikających ze zmieniającego się otoczenia. Jednocześnie nie 

można zagwarantować, że Bank będzie w stanie w pełni wdrożyć zaktualizowaną w ten sposób strategię. 

Niepowodzenie we wdrożeniu przyjętej lub zaktualizowanej strategii może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość 

rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu 

Obligacji. 
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1.2. Ryzyko ograniczenia współpracy z Pocztą Polską oraz możliwości korzystania z sieci placówek Poczty 

Polskiej związane ze zmianą Umowy Agencyjnej i Umowy o Współpracy 

Ze względu na strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, Bank ma szczególną możliwość korzystania z jej 

zasobów, w tym w zakresie sprzedaży produktów bankowych w sieci sprzedaży na terenie całego kraju, a w 

konsekwencji działalność Banku jest w istotny sposób uzależniona od relacji oraz umów z Pocztą Polską, 

opisanych w punkcie III.12 Prospektu (Umowa o Współpracy i Umowa Agencyjna). W latach 2010-2015 ponad 

80% nowych klientów Banku pozyskiwanych było za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej. Bank nie ma 

wiedzy o żadnych potencjalnych planach Poczty Polskiej odnośnie ograniczenia Bankowi dostępu do swojej 

infrastruktury, m.in. w postaci ograniczenia obowiązywania Umowy o Współpracy oraz Umowy Agencyjnej. 

Tym niemniej, nie można wykluczyć, że Poczta Polska istotnie ograniczy Bankowi dostęp do zasobów swojej 

infrastruktury, za pośrednictwem której Bank świadczy klientom usługi finansowe, czy to na skutek zmiany 

strategii działania, czy na skutek podjętych działań restrukturyzacyjnych, czy też wskutek awarii lub innych 

zdarzeń leżących poza kontrolą Poczty Polskiej. 

Poczta Polska jest właścicielem praw autorskich do wspólnotowego słowno-graficznego znaku towarowego 

używanego przez Bank . Bank korzysta ze wskazanego znaku towarowego na zasadzie nieograniczonej licencji. 

Nie można wykluczyć, że Poczta Polska ograniczy Bankowi korzystanie z tego znaku towarowego lub wymusi 

na Banku korzystanie z niego na zasadach dla niego mniej korzystnych.  

Pomimo, że na Datę Prospektu Bank jest istotnym podmiotem zależnym Poczty Polskiej, a usługi bankowe 

realizowane przez Bank Pocztowy stanowią istotny filar obowiązującej strategii Poczty Polskiej, to nie można 

wykluczyć, że w przyszłości Poczta Polska może rozpocząć współpracę z innymi podmiotami z sektora 

finansowego, wskutek czego może podjąć decyzję o ograniczeniu współpracy z Bankiem. Nie można też 

wykluczyć, że w przyszłości Poczta Polska otrzyma korzystniejszą ofertę współpracy i podejmie decyzję 

biznesową o wycofaniu swojego zaangażowania kapitałowego w Bank oraz zakończy współpracę z Bankiem. 

Nie można również wykluczyć, iż Poczta Polska może w przyszłości rozpocząć świadczenie usług 

konkurencyjnych względem Banku, co może skutkować ograniczeniem lub zakończeniem współpracy z 

Bankiem.  

W 2013 r. nastąpiło w Polsce otwarcie rynku usług pocztowych zgodnie z dyrektywą 2008/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Liberalizacja rynku może oznaczać wzrost konkurencyjności 

w sektorze i powodować spadek udziału Poczty Polskiej w rynku usług pocztowych. Z kolei spadek udziału 

rynkowego, jak i przygotowania Poczty Polskiej do liberalizacji rynku mogą prowadzić do ewentualnej 

reorganizacji Poczty Polskiej, a w konsekwencji mogą wpłynąć na ograniczenie sieci sprzedaży Banku. 

Jakiekolwiek istotne ograniczenie współpracy z Pocztą Polską, ograniczenie korzystania ze znaku towarowego 

Poczty Polskiej, zakłócenie dostępu Banku do infrastruktury i sieci sprzedażowej Poczty Polskiej lub 

rozpoczęcie współpracy z innymi podmiotami z sektora finansowego na zasadach konkurencyjnych w stosunku 

do Banku mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 

perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z 

tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.3. Ryzyko zmiany strategii Poczty Polskiej 

Na Datę Prospektu Poczta Polska jest większościowym akcjonariuszem Banku. Sukces Banku zależny jest w 

dużej mierze od strategii Poczty Polskiej, która wynika z aktualnego kierunku i planów biznesowych Zarządu 

Poczty Polskiej. Zarząd Poczty Polskiej może zmienić strategię wobec Banku, w szczególności, gdy wyniki 

Banku okażą się dla Poczty Polskiej lub jej akcjonariuszy niesatysfakcjonujące a także może podejmować 

starania w celu nawiązania korzystniejszych relacji biznesowych z konkurentami Banku lub świadczenia przez 

Pocztę Polską usług konkurencyjnych względem Banku. Poczta Polska może świadczyć usługi finansowe i 

wykonywać czynności z nimi związane. W szczególności Poczta Polska może w przyszłości samodzielnie 

rozpocząć działalność w zakresie określonym w ustawie m.in. świadczyć usługi związane z transferem środków 

pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą, wydawać karty płatnicze i wykonywać operacje przy ich użyciu, 

świadczyć usługi wymiany walut obcych oraz udzielać pożyczek i kredytów konsumenckich. Na strategię 
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Poczty Polskiej względem Banku może mieć także wpływ potencjalna zmiana strategii Banku przyjęta przez 

Zarząd, w postaci m. in. ograniczenia dalszego rozwoju wspólnej sieci dystrybucji dla usług bankowych i 

zakresu wsparcia dla procesów sprzedażowych produktów bankowych przez sieć Poczty Polskiej.  

Ponadto Bank współpracował i zamierza kontynuować w przyszłości współpracę z Pocztą Polską, w ramach 

której m.in. Bank świadczy na rzecz i za pośrednictwem Poczty Polskiej usługi bankowe. Współpraca z Pocztą 

Polską odbywała się i nadal odbywa na zasadach rynkowych wynegocjowanych między Bankiem i Pocztą 

Polską. Nie można wykluczyć, że w przyszłości Poczta Polska będzie w stanie wpłynąć na Bank w celu 

renegocjacji umów obowiązujących pomiędzy stronami i dokonać zmian, lub zastrzec bardziej korzystne z 

punktu widzenia Poczty Polskiej warunki współpracy z Bankiem. 

Wystąpienie któregokolwiek z wyżej opisanych zdarzeń może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, 

zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.4. Ryzyko związane z nieutrzymaniem źródeł finansowania na poziomie adekwatnym do zakładanej 

działalności kredytowej 

Depozyty są dla Banku głównym źródłem finansowania działalności kredytowej. Istnieje wiele czynników, które 

mogą mieć negatywny wpływ na poziom depozytów, a niektóre z nich są poza kontrolą Banku, w szczególności, 

nasilenie konkurencji, warunki gospodarcze i polityczne, w tym sytuacja na rynkach finansowych, polityka NBP, 

czy poziom stóp procentowych. Klienci Banku mogą dokonywać alternatywnych wyborów inwestycyjnych a ich 

preferencje w zakresie gromadzenia oszczędności mogą ulec zmianie. Dodatkowo na sytuację Banku mogą 

wpłynąć okoliczności dotykające jego klientów takie jak poziom bezrobocia, wysokość średniego 

wynagrodzenia, czy popyt na dobra konsumpcyjne. Zwiększenie przez Bank wartości portfela depozytów 

w tempie wystarczającym do finansowania rozwoju działalności kredytowej może być niemożliwe, 

w szczególności, w wyniku większej konkurencji na rynku depozytów oraz silniejszej konkurencji ze strony 

innych produktów inwestycyjnych, czego skutkiem może być wycofywanie depozytów przez klientów Banku i 

przeznaczanie środków na inne produkty inwestycyjne. Nasilająca się konkurencja może również spowodować 

zwiększenie się kosztów pozyskiwania depozytów. 

Ponadto ze względu na specyfikę oferowanych produktów (kredyty udzielane przede wszystkim na terminy 

powyżej 1 roku, co nie jest w pełni finansowane lokatami terminowymi na analogiczne terminy) dla działalności 

bankowej charakterystyczne jest zjawisko niedopasowania struktury terminowej aktywów, zobowiązań i kapitału 

własnego. KNF oczekuje, że Bank będzie intensyfikował działania celem ograniczenia dysproporcji pod 

względem terminów zapadalności aktywów oraz wymagalności zobowiązań i kapitału własnego. W celu 

dywersyfikacji źródeł finansowania oraz dążenia do zapewnienia adekwatnego, w relacji do utrzymywanego 

portfela kredytowego, poziomu źródeł finansowania długoterminowego Bank finansuje swoją działalność przez 

pozyskiwanie długoterminowych depozytów, ale również poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych. 

Istnieje wiele czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na wzrost lub utrzymanie poziomu obligacji 

emitowanych jako źródła finansowania Banku, a niektóre z nich są poza kontrolą Banku, w tym m.in. warunki 

gospodarcze i polityczne, poziom stóp procentowych lub czynniki regulacyjne. 

Warunki emisji obligacji wyemitowanych przez Bank przewidują ponadto szereg zobowiązań Banku do 

niedokonywania lub do dokonania określonych czynności. Niewykonanie przez Bank niektórych lub wszystkich 

takich zobowiązań może uprawniać obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji, co może 

spowodować ograniczenie poziomu finansowania lub wystąpienie krzyżowego naruszenia w odniesieniu do 

innych instrumentów finansowania. Jeżeli Bank nie utrzyma tempa wzrostu wartości zgromadzonych depozytów 

na wystarczającym poziomie, ani nie uzyska środków na działalność kredytową z emisji obligacji lub z 

depozytów pozyskiwanych z rynku międzybankowego, może on nie mieć wystarczających środków na swoją 

działalność kredytową lub może nie utrzymać aktualnej stopy wzrostu portfela kredytowego, co może 

negatywnie wpłynąć na zdolność Banku do wdrożenia strategii rozwoju i ekspansji działalności. Mniejszy niż 

zakładany przyrost akcji kredytowej może z kolei negatywnie wpłynąć na poziom wyniku finansowego Banku. 
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Dodatkowo nie można wykluczyć iż podejmowane przez Bank działania mające na celu ograniczenie 

dysproporcji poziomu długoterminowych źródeł finansowania w relacji do posiadanych aktywów w ocenie KNF 

będą uznane za niewystarczające tj. Bank będzie zobligowany do zwiększenia tempa wzrostu długoterminowych 

źródeł finansowania lub ograniczenia rozwoju akcji kredytowej. Każdy z powyższych czynników może mieć 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w 

konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do 

terminowego wykupu Obligacji. 

1.5. Ryzyko związane z brakiem możliwości pozyskania przez Bank kapitału na korzystnych warunkach 

oraz możliwością niespełniania wymogów dotyczących minimalnego poziomu adekwatności 

kapitałowej 

Bank nie może zagwarantować, że nie będzie musiał pozyskać dodatkowego kapitału w przyszłości, ani – jeżeli 

zajdzie taka konieczność – że uda mu się pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach i 

w wymaganym terminie. Bank może być zmuszony do pozyskiwania dodatkowego kapitału w celu realizacji 

strategii rozwoju, a także w celu utrzymania współczynników wypłacalności powyżej wymaganego minimum. 

Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Bank może być ograniczona ze względu na: (i) przyszłą 

kondycję finansową Banku, jego wyniki operacyjne i przepływy środków pieniężnych; (ii) konieczność 

uzyskania zgód organów regulacyjnych; (iii) rating kredytowy Banku (jeżeli taki będzie miał w chwili 

pozyskiwania kapitału); (iv) ogólne warunki rynkowe pozyskiwania kapitału przez banki komercyjne i inne 

instytucje finansowe oraz (v) warunki gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie. 

Na Datę Prospektu Bank jest zobowiązany do utrzymywania minimalnego współczynnika wypłacalności na 

poziomie zgodnym z Prawem Bankowym tj. 8%. Ponadto KNF w piśmie z dnia 22 października 2015 r. 

skierowanym do banków wyraziła oczekiwanie, że banki w Polsce będą utrzymać minimalny współczynnik 

wypłacalności na poziomie przynajmniej 13,25%, a współczynnik Tier 1 – przynajmniej 10,25%. Nie ma przy 

tym pewności, że powyższe lub inne wymogi nie ulegną zaostrzeniu w przyszłości. 

Spełnianie przez Bank wymagań w zakresie adekwatności kapitałowej może być uzależnione od wielu 

czynników, w tym od: (i) zwiększenia aktywów ważonych ryzykiem w Banku w wyniku wdrożenia strategii 

rozwoju Banku; (ii) strat wynikających z pogorszenia jakości aktywów Banku, spadku dochodów, wzrostu 

kosztów lub wszystkich powyższych czynników łącznie; (iii) spadku wartości portfela papierów wartościowych 

Banku; (iv) zwiększenia kwoty kapitału niezbędnej do pokrycia ryzyka operacyjnego; (v) zawodności przyjętych 

przez Bank szacunków w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych dla poszczególnych rodzajów ryzyka; 

(vi) zmian w zasadach rachunkowości lub zaleceniach związanych z obliczaniem współczynnika wypłacalności 

banków i innych czynników regulacyjnych m.in.: zaleceń KNF i zmian w przepisach prawa polskiego i 

europejskiego; (vii) potencjalnej wypłaty dywidendy przez Bank na rzecz jego akcjonariuszy oraz 

(viii) możliwości i warunków pozyskania dodatkowego kapitału. 

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. banki w krajach członkowskich UE są zobowiązane do spełnienia wymogów 

CRD IV oraz Rozporządzenia CRR (tzw. Pakiet CRD IV/CRR). CRD IV wymaga implementacji do polskiego 

porządku prawnego, z kolei Rozporządzenie CRR jest prawnie wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we 

wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 1 stycznia 2014 r., przy czym (i) obowiązek spełnienia części 

przepisów będzie stopniowo wprowadzany, jak również (ii) część wymogów będzie stopniowo 

doprecyzowywana. 

Ze względu na brak zatwierdzenia zmian polskich przepisów dostosowujących do Dyrektywy CRD IV oraz brak 

ostatecznego kształtu krajowych wymogów nadzorczych wynikających z Rozporządzenia CRR, może zaistnieć 

sytuacja, że Bank nie spełni potencjalnie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących adekwatności 

kapitałowej Pakietu CRD IV/CRR, które w przyszłości mogą wyniknąć z tych przepisów. Ponadto może 

zaistnieć sytuacja, że Bank nie spełni potencjalnie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących 

adekwatności kapitałowej w przypadku zmiany w przyszłości przepisów Pakietu CRD IV/CRR. 

Spadek współczynników wypłacalności poniżej wymaganego przez KNF poziomu, jak również spadek innych 

wskaźników regulacyjnych lub niespełnienie wymogów utrzymania poziomu kapitałów własnych, jakich 
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wymaga się dla prowadzenia działalności Banku, mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku. Ponadto naruszenie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie wymaganego minimalnego poziomu współczynników wypłacalności lub innych wskaźników 

ustawowych może skutkować nałożeniem na Bank sankcji administracyjnych m.in. w postaci odwołania 

członków Zarządu, zobowiązania Banku do zwiększenia funduszy własnych, kar pieniężnych lub nałożenia na 

Bank ograniczeń w zakresie realizacji założeń Strategii lub dodatkowego wymogu kapitałowego, co może 

wpłynąć na wzrost kosztów działalności Banku, utratę reputacji, a przez to może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość 

rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu 

Obligacji. 

1.6. Ryzyko związane z działalnością w sektorze detalicznym 

Bank prowadzi działalność, przede wszystkim, w sektorze detalicznym obejmującym osoby fizyczne oraz 

mikroprzedsiębiorstwa. Oferta Banku dla sektora detalicznego obejmuje: rachunki osobiste i konta 

oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne (w tym: gotówkowe, kredyty odnawialne w 

rachunku bieżącym), kredyty hipoteczne (w tym: kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne), karty kredytowe, 

produkty ubezpieczeniowe, oraz fundusze inwestycyjne. Prowadzenie działalności w sektorze detalicznym 

charakteryzuje się dużą cyklicznością związaną ze zmianami warunków makroekonomicznych, w szczególności 

cykliczność działania wynika ze zmian tempa wzrostu gospodarczego, zmian dochodów i kosztów utrzymania 

gospodarstw domowych, zmian stopy bezrobocia lub wahań stóp procentowych. 

Wzrost stóp procentowych może spowodować wzrost wartości rat, jakie klienci Banku są zobowiązani płacić, a 

w konsekwencji może być przyczyną trudności w spłacie zaciągniętych kredytów i przełożyć się na jakość 

portfela kredytowego oraz wynik z tytułu odpisów na utratę wartości. Spowolnienie wzrostu gospodarczego 

może wiązać się ze wzrostem bezrobocia, wskutek czego część klientów może nie być w stanie wywiązywać się 

ze swoich zobowiązań względem Banku. Również spadek dochodów gospodarstw domowych może negatywnie 

wpłynąć na regulowanie zobowiązań klientów względem Banku. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 

działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do 

obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.7. Ryzyko związane z brakiem możliwości podwyższenia lub utrzymania aktualnych poziomów marż na 

kredytach bądź depozytach 

Wynik z tytułu odsetek stanowi istotną część przychodów netto z działalności operacyjnej Banku (79,2% w 

2015 r. Poziom realizowanego wyniku odsetkowego zależy m.in. od zarządzania ryzykiem Banku w zakresie 

stóp procentowych oraz powiązań pomiędzy rynkowymi stopami procentowymi a marżami odsetkowymi. 

Wynik z tytułu odsetek, który osiąga Bank, jest pochodną poziomu posiadanych aktywów i zobowiązań 

oprocentowanych oraz ich średniego oprocentowania. 

Różne czynniki mogą wpłynąć na to, czy Bank będzie w stanie utrzymać na aktualnym poziomie marże 

kredytowe i depozytowe. Wśród tych czynników są w szczególności, rosnąca konkurencja rynkowa, zmieniający 

się popyt na kredyty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, ewentualne zmiany polityki pieniężnej wprowadzane 

przez Radę Polityki Pieniężnej, wzrost poziomu inflacji oraz zmiany zarówno stopy lombardowej, stopy WIBOR 

oraz zmiany w przepisach prawa, w szczególności zmiany przepisów o odsetkach maksymalnych i o kredytach 

konsumenckich. 

Bank może ponieść konsekwencje spadku marż lub niemożności podwyższenia swojego aktualnego poziomu 

marż z różnych przyczyn, a w szczególności z powodu: (i) obniżenia stopy lombardowej, która wyznacza 

maksymalny dopuszczalny poziom oprocentowania kredytów konsumenckich oraz rynkowego oprocentowania 

kredytów o zmiennej stopie procentowej i niezdolności Banku do pokrycia tego spadku obniżeniem 

oprocentowania depozytów; lub (ii) wzrostu oprocentowania depozytów, którego Bank nie będzie w stanie 

zrekompensować przez podwyższenie oprocentowania mającego zastosowanie do działalności kredytowej z 
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uwagi na rosnącą konkurencję cenową pomiędzy bankami działającymi na rynku. Obniżenie marży może 

doprowadzić do obniżenia wyniku z tytułu odsetek i tym samym może mieć negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Banku. 

Wszystkie powyższe czynniki mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 

działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do 

obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.8. Ryzyko związane z brakiem możliwości wzmocnienia przez Bank pozycji rynkowej, utrzymania jakości 

usług oraz reputacji  

Rozwój działalności Banku oraz zdolność do pozyskiwania nowych klientów są w dużym stopniu uzależnione 

od pozycji rynkowej Banku, jakości jego usług i reputacji. Działalność Banku uzależniona jest od pozycji Poczty 

Polskiej. Jakiekolwiek zmiany pozycji rynkowej, jakości usług lub reputacji Poczty Polskiej będą mieć 

bezpośredni wpływ na działalność Banku. Zdolność Banku do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej, oraz 

utrzymania lub wzmocnienia jakości usług i reputacji będzie w znaczącym stopniu zależała od umiejętności 

zapewniania usług spełniających oczekiwania klientów Banku, a także od zdolności Banku do pogodzenia 

działań opisanych powyżej z dynamicznym rozwojem Banku.  

Pogorszenie pozycji rynkowej Banku lub Poczty Polskiej, jakości ich usług lub reputacji, szczególnie w wyniku 

różnego rodzaju roszczeń ze strony klientów, oszustw popełnionych przez pracowników Banku lub Poczty 

Polskiej, negatywnych doniesień prasowych lub ogólnie negatywnego postrzegania usług świadczonych przez 

Bank lub Pocztę Polską może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności 

lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia 

z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.9. Ryzyko związane z nieskutecznością stosowanych przez Bank metod zarządzania ryzykiem w zakresie 

zarządzania i utrzymania zakładanego poziomu ryzyka 

Bank w celu ograniczenia ponoszonych strat z tytułu działalności kredytowej stosuje szereg narzędzi 

jakościowych i ilościowych oraz procedury zarządzania ryzykiem, których podstawą są m.in. zaobserwowane 

historyczne dane statystyczne, zachowania klientów, benchmarki rynkowe oraz szereg regulacji nadzorczych. 

Narzędzia te, obejmujące modele statystyczne oraz założenia do tych modeli, jak również dane historyczne 

wykorzystywane do budowy tych modeli mogą nie być wystarczające do właściwej oceny przyszłego ryzyka. 

Dodatkowo, systemy używane przez Bank do zarządzania ryzykiem mogą okazać się niewystarczające do oceny 

i zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności ryzykiem kredytowym. 

Jakość portfela kredytowego Banku jest uzależniona od zmian poziomu wiarygodności kredytowej jego klientów 

i ich zdolności do spłaty kredytów w terminie oraz zdolności Banku do przeprowadzenia egzekucji 

z zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku w przypadku niewywiązania się przez klienta z obowiązku spłaty 

kredytu, a także od tego, czy wartość tych zabezpieczeń jest wystarczająca dla pełnego zaspokojenia roszczeń 

z tytułu takich kredytów. 

Straty z tytułu działalności kredytowej mogą wynikać również z wystąpienia wielu innych czynników, w tym 

czynników wewnętrznych (takich jak niewydolność wyżej wymienionych procedur w zakresie zarządzania 

ryzykiem powodująca nieadekwatną ocenę jakości poszczególnych kredytobiorców, czy nieetyczne działanie 

pracowników Banku) oraz czynników zewnętrznych pozostających poza kontrolą Banku (takich jak negatywne 

zmiany stanu polskiej gospodarki, które mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej bądź do 

niewypłacalności klientów Banku lub ograniczenie zakresu dostępnych informacji kredytowych dotyczących 

określonych klientów). 

Dodatkowo skuteczność działań windykacyjnych wpływająca na poziom strat z tytułu ryzyka kredytowego może 

okazać się niższa w wyniku zmian w przepisach prawa lub sytuacji gospodarczej oraz akceptacji wyższego 

ryzyka przy udzielaniu kredytów celem szybszego wzrostu portfela kredytowego. 
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Wskaźnik NPL Banku wynosił, odpowiednio, 6,1% i 7,0% na dzień 31grudnia 2014 r. oraz na dzień 31 grudnia 

2015 r. Głównym czynnikiem wzrostu wskaźnika NPL w latach 2014-2015 była wyższa szkodowość kredytów 

konsumpcyjnych dla osób fizycznych oraz wzrost ich udziału w całym portfelu Banku.  

Najważniejszymi czynnikami potencjalnego wzrostu wskaźnika NPL w przyszłości mogą być m.in.: 

(i) niekorzystne kształtowanie się czynników makroekonomicznych mogących wpłynąć na zdolność klientów do 

spłaty zaciągniętego zobowiązania; (ii) możliwa przez Bank akceptacja wyższego poziomu ryzyka i otwarcie się 

na nowe segmenty rynku; (iii) dalszy wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych w portfelu Banku oraz 

(iv) „dojrzewanie” portfela pozyskanego w poprzednich latach. Dodatkowo na poziom NPL mogą wpłynąć 

zmiany regulacyjne w zakresie zasad klasyfikacji kredytów do kategorii ze zidentyfikowaną przesłanką utraty 

wartości. 

Pogorszenie jakości portfela kredytowego, skutkujące wzrostem strat z tytułu działalności kredytowej lub 

wystąpienie innych wyżej opisanych czynników może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, 

zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.10. Ryzyko związane ze spadkiem wartości zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku  

Część portfela kredytowego Banku w tym portfel kredytów hipotecznych, jest zabezpieczona, głównie w formie 

hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2015 r. średni wskaźnik LTV w portfelu kredytów 

hipotecznych Banku wynosił 56,8% (dla kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych ujętych 

łącznie). Wartość przedmiotów stanowiących zabezpieczenie portfela kredytowego Banku (tj. lokali 

mieszkalnych lub komercyjnych) może ulec obniżeniu z przyczyn, które są poza kontrolą Banku, z czynnikami 

makroekonomicznymi włącznie. Spadek wartości przedmiotów zabezpieczenia może spowodować spadek 

wartości środków, które Bank będzie mógł odzyskać w wyniku egzekucji zabezpieczeń, i może skutkować 

wzrostem ryzyka kredytowego i straty poniesionej przez Bank. 

Dodatkowo, Bank może nie mieć aktualnych danych dotyczących wartości przedmiotów zabezpieczeń oraz 

może nie mieć możliwości dokładnej oceny odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów 

zabezpieczonych w powyżej opisany sposób. Pomimo, że Bank bada i monitoruje ceny nieruchomości, Bank nie 

może zagwarantować, iż jego prognozy będą się realizować zgodnie z przyjętymi założeniami.  

Ponadto aktywa stanowiące zabezpieczenie, w szczególności aktywa nienotowane na rynkach finansowych, 

mogą mieć ograniczoną płynność, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na zdolność Banku do realizacji 

wartości z zabezpieczenia.  

Jakikolwiek spadek wartości zabezpieczenia może zmniejszyć kwotę, którą Bank byłby w stanie odzyskać 

w trakcie postępowania egzekucyjnego oraz może zwiększyć ryzyko kredytowe i stratę poniesioną przez Bank. 

Wystąpienie jednego z wyżej wymienionych czynników może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, 

zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.11. Ryzyko związane z niewystarczającymi na pokrycie strat w portfelu kredytowym odpisami 

aktualizującymi z tytułu utraty wartości aktywów Banku  

W procesie wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności kredytowych Bank kieruje 

się wymogami MSR 39 i Rekomendacji R. Wysokość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 

Banku zależy każdorazowo od oceny przeprowadzonej przez Bank, czy wystąpiły obiektywne przesłanki utraty 

wartości aktywów. Bank przeprowadza tą ocenę dla aktywów indywidualnie istotnych na podstawie 

oszacowania oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych, jak również dla aktywów finansowych 

indywidualnie nieistotnych na podstawie przepływów pieniężnych szacowanych metodą portfelową. Do 

ustalania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wykorzystywane są modele, które bazują na 

obserwowanych przez Bank historycznych trendach przepływów pieniężnych. Istnieje ryzyko, że przyszłe trendy 

przepływów pieniężnych będą się różniły na niekorzyść Banku, co spowoduje konieczność istotnego 

zwiększenia odpisów aktualizujących.  
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Jeżeli wzrośnie ilość aktywów, dla których wystąpiły obiektywne przesłanki utraty wartości aktywów, 

przepływy dla aktywów indywidualnie istotnych lub portfeli z utratą wartości będą niższe niż zakładane lub 

ulegną zmianie inne czynniki brane pod uwagę przy kalkulacji odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

(np. zmiany makroekonomiczne, zmiany modelu, oczekiwania nadzorcze) może spowodować to wzrost poziomu 

odpisów aktualizacyjnych, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub 

wyniki Banku 

W związku z przyjęciem w dniu 28 maja 2014 r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

nowego standardu w zakresie ujmowania instrumentów finansowych, tzw. MSSF 9 Instrumenty finansowe, 

Banki stosujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, będą zobowiązane do wdrożenia 

zmian w zakresie wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów najprawdopodobniej 

począwszy od 1 stycznia 2018 r. Bank nie może wykluczyć negatywnego wpływu nowego standardu na wycenę 

instrumentów finansowych, w tym w szczególności kredytów i pożyczek, również w ujęciu retrospektywnym. 

Ewentualna negatywna korekta wyceny instrumentów finansowych w momencie zastosowania MSSF 9 będzie 

mogła mieć negatywny wpływ na wysokość kapitałów Banku lub wartość odpisów w rachunku zysków i strat. 

Nie można również wykluczyć, że w przyszłości pojawią się bardziej rygorystyczne regulacje w tym zakresie w 

postaci m.in. zmian Rekomendacji R oraz zaleceń i listów KNF, w tym dotyczących oczekiwań nadzorczych w 

zakresie metodyki wyliczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych 

klientom. Wystąpienie takiego zdarzenia może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku 

do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.12. Bank jest narażony na ryzyko płynności 

Bank jest narażony na ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, na skutek 

niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i zobowiązań i kapitału własnego oraz niedopasowania 

terminowego bieżących strumieni pieniężnych. Źródłem ryzyka płynności może być m.in. niedopasowanie 

strumieni pieniężnych, nagłe wycofanie depozytów przez deponentów, koncentracja źródeł finansowania oraz 

portfela kredytowego, utrzymywanie nieadekwatnego poziomu portfela aktywów płynnych, ograniczona 

płynność aktywów, niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów Banku lub inna nieprzewidziana sytuacja na 

rynku finansowym. 

Niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań Banku może negatywnie 

wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, w szczególności jeżeli 

Bank nie będzie zdolny do pozyskania nowych depozytów lub alternatywnych źródeł finansowania istniejącego 

lub przyszłego portfela kredytów. 

W odniesieniu do dostępności źródeł finansowania, Bank jest narażony na ryzyko niespodziewanego i nagłego 

wycofania przez klientów Banku depozytów o dużej wartości. Depozyty klientów są jednym ze źródeł 

finansowania Banku. Dodatkowym źródłem finansowania Banku są emisje obligacji w tym obligacji 

długoterminowych, których sukces uplasowania w dużej mierze zależy od warunków panujących na rynku 

finansowym. Wycofanie znaczącej części depozytów płatnych na żądanie lub nieodnowienie depozytów 

terminowych po ich terminie zapadalności lub brak możliwości uplasowania emisji mogą negatywnie wpłynąć 

na płynność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku. 

Płynność bieżąca może także podlegać wpływowi niekorzystnych warunków rynkowych. Jeżeli aktywa 

utrzymywane przez Bank w celu zapewnienia płynności utracą swoją płynność w wyniku nieprzewidzianych 

zdarzeń na rynku finansowym lub jeżeli nastąpi znaczny spadek ich wartości, Bank może nie być w stanie 

spełnić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności i tym samym może zostać zmuszony do korzystania z 

finansowania międzybankowego lub pozyskanie środków poprzez emisję obligacji krótkoterminowych, które to 

finansowanie w niestabilnej sytuacji rynkowej może okazać się zbyt kosztowne, a jego dostępność niepewna. 

Ponadto możliwość wykorzystania takiego zewnętrznego źródła finansowania przez Bank jest bezpośrednio 

powiązana z poziomem linii kredytowych, do których Bank będzie miał dostęp, a ten zależy z kolei od kondycji 

finansowej i kredytowej Banku, a także od ogólnej sytuacji płynnościowej na rynku. 
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Bank nie może wykluczyć sytuacji, że nie będzie w stanie wypełnić wymogów w zakresie płynności lub koszt 

ich realizacji może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku. 

Niezależnie, KNF może w ramach kompetencji nadzorczych na podstawie Prawa Bankowego zobowiązać Bank 

do podjęcia działań koniecznych do przywrócenia płynności płatniczej. 

W odniesieniu do płynności bieżącej, Bank na daty bilansowe jest narażony na dużą zmienność zobowiązań 

(„Środki Transferowe”) względem Poczty Polskiej, które nie stanowią źródła finansowania podstawowej 

działalności Banku. Środki Transferowe mają krótkotrwały charakter i podlegają wysokiej zmienności sięgającej 

dziennie nawet kilkuset milionów złotych, co prowadzi do istotnych zmian salda środków bieżących Banku i 

może rodzić ryzyko wyższego kosztu utrzymania rezerwy obowiązkowej. 

Wystąpienie ryzyka płynności, niezdolność do pozyskania wystarczających środków na finansowanie 

działalności Banku oraz ewentualne niespełnienie przez Bank współczynników regulacyjnych i wymogów 

dotyczących płynności, mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności 

lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia 

z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.13. Ryzyko związane ze spadkiem wartości polskich skarbowych papierów wartościowych  

Na dzień 31 grudnia 2015 r. 64% papierów wartościowych Banku (aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży) stanowiły instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz przez inne instytucje rządowe 

i bony pieniężne emitowane przez NBP. Negatywny wpływ na cenę polskich skarbowych papierów 

wartościowych może mieć, między innymi: (i) wzrost podaży polskich skarbowych papierów wartościowych 

spowodowany zwiększeniem ich emisji, którego dokonuje się w celu sfinansowania deficytu budżetowego; (ii) 

wzrost wolumenu sprzedaży takich papierów wartościowych przez inwestorów; (iii) wzrost krajowych stóp 

procentowych; (iv) obniżenie ratingu Polski oraz (v) zwiększone ryzyko polityczne i negatywne postrzeganie 

Polski przez inwestorów. 

W szczególności, w dniu 15 stycznia 2016 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła ratingi kredytowe 

przyznane Polsce o jeden stopień (z perspektywą negatywną), w tym długoterminowy rating w walutach obcych 

z poziomu ‘A-’ do poziomu ‘BBB+’, oraz długo- i krótkoterminowy rating krajowy z poziomu ‘A-/A-1’ do 

poziomu ‘A-/A-2’. Tego samego dnia agencja Fitch Ratings (która nadała rating Bankowi) podtrzymała 

dotychczas przyznane ratingi kredytowe Polski (z perspektywą stabilną), w tym długoterminowy rating w 

walutach obcych na poziomie ‘A-’ oraz ratingi krajowe na poziomie ‘A’. Natomiast agencja ratingowa Moody’s 

do Daty Prospektu nie wydała oceny kredytowej dla Polski. 

Spadek wartości polskich papierów skarbowych, które posiada Bank, może negatywnie wpłynąć na poziom 

kapitału Banku, jego sytuację płynnościową i wyniki finansowe. Ponadto jeżeli w celu sfinansowania swojej 

działalności Bank podejmie decyzję o sprzedaży wszystkich lub części posiadanych polskich skarbowych 

papierów wartościowych, wyżej wspomniane czynniki mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, 

zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.14. Ryzyko związane z możliwością dokonania znaczących wpłat do BFG lub podejmowaniem innych 

działań w związku z sytuacją finansową SKOK-ów 

Zgodnie z przepisami Ustawy o BFG, Bank jest objęty obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów 

oraz jest zobowiązany dokonywać wpłat na poczet funduszu ustanowionego w celu gwarantowania depozytów. 

Jeżeli w stosunku do podmiotu będącego członkiem funduszu zostanie ogłoszona upadłość, pozostali członkowie 

funduszu mogą być zobowiązani do dokonania dodatkowych płatności na pokrycie zobowiązań podmiotu, 

wobec którego ogłoszono upadłość, w stosunku do deponentów. Wielkość płatności każdego członka określa się 

proporcjonalnie do wielkości utworzonego przez niego funduszu gwarancyjnego. 

Od października 2012 r. SKOK-i zostały objęte nadzorem ze strony KNF. Raporty sporządzone przez KNF, jak 

również kontrole KNF wykazały, że sytuacja finansowa SKOK-ów uległa znacznemu pogorszeniu i istnieje duże 

ryzyko związane z płynnością tych instytucji. W związku z możliwą potrzebą wsparcia finansowego dla dużej 
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grupy SKOK-ów, poszukiwane jest rozwiązanie na poziomie sektorowym. Począwszy od stycznia 2014 r., 

SKOK-i zostały objęte systemem BFG, co doprowadziło i może w przyszłości prowadzić do większych 

płatności na rzecz BFG wnoszonych przez banki komercyjne. 

Nie można całkowicie wykluczyć, że ciężar restrukturyzacji SKOK-ów spadnie bezpośrednio lub pośrednio na 

banki. KNF może wdrożyć decyzje i rekomendacje w celu przeniesienia finansowego ciężaru kosztów takiego 

wsparcia na polskie instytucje kredytowe. Ponadto banki działające w Polsce uczestniczą w procesie 

przejmowania SKOK-ów lub ich aktywów i zobowiązań oraz najprawdopodobniej będą w przyszłości nadal 

zaangażowane we wsparcie niektórych ze SKOK-ów. 

Przykładowo, w dniu 8 stycznia 2016 r. KNF zawiesiła działalność SKOK Kujawiak we Włocławku oraz 

postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, co stanowi formalną przesłankę 

do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG. 

Wystąpienie niekorzystnych czynników wpływających na bezpieczeństwo lub stabilność sektora bankowego 

może prowadzić do zwiększenia wnoszonych przez banki komercyjne obowiązkowych płatności na rzecz BFG. 

Ewentualny wzrost opłat wnoszonych przez Bank na BFG może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, 

zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.15. Bank może być zobowiązany do zwrotu dofinansowania udzielonego przez BGK oraz dokonania 

znaczących wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

Bank udzielał na podstawie Ustawy o Finansowym Wsparciu Rodzin oraz zawartej w dniu 18 maja 2007 r. 

umowy z BGK kredytów preferencyjnych w ramach programu „Rodzina na swoim” („Umowa z BGK”). 

Umowa z BGK zawiera zastrzeżenie, że Bank będzie udzielać kredytów preferencyjnych z własnych środków, 

na podstawie własnych procedur oraz ponosić będzie odpowiedzialność za nieuprawnione i niezgodne z 

przepisami Ustawy o Finansowym Wsparciu Rodzin i postanowieniami Umowy z BGK korzystanie z dopłat. 

Portfel kredytowy udzielony przez Bank w ramach programu „Rodzina na swoim” na dzień 31 grudnia 2015 r. 

stanowi 41% portfela kredytów mieszkaniowych. W 2015 r. Bank dokonał realizacji zaleceń wydanych przez 

BGK w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2014 w zakresie prawidłowości stosowania dopłat do 

oprocentowania kredytów preferencyjnych w ramach programu „Rodzina na swoim”, w którym Bank 

uczestniczył. Zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Bank z BGK, wszystkie zalecenia wydane przez 

BGK zostały zrealizowane do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Bank zidentyfikował konieczność zwrotu dopłat do BGK na poziomie 630,7 tys. zł. 

Bank nie może jednak zagwarantować, że kwoty te nie będą wyższe. Dodatkowo Bank identyfikuje sytuacje, w 

których klienci są zobligowani, za pośrednictwem Banku, do zwrotu dopłat do BGK, co może spowodować 

reklamacje ze strony klientów, postępowania sądowe a w konsekwencji może oznaczać wzrost ryzyka reputacji 

Banku. Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację 

finansową lub wyniki Banku. 

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy Bank otrzymał od Rady Funduszu Wsparcia 

Kredytobiorców informację dotycząca wysokości i terminów wpłaty składki na Fundusz Wsparcia 

Kredytobiorców. Wpłata ta wyniosła 3.637.616,42 PLN (por. punkt III.4.1.5 Prospektu). 

Nie można wykluczyć, że w przyszłości składki Banku na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ulegną 

zwiększeniu. Ewentualny wzrost składek wnoszonych przez Bank na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może 

mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w 

konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do 

terminowego wykupu Obligacji. 
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1.16. Ryzyko związane ze zlecaniem przez Bank części zadań związanych ze swoją działalnością 

usługodawcom zewnętrznym 

Bank zleca realizację części zadań związanych z jego działalnością usługodawcom zewnętrznym. Usługi zlecane 

na zewnątrz obejmują, w szczególności: usługi pośrednictwa finansowego, usługi obsługi pieniężnej, 

procesowania gotówki, windykację należności, wybrane usługi informatyczne, usługi rozliczeniowe 

i transportowe, autoryzację, produkcję, personalizację oraz doręczanie kart do klientów, przetwarzanie transakcji 

bankomatowych, transport, usługi skanowania i archiwizacji dokumentów, usługi skanowania dokumentów 

otrzymanych z zewnątrz. 

Ponadto Bank powierza Centrum Operacyjnemu obsługę procesów operacyjnych związanych ze sprzedażą 

produktów bankowych, obsługę procesów operacyjnych związanych z administrowaniem produktami 

depozytowymi i kredytowymi oraz Spółce Dystrybucyjnej realizowanie czynności zapasowego oraz 

sprzedażowego Contact Center, a także zarządzanie siecią Placówek Agencyjnych. 

Ponadto oprócz pośredników zewnętrznych Bank świadczy usługi finansowe w ramach outsourcingu za 

pośrednictwem placówek Poczty Polskiej i wybranych jej pracowników m.in. na podstawie Umowy Agencyjnej. 

Bank nie może wykluczyć ryzyka związanego z ujawnieniem w przyszłości danych poufnych przez pośredników 

zewnętrznych i związanej z takim ujawnieniem odpowiedzialności oraz utraty reputacji Banku. Ryzyka 

związane ze zlecaniem realizacji usług podmiotom zewnętrznym mogą wynikać z niewystarczającej jakości 

usług świadczonych przez zewnętrznych usługodawców i mogą skutkować brakami operacyjnymi, a nawet 

ryzykiem utraty reputacji przez Bank. 

Bank może być narażony na ryzyko odpowiedzialności wobec swoich klientów i na utratę reputacji, jeżeli 

zewnętrzni usługodawcy nie wykonają swoich usług prawidłowo, a w szczególności jeżeli będą świadczyć 

usługi z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji bankowych albo jeżeli podejmą nieprawidłowe 

działania skutkujące naruszeniem praw osób trzecich. 

Wystąpienie któregokolwiek z powyższych czynników może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, 

zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.17. Ryzyko awarii systemów informatycznych Banku lub złamania ich zabezpieczeń 

Bank w znacznym stopniu polega na swoich systemach informatycznych (IT) w zakresie zróżnicowanych 

funkcji, a w szczególności aplikacji przetwarzania danych, dostarczania informacji do klientów i utrzymywania 

bazy danych finansowych. Mimo wdrażania systemów zabezpieczeń i wykonywania kopii zapasowych, ze 

względu na coraz bardziej istotną rolę kanałów elektronicznego dostępu systemy IT wykorzystywane przez Bank 

mogą być podatne na fizyczne i elektroniczne naruszenia, wirusy komputerowe oraz inne ataki i incydenty. 

Ponadto błędy w oprogramowaniu i podobne problemy mogą wpływać na zdolność Banku do terminowej 

obsługi i zaspokajania potrzeb klientów, mogą zakłócić działalność Banku, naruszyć jego reputację, narazić 

Bank na wzmożoną kontrolę regulacyjną lub spowodować konieczność poniesienia istotnych kosztów 

technicznych, prawnych i innych. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych czynników może mieć negatywny 

wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na 

wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego 

wykupu Obligacji. 

1.18. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi 

Sektor bankowy, w tym zdolność banków do dostarczania klientom produktów i usług finansowych, jest coraz 

bardziej uzależniony od postępu technologicznego. Utrzymanie przez Bank pozycji konkurencyjnej na rynku w 

dużej mierze zależy od jego zdolności antycypowania i dostarczania na czas nowoczesnych produktów opartych 

na innowacyjnej technologii informatycznej oraz mobilnych rozwiązań i udogodnień, które są efektywne 

kosztowo z punktu widzenia procesów biznesowych Banku. W miarę udoskonalania tych technologii w 

przyszłości, Bank może w celu utrzymania swojej pozycji na rynku być zmuszony do poniesienia znacznych 
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wydatków inwestycyjnych. Rozwój rozwiązań technologicznych w przyszłości, wprowadzenie innowacyjnych 

rozwiązań nowej generacji, platform lub aplikacji, przez konkurentów Banku może mieć niekorzystny wpływ na 

produkty lub usługi Banku. 

Ponadto jeśli rozwiązania, platformy lub aplikacje informatyczne wdrożone przez Bank w przyszłości nie 

spełnią oczekiwań klientów lub spowodują zmiany w zachowaniu klientów lub wystąpią problemy techniczne i 

awarie w trakcie lub po wdrożeniu takich rozwiązań, platform lub aplikacji, Bank może stracić część klientów, 

może spaść popyt na jego produkty i usługi lub ucierpieć może reputacja Banku. 

Nie można również wykluczyć, że rozwiązania technologiczne wprowadzane na rynek lub stosowane przez 

Bank będą kwestionowane przez organy nadzoru, w tym KNF, ani że nie zostaną w stosunku do nich wydane 

zalecenia dotyczące ich zmiany lub zaprzestania korzystania z niektórych lub wszystkich funkcji. Ponadto na 

możliwość korzystania przez Bank z różnych rozwiązań technologicznych lub na sposób korzystania z takich 

narzędzi mogą wpływać rozwiązania prawne w Polsce i w prawie Unii Europejskiej, a także różnego 

rodzaju decyzje administracyjne oraz rekomendacje i zalecenia organów administracji. Zmiany w tym zakresie 

mogą w szczególności negatywnie wpłynąć na realizację strategii Banku w poszczególnych obszarach jego 

działalności, skutkować spowolnieniem rozwoju akcji kredytowej oraz oferowania innych produktów i usług z 

wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi technologicznych. 

Ponadto Bank może nie być w stanie w ogóle lub w odpowiednim terminie zastąpić stosowanych rozwiązań 

technologicznych innymi, a koszty poniesione w związku z przygotowywaniem i wdrażaniem nowych 

rozwiązań technologicznych mogą okazać się znaczne. 

Na Datę Prospektu w ramach realizowanych projektów Bank uzupełnia i rozwija własną infrastrukturę 

informatyczną. Rozwój i zmiany infrastruktury będą również realizowane w przyszłości. Proces ten może 

zakłócać działalność Banku, naruszyć jego reputację, narazić Bank na wzmożoną kontrolę regulacyjną lub 

spowodować konieczność poniesienia istotnych kosztów technicznych, prawnych i innych. Nowe wdrożenia i 

zmiany infrastruktury mogą się nie powieść, nie zostać zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem lub 

nie przynieść spodziewanych efektów.  

Bank nie może zapewnić, że utrzyma wydatki inwestycyjne na poziomie niezbędnym do utrzymywania i 

poprawiania jakości infrastruktury informatycznej w przyszłości. Nieprzygotowanie, brak aktualizacji 

technologii informatycznej oraz zarządzania systemami informatycznymi Banku lub brak powodzenia w ich w 

realizacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy 

Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu 

Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.19. Ryzyko operacyjne związane z działalnością Banku  

Bank podlega ryzyku poniesienia szkody lub niewspółmiernych kosztów spowodowanych przez: niewłaściwe 

lub zawodne procedury wewnętrzne; nieświadome błędy ludzkie; celowe działanie ludzkie lub błędy systemu; 

zdarzenia zewnętrzne, takie jak błędy w realizacji transakcji, błędy związane z rejestracją zdarzeń 

gospodarczych, zakłócenia w działalności operacyjnej (w wyniku działania różnych czynników, np. awarii 

oprogramowania lub sprzętu, przerwania połączeń telekomunikacyjnych); niewykonanie działań zleconych 

wykonawcom zewnętrznym; działalność przestępczą (w tym wyłudzanie kredytów, kradzież środków klientów z 

rachunków oraz przestępstwa elektroniczne); dokonanie bezprawnych transakcji, rabunków czy też szkód 

w aktywach. 

W przeszłości Bank identyfikował bezprawne transakcje na rachunkach bankowych klientów, które ze względu 

na wartość Zarząd Banku uznaje za nieistotne. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości wobec Banku 

zmaterializują się ryzyka operacyjne o istotnym znaczeniu dla działalności Banku.  

Bank może być ponadto narażony na ryzyka wynikające ze zdarzeń dotyczących wad produktów lub umów, 

sporów prawnych oraz kar finansowych i innych nałożonych na Bank przez organy regulacyjne za dopuszczenie 
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się naruszenia lub usiłowanie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, standardów rynkowych lub 

rekomendacji. 

Dodatkowo, wykrycie i zapobieganie wszelkiego rodzaju oszustwom lub innego rodzaju nieprawidłowym 

działaniom pracowników Banku lub osób trzecich działających w imieniu Banku może być trudne, a działania 

takie mogą narazić Bank na sankcje nałożone przez organy nadzoru, a także poważnie naruszyć reputację Banku 

oraz spowodować wystąpienie strat finansowych. Bank nie może zapewnić, że osoby odpowiedzialne za 

dystrybucję produktów i usług Banku nie dopuszczą się oszustwa lub nie podejmą innych nieprawidłowych 

działań. Dodatkowo, pracownicy Banku mogą popełniać błędy lub nadużycia, które mogą zmusić Bank do 

wpłaty odszkodowań.  

Każdy błąd systemu zarządzania ryzykiem Banku pod względem wykrycia i korekty ryzyka operacyjnego, braku 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, standardów i rekomendacji lub niewłaściwego wykonania 

przez osoby trzecie zleconych im zadań może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku 

do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.20. Ryzyko związane z brakiem możliwości zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania 

wykwalifikowanego personelu  

Sukces działalności Banku zależy od możliwości zatrudniania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników. 

Realizacja strategii oraz prowadzenie bieżącej działalności Banku są w dużej mierze uzależnione od kwalifikacji 

i umiejętności kierownictwa wyższego i średniego szczebla, szczególnie członków Zarządu. 

W Polsce panuje konkurencja w zakresie pozyskiwania wykwalifikowanego personelu specjalizującego się 

w bankowości i finansach, szczególnie na poziomie kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Niektórzy 

uczestnicy polskiego rynku usług finansowych podejmują intensywne działania w celu rekrutacji 

wykwalifikowanego i utalentowanego personelu, oferując podwyżki wynagrodzenia oraz bardziej atrakcyjne 

warunki zatrudnienia w celu skłonienia pracowników konkurencji do podjęcia zatrudnienia w ich organizacjach. 

Taka konkurencja może zwiększyć koszty osobowe w Banku i utrudnić możliwość zatrudniania i motywowania 

wykwalifikowanego personelu przez Bank. W przypadku odejść doświadczonych i wyszkolonych pracowników, 

Bank może nie być w stanie szybko zastąpić ich pracownikami o porównywalnym poziomie kompetencji lub 

być zmuszony ponosić wysokie koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.  

Nie można wykluczyć, że wykwalifikowany personel Banku będzie postrzegać inne podmioty z polskiego rynku 

usług finansowych, jako bardziej prestiżowych pracodawców, co również może wpłynąć na decyzję o zmianie 

miejsca zatrudnienia. 

Ponadto wynagrodzenie członków Zarządu regulowane jest przepisami Ustawy Kominowej. Nie można 

wykluczyć, iż członkowie Zarządu otrzymają w przyszłości bardziej korzystne propozycje zatrudnienia od 

podmiotów z rynku niepodlegających pod reżim Ustawy Kominowej i oferujących atrakcyjniejsze warunki 

finansowe oparte m. in. na programach motywacyjnych.  

Wystąpienie czynników opisanych powyżej może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku 

do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.21. Ryzyko niewystarczającego poziomu ubezpieczenia Banku 

Majątek Banku może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu z różnych przewidywalnych lub nieprzewidywalnych 

powodów. Osoby trzecie, w tym klienci Banku, mogą ponieść szkodę z powodu zdarzeń, za które Bank ponosi 

odpowiedzialność, w tym zdarzeń związanych ze świadczonymi przez Bank usługami. Określone ryzyko może 

nie być objęte ubezpieczeniem, a w rezultacie polisa ubezpieczeniowa Banku może nie pokrywać wszystkich 

strat, jakie Bank może ponieść. W konsekwencji Bank może nie uzyskać pełnego odszkodowania za straty w 

ramach polisy. 
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Ponadto nie można wykluczyć, że nie wystąpią zdarzenia w postaci katastrof naturalnych, bądź aktów 

terrorystycznych i wojennych, które mogą nie być pokryte ubezpieczeniem lub ze względów ekonomicznych 

mogą być nieubezpieczane. W konsekwencji Bank może nie posiadać wystarczającej ochrony przed stratami, 

jakie może ponieść, również w odniesieniu aktywów Banku. Dodatkowo polisy ubezpieczeniowe posiadane 

przez Bank mają określone limity roszczeń objętych ochroną. W związku z tym odszkodowania wypłacone w 

ramach takich polis mogą być niewystarczające do pokrycia wszystkich szkód poniesionych przez Bank.  

Umowy ubezpieczeniowe zawarte przez Bank zawierają klauzule wyłączające odpowiedzialność 

ubezpieczyciela w pewnych okolicznościach. Nie można wykluczyć, że jeżeli Bank poniesie szkodę lub stratę, to 

nie otrzyma pełnego lub częściowego odszkodowania na podstawie zawartych umów ubezpieczenia. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 

działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do 

obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.22. Ryzyko związane z działalnością związków zawodowych w Banku lub w Poczcie Polskiej 

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w Banku działały dwa związki zawodowe, zaś około 14% pracowników 

Banku stanowili członkowie związków zawodowych. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. w Poczcie Polskiej 

działa 71 organizacji związkowych. Uwzględniając stan zatrudnienia na koniec 2015 r. w Poczcie Polskiej do 

organizacji związkowych przynależy 68% pracowników. 

W przeszłości związki zawodowe nie przeprowadzały strajków w Banku. Nie można wykluczyć, że w 

przyszłości Bank nie będzie zaangażowany w przedłużające się negocjacje z istniejącymi w Banku związkami 

zawodowymi, a ponadto może być dodatkowo narażony na strajki, przerwy w pracy albo inne spory 

pracownicze, które mogą skutkować przerwami lub innymi zakłóceniami w bieżącej działalności Banku oraz 

negatywnie wpłynąć na jego reputację. Działalność związków zawodowych może również utrudniać 

podejmowanie niektórych strategicznych lub operacyjnych działań korzystnych z punktu widzenia Banku. 

Działania podejmowane przez związki zawodowe mogą również zwiększyć koszty ponoszone przez Bank. 

Dodatkowo do podobnych zdarzeń może dojść w przypadku działalności związków zawodowych w Poczcie 

Polskiej, która stanowi główny kanał dystrybucji produktów Banku. W konsekwencji zakłócenia działalności 

Poczty Polskiej mogą mieć bezpośredni wpływ na działalność Banku. Od 2008 r. związki zawodowe nie 

przeprowadzały strajków na Poczcie Polskiej. 

Wystąpienie czynników opisanych powyżej mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 

działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do 

obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

1.23. Ryzyko związane z potencjalnie niepełnym składem Rady Nadzorczej 

Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Natomiast zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza jest zdolna 

do działania i podejmowania ważnych uchwał, także wtedy gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi mniej 

niż liczba ustalona zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu, ale nie mniej niż 5 (pięć) osób, chyba że niemożliwość 

ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wynika z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 9 Statutu. Z kolei § 8 ust. 

9 Statutu stanowi, że Rada Nadzorcza nie może się ukonstytuować i nie jest zdolna do działania, w tym do 

podejmowania uchwał jeżeli w skład Rady Nadzorczej nie zostanie powołanych 3 (trzech) członków Rady 

Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza Pocztę Polską S.A. (lub jej następcę 

prawnego) w trybie określonym w § 10 ust. 4 Statutu oraz 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spośród 

kandydatów wskazanych przez akcjonariusza PKO (lub jego następcę prawnego) w trybie określonym w § 10 

ust. 5 Statutu. Zdanie poprzedzające nie stosuje się w zakresie, w jakim niepowołanie członków Rady 

Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza Pocztę Polską S.A. (lub jej następcę 

prawnego) lub akcjonariusza PKO (lub jego następcę prawnego) wynika wyłącznie z niewskazania przez 

akcjonariusza kandydatów w liczbie określonej odpowiednio w § 10 ust. 4 i § 10 ust. 5 albo § 10 ust. 6 i § 10 ust. 

6a Statutu. 
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Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 6 członków, spośród których jeden został wskazany przez 

akcjonariusza PKO. W każdym przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż liczba 

ustalona zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, lecz najpóźniej w terminie 

14 dni zwołać Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby ustalonej zgodnie z § 

10 ust. 1 Statutu. Zarząd zwołał na dzień 20 maja 2016 r. Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady 

Nadzorczej. Mimo iż w ocenie Banku taka sytuacja jest mało prawdopodobna, nie można zagwarantować, że 

skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony podczas posiedzenia powyższego Walnego Zgromadzenia. 

Do dokonywania pewnych czynności przez Bank, Statut lub przepisy prawa wymagają podjęcia uchwał przez 

Radę Nadzorczą. Jeżeli skład Rady Nadzorczej nie zostanie niezwłocznie uzupełniony nie można wykluczyć, że 

w przypadku podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w składzie aktualnym na Datę Prospektu, 

skuteczność takich uchwał może być kwestionowana. W szczególności kwestionowanie ważności uchwał Rady 

Nadzorczej, których podjęcie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, może wpływać 

na skuteczność czynności podejmowanych na podstawie takich uchwał. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 

działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do 

obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

2. CZYNNIKI RYZYKA Z OTOCZENIEM BANKU 

2.1. Ryzyko związane ze zmianami regulacji sektora usług finansowych i bankowości w Polsce oraz na 

świecie……… 

Działalność Banku podlega wielu przepisom prawa polskiego i europejskiego, a także różnego rodzaju 

orzeczeniom sądowym i decyzjom administracyjnym oraz rekomendacjom i zaleceniom organów administracji, 

które nakładają wymogi i ograniczenia o szerokim zakresie zastosowania. Liczba nowych lub zmienionych 

przepisów i regulacji dotyczących działalności bankowej istotnie wzrosła w ostatnim czasie, skutkując 

dodatkowymi kosztami oraz niepewnością w stosunku do wszystkich banków europejskich. Nie można 

wykluczyć, że międzynarodowe i polskie regulacje dotyczące działalności bankowej, nie staną się bardziej 

restrykcyjne, biorąc pod uwagę szczególnie aktualne warunki rynkowe oraz oczekiwania opinii publicznej oraz 

różnych rządów w zakresie zaostrzenia nadzoru nad sektorem usług finansowych. 

Dla potrzeb wprowadzenia Bazylei III w lipcu 2011 r. Komisja Europejska wszczęła europejską procedurę 

legislacyjną w związku z przyjęciem dwóch aktów europejskich, tzw. Pakiet CRD IV/CRR. Rozporządzenie 

CRR jest prawnie wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od 

dnia 1 stycznia 2014 r. (z wyjątkiem określonych przepisów). Z kolei CRD IV wymagała transpozycji do 

krajowego porządku prawnego państw członkowskich do 31 grudnia 2013 r. Stosowne przepisy Dyrektywy 

CRD IV zostały implementowane za pomocą nowej ustawy – ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1513) („Ustawa o Nadzorze Makroostrożnościowym”), która weszła w życie 1 listopada 2015 

roku. 

W szczególności w ramach Pakietu CRD IV/CRR przewidziane jest wprowadzenie nowych współczynników 

płynności, w tym współczynnika długoterminowego/stabilnego finansowania NSFR (ang. net stable funding 

ratio), którego celem jest ograniczenie ryzyka banków wynikającego z niedopasowania czasowego aktywów i 

zobowiązań oraz kapitału własnego i będącej tego konsekwencją luki finansowania długoterminowego. Zgodnie 

z regulacją CRD IV dla sfinansowania aktywów długoterminowych (powyżej jednego roku) niezbędne jest 

posiadanie stabilnych funduszy. W konsekwencji, oczekiwane jest zwiększenie popytu ze strony sektora 

bankowego na stabilne (długoterminowe) finansowanie, obejmujące: m.in. (i) obligacje bankowe oraz listy 

zastawne emitowane przez banki hipoteczne; oraz (ii) rozdrobnione i mało wrażliwe cenowo finansowanie od 

klientów detalicznych i przedsiębiorców. W wyniku zwiększonego popytu na ten rodzaj finansowania, może 

wzrosnąć jego koszt. Jednak do czasu przyjęcia na poziomie unijnym stosownych regulacji określających 

szczegółowo NSFR, państwa członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzać krajowe wymogi w tym 

zakresie. 
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Dodatkowo, bezpośrednio stosowane w Polsce Rozporządzenie CRR, oraz wydane na jego podstawie 

rozporządzenie delegowane KE („Rozporządzenie KE nr 2015/61”) wprowadzając wymogi dotyczące 

płynności, definiują, tzw. wskaźnik pokrycia wypływów netto (ang. liquidity coverage ratio, LCR) – jest on 

rozumiany jako stosunek posiadanego przez bank zabezpieczenia przed utratą płynności do wypływów 

płynności netto przez okres występowania warunków skrajnych trwający 30 dni kalendarzowych, którego 

wartość powinna wynosić docelowo przynajmniej 100%. Wprowadzenie powyższych regulacji ma na celu 

zapewnienie posiadania przez banki aktywów płynnych w ilości wystarczającej do pokrycia swoich wypływów 

płynności netto przez trzydziestodniowy okres warunków skrajnych. Zgodnie z regulacjami Pakietu CRD 

IV/CRR obowiązek utrzymywania odpowiedniego wskaźnika pokrycia wpływów netto jest wprowadzany 

etapami począwszy od 1 października 2015 r., od kiedy jego poziom powinien wynosić 60%, aż do osiągnięcia 

poziomu 100% począwszy od 1 stycznia 2018 r. 

Powyższe regulacje wskazują specyficznie katalog aktywów płynnych, które można szybko spieniężyć na 

rynkach prywatnych w krótkim terminie i bez znacznej utraty wartości. 

Na Datę Prospektu Bank nie może wykluczyć, że w wyniku działań i zmian, o których mowa powyżej, a także 

ewentualnych zmian regulacyjnych (włącznie ze zmianami dotyczącymi wymogów wynikających z regulacji 

i rekomendacji nałożonych przez organy administracji rządowej lub regulacyjne organy finansowe, z Komisją 

Europejską i innymi kompetentnymi organami Unii Europejskiej oraz Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru 

Bankowego), Bank może stać się przedmiotem ściślejszych i ostrzejszych wymogów nakładanych przez organy 

nadzoru bankowego, wyższych wymogów w zakresie adekwatności kapitałowej albo że może zostać 

zobowiązany do poniesienia innych dodatkowych kosztów lub spełnienia dodatkowych zobowiązań w zakresie 

ujawniania i sprawozdawczości, a także podlegać ograniczeniom dotyczącym podejmowanej działalności. 

Wystąpienie któregokolwiek z wyżej wymienionych czynników może wpłynąć na strategię Banku, jego 

potencjał wzrostu, kwotę marży pobieranej przez Bank, a także na działalność, sytuację finansową, wyniki 

działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do 

obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

2.2. Ryzyko związane z wdrożeniem Dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do 

polskiego systemu prawnego (BRRD) 

W dniu 15 maja 2014 r. przyjęto BRRD. Celem tej dyrektywy jest zminimalizowanie obciążenia podatników w 

przypadku niewywiązania się przez banki z zobowiązań, jednocześnie zapewniając, że koszty z tym związane 

zostaną poniesione przez akcjonariuszy i wierzycieli. 

BRRD przewiduje, że uruchomienie procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinno nastąpić 

zanim instytucja kredytowa stanie się niewypłacalna, a jej fundusze własne ulegną wyczerpaniu. Dlatego też, 

podstawowym warunkiem wszczęcia postępowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest 

stwierdzenie, że instytucja znalazła się na progu upadłości lub jest zagrożona upadłością. Instrumenty określone 

w BRRD powinny być stosowane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w interesie publicznym oraz nie 

istnieje rozsądne prawdopodobieństwo na zaproponowanie przez sektor prywatny alternatywnego rozwiązania, 

w tym podwyższenia kapitału przez akcjonariuszy. 

BRRD ustanawia między innymi instrument umorzenia zobowiązań lub konwersji długu niepłynnej instytucji 

wobec wierzycieli i akcjonariuszy na kapitał własny w celu jej dokapitalizowania („bail-in”), który ma 

zapewnić, że podatnicy w ostatniej kolejności będą ponosić koszty związane z problemami banków, 

jednocześnie zapewniając, że koszty z tym związane zostaną poniesione przez akcjonariuszy i wierzycieli. 

BRRD, co do zasady, nie wyklucza interwencji państwa, aby utrzymać płynność upadającego banku, ale taka 

interwencja ma być możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy jest to niezbędne z punktu widzenia 

interesu publicznego polegającego na konieczności zapewnienia stabilności systemu finansowego, a mimo braku 

możliwości dokapitalizowania banku ze środków prywatnych, będzie istniała szansa na jego uratowanie. 

Zgodnie z postanowieniami BRRD, prowadzenie działalności przez upadający bank powinno być kontynuowane 

za pomocą narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przy wykorzystaniu środków prywatnych w 
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możliwie największym stopniu. Przewidywane sposoby zapewnienia takiego udziału sektora prywatnego to 

między innymi zastosowanie instrumentu bail-in oraz sprzedaż instytucji nabywcy z sektora prywatnego lub 

połączenie jej z takim nabywcą. Wierzyciele i akcjonariusze banków mogą zatem ponosić straty w pierwszej 

kolejności (między innymi poprzez zastosowanie instrumentu bail-in). 

Zgodnie z BRRD, koszty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma ponosić sektor bankowy. Kraje 

członkowskie będą musiały ustanowić własne rozwiązania finansowe które będą finansowane ze składek od 

banków i firm inwestycyjnych, wnoszonych przez te podmioty proporcjonalnie do ich zobowiązań i profilu 

ryzyka. Banki powinny wnosić roczne składki w odniesieniu do ich udziału w łącznych zobowiązaniach 

krajowego sektora finansowego w celu osiągnięcia docelowego poziomu finansowania w wysokości 

przynajmniej 1% depozytów (w okresie dziesięcioletnim). Jeśli fundusze ex-ante nie będą wystarczające, aby 

pokryć restrukturyzację i uporządkowaną likwidację instytucji finansowych, dalsze składki zostaną 

podwyższone ex post. BRRD przewiduje, że udzielenie publicznego wsparcia finansowego instytucjom 

finansowym może być stosowane wyłącznie jako ostateczność po tym, jak ocenione i wykorzystane zostały w 

jak największym zakresie inne instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w tym instrumenty 

bail-in. 

Termin implementacji BRRD przez państwa członkowie upłynął co do zasady 1 stycznia 2015 r. 

(w ograniczonym zakresie, w stosunku do stosowania instrumentu bail-in, termin ten został przesunięty na 

1 stycznia 2016 r.). Na Datę Prospektu BRRD nie została implementowana do polskiego systemu prawnego. Po 

wdrożeniu BRRD do prawa polskiego Obligacje Podporządkowane mogą zostać poddane instrumentom 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W przypadku zastosowania takich instrumentów do Obligacji 

Podporządkowanych: (i) ich wartość może zostać obniżona, w tym do zera; (ii) mogą one zostać zamienione na 

akcje zwykłe albo na inne instrumenty typu udziałowego; lub (iii) ich Warunki Emisji mogą ulec zmianie. 

Zgodnie z projektem ustawy implementującej BRRD do prawa polskiego, który wpłynął do Sejmu w dniu 27 

stycznia 2016 r., do zobowiązań podporządkowanych zaliczanych do funduszy własnych podmiotu w dniu 

wejścia w życie ustawy mają stosować się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym Obligacje 

Podporządkowane będą podlegały powyższym instrumentom restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

jedynie w przypadku, gdy Obligacje Podporządkowane zostaną zaliczone do funduszy własnych po wejściu w 

życie ustawy, a w szczególności w razie wydania odpowiedniej decyzji KNF po tym terminie. W przeciwnym 

razie Obligacje Podporządkowane nie będą podlegały powyższym instrumentom restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji. 

Postanowienia BRRD będą musiały zostać wdrożone do polskiego prawa, wskutek czego znajdą bezpośrednio 

zastosowanie do Banku, m.in. w postaci wzrostu rocznej opłaty na BFG. W związku z tym nie jest obecnie 

możliwe ocenienie pełnego wpływu rozwiązań BRRD na funkcjonowanie Banku i nie ma pewności, czy po 

wdrożeniu, fakt wdrożenia lub podjęcia jakichkolwiek czynności obecnie przewidzianych w BRRD nie będą 

miały istotnego niekorzystnego wpływu na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy 

Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu 

Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

2.3. Ryzyko związane z konkurencją ze strony polskiego sektora finansowego, firm pożyczkowych, a także 

podmiotów spoza usług finansowych 

Poziom konkurencji w polskim sektorze finansowym jest względnie wysoki, czego dowodem jest niski poziom 

koncentracji w tym sektorze. Według danych KNF, na dzień 31 grudnia 2015 r. w Polsce działało 38 banków 

komercyjnych, a udział pięciu największych banków na polskim rynku w wartości aktywów, w wartości 

depozytów oraz w wartości należności od podmiotów sektora niefinansowego wynosił odpowiednio 48,8%, 

55,0% oraz 49,1%. W kilku ostatnich latach niektóre duże banki międzynarodowe poszerzyły zakres swojej 

działalności, głównie w wyniku transakcji nabycia oraz połączenia, a nowe banki rozpoczęły działalność na 

rynku w Polsce.  

Zmiany intensywności konkurencji na rynku kredytów i depozytów są wynikiem wpływu różnych czynników, a 

w szczególności: sytuacji na globalnych rynkach gospodarczym i finansowym, dostępności finansowania na 

międzynarodowym i polskim rynku finansowym, perspektyw rozwoju polskiej gospodarki oraz kursów 
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wymiany złotego do walut obcych. W szczególności, w okresach, gdy premia za ryzyko na międzynarodowych 

rynkach finansowych rośnie, dostępność finansowania zagranicznego jest mniejsza, a kurs wymiany złotego 

słabszy, zwiększa się konkurencja na rynku depozytów. Nie można wykluczyć, że jeśli premia za ryzyko będzie 

jeszcze wyższa (przykładowo z powodu ponownie rosnących obaw dotyczących stabilności Strefy Euro lub 

podwyższonego ryzyka ponownej recesji w niektórych głównych gospodarkach rozwiniętych), konkurencja 

w zakresie depozytów może ulec dalszemu zaostrzeniu. Bank jest szczególnie narażony na konkurencję 

w obszarze bankowości uniwersalnej, zwłaszcza na rynku kredytów, gdzie konkuruje z dużymi bankami 

prowadzącymi działalność w Polsce na rynku klientów detalicznych i biznesowych. Niektórzy konkurenci 

prowadzą działalność na większą skalę i są w stanie stosować bardziej konkurencyjne produkty kredytowe. 

Wielu konkurentów to podmioty zależne banków międzynarodowych, które zapewniają tańsze finansowanie, 

częściowo poprzez bankowe instrumenty płynnościowe EBC. Jeżeli Bankowi nie uda się być konkurencyjnym 

w sektorze bankowym w Polsce, może to negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki lub 

perspektywy Banku. 

Dodatkowo Bank jest narażony na konkurencję ze strony działających poza obszarem regulowanym firm 

pożyczkowych. Część produktów Banku np. „Pożyczka na Poczcie”, może być postrzegana przez niektóre osoby 

jako produkt alternatywny względem pożyczek udzielanych przez podmioty spoza sektora finansowego, przy 

czym nie można wykluczyć, że uznają one pożyczki spoza sektora finansowego za bardziej konkurencyjne. 

Zgodnie z danymi KNF, wartość rynku na którym działają firmy pożyczkowe w Polsce w 2013 r. szacowana 

była na około 3-4 mld PLN. Z uwagi na obowiązujące przepisy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie 

ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw) ograniczające wysokość kosztów 

pozaodsetkowych jakie mogą ponosić klienci firm pożyczkowych, oferty takich firm zbliżą się do oferty 

banków. Ponadto presję konkurencyjną zwiększa współpraca niektórych banków z podmiotami spoza sektora 

usług finansowych (np. firmami telekomunikacyjnymi), które zaczynają pośredniczyć w świadczeniu usług 

finansowych na szeroką skalę.  

Działania ze strony innych banków i podmiotów oferujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów 

Banku a także wzrost konkurencyjności rynku produktów i usług bankowych mogą mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość 

rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu 

Obligacji. 

2.4. Ryzyko związane z rekomendacjami wydawanymi przez KNF  

W ostatnich latach KNF wydała wiele nowych rekomendacji i wprowadziła zmiany do poprzednio wydanych 

rekomendacji, w wyniku których banki działające w Polsce podlegają surowszym i ściślejszym wymogom 

dotyczącym działalności kredytowej i wymogów kapitałowych. 

W styczniu 2013 r. KNF przyjęła nową Rekomendację M dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w 

bankach oraz nową Rekomendację D dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Celem tych rekomendacji było przedstawienie 

bankom oczekiwań nadzorczych KNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz stabilnego i 

ostrożnego zarządzania rozwiązaniami informatycznymi. 

W lutym 2013 r. KNF wydała nową Rekomendację T. Celem nowej rekomendacji było wprowadzenie 

rozwiązań prawnych, które umożliwią zwiększenie aktywności sektora bankowego w obszarze udzielania 

kredytów klientom detalicznym w porównaniu z aktywnością podmiotów niebędących bankami, jednocześnie 

zapewniając standardy niezbędne dla potrzeb zarządzania ryzykiem dotyczącym detalicznych ekspozycji 

kredytowych. 

W czerwcu 2013 r. KNF ogłosiła publikację nowej Rekomendacji S zawierającej wytyczne dla banków w 

sprawie sposobu zarządzania ekspozycjami hipotecznymi. W marcu 2015 r. KNF opublikowała nową 

Rekomendację P dotyczącą zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków. Rekomendacja wskazuje 

minimalny, w opinii nadzoru, standard w zakresie dobrych praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem 
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płynności. Zgodnie z oczekiwaniami KNF, Rekomendacja S powinna zostać wprowadzona przez banki do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

W lipcu 2015 r. KNF opublikowała ostateczny tekst Rekomendacji W dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli 

w bankach. Rekomendacja W ma na celu wskazanie wszystkim bankom oczekiwań nadzorczych dotyczących 

procesu zarządzania ryzykiem modeli (z uwzględnieniem modeli zewnętrznych, w tym grupowych), w 

szczególności poprzez przedstawienie standardów, których przestrzeganie ma zapewnić dostosowanie profilu 

ryzyka wykorzystywanych przez bank modeli do faktycznych oczekiwań banku w tym zakresie. Zgodnie z 

oczekiwaniami KNF, Rekomendacja W powinna zostać wprowadzona przez banki do dnia 30 czerwca 2016 r. 

W czerwcu 2014 r. KNF wydała skierowaną do banków Rekomendację U w zakresie dobrych praktyk 

bancassurance, która zgodnie z oczekiwaniami KNF miała zostać wprowadzona nie później niż do 31 marca 

2015 r. Rekomendacja U ma na celu poprawę jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami 

ubezpieczeń w zakresie oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych przez banki oraz określenia 

warunków dla stabilnego rozwoju rynku bancassurance. Rekomendacja U określa również wytyczne odnośnie 

stosowanych przez banki zasad rachunkowości w zakresie rozliczania przychodów z tytułu sprzedaży produktów 

ubezpieczeniowych. Zasady rachunkowości określone przez Rekomendację U zostały zdaniem Banku przez 

niego wdrożone, jednak nie można wykluczyć, że w przyszłości mogą być przedmiotem oceny ze strony KNF.  

W grudniu 2015 r. do publicznych konsultacji został przesłany projekt zmienionej Rekomendacji C dotyczącej 

zarządzania ryzykiem koncentracji. Zgodnie z brzmieniem projektu zmiany będące rezultatem aktualizacji tekstu 

Rekomendacji C obejmą przede wszystkim wprowadzenie postanowień dotyczących: (i) posiadania polityk, 

strategii oraz stosownych procedur zarządzania ryzykiem koncentracji, (ii) określania poziomu tolerancji ryzyka 

koncentracji, (iii) posiadania procesu identyfikacji i pomiaru ryzyka koncentracji, (iv) posiadania mechanizmów 

aktywnego kontrolowania, monitorowania i ograniczania ryzyka koncentracji, (v) uwzględniania ryzyka 

koncentracji w ramach szacowania przez bank wymaganego poziomu kapitału wewnętrznego (tzn. w procesie 

ICAAP), (vi) uwzględniania ryzyka koncentracji w odniesieniu do ekspozycji wobec podmiotów sektora 

nieregulowanego (tzw. shadow banking) oraz do ekspozycji wewnątrzgrupowych, (vii) rozumienia zasad 

kompensowania ekspozycji i skuteczności prawnej kompensacji. Zgodnie z projektem zmienionej Rekomendacji 

C, KNF oczekuje, że zostanie ona wdrożona przez banki nie później niż do 1 stycznia 2017 r. 

W grudniu 2015 r. do publicznych konsultacji został przesłany projekt Rekomendacji Z dotyczącej zasad 

zarządzania wewnętrznego w bankach. Rekomendacja Z stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie zasad ładu 

wewnętrznego. Na ład wewnętrzny składają się w szczególności system zarządzania bankiem, organizacja 

banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje rady nadzorczej, 

zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku. Zgodnie z projektem KNF oczekuje, że Rekomendacja Z 

zostanie wdrożona przez banki nie później niż do 31 października 2016 r. 

Na Datę Prospektu Bank nie może wykluczyć, że w wyniku powyższych rekomendacji, a także innych, 

ewentualnych zmian w istniejących rekomendacjach i w wyniku wydania nowych rekomendacji mających 

wpływ na nadzór Bank może podlegać surowszym i ściślejszym wymogom nadzoru bankowego, większym 

wymogom w zakresie adekwatności kapitałowej lub może zostać zobowiązany do poniesienia dodatkowych 

kosztów lub może podlegać ograniczeniom w stosunku do angażowania się w różnego rodzaju transakcje. Bank 

nie można również wykluczyć, że w związku z m.in. wyżej wskazanymi rekomendacjami Bank będzie 

zmuszony dokonać retrospektywnie korekty raportowanych wyników. Wystąpienie któregokolwiek z 

powyższych czynników może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności 

lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia 

z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

2.5. Ryzyko nałożenia na banki dodatkowych obciążeń podatkowych 

Wyniki działalności Banku w istotnym stopniu uzależnione są od rozmiaru obciążeń podatkowych nakładanych 

na sektor bankowy w Polsce. Istnieje ryzyko, że polskie banki w przyszłości będą obciążane nowymi podatkami 

lub innymi daninami publicznymi. Przykładowo, w dniu 1 lutego 2016 r. weszła w życie Ustawa o Podatku od 

Niektórych Instytucji Finansowych. Zgodnie z Ustawą o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych 
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podatnikami podatku są m.in. banki krajowe w rozumieniu Prawa Bankowego. Na Datę Prospektu 

przewidywane obciążenie Banku w 2016 roku z tytułu podatku, szacowane na bazie aktywów według stanu na 

31 grudnia 2015 roku, wyniesie ok. 6 mln zł. 

Ponadto trwają pracę nad paneuropejską regulacją wprowadzającą podatek od transakcji finansowych, którego 

część zasilałaby bezpośrednio budżet UE. W dniu 14 lutego 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła zmieniony 

wniosek zawierający szczegółowe informacje na temat podatku od transakcji finansowych w UE, który miałby 

zostać wprowadzony w ramach procedury wzmocnionej współpracy w 11 państwach członkowskich. Powyższy 

wniosek został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 3 lipca 2013 r. i obecnie uczestniczące państwa 

muszą jednomyślnie zatwierdzić tę propozycję, zanim wejdzie ona w życie. Na Datę Prospektu nie ma 

potwierdzonych informacji na temat ewentualnego terminu wprowadzenia takiego podatku. Na Datę Prospektu 

Polska nie uczestniczy w procedurze wzmocnionej współpracy w sprawie wprowadzenia podatku od transakcji 

finansowych. 

Nie można wykluczyć, że w przyszłości polskie banki zostaną obciążone nowymi podatkami lub innymi 

daninami publicznymi. Nałożenie na banki takich dodatkowych obciążeń może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość 

rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu 

Obligacji. 

2.6. Ryzyko wpływu zdarzeń gospodarczych o charakterze globalnym 

Warunki makroekonomiczne i sytuacja na rynku finansowym wpływają na działalność Banku i jego wyniki. 

Począwszy od 2008 r. gospodarka światowa znajduje się w jednym z najpoważniejszych kryzysów od ponad 80 

lat. Obecnie powszechnie oczekuje się, że niższa dynamika wzrostu gospodarki światowej w porównaniu z 

okresem sprzed kryzysu utrzyma się. W warunkach kryzysu finansowego nastąpił wzrost awersji do ryzyka 

przejawiający się w szczególności utratą zaufania do instytucji finansowych, ograniczeniem dostępu do 

finansowania na rynku międzybankowym i do innych form finansowania oraz obniżeniem wartości rynkowej 

aktywów. 

Sytuacja ta miała niekorzystny wpływ na wycenę aktywów i wymogi adekwatności kapitałowej dla wielu 

instytucji finansowych na całym świecie. W konsekwencji pogorszenia się sytuacji gospodarczej wzrosły 

rezerwy na ryzyko kredytowe, pogorszył się dostęp do rynków kapitałowych i kredytowych oraz do innych 

dostępnych form finansowania. Wystąpił również kryzys płynnościowy, a koszt pozyskania finansowania 

zwiększył się w istotny sposób. 

W drugiej połowie 2010 r. kryzys finansowy zaczął wywierać istotny wpływ na sytuację budżetową wielu 

krajów, w szczególności w strefie euro, co w połączeniu z dalszą presją na europejski sektor finansowy 

w wyniku rosnącego ryzyka związanego z zadłużeniem publicznym zmusiło kraje najbardziej dotknięte 

kryzysem finansowym do wdrożenia programów oszczędnościowych, co w konsekwencji wywarło dodatkowy 

nacisk na kondycję finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w tych krajach. 

Pomimo tego, że w ostatnich latach światowa gospodarka wychodzi z kryzysu, a warunki rynkowe 

i ekonomiczne uległy poprawie, nadal istnieje groźba ekonomicznych turbulencji i nie można mieć pewności, że 

warunki ekonomiczne ulegną trwałej poprawie. Pogorszenie się sytuacji światowej gospodarki lub ponowne 

wystąpienie kryzysu zadłużenia w strefie euro miałoby ujemny wpływ na warunki makroekonomiczne na całym 

świecie, a w szczególności w Europie, co mogłoby spowodować ponowne spowolnienie rozwoju gospodarczego 

i zwiększenie kosztów finansowania, wyraźniejszy wzrost bezrobocia oraz inne negatywne zdarzenia 

makroekonomiczne. Ponadto istnieje ryzyko, że takie pogorszenie może skutkować upadkiem euro jako 

wspólnej waluty w krajach UE. Chociaż Bank w istotny sposób nie jest uzależniony od sytuacji na rynkach 

strefy euro, ani od EUR jako waluty, niestabilność światowego i europejskiego rynku pogorszyłaby kondycję 

sektora usług finansowych i bankowych na świecie, w Europie oraz w Polsce. W szczególności mogłoby to 

skutkować między innymi: (i) spadkiem popytu na kredyty i depozyty Banku, co mogłoby, między innymi 

doprowadzić do spadku dochodów z odsetek lub mieć negatywny wpływ na źródła finansowania Banku, (ii) 

wzrostem zaległości oraz niespłacaniem zobowiązań przez kredytobiorców, co mogłoby w szczególności 
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zwiększyć poziom kredytów i pożyczek Banku dotkniętych utratą wartości, (iii) niższą wartością aktywów 

Banku, oraz (iv) ograniczonym dostępem Banku do rynków kapitałowych i finansowania oraz pogorszoną 

płynnością, w tym ryzykiem gwałtownego odpływu depozytów. 

W związku ze zmianą partii rządzącej oraz wypowiedziami niektórych polityków odnośnie nowej polityki 

gospodarczej obejmującej m.in. wprowadzenie podatku obejmującego sklepy wielkopowierzchniowe jak 

również sklepy internetowe nie jest możliwe dokładne określenie kierunków rozwoju i strategii polityki 

gospodarczej w Polsce na najbliższe lata, co wprowadza stan niepewności odnośnie polityki gospodarczej Polski 

w najbliższym okresie. Część z proponowanych przez poszczególnych polityków rozwiązań może niekorzystnie 

wpływać na wzrost gospodarczy.  

Opóźnienie poprawy lub powrót pogarszającej się sytuacji lub warunków gospodarczych na świecie lub 

w Polsce mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 

perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z 

tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

2.7. Ryzyko wpływu uwarunkowań ekonomicznych w Polsce  

Bank prowadzi swoją działalność na rynku polskim. W związku z tym sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma 

istotny wpływ na działalność Banku, jego sytuację finansową, wyniki działalności i perspektywy. Polska, 

szczególnie od momentu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 r., jest mocno powiązana z gospodarkami 

pozostałych krajów UE. Pogorszenie warunków makroekonomicznych na świecie i w Europie miało wpływ na 

polską gospodarkę, w szczególności skutkowało zmniejszeniem tempa wzrostu PKB. Niekorzystne tendencje 

w polskiej gospodarce spowodowały pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrost bezrobocia, jak również 

spowolnienie akcji kredytowej, osłabienie wyników polskiego sektora bankowego oraz obniżenie jakości 

portfela kredytowego. 

Stopa referencyjna NBP znajduje się na Datę Prospektu na poziomie 1,50%. To o 325 punktów bazowych niżej 

niż poziom ustalony podczas ostatniej podwyżki stóp procentowych z 10 maja 2012 r. Na posiedzeniu w dniu 4 

marca 2015 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych, ustalając referencyjną 

stopę procentową NBP na poziomie 1,50%. Od 2013 r. stopa lombardowa została obniżona z poziomu 5,50% do 

2,50% na dzień 5 marca 2015 r. Obniżanie stóp procentowych kreowało istotną presję na marżę odsetkową netto 

w polskim sektorze bankowym. 

Pomimo tego, że w 2014 r. polska gospodarka odnotowała poprawę, ewentualne kolejne spowolnienie tempa 

wzrostu lub pogorszenie sytuacji polskiej gospodarki i rynków finansowych może skutkować ograniczoną 

dostępnością lub wyższymi kosztami finansowania dla polskich instytucji bankowych, jak również większą 

konkurencją w zakresie depozytów. Pogorszenie perspektyw polskiej gospodarki (w tym wyższa stopa 

bezrobocia i niższy poziom konsumpcji), jak również turbulencje na rynkach finansowych (w tym na rynku 

walutowym) może mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców Banku oraz ich zdolność do 

obsługi i spłaty zobowiązań, co może doprowadzić do wzrostu należności przeterminowanych Banku. 

Ponadto w niestabilnych warunkach rynkowych, wartość zabezpieczeń dla kredytów udzielonych przez Bank, 

w tym nieruchomości stanowiących takie zabezpieczenie, może w istotny sposób ulec obniżeniu. 

Dodatkowo poziom ryzyka akceptowanego przez klientów może również ulec obniżeniu w odniesieniu do 

inwestycji w papiery wartościowe, jednostki funduszy inwestycyjnych lub inne produkty inwestycyjne, 

oferowane przez Bank. Wyniki inwestycyjne tych produktów w dużej mierze zależą od sytuacji na rynkach 

finansowych oraz od wiarygodności kredytowej i sytuacji finansowej kontrahentów. Jakość portfela dłużnych 

papierów wartościowych posiadanych przez Bank zależy od zdolności emitentów papierów wartościowych do 

dokonywania terminowych płatności z tytułu tych papierów wartościowych. 

Na zdolność emitentów do dokonania takich płatności mogą mieć wpływ zmiany w ich sytuacji finansowej, 

w tym kwestie związane z płynnością, zwiększone ryzyko kredytowe oraz inne czynniki makroekonomiczne. 

Znaczna zmienność lub spadki na rynku finansowym mogą zniechęcać potencjalnych klientów do zakupu 
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produktów inwestycyjnych oferowanych przez Bank, a ich obecni posiadacze mogą się wycofywać lub 

zmniejszać swoje zaangażowanie w te produkty, co w szczególności może mieć niekorzystny wpływ na 

przychody Banku z tytułu opłat i prowizji. 

Wystąpienie którychkolwiek z powyższych warunków i tendencji może mieć negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową 

Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

2.8. Ryzyko negatywnego wpływu dewaluacji lub deprecjacji walut w Europie Środkowej i Wschodniej  

Ze względu na znaczące zaangażowanie walutowe polskich gospodarstw domowych w CHF w związku z 

kredytami hipotecznymi denominowanymi w CHF istotna deprecjacja PLN w stosunku do walut zagranicznych, 

a w szczególności do CHF, może utrudnić dłużnikom spłatę ich kredytów denominowanych w walutach obcych. 

Może to wywrzeć negatywny wpływ na polski sektor bankowy, zwiększając prawdopodobieństwo powstania 

zaległości gospodarstw domowych w spłacie kredytów hipotecznych, a tym samym może skutkować 

pogorszeniem jakości portfeli kredytowych banków. Ponadto taka sytuacja utrudniłaby klientom banków 

działających w Polsce rozliczenia walutowych instrumentów zabezpieczających (hedging). Wielu inwestorów 

jest przekonanych, że uwarunkowania gospodarcze lub finansowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 

mają wpływ na uwarunkowania gospodarcze lub finansowe w Polsce oraz że aktywa finansowe krajów Europy 

Środkowej i Wschodniej mogą być uznawane za tę samą „klasę aktywów” przez niektórych inwestorów 

zagranicznych. W związku z powyższym wspomniani inwestorzy mogą ograniczyć swoje inwestycje w polskie 

aktywa finansowe z powodu pogarszających się warunków gospodarczych lub finansowych w innych krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej. W szczególności, dewaluacja lub deprecjacja którejkolwiek waluty w Europie 

Środkowej i Wschodniej może wpłynąć niekorzystnie na siłę PLN, który jest narażony na wahania m.in. z 

powodu znaczącego udziału długu publicznego denominowanego w walutach obcych. W rezultacie 

gwałtownych wahań kursów walut pojawiają się naciski polityczne na sektor bankowy, jak np. postulaty 

przewalutowania kredytów udzielonych w CHF po kursie historycznym. 

W szczególności, w dniu 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała propozycję ustawy o 

sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Ustawa miałaby mieć 

zastosowanie do zawartych przez konsumentów umów o kredyt lub pożyczkę denominowanych w lub 

indeksowanych do walut obcych. Propozycja ustawy dałaby konsumentom prawo do żądania zwrotu spreadów 

walutowych pobieranych przez kredytodawców, w przypadku występowania określonych ustawą różnic 

kursowych. Zwrot spreadów miałby następować poprzez pomniejszenie kapitału kredytu. Ponadto propozycja 

ustawy mogłaby umożliwić konsumentom składanie wniosków o przeprowadzenie restrukturyzacji kredytu w 

sposób dobrowolny (za zgodą obu stron) lub przymusowy (bez zgody kredytodawcy). Restrukturyzacja 

polegałaby przede wszystkim na przeliczeniu pozostałego do spłaty kapitału kredytu po zdefiniowanym w 

ustawie kursie waluty obcej. Przy restrukturyzacji dobrowolnej stopa bazowa oprocentowania zostałaby 

zastąpiona przez WIBOR, natomiast przy restrukturyzacji przymusowej oprocentowanie pozostawałoby bez 

zmian. 

Dodatkowo propozycja ustawy mogłaby przyznać konsumentom uprawnienie do jednostronnego przeniesienia 

na kredytodawcę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, co miałoby skutkować z mocy prawa 

zwolnieniem konsumenta z długu z tytułu takiego kredytu. 

Powyższe czynniki mogą, w pewnym stopniu, mimo iż Bank co do zasady nie udzielał kredytów w walutach 

obcych, wpływać także na Bank, co może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 

działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do 

obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

2.9. Ryzyko związane z niejasną interpretacją i zmianą przepisów polskiego prawa, w tym prawa 

podatkowego 

Bank został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Znacząca liczba obowiązujących 

przepisów oraz regulacji dotyczących działalności instytucji finansowych, emitowania papierów wartościowych 
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oraz obrotu nimi, inwestycji zagranicznych, kwestii związanych z działalnością spółek oraz ładem 

korporacyjnym, handlem, podatkami oraz prowadzeniem działalności gospodarczej ulegała i może ulegać 

zmianom. Wymienione powyżej regulacje podlegają także różnym interpretacjom, orzeczeniom sądowym 

i mogą być stosowane w sposób niejednolity.  

W szczególności przepisy polskiego prawa podatkowego są skomplikowane oraz podlegają częstym zmianom. 

Praktyka stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe nie jest jednolita, a w orzecznictwie sądów 

administracyjnych w zakresie prawa podatkowego występują nierzadko istotne rozbieżności. Oprócz własnych 

zobowiązań podatkowych, Bank, działając w charakterze płatnika, dokonuje także płatności podatków na rzecz i 

w imieniu swoich klientów, pracowników oraz innych podmiotów. Oznacza to, że na podstawie przepisów 

prawa podatkowego Bank odpowiada całym swoim majątkiem za prawidłowe wyliczenie, pobranie oraz 

terminową wpłatę danego podatku. Organy podatkowe są upoważnione do sprawdzania prawidłowości rozliczeń 

podatkowych Banku z tytułu nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych, w tym należytego wywiązywania 

się przez Bank z obowiązków płatnika.  

Bank nie może zagwarantować, że stosowana przez niego interpretacja przepisów prawa polskiego nie zostanie 

zakwestionowana lub że będzie prowadzić działalność w pełni zgodnie z nowym ustawodawstwem, co może 

skutkować odpowiedzialnością Banku lub koniecznością zmiany praktyki przez Bank. Dodatkowo Bank nie 

może zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Banku, interpretacji 

przepisów podatkowych mających zastosowanie do działalności Banku. 

Nie można także wykluczyć ryzyka, że poszczególne indywidualne interpretacje podatkowe, uzyskane oraz 

stosowane już przez Bank nie zostaną zmienione lub zakwestionowane. Istnieje także ryzyko, że wraz ze zmianą 

lub wprowadzeniem nowych regulacji w zakresie prawa podatkowego Bank będzie musiał podjąć działania 

dostosowawcze, co może skutkować zwiększonymi kosztami wymuszonymi okolicznościami związanymi z 

dostosowaniem się do tych zmienianych i nowych przepisów. Z uwagi na powyższe nie można wykluczyć 

zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości rozliczeń podatkowych Banku w zakresie 

nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych oraz określenia zaległości podatkowych Banku. 

Zaistnienie powyższych któregokolwiek z powyższych okoliczność może mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość 

rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu 

Obligacji. 

2.10. Ryzyko związane z podleganiem przez Bank szerszym wymogom informacyjnym w związku z FATCA 

i automatyczną wymianą informacji w sprawach podatkowych 

W związku z wprowadzeniem amerykańskiej regulacji FATCA, dotyczącej ujawniania informacji o rachunkach 

zagranicznych na cele podatkowe, na Bank mogą być nałożone określone obowiązki w zakresie rejestracji, 

gromadzenia danych o klientach Banku oraz przekazywania danych do organów podatkowych. W przypadku 

polskich podmiotów, w celu zachowania zgodności z przepisami prawa polskiego, wskazane obowiązki nie będą 

jednak wykonywane bezpośrednio wobec amerykańskich organów podatkowych (ang. U.S. Internal Revenue 

Service), ale za pośrednictwem polskich organów podatkowych. W tym celu dnia 7 października 2014 r. zawarta 

została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w 

sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 

FATCA, oraz towarzyszące jej Uzgodnienia końcowe. Ustawa z 20 marca 2015 r. ratyfikująca powyższą umowę 

i towarzyszące jej Uzgodnienia końcowe weszła w życie 2 czerwca 2015 r. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 

o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 

w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 

FATCA weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. 

Ponadto do 1 stycznia 2016 r. powinna nastąpić implementacja Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 

2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania oraz regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie 

opodatkowania z innymi niż unijne państwami w oparciu o wspólny standard do wymiany informacji (ang. 
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Common Reporting Standard, CRS), do których wprowadzenia Rzeczpospolita Polska zobowiązała się w 

podpisanym w dniu 29 października 2014 r. wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie 

automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych. Polska nie implementowała powyższej 

dyrektywy w zakładanym terminie. Projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w 

dziedzinie opodatkowania implementującej Dyrektywę Rady 2014/107/UE, przygotowany podczas poprzedniej 

kadencji Sejmu, został skierowany do konsultacji społecznych. 

Wraz z wprowadzeniem powyższego ustawodawstwa lub jego późniejszą zmianą Bank może być zmuszony 

podjąć działania dostosowawcze, co może skutkować zwiększonymi kosztami związanymi z dostosowaniem się 

do tych zmienianych i nowych przepisów. Niezastosowanie się do wymogów nakładanych przez FATCA, 

umowę międzynarodową lub polskie przepisy podatkowe może rodzić negatywne konsekwencje zarówno po 

stronie Banku, jak i po stronie klientów Banku. 

Powyższe czynniki mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 

perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z 

tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

2.11. Ryzyko związane z pokontrolnymi zaleceniami organów nadzorczych  

KNF regularnie przeprowadza kontrole wśród instytucji finansowych i następnie wydaje konkretne zalecenia w 

celu usunięcia wykrytych nieprawidłowości. Jeżeli Bank nie implementuje w terminie lub błędnie implementuje 

zalecenia KNF, Bank może być narażony na sankcje określone w Prawie Bankowym oraz na ryzyko utraty 

reputacji.  

W 2015 r. Bank dokonał realizacji zaleceń pokontrolnych KNF, dotyczących intensyfikacji działań mających na 

celu ograniczenie dysproporcji pod względem terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów, 

wydanych po kontroli przeprowadzonej według stanu na dzień 31 marca 2012 r. oraz 30 czerwca 2013 r.  

Dodatkowo KNF w okresach rocznych przeprowadza we wszystkich bankach proces badania i oceny nadzorczej 

(proces BION), którego celem jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, 

jakości zarządzania ryzykiem, poziomu kapitału pokrywającego ryzyko oraz ocena zgodności z przepisami 

prawa. W wyniku procesu BION zwykle wydawane są zalecenia. Z tytułu braku realizacji zaleceń Bank może 

być narażony na podobne sankcje jak w przypadku zaleceń poinspekcyjnych. Ostatni proces BION w stosunku 

do Banku został przeprowadzony przez KNF według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., w wyniku którego, w 

uzupełnieniu do realizowanych przez Bank zaleceń KNF, w dniu 23 listopada 2015 r., KNF wydała zalecenia w 

obszarze zarządzania Bankiem, ryzyka kredytowego, ryzyka płynności oraz ryzyka operacyjnego. Ponadto Bank 

może otrzymać zalecenia oraz rekomendacje od innych organów wchodzących w skład Europejskiego Systemu 

Nadzoru Finansowego. 

W rezultacie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, wobec Banku wydane mogą zostać przez KNF 

lub inne organy nadzorcze zalecenia poinspekcyjne lub rekomendacje, które mogą mieć negatywny wpływ na 

działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w konsekwencji na wartość 

rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu 

Obligacji. 

2.12. Ryzyko związane ze sprawami sądowymi, postępowaniami administracyjnymi lub innymi 

postępowaniami  

W związku z prowadzoną działalnością Bank jest narażony na wszczęcie przeciwko niemu spraw w 

postępowaniach cywilnych, administracyjnych, karnych i karno-skarbowych, regulacyjnych lub innych przez 

klientów, pracowników, akcjonariuszy i inne osoby. Na Datę Prospektu trudno ocenić prawdopodobieństwo 

wszczęcia takich postępowań i określić wartościowo ewentualne skutki takich postępowań. Strony wszczynające 

postępowania przeciwko Bankowi mogą w szczególności żądać zapłaty znaczących kwot lub zaspokojenia 

roszczeń w inny sposób lub zaskarżyć uchwały organów Banku, co może wpłynąć na zdolność Banku do 

prowadzenia działalności, a wielkość potencjalnych kosztów wynikających z takich postępowań może być 

niepewna przez znaczny czas. Także koszty obrony w ewentualnych przyszłych postępowaniach mogą być duże. 
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Możliwe jest również podejmowanie negatywnych akcji informacyjnych związanych z prowadzonymi 

postępowaniami przeciwko Bankowi, co może negatywnie wpłynąć na reputację Banku, bez względu na to, czy 

wszczęte sprawy są uzasadnione i jaki będzie ich wynik. 

Ponadto począwszy od lipca 2010 r. do polskiego prawa wprowadzono instytucję pozwu zbiorowego. 

Możliwość występowania przez klientów banków z pozwami zbiorowymi znacznie obniża koszty obsługi 

prawnej oraz inne koszty takich postępowań. W konsekwencji istnieje ryzyko, że przeciwko Bankowi mogą być 

wytaczane pozwy zbiorowe. 

Dodatkowo działalność Banku musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony 

konkurencji. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes UOKiK jest uprawniony do 

wydania decyzji stwierdzającej, że dany przedsiębiorca jest uczestnikiem porozumienia, którego celem lub 

skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Nie można wykluczyć, że umowy zawierane przez Bank w toku 

działalności, zostaną uznane za ograniczające konkurencję. Umowy takie są nieważne w części lub całości. 

Prezes UOKiK może nakazać zaprzestanie stosowania powyższych praktyk, a także nałożyć na przedsiębiorcę 

karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia 

kary, co może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Banku. 

Analogiczne sankcje przewiduje prawo Unii Europejskiej w przypadku wystąpienia naruszeń, które mogą mieć 

wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. 

Działalność Banku musi być prowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

konsumentów. Działania Banku w tym zakresie podlegają kontroli Prezesa UOKiK pod kątem oceny 

przestrzegania m.in. przepisów zakazujących stosowania określonych praktyk, które naruszają wspólne interesy 

konsumentów (takich jak przedstawianie klientom nierzetelnych informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz 

stosowanie niedozwolonych postanowień we wzorcach umów, objętych rejestrem klauzul niedozwolonych 

prowadzonym przez Prezesa UOKiK). Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes 

UOKiK jest uprawniony do wydania decyzji stwierdzającej, że postanowienia umów z konsumentami lub 

praktyki stosowane przez Bank naruszają zbiorowe interesy konsumentów oraz, w konsekwencji, może zakazać 

stosowania niektórych praktyk i nałożyć na Bank kary pieniężne (maksymalnie do 10% obrotu osiągniętego 

w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym kara taka została nałożona).  

Ponadto Prezes UOKiK, organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona praw 

konsumentów lub rzecznicy konsumentów, a także osoby fizyczne mogą wszcząć postępowanie sądowe w celu 

uznania danego postanowienia wzoru umowy za niedozwolone. Jeżeli postanowienie lub wzór umowy zostały 

uznane za niedozwolone na mocy prawomocnego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

postanowienie takie lub wzór umowy zostają wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez 

Prezesa UOKiK. Z chwilą gdy postanowienie lub wzór umowy zostaną wpisane do tego rejestru, nie mogą być 

stosowane przez żaden podmiot prowadzący działalność w Polsce. 

Dodatkowo, nie można wykluczyć, że w skutek nieprzejrzystego sposobu funkcjonowania rejestru klauzul 

niedozwolonych, Bank może nie być w stanie zidentyfikować klauzul niedozwolonych oraz może stosować 

niedozwolone klauzule w umowach i regulaminach.  

W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UOKiK, że Bank stosuje praktyki naruszające interesy konsumentów, 

w szczególności w przypadku stosowania niedozwolonych klauzul umownych klienci Banku mogą 

kwestionować ważność tych zapisów i dochodzić wobec Banku odszkodowania za szkody poniesione w związku 

z takimi praktykami.  

Niekorzystne rozstrzygnięcia wskazanych wyżej postępowań przeciwko lub z udziałem Banku mogą mieć 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w 

konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do 

terminowego wykupu Obligacji 
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2.13. Ryzyko związane z postępowaniami w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 

Bank jest narażony na ryzyko związane z niekorzystnymi rozstrzygnięciami w sprawach związanych z 

praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów. 

W 2001 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko operatorom systemów Visa i MasterCard oraz 

polskim bankom wydającym karty kredytowe Visa i MasterCard, w tym przeciwko Bankowi. W dniu 29 grudnia 

2006 r. Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzającą, że banki stosowały praktykę ograniczającą konkurencję, 

polegającą na wspólnym ustalaniu stawek opłaty interchange od transakcji zawieranych z użyciem kart Visa i 

MasterCard. Prezes UOKiK nakazał bankom powstrzymanie się od takich praktyk i nałożył na nie kary, w tym 

na Bank w wysokości 2.894.850 PLN. Prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 

października 2015 r. odwołania banków od powyższej decyzji Prezesa UOKiK zostały oddalone. Bank zapłacił 

20 października 2015 r. karę w wysokości 2.894.850 PLN, zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK. Na Datę 

Prospektu Bank rozważa złożenie skargi kasacyjnej w powyższej sprawie. W celu uzyskania bardziej 

szczegółowych informacji związanych z tym postępowaniem zobacz punkt III.11.6.2(a) Prospektu. 

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez 

Bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dotyczące ustalenia, czy w związku z 

podejmowaniem przez Bank działań polegających na: (i) niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do 

konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku 

dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” oraz "Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez 

Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez 

konsumentów dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian, tj. niewskazanie umownej podstawy 

prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian oraz czynników (okoliczności faktycznych), które spowodowały 

tę zmianę; (ii) pobieraniu przez Bank opłaty za przesyłanie posiadaczowi raz w miesiącu wyciągu z rachunku z 

informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, bez uzyskania przez Bank zgody na inny sposób 

informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 

Kodeksu Cywilnego, nie zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. W przypadku uznania przez 

Prezesa UOKiK , że Bank dopuścił się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK 

może nałożyć na Bank karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku 

obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

Dodatkowo w 2015 r. Prezes UOKiK wszczął 3 postępowania wyjaśniające dotyczące potencjalnych naruszeń 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez Bank. Ze względu na wczesny etap prowadzonych 

postępowań nie jest możliwe ustalenie ich wpływu na sytuację finansową lub rentowność Banku. 

Niekorzystne rozstrzygnięcia wskazanych wyżej postępowań przeciwko lub z udziałem Banku mogą mieć 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Banku, a w 

konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do 

terminowego wykupu Obligacji. 

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ, RYNKIEM KAPITAŁOWYM I OBROTEM 

OBLIGACJAMI 

3.1. Ryzyko niedojścia emisji Obligacji do skutku 

Emisja Obligacji danej serii nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy w okresie trwania Oferty nie zostanie 

prawidłowo subskrybowana i opłacona ani jedna Obligacja albo Emitent odwoła Ofertę na zasadach opisanych 

w punkcie IV.5.1.3 Prospektu. Emitent nie będzie określał progu emisji w rozumieniu art. 45 Ustawy o 

Obligacjach. 

Informacja o braku prawidłowego subskrybowania i opłacenia jakiejkolwiek Obligacji zostanie przekazana przez 

Emitenta do publicznej wiadomości poprzez raport bieżący, jeśli będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w 

formie komunikatu aktualizującego w trybie wskazanym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Informacja o ewentualnym odwołaniu Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości przez Emitenta przez 

raport bieżący, jeśli będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w formie komunikatu aktualizującego w trybie 

wskazanym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Na Datę Prospektu nie można wykluczyć niedojścia emisji Obligacji do skutku. W przypadku niedojścia Oferty 

do skutku środki wpłacone przez Inwestorów będą im zwracane bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w 

sposób określony w formularzu zapisu, nie później niż w terminie 7 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu emisji Obligacji do skutku. 

3.2. Ryzyko nieprzydzielenia Obligacji 

Inwestor zamierzający nabyć Obligacje jest zobowiązany złożyć, na warunkach określonych w Prospekcie, w 

tym, w szczególności, z uwzględnieniem warunków określonych w punkcie IV.5.1, prawidłowo wypełniony i 

podpisany formularz zapisu oraz opłacić zapis na Obligacje, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji 

objętych zapisem i Ceny Emisyjnej powiększonej o ewentualną prowizję podmiotu, za pośrednictwem którego 

składany jest zapis. Skutkiem braku dokonania wpłaty w określonym terminie lub wpłaty w niepełnej wysokości 

będzie nieważność całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia Inwestorowi jakiejkolwiek Obligacji. 

Dodatkowo zapisy na Obligacje mogą podlegać redukcji, w przypadkach i na zasadach opisanych w punkcie 

IV.5.1.4 Prospektu. Nie można wykluczyć ryzyka, że w niektórych przypadkach, takich jak, przykładowo, duża 

redukcja zapisów i niewielki zapis na Obligacje, Inwestorowi nie zostanie przydzielona ani jedna Obligacja. 

Na Datę Prospektu nie można wykluczyć nieprzydzielenia Inwestorom części lub wszystkich Obligacji objętych 

złożonym przez nich zapisem. W przypadku nieprzydzielenia Inwestorowi całości lub części Obligacji, na które 

złożył zapis na skutek redukcji zapisów, złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu, niedojścia emisji Obligacji 

do skutku, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie mu zwrócona w sposób określony w formularzu zapisu nie 

później niż w terminie 7 dni od daty, odpowiednio, przydziału lub podania do publicznej wiadomości informacji 

o niedojściu emisji Obligacji do skutku, bez żadnych odsetek lub odszkodowań. 

3.3. Ryzyko wydłużenia terminu przydziału Obligacji 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje, Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu 

przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Obligacji objętych już złożonymi zapisami będzie mniejsza 

niż liczba Obligacji oferowanych w ramach emisji Obligacji. W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania 

zapisów Emitent poda do publicznej wiadomości stosowną informację w formie: (i) komunikatu aktualizującego, 

zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej; albo (ii) aneksu do Prospektu, jeżeli wydłużenie terminu 

przyjmowania zapisów będzie stanowiło czynnik mogący wpłynąć na ocenę Obligacji, w tym w przypadku 

wydłużenia terminu przyjmowania zapisów o więcej niż 4 tygodnie. W żadnym przypadku okres subskrypcji nie 

będzie jednak dłuższy niż 3 miesiące. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w 

terminie ważności Prospektu, czyli w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, przy czym nie dłużej niż 

do upływu dnia przydziału Obligacji w ostatniej z ofert publicznych przewidzianych do przeprowadzenia na 

podstawie Prospektu. W przypadku, gdy wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na Obligacje będzie 

prowadzić do zmiany terminu ich przydziału, stosowna informacja o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów 

na Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości jednocześnie z informacją o zmianie terminu przydziału 

Obligacji, nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów. Przydział Obligacji 

nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje. 

Wydłużenie terminu zapisów może spowodować czasowe zamrożenie środków finansowych inwestorów, które 

zostały przeznaczone na objęcie i opłacenie Obligacji Emitenta, aż do przesuniętego dnia przydziału Obligacji. 

Ponadto wydłużenie terminu przyjmowania zapisów może spowodować odsunięcie w czasie daty wprowadzenia 

Obligacji do ASO. Może to spowodować, iż dokonywanie transakcji, których przedmiotem są Obligacje, będzie 

możliwe w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano. 
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3.4. Ryzyko naruszenia przepisów, które może skutkować zakazem rozpoczęcia Oferty lub wstrzymania 

Oferty 

Na podstawie art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na 

podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, sprzedającego lub inne podmioty 

uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub sprzedającego 

albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: (i) nakazać wstrzymanie 

rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 

10 dni roboczych, lub (ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej 

prowadzenia, lub (iii) opublikować, na koszt Emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

Na podstawie art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może zastosować środki wskazane w punkcie II.3.4 

powyżej w przypadku, gdy (i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych dokonywane 

na podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, (ii) istnieją przesłanki, które w 

świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta, (iii) działalność Emitenta była lub 

jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na 

ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu 

prawnego lub upadłości Emitenta lub (iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami 

prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub 

obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

3.5. Ryzyko wahania kursu i płynności Obligacji 

Z obrotem Obligacjami, po ich wprowadzeniu do ASO, wiąże się ryzyko zmienności kursu. Kurs Obligacji w 

ASO kształtuje się pod wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i skutkiem 

trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. Na kurs notowań Obligacji mogą wpływać między innymi ogólne 

trendy ekonomiczne, zmiany ogólnej sytuacji na rynkach finansowych, zmiany prawa i innych regulacji w 

Polsce i UE oraz faktyczne lub przewidywane zmiany w działalności, sytuacji lub wynikach finansowych 

Emitenta. W przypadku znacznego wahania kursu Obligacji, posiadacze Obligacji mogą być narażeni na ryzyko 

niezrealizowania zaplanowanego zysku, zaś notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ich Ceny 

Emisyjnej. 

Wprowadzenie Obligacji do ASO nie zapewnia ich płynności. Papiery wartościowe notowane na giełdach 

doświadczają okresowych, znaczących wahań wolumenów obrotów, co może negatywnie wpłynąć na płynność i 

kurs Obligacji. Jeżeli odpowiedni poziom obrotów Obligacjami nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to 

istotnie negatywnie wpłynąć na płynność i kurs takich Obligacji. 

3.6. Ryzyko podatkowe związane z obrotem i posiadaniem Obligacji 

Inwestycja w Obligacje może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Obligatariuszy kosztów należnych 

podatków. 

Polskie przepisy podatkowe, ich interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do tychże 

przepisów ulegają częstym zmianom. Dlatego też posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne 

zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z 

zainwestowanego w Obligacje kapitału. 

Inwestor powinien być świadomy, iż z wtórnym obrotem giełdowym Obligacjami wiąże się swoiste ryzyko 

podatkowe. Polega ono na tym, że od Obligatariusza uprawnionego do otrzymania odsetek za dany Okres 

Odsetkowy pobierany jest podatek wyliczany od całej Kwoty Odsetek, mimo że zapłacona przez niego cena za 

nabycie Obligacji w obrocie giełdowym co do zasady obejmuje również zapłatę na rzecz zbywcy kwoty 

dotychczas naliczonych odsetek (tzw. cena brudna). Oznacza to, iż inwestor nabywający Obligacje w obrocie 

wtórnym blisko Dnia Ustalenia Uprawnionych z tytułu wypłaty odsetek, zapłaci podatek od całości Kwoty 

Odsetek za dany Okres Odsetkowy, mimo że w ujęciu ekonomicznym otrzymał tylko część tej kwoty. 
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Jednocześnie zbywca Obligacji w obrocie wtórnym, otrzymując cenę brudną w zamian za sprzedaż Obligacji, 

rozpoznaje przychód podatkowy uwzględniający całość tej ceny, co może spowodować, że od kwoty odsetek 

naliczonych do dnia transakcji podatek dochodowy zostanie zapłacony efektywnie dwukrotnie – raz przez 

nabywcę, a raz przez zbywcę. Powyższe okoliczności mogą prowadzić do spadku efektywnej stopy zwrotu z 

Obligacji w przypadku dokonywania obrotu Obligacjami w okresach, gdy kurs giełdowy uwzględnia kwotę 

odsetek. 

Należy zwrócić uwagę, iż Obligacje są oprocentowane od Początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (wliczając 

ten dzień) do Dnia Wykupu (nie wliczając tego dnia). Co do zasady, odsetki od Obligacji wypłacone 

Inwestorowi za cały wskazany powyżej okres będą stanowić dla niego przychód podlegający opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym (zob. zasady opodatkowania opisane w punkcie IV.4.14 Prospektu), również w 

przypadku złożenia przez Inwestora zapisu po Dniu Otwarcia Subskrypcji i niezależnie od Ceny Emisyjnej 

płaconej przez Inwestora. Jednocześnie, Ostateczne Warunki Oferty mogą przewidywać, że w przypadku 

złożenia zapisu po Dniu Otwarcia Subskrypcji, Cena Emisyjna płacona przez Inwestora może być wyższa od 

Wartości Nominalnej. W takiej sytuacji, z uwagi na zasady opodatkowania dyskonta od papierów 

wartościowych przewidziane w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w przypadku wykupu 

przez Emitenta Obligacji od Inwestora będącego osobą fizyczną, zrealizowane w ten sposób dyskonto (w 

rozumieniu Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych) o wartości ujemnej co do zasady nie będzie 

stanowić kosztu uzyskania przychodu ani straty podatkowej. Może to prowadzić do spadku efektywnej stopy 

zwrotu z Obligacji. 

Ponadto Warunki Emisji nie zawierają klauzuli „ubruttowienia” dotyczącej podatków od płatności 

dokonywanych na rzecz Obligatariuszy. Jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie 

obowiązek pobrania lub potrącenia jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych, 

Emitent, Depozytariusz ani KDPW nie będą zobowiązani do dokonania na rzecz Obligatariuszy zapłaty 

jakichkolwiek kwot wyrównujących pobrane lub potrącone podatki, opłaty lub inne należności publicznoprawne, 

ani jakichkolwiek innych płatności. 

Obowiązek ponoszenia kosztów należnych podatków w związku z nabywaniem, posiadaniem (w zakresie 

jakichkolwiek płatności z tytułu Obligacji) lub zbywaniem Obligacji może spowodować, iż stopa zwrotu z 

inwestycji w Obligacje będzie niższa od oczekiwanej. 

3.7. Ryzyko naruszenia Rozporządzenia MAR 

Z dniem 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) znajdzie pełne zastosowanie w polskim porządku prawnym. 

Zgodnie z MAR, jeżeli osoba prawna dopuszcza się określonych naruszeń prawa rynku kapitałowego (jak 

manipulacja lub usiłowanie manipulacji na rynku oraz ujawnianie informacji poufnych) organy państwowe 

mogą nałożyć na nią administracyjne sankcje pieniężne w wysokości co najmniej równowartości 15 mln EUR 

(lub 15% całkowitych rocznych obrotów podmiotu dominującego najwyższego szczebla). 

Naruszenie przez Bank, osoby zajmujące w nim kierownicze stanowiska lub działające jako członek jego organu 

wyżej wskazanych regulacji może skutkować nałożeniem na Emitenta kar, a w rezultacie negatywnie wpłynąć 

na działalność, sytuację finansową lub wyniki Banku, a w konsekwencji na wartość rynkową Obligacji, zdolność 

Banku do obsługi zadłużenia z tytułu Obligacji oraz do terminowego wykupu Obligacji. 

3.8. Ryzyko wstrzymania wprowadzenia Obligacji do obrotu 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma 

inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie KNF, ma obowiązek wstrzymać 

wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymać 

rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 
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Nie można wykluczyć, że KNF zgłosi powyższe żądanie w odniesieniu do Obligacji. Wstrzymanie 

wprowadzenia Obligacji do obrotu w danym ASO lub opóźnienie rozpoczęcia notowań w danym ASO może 

mieć istotny negatywny wpływ na płynność, a w konsekwencji na wartość Obligacji. 

3.9. Ryzyko niewprowadzenia Obligacji do obrotu 

Intencją Emitenta jest zapewnienie Obligatariuszom możliwości wtórnego obrotu Obligacjami w ASO. 

Zgodnie z Regulaminem ASO, warunkiem wprowadzenia instrumentów dłużnych do ASO jest m.in. 

okoliczność, by w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczyło się postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne oraz, by zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona. Ponadto Regulamin ASO wymaga, 

by obligacje będące przedmiotem obrotu były zdematerializowane, tj. zarejestrowane w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

GPW podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów dłużnych objętych 

wnioskiem, jeżeli nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO lub 

wprowadzenie instrumentów dłużnych może zagrozić bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. 

GPW może ponadto podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów dłużnych 

objętych wnioskiem, jeżeli uzna, że dołączony do wniosku o ich wprowadzenie do obrotu dokument 

informacyjny nie spełnia wymogów Regulaminu ASO lub jeżeli uzna, że złożony wniosek bądź załączone do 

niego dokumenty lub żądane przez GPW dodatkowe informacje, oświadczenia lub dokumenty w sposób istotny 

odbiegają od wymogów określonych w pisemnym żądaniu GPW przekazanym emitentowi, lub nie zostały 

uzupełnione w terminie określonym w tym żądaniu. 

Emitent dołoży należytych starań, aby Obligacje zostały wprowadzone do ASO. Niemniej jednak nie można 

wykluczyć, że GPW odmówi wprowadzenia Obligacji do ASO lub podejmie uchwałę w czasie 

uniemożliwiającym terminowe wprowadzenie Obligacji do ASO. Obligatariusze powinni liczyć się z ryzykiem, 

że w takiej sytuacji sprzedaż Obligacji po satysfakcjonującej cenie może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. 

3.10. Obrót Obligacjami może zostać zawieszony 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi 

instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach, które wskazują na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, firma inwestycyjna organizująca 

alternatywny systemu obrotu, na żądanie KNF, jest obowiązana zawiesić obrót tymi instrumentami na okres nie 

dłuższy niż miesiąc. 

GPW może na podstawie § 11 Regulaminu ASO GPW zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż trzy miesiące: 

 na wniosek Emitenta; 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. 

Ponadto GPW może bezterminowo zawiesić obrót instrumentami dłużnymi przed podjęciem decyzji o ich 

wykluczeniu z obrotu oraz w przypadku opisanym poniżej punkcie II.3.12. 

Nie można wykluczyć, że po rozpoczęciu notowań Obligacji powstaną przesłanki zawieszenia obrotu 

Obligacjami. W okresie zawieszenia obrotu Obligacjami inwestorzy nie mają możliwości nabywania i zbywania 

takich papierów wartościowych w ASO, co wpływa negatywnie na ich płynność. Sprzedaż Obligacji poza ASO 

może zostać dokonana po istotnie niższych cenach w stosunku do ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie w 

ASO. 
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3.11. Obligacje mogą zostać wykluczone z obrotu 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, organizator 

alternatywnego systemu obrotu wyklucza wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót 

nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub 

bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 

interesów inwestorów. 

Stosownie do Regulaminu ASO, GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków; 

 jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 

ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania; 

 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu również wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta 

z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z 

obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z 

dniem przekształcenia. 

Ponadto GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu również w przypadku opisanym poniżej punkcie 

II.3.12. 

Dodatkowo GPW wykluczy z obrotu instrumenty finansowe: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa; 

 jeżeli zbywalność tych instrumentów jest ograniczona; 

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 

o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania. 

Nie można wykluczyć, że w przyszłości wystąpi jedna lub więcej przesłanek stanowiących podstawę do 

wykluczenia Obligacji z obrotu. Wraz z wykluczeniem Obligacji z obrotu inwestorzy tracą możliwość 

dokonywania obrotu tymi papierami wartościowymi w ASO, co w negatywny sposób może wpłynąć na ich 

płynność. Sprzedaż Obligacji poza ASO może zostać dokonana po istotnie niższych cenach w stosunku do 

ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie w ASO. 

3.12. GPW może nałożyć na Emitenta kary regulaminowe 

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO GPW w przypadku gdy Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących na ASO lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie określone w Regulaminie ASO 

obowiązki, w tym w szczególności ciążące na Emitencie obowiązki informacyjne, GPW może upomnieć 

Emitenta lub nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN. Podejmując decyzję o nałożeniu 

kary upomnienia lub kary pieniężnej, GPW może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie 

dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w 
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przyszłości, w szczególności mogą zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 

informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w ASO. 

Ponadto, zgodnie z Regulaminem ASO, w przypadku gdy Emitent: 

 nie wykonuje nałożonej na niego kary; lub 

 pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących na danym ASO; 

lub 

 nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO; 

lub 

 nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków w zakresie zaniechania, w terminie wyznaczonym 

przez GPW, dotychczasowych naruszeń lub podjęcia w takim terminie działań mających na celu 

zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości (w szczególności poprzez opublikowanie 

określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących na ASO) 

—wówczas GPW może: 

 nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na 

podstawie przepisu, o którym mowa w akapicie powyżej, nie może przekraczać 50.000 PLN; 

 zawiesić obrót instrumentami dłużnymi Emitenta w ASO; 

 wykluczyć instrumenty dłużne Emitenta z obrotu w ASO. 

Ponadto GPW może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez 

Emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w danym ASO, niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania przez Emitenta obowiązków, lub o nałożeniu kary na Emitenta. 

Zaistnienie powyższych okoliczności może mieć negatywny wpływ na wartość Obligacji. 

4. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI 

4.1. Ryzyko niewykonywania zobowiązań z Obligacji 

Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta, którego rozmiar jest determinowany przez 

zdolność Emitenta do spłaty zadłużenia. Ryzyko to może się zrealizować, gdy Obligacje nie zostaną wykupione 

lub nie zostaną zapłacone odsetki od Obligacji w terminach określonych w Warunkach Emisji. Zdolność 

Emitenta do spłaty zadłużenia zależy od szeregu czynników, zarówno znajdujących się pod jego kontrolą, jak i 

poza nią. Niektóre z istniejących lub przyszłych zobowiązań finansowych Emitenta, w tym zobowiązania 

finansowe, a także inne zobowiązania o podobnym charakterze, mogą stać się wymagalne przed Dniem 

Wykupu. Jeżeli Emitent nie będzie zdolny do wygenerowania wystarczających przepływów pieniężnych, może 

nie mieć środków do terminowej spłaty całości lub części swojego zadłużenia, w tym zadłużenia wynikającego z 

Obligacji. 

Zdolność Emitenta do obsługi zadłużenia każdorazowo zależy m.in. od takich czynników jak (i) sytuacja 

finansowa Emitenta w danym czasie oraz (ii) możliwość pozyskania dodatkowego finansowania. Dotychczas 

Emitent terminowo realizował zobowiązania wynikające ze wszystkich wyemitowanych obligacji, jednakże w 

przypadku, gdy takie czynniki są niekorzystne dla Emitenta, Emitent może być zmuszony do podejmowania 

działań, które nie są optymalne z punktu widzenia Obligatariuszy. 

Ziszczenie się ryzyka kredytowego Emitenta może mieć istotny negatywny wpływ na wartość Obligacji i 

spowodować, że Obligatariusze nie odzyskają kwoty, którą zainwestowali w Obligacje albo odzyskają kwotę 

niższą od zainwestowanej. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem 

gwarantowania depozytów. 
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4.2. Ryzyko związane z podporządkowaniem Obligacji  

Obligacje mogą zostać wyemitowane jako obligacje, o których mowa w art. 22 Ustawy o Obligacjach (Obligacje 

Podporządkowane). W takiej sytuacji wierzytelności wynikające z Obligacji Podporządkowanych będą w 

przypadku upadłości lub likwidacji Emitenta zaspokojone w ostatniej kolejności po zaspokojeniu wszystkich 

innych wierzytelności niepodporządkowanych przysługujących wobec Emitenta wierzycielom 

niepodporządkowanym. 

Obligacje Podporządkowane są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składnika funduszy własnych w 

kapitale Tier II, o którym mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR. Po uzyskaniu zgody KNF na zakwalifikowanie 

Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w kapitale Tier II, środki pozyskane z emisji Obligacji 

Podporządkowanych zostaną zaliczone do funduszy własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 74 ust. 7 Ustawy 

o Obligacjach, po spełnieniu powyższych warunków, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje 

się. W takim przypadku Obligatariuszowi nie przysługuje prawo żądania natychmiastowego wykupu Obligacji 

Podporządkowanych na wypadek zwłoki lub co najmniej 3-dniowego niezawinionego opóźnienia Emitenta z 

wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji Podporządkowanych. 

4.3. Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji 

Wierzytelności wynikające z Obligacji nie zostały zabezpieczone w jakikolwiek sposób. Zgodnie z art. 13 

Ustawy o Obligacjach, za zobowiązania wynikające z Obligacji Bank odpowiada całym swoim majątkiem. Tym 

niemniej, niektóre zobowiązania Banku, inne niż te wynikające z Obligacji, mogą w przyszłości zostać 

zabezpieczone poprzez obciążenie wybranych składników majątku Banku. Tym samym, w przypadku 

dochodzenia zaspokojenia ze składników majątku Banku przez wierzycieli posiadających Obligacje, składniki 

majątku obciążone zabezpieczeniami zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie roszczeń 

innych wierzycieli, posiadających zabezpieczenie rzeczowe na majątku Banku. 

4.4. Ryzyko stopy procentowej 

W Ostatecznych Warunkach Oferty wskazany zostanie rodzaj oprocentowania Obligacji (zmienne lub stałe). 

Przy zmiennym oprocentowaniu Obligacji, w związku ze zmianami m.in. poziomu stóp procentowych czy 

inflacji, istnieje ryzyko znaczących zmian Stopy Bazowej, będącej składnikiem oprocentowania Obligacji. 

W efekcie, na skutek obniżenia się bądź podwyższenia wartości Stopy Bazowej stopa zwrotu z Obligacji o 

zmiennym oprocentowaniu może ulegać znacznym wahaniom. Natomiast wartość Obligacji o stałym 

oprocentowania oraz ich cena na rynku wtórnym mogą ulegać znaczącym wahaniom w zależności od zmian 

rynkowych stóp procentowych. W szczególności podwyższenie rynkowych stóp procentowych może wpływać 

na spadek zainteresowania inwestowaniem w Obligacje oprocentowane według stałej Stopy Procentowej, co 

może prowadzić do obniżenia ich ceny w obrocie wtórnym poniżej Wartości Nominalnej. 

4.5. Ryzyko walutowe 

Po rozpoczęciu notowań Obligacji w ASO walutą notowań Obligacji będzie PLN. Wpłaty na Obligacje 

wnoszone przez inwestorów zagranicznych będą dokonywane w PLN. Zasadniczo będzie się to wiązało z 

koniecznością wymiany waluty krajowej inwestora zagranicznego na PLN według określonego kursu wymiany. 

W konsekwencji stopa zwrotu z inwestycji w Obligacje będzie zależała nie tylko od zmiany kursu Obligacji w 

okresie inwestycji, ale także od zmian kursu danej waluty obcej względem PLN. Dotyczy to zarówno Kwoty 

Odsetek, jak i Kwoty Wykupu. Deprecjacja PLN wobec walut obcych może w negatywny sposób wpłynąć na 

równowartość w walutach obcych kwoty wypłacanej w związku z Obligacjami, co będzie powodować obniżenie 

rzeczywistej stopy zwrotu z inwestycji w Obligacje. 

4.6. Ryzyko przedterminowego wykupu Obligacji 

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu Obligacji w przypadkach wskazanych w Ustawie o 

Obligacjach oraz w Warunkach Emisji. W szczególności, zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, w razie 

likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby 

termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. 
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Wyłącznie w odniesieniu do Obligacji Podporządkowanych Bank jest uprawniony do przeprowadzenia, na 

zasadach opisanych w Warunkach Emisji, przedterminowego wykupu, jeżeli: (a) w terminie 3 (trzech) miesięcy 

od Dnia Emisji KNF nie wyda lub odmówi wydania zgody na zakwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych 

jako instrumentu w kapitale Tier II; albo (b) Obligacje Podporządkowane zostały zakwalifikowane jako 

instrument w kapitale Tier II zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia CRR oraz spełniony jest jeden z 

następujących warunków: (i) od Dnia Emisji upłynęło 5 lat, zaś KNF wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego 

wykupu zgodnie z art. 78 ust. 1 Rozporządzenia CRR; albo (ii) od Dnia Emisji nie upłynęło 5 lat, zaś KNF 

wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego wykupu zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Rozporządzenia CRR. 

W związku z powyższym, istnieje ryzyko skrócenia zakładanego okresu inwestycji bez dodatkowej zgody 

Inwestora i bez dodatkowego wynagrodzenia. Tym samym, w chwili składania zapisu na Obligacje Inwestor nie 

ma pewności, czy okres, przez który Obligacje (a w szczególności Obligacje Podporządkowane) generować będą 

zakładane przepływy pieniężne równy będzie terminowi zapadalności Obligacji, czy też będzie krótszy. 

Dodatkowo, wyłącznie w odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych, w przypadku wystąpienia 

Przypadku Naruszenia (zdefiniowanego w Warunkach Emisji), bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten 

Przypadek Naruszenia odpowiedzialność, każdy Obligatariusz może żądać, na zasadach opisanych w Warunkach 

Emisji, przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji Niepodporządkowanych. W przypadku, gdyby tylko 

niektórzy Obligatariusze wystąpili z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji Niepodporządkowanych, 

wykupienie jedynie części Obligacji może mieć negatywny wpływ na ich płynność, a w konsekwencji na ich 

wartość. 

4.7. Ryzyko wyłączenia Obligacji z obrotu po Dniu Ustalenia Uprawnionych 

Zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji 

niemającej postaci dokumentu prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone. 

Warunki Emisji przewidują emisję Obligacji za pośrednictwem Ewidencji lub Depozytu. Dopóki Obligacje będą 

pozbawione postaci dokumentu, począwszy od upływu Dnia Ustalenia Uprawnionych z tytułu wykupu nie 

będzie możliwe przenoszenie praw z Obligacji, a w szczególności może nie być możliwa sprzedaż Obligacji w 

razie niedokonania przez Emitenta ich terminowego wykupu. W powyższych przypadkach Obligatariusze mogą 

zostać pozbawieni możliwości wyjścia z inwestycji w Obligacje, nawet gdy pozyskają osobę zainteresowaną 

nabyciem Obligacji. W konsekwencji prawa z tytułu niewykupionych w terminie Obligacji nie będą mogły 

zostać przeniesione na rzecz podmiotów trzecich, chyba że Obligacjom zostanie przywrócona postać 

dokumentu. 

4.8. Ryzyko utrudnienia dochodzenia roszczeń przeciwko Bankowi lub członkom jego organów 

Bank została utworzony jako spółka prawa polskiego i podlega temu prawu. Działalność Banku prowadzona jest 

przede wszystkim w Polsce. Ponadto członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są mieszkańcami Polski. 

W związku z powyższym, dochodzenie na terytorium Polski wykonania orzeczenia wydanego przeciwko 

Bankowi lub powyższym osobom na skutek postępowań wszczętych poza granicami Polski może być dla 

Obligatariuszy utrudnione lub niemożliwe. Nawet jeżeli Obligatariusz skutecznie wniósłby powództwa za 

granicą, przepisy prawa polskiego mogą uniemożliwić takiemu Obligatariuszowi dochodzenie wykonania 

orzeczenia przeciwko majątkowi Banku lub majątkom członków jego kadry menedżerskiej. 
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III. DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1. Emitent 

W imieniu Banku Pocztowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Jagiellońska 17, 85-959 

Bydgoszcz, niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 

by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, 

oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co by mogło wpłynąć na jego znaczenie. 

Szymon Midera 

Prezes Zarządu   ...............................................................................................  

Paweł Spławski 

Wiceprezes Zarządu   ...............................................................................................  

  



III. DOKUMENT REJESTRACYJNY 

51 

1.2. Oferujący 

W imieniu IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, 

niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiedzialny jest Oferujący są 

prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w powyższych częściach Prospektu nie pominięto 

niczego, co by mogło wpłynąć na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Oferującego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych w 

niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących punktów Prospektu: IV.5 oraz IV.3.1.1. 

Mariusz Piskorski 

Wiceprezes Zarządu   ...............................................................................................  

Mirosław Borys 

Wiceprezes Zarządu   ...............................................................................................  
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1.3. Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. – doradca prawny  

W imieniu Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 

Warszawa, niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 

by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiedzialna jest 

Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w powyższych 

częściach Prospektu nie pominięto niczego, co by mogło wpłynąć na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie 

informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących punktów Prospektu: 

IV.3.1.2 oraz IV.4.14. 

Jarosław Grzesiak 

Komplementariusz   ...............................................................................................  
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2. BIEGLI REWIDENCI 

2.1. Biegli rewidenci w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy oraz jednostkowych sprawozdań finansowych 

Emitenta za lata zakończone 31 grudnia 2014 i 2015 r. przeprowadził Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, podmiot wpisany na 

listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73. Kluczowymi biegłymi rewidentami przeprowadzającymi badania 

byli, odpowiednio, Paweł Nowosadko wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych 

rewidentów pod numerem ewidencyjnym 90119, w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2014 r., oraz 

Dorota Snarska-Kuman wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod 

numerem ewidencyjnym 9667, w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz 

jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. opinie z badania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych Grupy oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za lata zakończone 31 

grudnia 2014 i 2015 r. sporządzonych zgodnie z MSSF podpisała Dorota Snarska-Kuman. 

2.2. Zmiany biegłych rewidentów 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie było przypadku rezygnacji, zwolnienia lub 

niewybrania biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy na 

kolejny rok. 

3. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na zdolność Emitenta do wypełnienia zobowiązań wynikających z 

Obligacji na rzecz inwestorów, zostały opisane w części II Prospektu. 

4. INFORMACJE O EMITENCIE 

4.1. Historia i rozwój Emitenta 

4.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Statutowa nazwa emitenta to Bank Pocztowy Spółka Akcyjna. Emitent używa również nazwy skróconej Bank 

Pocztowy S.A. 

4.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

Bank został zarejestrowany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Bydgoszczy w dniu 16 maja 1990 r. Obecnie Bank jest wpisany do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010821. 

4.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony 

Prezes Narodowego Banku Polskiego wydał zgodę na utworzenie i rozpoczęcie działalności przez Bank w dniu 

5 kwietnia 1990 r. Bank w formie spółki akcyjnej został utworzony na podstawie sporządzonego w formie aktu 

notarialnego aktu założycielskiego Banku z dnia 27 kwietnia 1990 r. Głównym założycielem Banku była Poczta 

Polska Telegraf i Telefon – poprzednik prawny Poczty Polskiej. 

Bank został utworzony na czas nieokreślony. 
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4.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa 

Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 

Siedziba Bydgoszcz 

Forma prawna Spółka akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Adres ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz 

Telefon 801 100 500; 52 34 99 499 

Fax 52 58 38 202 

Poczta elektroniczna informacja@pocztowy.pl 

Strona internetowa www.  .pocztowy.pl 

KRS 0000010821 

REGON 002482470 

NIP 5540314271 

 

Emitent działa na podstawie przepisów KSH, Prawa Bankowego, a także przepisów dotyczących działania rynku 

kapitałowego, w szczególności Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi. 

4.1.5. Istotne zdarzenia w ostatnim okresie mające wpływ na ocenę wypłacalności Emitenta 

W ostatnim okresie, tj. od 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu, wystąpiły następujące zdarzenia mogące mieć 

wpływ na ocenę wypłacalności Emitenta: 

23 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie m.in. emisji w trybie 

subskrypcji prywatnej 1.284.248 akcji zwykłych imiennych serii C1 (po cenie emisyjnej 46,72 PLN). Akcje serii 

C1 zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. W rezultacie Bank został dokapitalizowany kwotą 60 mln 

PLN. 

W związku z podjęciem przez Zarząd BFG uchwały nr 87/DGD/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Bank wniósł 

obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w 

Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w kwocie 11.925.302,80 PLN. Powyższa wpłata 

miała wpływ na wynik Banku za 2015 r. Powyższa wpłata stanowiła koszt uzyskania przychodu i zmniejszyła 

wynik netto Banku za 2015 rok o kwotę 9.659.495,27 PLN. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015, poz. 1925) w dniu 12 stycznia 

2016 r. Bank otrzymał informację od Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o wysokości przypadającej na 

Bank wpłaty na Fundusz, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy. Wpłata ta wyniosła 3.637.616,42 PLN. 

Wysokość wpłaty została ustalona przez Fundusz w wysokości proporcjonalnej do wielkości posiadanego przez 

Bank portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek przekracza 90 dni. Bank podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na ten cel, która obciążyła wynik Banku w 

IV kwartale 2015 roku. 

W dniu 1 lipca 2015 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące ustalenia, czy Bank w 

reklamach oferujących kredyt konsumencki dopuścił się naruszenia przepisów, uzasadniającego wszczęcie 

postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w rozumieniu art. 

24 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem 

interesów konsumentów, uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach.  

Ponadto postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania 

przez Bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dotyczące ustalenia, czy w związku z 

podejmowaniem przez Bank działań polegających na: (i) niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do 
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konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku 

dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” oraz "Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez 

Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez 

konsumentów dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian, tj. niewskazanie umownej podstawy 

prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian oraz czynników (okoliczności faktycznych), które spowodowały 

tę zmianę; (ii) pobieraniu przez Bank opłaty za przesyłanie posiadaczowi raz w miesiącu wyciągu z rachunku z 

informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, bez uzyskania przez Bank zgody na inny sposób 

informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 

Kodeksu Cywilnego, zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. 

Jeżeli zostanie ustalone w dwóch powyższych postepowaniach, że Bank naruszył przepisy o ochronie 

konkurencji lub stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć 

karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu Banku osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie 

kary. 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 68) mającą na celu opodatkowanie aktywów instytucji finansowych, w tym banków. Podstawą 

opodatkowania dla banków jest nadwyżka sumy wartości aktywów danego banku, wynikająca z zestawienia 

obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) lub 

standardami rachunkowości stosowanymi przez bank na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości – ponad 

kwotę 4 mld zł. Ustawa określa również kwoty obniżające podstawę opodatkowania. Podatek wynosi 0,0366% 

podstawy opodatkowania miesięcznie. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych obowiązuje od 

dnia 1 lutego 2016 r. Na Datę Prospektu przewidywane obciążenie Banku w 2016 roku z tytułu podatku, 

szacowane na bazie aktywów według stanu na 31 grudnia 2015 roku, wyniesie ok. 6 mln zł. Zgodnie z art. 14 

ustawy wprowadzenie podatku nie może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług 

finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie 

ustawy. Wprowadzenie powyższej regulacji ograniczy możliwość uwzględnienia podatku w cenie usług, których 

rentowność była kalkulowana przy założeniu, że omawiane obciążenie podatkowe nie występuje. 

5. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 

5.1. Działalność podstawowa 

5.1.1. Opis działalności podstawowej Emitenta 

(a) Przewagi konkurencyjne 

Wymienione poniżej przewagi konkurencyjne Banku są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi Bankowi 

umocnienie pozycji konkurencyjnej w polskim sektorze bankowym. 

Strategiczne partnerstwo między Bankiem a Pocztą Polską  

Model biznesowy Banku opiera się na strategicznym partnerstwie z głównym akcjonariuszem Pocztą Polską, 

zapewniającym Bankowi wyłączny (na zasadach określonych w Umowie o Współpracy – zobacz punkt III.12.1 

poniżej) dostęp do jej sieci dystrybucji oraz do szerokiego grona klientów, przede wszystkim w Polsce 

Regionalnej. Usługi bankowo-ubezpieczeniowe są jednym z filarów strategii grupy kapitałowej Poczty Polskiej. 

Zgodnie z wiedzą Zarządu na Datę Prospektu, Poczta Polska zakłada, że udział usług bankowo-

ubezpieczeniowych w strukturze przychodów Poczty Polskiej znacząco wzrośnie do 2019 roku. Znaczenie 

Banku dla Poczty Polskiej jest też istotne przy budowaniu wyniku finansowego grupy kapitałowej Poczty 

Polskiej.  

Poczta Polska jest największym operatorem usług pocztowych w Polsce, świadczącym usługi na terenie całego 

kraju klientom indywidualnym i biznesowym. Poczta Polska jest również jednym z największych polskich 

przedsiębiorstw pod względem posiadanej sieci dystrybucji (łącznie ponad 7,4 tys. różnego typu placówek na 
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dzień 31 grudnia 2015 r.), z czego ponad 4,6 tys. dystrybuuje produkty bankowo-ubezpieczeniowe. Poczta 

Polska poprzez swoją sieć i zakres świadczonych usług jest w stanie dotrzeć praktycznie do każdej osoby na 

terenie Polski. Ponadto w wyniku wygranego konkursu, zgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

w okresie od 1 stycznia 2016 roku do końca 2025 roku Poczta Polska będzie pełnić funkcję operatora 

pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, w związku z czym w tym okresie będzie 

utrzymywać określoną minimalną liczbę punktów dystrybucji na terenie całej Polski. 

Bank prowadzi działalność i realizuje swoją strategię w oparciu o zasoby i infrastrukturę Poczty Polskiej 

uzyskując w ten sposób dostęp do bardzo szerokiego grona klientów, w szczególności w Polsce Regionalnej.  

Strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską oraz dostęp do klientów Poczty Polskiej pozwalają także Bankowi 

Pocztowemu na stosowanie niskokosztowego modelu akwizycji, charakteryzującego się brakiem znaczących 

nakładów na kampanie reklamowe oraz niskimi kosztami rozwoju własnej sieci dystrybucji. 

Dostęp do sieci dystrybucji Poczty Polskiej  

Umowa o Współpracy oraz pozostałe umowy zawarte z Pocztą Polską na jej podstawie umożliwiają Bankowi 

Pocztowemu wyłączny dostęp do sieci dystrybucji Poczty Polskiej. Ponad 50% obecnych klientów Banku 

pochodzi z obszarów wiejskich i miast do 5 tysięcy mieszkańców, a około 70% z miejscowości do 50 tysięcy 

mieszkańców. W ocenie Banku klienci z małych miejscowości charakteryzują się mniejszym stopniem 

ubankowienia i uproduktowienia oraz częściej korzystają ze stacjonarnych placówek bankowych niż mieszkańcy 

większych miejscowości.  

Według badań TNS („Nieubankowieni w świecie finansów”, Suplement do Audytu Bankowości Detalicznej, IV 

kwartał 2014) poziom nieubankowienia jest wyższy na obszarach wiejskich i w mniejszych miastach Polski. Z 

powyższych badań wynika, iż ok. 30% Polaków zamieszkujących tereny wiejskie funkcjonuje poza systemem 

bankowym, natomiast ok. 23% nieubankowionych można znaleźć wśród mieszkańców mniejszych miast, 

których liczba ludności nie przekracza 25 tys. W odniesieniu do dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) 

poziom nieubankowienia jest znacznie mniejszy i wynosi 14%. Klienci nieubankowieni z obszarów wiejskich i 

małych miast stanowią grupę potencjalnych klientów Banku, do której Bank ma dostęp dzięki rozległej sieci 

dystrybucji. Należy zaznaczyć, że zgodnie z wynikami badań TNS, 48% klientów nieubankowionych (Bank 

szacuje, że ta grupa stanowi około 3-4 miliony dorosłych Polaków) opłacało rachunki za pośrednictwem Poczty 

Polskiej do której sieci dystrybucji Bank ma dostęp. Ponadto, zgodnie z badaniami TNS, najniższy stopień 

uproduktowienia klientów również występuje na obszarach wiejskich i mniejszych miast. Uproduktowienie na 

tych terenach wynosi odpowiednio 2,1 oraz 2,2 produktu na osobę (podczas, gdy dla dużych miast powyżej 200 

tys. mieszkańców wskaźnik ten wynosi 2,6). Natomiast w przypadku klientów Banku, poziom uproduktowienia 

wynosi 1,6 co stwarza istotny potencjał do działań cross-sellingowych i sprzedaży dodatkowych produktów 

przez Bank do obecnych klientów Banku.  

Potencjalny rozwój konkurentów oferujących usługi finansowe na obszarach wiejskich i małych miast jest 

ograniczony z powodu potencjalnie bardzo wysokich nakładów związanych z budową naziemnej sieci 

dystrybucji, do której przyzwyczajeni są klienci z tych obszarów. Jednocześnie dostęp do sieci dystrybucji 

Poczty Polskiej pozwala Bankowi ograniczyć nakłady inwestycyjne na rozwój własnej sieci dystrybucji.  

Zgodnie z danymi Banku w latach 2010-2014 ponad 80% klientów zostało pozyskanych za pośrednictwem sieci 

dystrybucji Poczty Polskiej, 30% pozyskanych klientów stanowili klienci nieubankowieni. Na podstawie 

zawartej z Poczta Polską Umowy Agencyjnej (zobacz punkt III.12.2 poniżej) Bank może także prowadzić 

działania akwizycyjne oraz oferować wybrane usługi za pośrednictwem listonoszy Poczty Polskiej m.in. 

dostarczać gotówkę do domów klientów Banku. 

Dostęp do klientów Poczty Polskiej  

Możliwość wykorzystywania sieci dystrybucji Poczty Polskiej umożliwia Bankowi bezpośrednie oferowanie 

klientom Poczty Polskiej własnych produktów. Jest to istotne szczególnie na obszarach, w których istnieje mała 

konkurencja w zakresie oferowania usług finansowych, tj. na obszarach wiejskich i w mniejszych 
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miejscowościach. Na tych obszarach kluczowy jest relacyjny model bankowości i umożliwienie realizacji 

transakcji i zakupu produktów bankowych w placówkach. Przykładowo – zgodnie z badaniami 

przeprowadzonymi na zlecenie Banku w I kwartale 2014 r. dla ponad 60% klientów Banku najbardziej 

preferowanym kanałem kontaktu jest placówka (na podstawie raportu Quality Watch „Segmentacja Klientów 

Banku Pocztowego”, 2014). Według badań firmy 4P Research Mix z 2014 roku na zlecenie Poczty Polskiej 75% 

Polaków jest w stanie dotrzeć do najbliższej placówki pocztowej w czasie krótszym niż 15 minut (Raport 4P 

„Korzystanie z usług pocztowych oraz segmentacja klientów indywidualnych”, 2014). Według danych za 2014 

roku 88% dorosłych Polaków skorzystało z usług Poczty Polskiej a około 66% dorosłych Polaków (około 19 

mln) realizowało usługi finansowe lub pocztowe w placówkach Poczty Polskiej raz na 2-3 miesiące lub częściej 

(Raport 4P „Korzystanie z usług pocztowych oraz segmentacja klientów indywidualnych”, 2014). Według badań 

TNS („Nieubankowieni w świecie finansów”, Suplement do Audytu Bankowości Detalicznej, IV kwartał 2014) 

48% klientów nieubankowionych (Bank szacuje, że ta grupa stanowi około 3-4 miliony dorosłych Polaków) 

opłacało rachunki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dzięki stosowanemu przez Bank niskokosztowemu 

modelowi akwizycyjnemu opartemu na dostępie do klientów Poczty Polskiej baza ponad 1,4 mln (według stanu 

na dzień 31 grudnia 2014 r.) klientów detalicznych Banku została stworzona przy dużo mniejszych nakładach 

marketingowych Banku na reklamę w mediach (około 69 mln zł w latach 2010-2014) niż w przypadku innych 

instytucji finansowych i firm pożyczkowych – średnie wydatki największych reklamodawców z sektora 

finansowego w latach 2010-2014 (Top 5 banków i Top 2 pośredników finansowych) wyniosły około 463 mln zł 

(za domem mediowym Effective Media – analiza na podstawie danych z instytutu badawczego Nielsen 

Audience Measurement oraz Kantar Media; dane cennikowe brutto, nie obejmujące rabatów i innych upustów). 

Doświadczony i stabilny Zarząd oraz wykwalifikowana kadra kierownicza Banku  

Członkowie Zarządu oraz kadra kierownicza Banku posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i 

zarządzania instytucjami finansowymi. Trzech, z czterech członków Zarządu, pracuje w Banku od ponad 4 lat i 

brało udział w tworzeniu obecnego modelu działalności Banku opartego na integracji i strategicznym 

partnerstwie z Pocztą Polską, przeprowadzeniu transformacji Banku z instytucji o charakterze rozliczeniowym 

na bank detaliczny oraz tworzeniu i wdrażaniu obowiązującej strategii Banku. W efekcie podjętych działań 

liczba ROR wzrosła z około 301 tys. na 31 grudnia 2009 roku do około 909 tys. na 31 grudnia 2015 roku, a 

udział przychodów prowizyjnych z tytułu środków transferowych Poczty Polskiej zmalał z około 51% na 31 

grudnia 2009 roku do około 16% na 31 grudnia 2015 roku. Dzięki trafnym decyzjom podejmowanym przez 

kierownictwo Banku, mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, w latach 2012-2015 Bank osiągał stabilne 

wyniki finansowe.  

W okresie 2009 roku– grudzień 2015 roku nastąpiła znacząca poprawa efektywności operacyjnej Banku: 

trzykrotny wzrost efektywności mierzony saldem kredytów detalicznych na etat. Obecna struktura zatrudnienia 

w Banku stanowi w ocenie Zarządu solidną bazę do dalszego wzrostu jego działalności.  

Zarząd oraz kadra kierownicza Banku posiadają szczególne kompetencje w zakresie zarządzania rozległą siecią 

sprzedaży zarówno zewnętrzną Poczty Polskiej, jak i własną.  

Kadra menedżerska wyższego szczebla Banku, tj. bezpośrednio raportująca do Zarządu, to zespół osób o 

bogatym, kierunkowym wykształceniu oraz szerokim doświadczeniu menedżerskim i biznesowym, z dużą 

perspektywą rozwojową (średnia wieku – 45 lat). Osoby pełniące funkcje menedżerskie wyższego szczebla 

stanowią stabilną (średni staż w Banku to 6 lat) i efektywnie współpracującą grupę, skoncentrowaną na 

harmonijnym, długofalowym rozwoju Banku. 

Wizerunek bezpiecznego i stabilnego polskiego banku 

Poczta Polska, kontrolowana bezpośrednio przez Skarb Państwa, jest akcjonariuszem większościowym i 

kontrolującym Bank. W okresach niepewności na rynkach finansowych, pośrednia obecność w akcjonariacie 

Skarbu Państwa wspiera postrzeganie Banku jako bezpiecznej i stabilnej polskiej instytucji finansowej, 

stanowiącej alternatywę dla innych instytucji finansowych lub firm pożyczkowych, w szczególności 

działających w Polsce Regionalnej.  
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Wizerunek jest jednym z ważniejszych elementów, który klienci biorą pod uwagę przy korzystaniu z usług 

danego banku. Zgodnie z badaniem „Audyt Bankowości Detalicznej” przeprowadzonym w 2014 r. przez TNS 

do najważniejszych powodów korzystania przez klientów z usług Banku zalicza się, między innymi, 

postrzeganie Banku jako pewnego i godnego zaufania jak również postrzeganie marki „Bank Pocztowy” jako 

polskiej marki.  

Wizerunek Banku jest również wspierany wizerunkiem jego głównego akcjonariusza – Poczty Polskiej, która 

jest postrzegana najlepiej jeśli chodzi o uczciwość wśród rdzennych, polskich marek – 85% badanych 

pozytywnie oceniło Pocztę Polską (według badań firmy 4P Research Mix z 2014 roku). Logo Poczty Polskiej 

jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce wśród instytucji świadczących usługi finansowe 

(Raport 4P „Korzystanie z usług pocztowych oraz segmentacja klientów indywidualnych”, 2014).  

W Polsce Regionalnej Bank konkuruje nie tylko z innymi bankami, ale również ze SKOK-ami przechodzącymi 

proces restrukturyzacji i firmami pożyczkowymi, które nie są podmiotami objętymi nadzorem regulacyjnym. 

Ostrożne zarządzanie ryzykiem kredytowym  

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku odbywa się w sposób ostrożny, w oparciu o wymogi nadzorcze 

oraz sprawdzone standardy rynkowe.  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank posiadał zdywersyfikowany portfel kredytowy, który charakteryzuje się 

niższym poziomem wskaźnika NPL (7,0%) niż średnia w sektorze bankowym, która wyniosła 7,5% (dla sektora 

niefinansowego) na 31 grudnia 2015 roku. 

Bank budował portfel kredytów gotówkowych bazując na współpracy z klientami będącymi pracownikami 

podmiotów cechujących się niskim profilem ryzyka, a także klientami posiadającymi historię współpracy z 

Bankiem. Wskaźnik NPL dla kredytów gotówkowych i ratalnych w Banku na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 

9,1% i jest niższy niż wskaźnik w sektorze bankowym, który wyniósł na dzień 31 grudnia 2015 roku 12,0% (dla 

kredytów konsumpcyjnych gospodarstw domowych).  

Z kolei dla portfela kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r. współczynnik 

NPL w Banku wynosił 0,0%, podobnie jak dla kredytów dla wspólnot mieszkaniowych. 

(b) Informacje ogólne 

Bank Pocztowy jest bankiem detalicznym kontrolowanym przez Pocztę Polską (która jest spółką akcyjną 

kontrolowaną przez Skarb Państwa) działającym wyłącznie na terytorium Polski. Model biznesowy Banku 

opiera się na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, zapewniającym Bankowi wyłączny (na zasadach 

określonych w umowie o współpracy zawartej z Pocztą Polska dnia 2 września 2011 r. - zob. punkt 12.1 poniżej) 

dostęp do jej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów przede wszystkim w Polsce Regionalnej. 

Rozbudowana sieć dystrybucji, która na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmowała m.in. ponad 4,6 tys. placówek 

pocztowych, w tym 558 Pocztowych Stref Finansowych oraz 284 placówki Banku, w tym 260 Mikrooddziałów 

zlokalizowanych na terenie placówek pocztowych i jest uzupełniana przez kanały bankowości internetowej 

(Pocztowy24) oraz bankowości telefonicznej (Contact Center oraz PocztowySMS), zapewnia dostęp do 

produktów i usług Banku na terenie całego kraju. Pozwala ona Bankowi na dotarcie do bardzo szerokiego grona 

klientów, w tym grup, które są trudno osiągalne za pomocą tradycyjnych kanałów sprzedażowych i 

marketingowych.  

Podstawowym segmentem, do którego Bank kieruje swoją prostą i dostępną ofertę jest segment detaliczny, 

obejmujący osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorców). 

Oferta ta zawiera: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty 

konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, karty płatnicze i kredytowe, produkty ubezpieczeniowe oraz fundusze 

inwestycyjne. Na koniec 2015 roku z usług Banku korzystało 1.484,2 tys. klientów detalicznych (klientów 

indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw). 
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Drugim segmentem działalności Banku jest segment instytucjonalny. Działalność Banku w segmencie 

instytucjonalnym jest ukierunkowana na obsługę podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych 

szczebla centralnego i samorządowego. Bank oferuje klientom instytucjonalnym rachunki bieżące i inne 

produkty depozytowe, produkty kredytowe oraz usługi rozliczeniowe. Na koniec 2015 roku z usług Banku 

korzystało ponad 15,2 tys. klientów instytucjonalnych. 

Bank prowadzi także działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.  

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wynik na działalności bankowej Banku wygenerowany przez segment detaliczny 

wyniósł 250,2 mln zł, co stanowiło 76,4% wyniku na działalności bankowej Banku ogółem, a wynik finansowy 

brutto wygenerowany przez ten segment wyniósł 6,4 mln zł. Segment instytucjonalny na dzień 31 grudnia 2015 

r. wygenerował wynik na działalności bankowej w wysokości 34,9 mln zł, co stanowiło 10,7% wyniku na 

działalności bankowej Banku ogółem oraz 13,2 mln zł wyniku finansowego brutto. Wynik na działalności 

bankowej uzyskany z tytułu działalności rozliczeniowej i skarbowej wyniósł na dzień 31 grudnia 2015 r. 40,6 

mln zł, co stanowiło 12,4% wyniku na działalności bankowej Banku ogółem, a wynik finansowy brutto  

uzyskany z tej działalności wyniósł 25,5 mln zł. Działalność, która nie została włączona do żadnego z 

powyższych segmentów na poziomie wyniku na działalności bankowej wyniosła 1,8 mln zł, natomiast na 

poziomie wyniku finansowego brutto – wygenerowano stratę w wysokości 2,2 mln zł. 

Poniższa tabela przedstawia dane finansowe dotyczące poszczególnych segmentów działalności Grupy według 

stanu na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

 
Segment 

detaliczny 

Segment 

instytucjonalny 

Segment 

rozliczeń i 

skarbu 

Wielkości 

niezaalokowane 
Razem 

Wynik z tytułu odsetek 222.162 23.766 11.588 659 258.175 

- sprzedaż klientom zewnętrznym 223.630 19.290 14.596 659 258.175 

- sprzedaż innym segmentom -1.468 4.476 -3.008 0 0 

Wynik z tytułu prowizji 28.015 11.179 15.501 1.142 55.837 

Pozostałe przychody i koszty związane z 

działalnością bankową *) 
0 0 13.516 0 13.516 

Wynik na działalności bankowej 250.177 34.945 40.605 1.801 327.528 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne -586 51 -23 -916 -1.474 

Ogólne koszty administracyjne, w tym: -178.104 -20.753 -15.059 -3.114 -217.030 

- amortyzacja -14.959 -1.882 -689 -648 -18.178 

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z 

tytułu utraty wartości 

-65.136 -1.009 0 0 -66.145 

Wynik na działalności operacyjnej 6.351 13.234 25.523 -2.229 42.879 

Zysk (strata) brutto 6.351 13.234 25.523 -2.229 42.879 

Podatek dochodowy 0 0 0 -8.948 -8.948 

Zysk (strata) netto 6.351 13.234 25.523 -11.177 33.931 

      

Aktywa segmentu 4.711.723 814.971 1.702.244 -15.908 7.213.030 

Zobowiązania segmentu 4.919.151 1.297.821 1.011.966 -15.908 7.213.030 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

(c) Segment detaliczny 

(i) Informacje ogólne 

Bank posiada prostą i przejrzystą ofertę dla klientów detalicznych obejmującą usługi depozytowe i kredytowe w 

zakresie dostosowanym do charakterystyki odbiorców. Ponadto Bank, w celu zaoferowania klientom 

komplementarnych usług finansowych, wprowadził do oferty produkty ubezpieczeniowe oraz fundusze 

inwestycyjne.  
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Na potrzeby wewnętrzne Bank dzieli obecnie segment bankowości detalicznej na poniższe podsegmenty: 

 klientów masowych będących osobami fizycznymi, w tym przede wszystkim klientów z Polski 

Regionalnej; 

 mikroprzedsiębiorstwa, wśród których można wyróżnić osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby wykonujące wolne zawody, rolników oraz spółki cywilne. 

Najliczniejszym podsegmentem są klienci masowi, którzy na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowili 87% łącznej 

liczby klientów detalicznych. 

Oferta Banku skierowana do klientów detalicznych obejmuje następujące grupy produktów: 

 ROR;  

 konto oszczędnościowe; 

 lokaty terminowe; 

 kredyty konsumpcyjne (w tym: gotówkowe oraz kredyty odnawialne w ROR);  

 kredyty hipoteczne (w tym kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne);  

 karty kredytowe; 

 produkty ochronne i fundusze inwestycyjne. 

Wszystkie produkty dla klientów detalicznych są oferowane w złotych.  

Podstawowym produktem służącym do akwizycji klientów, wokół którego Bank jednocześnie buduje całość 

swoich kontaktów z klientem, jest ROR. W celu pozyskania nowych klientów, od września 2014 r. Bank 

wprowadził do oferty nowy rachunek – Pocztowe Konto ZawszeDarmowe. Bank zagwarantował klientom 

nieograniczone w czasie jego bezpłatne prowadzenie (równocześnie Bank wycofał z oferty dwa poprzednio 

oferowane rachunki). 

(ii) Działalność depozytowa 

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. osoby fizyczne miały ulokowane na rachunkach (rachunek oszczędnościowo 

– rozliczeniowy, konto oszczędnościowe, lokaty terminowe) w Banku środki o wartości (kapitał brutto, z 

odsetkami) 4.444,9 mln zł.  

(iii) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 

Produkty i usługi związane z ROR są jednymi z najważniejszych oferowanych przez Bank klientom 

detalicznym. Bank dostarcza w ramach prowadzenia rachunku pełen zakres usług transakcyjnych, w tym wpłaty 

i wypłaty gotówkowe w sieci własnej Banku oraz w Sieci Poczty Polskiej, przelewy (włącznie z przelewami do 

ZUS i do urzędów skarbowych), stałe zlecenia płatnicze oraz polecenia zapłaty. 

Na 31 grudnia 2015 r. w ofercie Banku znajdował się jeden typ ROR: Pocztowe Konto ZawszeDarmowe. 

Prowadzenie rachunku nie podlega opłatom przez cały okres trwania umowy. Istotnym elementem rachunku jest 

karta debetowa umożliwiająca dokonywanie płatności oraz bezpłatnych wypłat gotówkowych z ok 6.000 

bankomatów w Polsce, należących do sieci następujących podmiotów: PKO, Banku Zachodniego WBK S.A. 

oraz PlanetCash sp. z o.o. W zakresie wydawania kart Bank współpracuje z dwiema organizacjami kartowymi 

(VISA oraz MasterCard). 

Ponadto posiadanie rachunku zapewnia dostęp do wielu innych produktów i usług, takich jak: 

 lokata w ROR – lokaty terminowe zawierane w ramach umowy ROR. Oprocentowanie lokat w ROR 

jest wyższe niż lokat otwieranych poza ROR; 

 limit debetowy – możliwość dopuszczalnego przekroczenia środków pieniężnych na rachunku; 

 kredyt w ROR – kredyt odnawialny w rachunku bieżącym; 
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 Program Pakiet Pocztowy – w ramach którego klienci uzyskują zwrot 10% wydatków poniesionych na 

wybrane usługi pocztowe Poczty Polskiej (głównie paczki i listy); 

 Pocztowy Program Ubezpieczeniowy – w ramach którego klienci uzyskują zwrot 10% kwoty składek 

ubezpieczeniowych opłaconych z ROR w Banku w ramach polis zwartych z Pocztowym 

Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz w koasekuracji z Sopockim Towarzystwem 

Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.; 

 Program Aktywny Nestor – w ramach którego klienci uzyskują 5% kwoty wydanej na zakupy w 

dowolnej aptece w kraju i za granicą przy płatności kartą wydaną do Pocztowego Konta Nestor; 

 Program Pay by link Envelo – program dla klientów zdalnych, w ramach którego klienci uzyskują 

zwrot 10% wydatków poniesionych na zakup produktów pocztowych Envelo za pośrednictwem 

funkcjonalności pay by link z rachunku w Banku. 

Unikalną usługą, z której mogą skorzystać posiadacze ROR jest dostarczanie pieniędzy przez listonosza na 

wskazany adres.  

Klienci mają ponadto dostęp do konta przez Contact Center oraz internetowy serwis bankowości transakcyjnej 

(Pocztowy24).  

Bank oferuje mikroprzedsiębiorstwom Pocztowe Konto Firmowe – rachunek bieżący w złotych, którego 

prowadzenie nie podlega opłatom. Obsługa rachunku jest możliwa przez Internet, telefon oraz w placówkach 

Banku i placówkach pocztowych. Bank nie stawia wymogu minimalnych wpływów na konto. Do Pocztowego 

Konta Firmowego może być wydana karta płatnicza VISA Biznes Electron. Możliwe jest także przyznanie 

limitu debetowego oraz kredytu. Posiadacze Pocztowego Konta Firmowego mają umożliwiony dostęp do 

środków pieniężnych poprzez terminal POS Poczty Polskiej, mogą także wypłacać pieniądze za pośrednictwem 

bankomatów lub usługi VISA cash back. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Bank prowadził 908,8 tys. rachunków bieżących klientów indywidualnych i 176,6 

tys. rachunków mikroprzedsiębiorstw. 

(iv) Konta oszczędnościowe 

Bank oferuje klientom detalicznym konto oszczędnościowe o nazwie Pocztowe Konto Oszczędnościowe, które 

łączy cechy rachunku rozliczeniowego w postaci elastyczności wypłat z korzyściami lokat terminowych, w 

postaci wyższego poziomu oprocentowania niż w przypadku rachunków rozliczeniowych. 

Wysokość oprocentowania środków zdeponowanych na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym uzależnione 

jest od wysokości zdeponowanych przez klienta środków. Kapitalizacja odsetek na Pocztowym Koncie 

Oszczędnościowym odbywa się w cyklu miesięcznym, a jego prowadzenie nie wiąże się z dodatkowymi 

opłatami.  

W ofercie Banku dla mikroprzedsiębiorstw jest Firmowe Konto Oszczędnościowe prowadzone w złotych. 

Rachunek ten jest oprocentowany i zapewnia stały dostęp do pieniędzy (bez utraty odsetek). 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Bank prowadził 466,1 tys. rachunków oszczędnościowych.  

(v) Lokaty terminowe 

Bank posiada dla klientów detalicznych prostą ofertę lokat terminowych w złotych o stałym oprocentowaniu: 

krótkoterminowa (mini), średnioterminowa (midi) i długoterminowa (maxi). Na Datę Prospektu są to 

odpowiednio terminy 4, 6 i 36 miesięcy. Ponadto Bank oferuje lokatę terminową o oprocentowaniu zmiennym 

opartym o stawkę WIBID 3M „Rynek + 30M” oraz lokatę 3-miesięczną powiązaną z nabyciem jednostek 

uczestnictwa w wybranych funduszach inwestycyjnych.  

Lokaty można otworzyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówkach Banku, Poczty Polskiej 

lub za pośrednictwem Contact Center. 
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Klienci zainteresowani zdeponowaniem większych kwot, mogą skorzystać z oferty lokat negocjowanych, 

wówczas zarówno termin, jak i oprocentowanie lokaty ustalane są indywidualnie. Na 31 grudnia 2015 r. saldo 

lokat terminowych osób fizycznych (kapitał brutto, z odsetkami) wynosiło 1.943,9 mln zł.  

(vi) Działalność kredytowa 

Oferta produktów Banku w zakresie kredytów i pożyczek skierowana do klientów Banku będącymi osobami 

fizycznymi obejmuje kredyty gotówkowe, kredyt odnawialny i kredyty hipoteczne. 

Kredyty gotówkowe charakteryzują się wyższą marżą w porównaniu do pozostałych produktów kredytowych. 

Maksymalny standardowy okres spłaty tych produktów wynosi dziesięć lat. Klienci detaliczni mogą zaciągnąć 

pożyczkę lub kredyt maksymalnie do kwoty 150 tys. zł. Produkty te są oferowane w złotych i są adresowane do 

aktualnych i nowych klientów Banku. 

Ponadto w 2015 r. Bank wprowadził do swojej oferty produkt Pożyczka na Poczcie, w ramach którego oferuje 

klientom detalicznym pożyczkę w wysokości od 300 zł do 3 tys. zł na krótki okres (maksymalnie do 12 

miesięcy). Kwota pożyczki wypłacana jest klientom natychmiastowo po okazaniu zaświadczenia o zarobkach 

lub rencie/emeryturze po przeprowadzeniu przez Bank uproszczonej oceny zdolności kredytowej klienta. 

Pożyczka nie jest oprocentowana, klient płaci tylko prowizję na rzecz Banku. Zamiarem Banku jest, aby 

Pożyczka na Poczcie stanowiła tańszą i bezpieczniejszą alternatywę dla ofert firm pożyczkowych i SKOK-ów. 

Bank oferuje także kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dla posiadaczy rachunku Pocztowe Konto 

ZawszeDarmowe. 

Ponadto Bank oferuje kredyty hipoteczne w złotych, w tym kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne. Bank 

nie oferuje kredytów w walutach obcych. 

Kredyty mieszkaniowe są przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Bank udziela kredytów 

mieszkaniowych wyłącznie w złotych. Kredyty hipoteczne stanowią jeden z podstawowych rodzajów produktów 

w obszarze kredytów dla klientów detalicznych. Kredyty te udzielane są wyłącznie z oprocentowaniem 

zmiennym. Maksymalny okres spłaty kredytów mieszkaniowych wynosi 35 lat, a minimalna kwota kredytu 

wynosi 50 tys. zł. 

Do pozostałych produktów kredytowych zabezpieczonych hipoteką oferowanych przez Bank należą pożyczki 

hipoteczne. Pożyczka hipoteczna przyznawana jest na dowolny cel niezwiązany z finansowaniem działalności 

gospodarczej. Udzielana jest jedynie w walucie polskiej na maksymalny okres do 30 lat.  

Dla mikroprzedsiębiorstw Bank oferuje: 

 Ekspresowy Kredyt Ratalny; oraz 

 Lekką Linię Kredytową. 

Ekspresowy Kredyt Ratalny udzielany jest w złotych w kwocie od 10 tys. do 200 tys. na okres do 60 miesięcy i 

nie wymaga ustanawiania zabezpieczeń, natomiast kredyty udzielane w ramach Lekkiej Linii Kredytowej 

udzielane są na okres 12 miesięcy (z możliwością odnowienia) i udzielane są w kwocie od 10 tys. do 300 tys. 

złotych (z możliwością przeznaczenia na refinansowanie zobowiązań w innym banku). Kredyt ten jest spłacany 

automatycznie przy każdej wpłacie środków na rachunek. 

Na 31 grudnia 2015 r. należności kredytowe (kapitał brutto, z odsetkami) Banku od klientów osób fizycznych i 

mikroprzedsiębiorstw wynosiły 4.741,3 mln zł. 

Główną część portfela nadal stanowią kredyty hipoteczne (kredyty na zakup nieruchomości i pożyczki 

hipoteczne). Na dzień 31 grudnia 2015 r. należności Banku z tego tytułu (kapitał brutto, z odsetkami) wynosiły 

2.630,6 mln zł. Wyłącznym kanałem sprzedaży jest Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego wchodząca w 

skład Grupy. 
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(vii) Karty bankowe 

Bank oferuje klientom detalicznym następujące rodzaje kart bankowych: 

 karty debetowe wydawane do kont osobistych; 

 Pocztowe Karty Kredytowe. 

Karty wydawane są z logo Visa, Visa Electron albo MasterCard (wprowadzonymi do oferty w grudniu 2014 r.). 

Na koniec 2015 roku portfel kart płatniczych dla klientów detalicznych liczył 257 tys. szt., z czego 93% 

stanowiły karty debetowe. 

(viii) Produkty ubezpieczeniowe 

Bank oferuje klientom produkty z obszaru bancassurance w ramach współpracy z towarzystwami 

ubezpieczeniowymi, takimi jak: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Aviva Towarzystwo 

Ubezpieczeń na Życie S.A., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., ING Towarzystwo Ubezpieczeń 

na Życie S.A. oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  

Bank oferuje swoim klientom produkty ubezpieczeniowe związane z poszczególnymi produktami kierowanymi 

do klientów detalicznych, wśród których można przykładowo wymienić ubezpieczenia na życie, od utraty pracy 

oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

(ix) Fundusze inwestycyjne 

Od stycznia 2015 r. Bank przy współpracy z Ipopema TFI oferuje klientom możliwość zakupu jednostek 

uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych o różnej strategii inwestycyjnej i profilu ryzyka. Oferta 

funduszy stanowi interesującą alternatywę dla oferty depozytowej w przypadku klientów charakteryzujących się 

większą skłonnością do ryzyka.  

Bank od 2006 r. posiada w swojej ofercie również jednostki funduszy inwestycyjnych PKO TFI.  

Produkty te są dostępne wyłącznie w sieci placówek Banku.  

(x) Kanały dystrybucyjne 

Bank posiada rozbudowaną sieć sprzedaży w ramach segmentu detalicznego, która składa się z:  

 sieci własnej Banku, tj. oddziału, placówek, w tym Placówek Agencyjnych, Mikrooddziałów, kanałów 

bankowości internetowej oraz Contact Center; 

 Sieci Poczty Polskiej; 

 sieci dystrybucji Spółki Dystrybucyjnej; oraz 

 pośredników. 

Poniższe zestawienie przedstawia podział kanałów dystrybucyjnych Banku. 
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Źródło: Bank. 

Oferta do klientów detalicznych jest kierowana za pomocą tradycyjnych kanałów dystrybucji poprzez 

ogólnopolską sieć placówek (w tym Sieć Poczty Polskiej i pośredników finansowych), bankowość internetową 

Pocztowy24, bankowość telefoniczną: Contact Center oraz PocztowySMS. Na 31 grudnia 2015 r. Bank posiadał 

własną sieć dystrybucji obejmującą 284 jednostki, składającą się z 1 oddziału, 23 placówek (w tym 3 Placówek 

Agencyjnych i 2 placówek z obsługą kasową.) oraz 260 Mikrooddziałów.  

Ponadto produkty Banku są dystrybuowane przez sieć mobilnych doradców Spółki Dystrybucyjnej. Spółka 

Dystrybucyjna stanowi w grupie kapitałowej Banku dodatkowy, efektywny i elastyczny kanał pozyskiwania 

klientów kredytowych. Przedmiotem działalności Spółki Dystrybucyjnej jest sprzedaż produktów i usług 

finansowych, głównie kredytów hipotecznych oraz kredytów dla mikroprzedsiębiorstw. Działalność Spółki 

Dystrybucyjnej wspiera realizację strategii Banku opartej na niskokosztowym modelu operacyjnym. Celem 

Spółki Dystrybucyjnej jest również docieranie do klientów niekorzystających dotychczas z usług Banku, na 

przykład ze względu na duże oddalenie od jego placówek. Na 31 grudnia 2015 r. Spółka Dystrybucyjna 

współpracowała z 95 doradcami.  

Spółka Dystrybucyjna na podstawie umowy agencyjnej z Bankiem (zob. punkt 12.7) koordynuje współpracę 

mobilnych doradców kredytowych, którzy sprzedają oferowane przez Bank produkty hipoteczne, kredyty 

gotówkowe i produkty dla mikroprzedsiębiorstw. Doradcy prowadzą sprzedaż w ramach prowadzonych przez 

siebie działalności gospodarczej i działają na terenie całego kraju. Doradcy pozyskują klientów na rzecz Banku 

głównie w oparciu o własne kontakty handlowe. 

Bank świadczy usługi finansowe korzystając z Sieci Poczty Polskiej (urzędy pocztowe i filie, łącznie ponad 4,6 

tys. placówek oraz 558 Pocztowych Stref Finansowych na dzień 31 grudnia 2015 r.). Na dzień 31 grudnia 2015 

r. produkty Banku były również dystrybuowane za pośrednictwem ok. 23 tys. listonoszy. Tak rozbudowana sieć 

zapewnia dostęp do produktów i usług Banku na terenie całego kraju i pozwala na dotarcie do bardzo szerokiego 

grona klientów, w tym grup, które są trudno osiągalne za pomocą tradycyjnych kanałów sprzedażowych i 

marketingowych. 

W 2014 r. Bank zakończył wdrożenie aplikacji front-end we wszystkich placówkach Banku, a także rozpoczął 

proces wdrażania tego rozwiązania w Sieci Poczty Polskiej. Aplikacja front-end, uruchamiana przez 

przeglądarkę internetową, pozwala na udostępnienie w jednym miejscu w postaci przyjaznego interfejsu 

użytkownika, funkcjonalności różnych systemów i aplikacji pomocniczych Banku w obszarze obsługi klienta 

oraz procesów back-office. System, poprzez automatyzację wielu funkcji, wpływa bezpośrednio na ograniczenie 

kosztów obsługi klientów. Dodatkowo doradcy otrzymują za pośrednictwem systemu dodatkowe, zagregowane 

dane, które ułatwiają obsługę klientów, a także sprzedaż produktów i usług co wpływa na zwiększenie 

sprzedaży. Aplikacja front-end jest zintegrowana i wykorzystywana także w pozostałych kanałach dystrybucji 

Banku, takich jak Contact Center czy bankowość internetowa. 
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Rozwijając sieć Mikrooddziałów, Bank jednocześnie rozpoczął proces konwersji Mikrooddziałów 2-osobowych 

na Mikrooddziały z 3 pracownikami.  

Równolegle do rozwoju sieci Mikrooddziałów, począwszy od 2013 r. wzrastała liczba Pocztowych Stref 

Finansowych, która na 31 grudnia 2015 r. wynosiła 558. 

(d) Segment instytucjonalny 

(i) Informacje ogólne 

Działalność Banku w segmencie instytucjonalnym jest ukierunkowana na obsługę podmiotów gospodarczych 

będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli na 

podstawie właściwych przepisów prowadzą działalność gospodarczą oraz jednostek budżetowych szczebla 

centralnego i samorządowego. Segment instytucjonalny nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, które zgodnie 

z ujęciem zarządczym Banku zaliczane są do segmentu detalicznego. 

Segment instytucjonalny uzyskuje dochody z marży odsetkowej, dochody z tytułu opłat i prowizji, dochody 

z transakcji skarbowych przeprowadzanych przez klientów oraz inne dochody operacyjne. 

Uwzględniając kryteria podmiotowe, finansowe oraz rodzaj relacji biznesowych, Bank w ramach klientów 

instytucjonalnych wyróżnia następujące segmenty:  

 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP); 

 Mieszkalnictwo – podmioty takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy 

nieruchomości, deweloperzy i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS); 

 Finanse Publiczne i Organizacje Pożytku Publicznego (FP i OPP) – podmioty takie jak jednostki 

samorządu terytorialnego, jak również fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne; 

 Poczta Polska i spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Najliczniejsza grupa podmiotów z obszaru instytucjonalnego należy do segmentu Mieszkalnictwa. Na 31 

grudnia 2015 r. Bank obsługiwał 11,3 klientów z tego obszaru. 

Podstawą współpracy Banku z klientami instytucjonalnymi są rachunki bieżące, które są proponowane m.in. w 

ramach pakietów uwzględniających potrzeby poszczególnych segmentów klientów. Ponadto Bank oferuje 

klientom instytucjonalnym inne produkty depozytowe (lokaty standardowe i indywidualnie negocjowane, konta 

oszczędnościowe, rachunki walutowe prowadzone w walutach wymienialnych: USD, GBP, EUR, CHF, CAD 

oraz mieszkaniowy rachunek powierniczy: otwarty i zamknięty), produkty kredytowe (kredyty obrotowe, w tym 

kredyt obrotowy odnawialny, kredyty w rachunku bieżącym i kredytowym, kredyty inwestycyjne, kredyty z 

premią termomodernizacyjną i z premią remontową, kredyty dla deweloperów, pożyczki hipoteczne oraz 

gwarancja bankowa) oraz produkty i usługi rozliczeniowe.  

(ii) Działalność kredytowa 

Dla klientów instytucjonalnych Bank oferuje: 

 kredyty w rachunku bieżącym (udzielane w złotych na okres do 12 miesięcy z możliwością 

odnowienia); 

 kredyty obrotowe odnawialne – „Pocztowy Biznes Ekspres” (udzielane w złotych na okres do 

24 miesięcy, kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie do wysokości wolnego salda); 

 kredyty obrotowe nieodnawialne (udzielane w złotych na okres do 24 lub 36 miesięcy w zależności od 

formy spłaty); 

 kredyty dyskontowe (przyznawany klientowi limit kredytowy w złotych, do wysokości którego będą 

przyjmowane weksle. Kredytobiorca, w zależności od swoich potrzeb, może wybrać między linią 

dyskontową odnawialną bądź nieodnawialną. Warunki otrzymania kredytu ustalane są z każdym 

klientem indywidualnie); 
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 kredyty inwestycyjne (udzielane w złotych w wysokości do 80% wartości netto inwestycji); 

 pożyczki hipoteczne (udzielane w PLN do wysokości 5.000 tys. zł lub 1.000 tys. zł w zależności od 

sposobu prowadzenia przez klienta księgowości, ale nie więcej niż do 60% aktualnej, rynkowej 

wartości nieruchomości, na której jest ustanowione zabezpieczenie, na okres do 15 lat) 

 gwarancje bankowe udzielane w PLN jak również w USD, EUR, CHF. Maksymalny okres ważności 

gwarancji może wynieść 60 miesięcy. 

 

Poza pożyczką hipoteczną, zabezpieczenia pozostałych kredytów są negocjowane indywidualnie z klientami. 

Bank posiada także specjalną ofertę dla klientów z segmentu mieszkalnictwa: 

 kredyty z premią termomodernizacyjną lub remontową wypłacaną przez BGK (udzielane w złotówkach 

od kwoty 10 tys. zł); 

 kredyty remontowo-budowlane (udzielane w złotówkach od kwoty 10 tys. zł na okres do 240 miesięcy). 

Największy udział w portfelu klientów instytucjonalnych stanowiły kredyty inwestycyjne. 

(iii) Działalność depozytowa 

Bank oferuje klientom instytucjonalnym rachunek rozliczeniowy w formie rachunku bieżącego i pomocniczego, 

który może być prowadzony w następujących walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD. 

Na 31 grudnia 2015 r. wartość depozytów klientów instytucjonalnych i jednostek samorządowych razem (kapitał 

brutto, z odsetkami) wynosiła w Banku 1.247,7 mln zł.  

Bank oferuje klientom obszaru bankowości instytucjonalnej produkt o nazwie „Konto Oszczędnościowe 

Biznes”. Jest to produkt łączący oprocentowanie środków na poziomie zbliżonym do lokat bankowych z 

możliwością wypłaty środków bez utraty odsetek. Aby założyć Konto Oszczędnościowe Biznes należy posiadać 

rachunek bieżący w Banku. 

Uzupełnieniem bazy depozytowej Banku są indywidualnie negocjowane depozyty Poczty Polskiej, których saldo 

na 31 grudnia 2015 r. wynosiło 193,6 mln zł. Są to środki transferowe Poczty Polskiej, tj. krótkoterminowe 

lokaty indywidualnie negocjowane, które charakteryzują się wysoką zmiennością, sięgającą kilkuset milionów 

złotych w ciągu jednego miesiąca, co prowadzi do istotnych zmian w sumie bilansowej Banku na poszczególne 

daty bilansowe. Środki transferowe od Poczty Polskiej nie są ujmowane w wyliczeniu stabilnej bazy 

depozytowej służącej finansowaniu podstawowej działalności Banku. 

(iv) Produkty rozliczeniowe 

Bank oferuje następujące produkty rozliczeniowe dla wszystkich grup klientów w obszarze instytucjonalnym:  

 Giro Płatność – wypłaty gotówkowe (świadczeń ubezpieczeniowych, kredytów, przekazów pieniężnych 

z zagranicy, odszkodowań, pensji itp.) w Sieci Poczty Polskiej oraz w placówkach Banku; 

 wpłaty otwarte – realizowane wspólnie z Pocztą Polską, umożliwia dokonywanie wpłat detalicznych w 

Sieci Poczty Polskiej na rachunki klienta; 

 wpłaty zamknięte – produkt umożliwiający przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów w formie 

zamkniętej, tj. w tzw. bezpiecznych kopertach; 

 Pocztowy Collect – forma obsługi płatności masowych, w przypadku, których numer rachunku 

bankowego, na który przekazywany jest przelew, zawiera w sobie zakodowane informacje odnośnie np. 

płatnika lub usługi, za którą uiszczana jest opłata; 

 Pocztowy Przelew Zbiorczy – produkt umożliwiający obsługę masową bezgotówkowych zleceń 

płatniczych w złotych na dowolny rachunek bankowy; 

 Giro Płatność - transfery z zagranicy – produkt umożlwiający realizację masowych transferów 

pieniężnych z zagranicy. 
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(v) Karty płatnicze 

Bank oferuje klientom instytucjonalnym kartę Visa Biznes Electron, międzynarodową kartę płatniczą dla 

posiadaczy rachunków bieżących lub pomocniczych prowadzonych w złotych. Karta umożliwia dokonywanie 

transakcji bezgotówkowych i gotówkowych w kraju i za granicą, w tym: 

 zapłatę za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych symbolem Visa Electron, 

również w technologii płatności zbliżeniowych Visa payWave; 

 wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych symbolem Visa Electron oraz kasach banków, Sieci 

Poczty Polskiej oznaczonych symbolem Visa Electron oraz w punktach oznaczonych symbolem Visa 

cash back; 

 wpłatę gotówki we wpłatomatach sieci Euronet. 

Karta Visa Biznes Electron jest kartą debetową (transakcje realizowane są do wysokości środków pieniężnych 

dostępnych na rachunku, a obciążenie rachunku następuje w dniu uzyskania przez Bank informacji o dokonaniu 

transakcji). 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Banku funkcjonowało 7.217 kart dla klientów instytucjonalnych. 

(vi) Pakiety usług dla klientów obszaru bankowości instytucjonalnej  

W celu zaoferowania klientom instytucjonalnym kompleksowej usługi finansowej, Bank posiada w ofercie 

pakiety usług finansowych dla wszystkich klientów obszaru bankowości instytucjonalnej:  

 „Pocztowy Biznes Pakiet” dla klientów segmentu MŚP oraz FP i OPP, zawiera m.in. prowadzenie 

rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych i realizację przelewów w systemie bankowości 

elektronicznej i przelewy do ZUS / US. Pakiet umożliwia efektywne zarządzanie zgromadzonymi 

środkami, ułatwia dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych; 

 Pakiety „Pocztowy Pakiet Dom” oraz „Pocztowy Pakiet mini Dom” dla Wspólnot Mieszkaniowych 

uwzględniają specyfikę funkcjonowania klientów i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Posiadacze 

rachunków mają dostęp do produktów kredytowych, takich jak kredyty z premią termomodernizacyjną 

lub remontową BGK czy kredyt odnawialny w rachunku. 

(vii) Kanały dystrybucji  

Sprzedaż produktów bankowych oraz serwis klientów instytucjonalnych jest realizowany przez zespół 16 

wyspecjalizowanych doradców klienta instytucjonalnego zlokalizowanych w wybranych placówkach, natomiast 

obsługa jest realizowana we wszystkich placówkach należących do sieci własnej Banku. Doradcy są 

zlokalizowani na terenie całego kraju w następujących miejscowościach: Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Katowice, 

Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław i Zielona Góra. Klienci 

instytucjonalni mogą korzystać także z systemu bankowości internetowej Pocztowy24 Biznes. 

(e) Działalność rozliczeniowa i skarbowa 

(i) Informacje ogólne 

Bank prowadzi także działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.  

Bank w ramach działalności rozliczeniowej koncentruje się na kompleksowej obsłudze w zakresie wpłat 

gotówkowych klientów Poczty Polskiej, polegającej na włączeniu do rozliczeń międzybankowych wpłat 

gotówkowych przez Bank. Do usług tych należą przede wszystkim: obsługa wpłat gotówkowych na rachunki w 

innych bankach oraz obsługa wpłat na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych. Podstawowym źródłem dochodu z 

działalności rozliczeniowej w tym segmencie są dochody prowizyjne uzyskiwane od Poczty Polskiej. 

Działalność skarbowa Banku polega natomiast na: 
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 zarządzaniu portfelem aktywów i pasywów skarbowych dla zapewnienia płynności oraz dostosowaniu 

ekspozycji na ryzyko stopy procentowej i walutowej w celu optymalizacji wyniku Księgi Bankowej 

przy zachowaniu obowiązujących limitów; 

 minimalizacji kosztu płynności; 

 aktywności Banku w obszarze transakcji buy–sell–back oraz sell–buy–back zawieranymi na 

skarbowych papierach wartościowych; 

 działalności emisyjnej dla zwiększenia udziału długoterminowych zobowiązań w strukturze bilansu 

przy minimalnym koszcie odsetkowym. 

(ii) Księga Handlowa 

Księga Handlowa obejmuje wszystkie pozycje w instrumentach finansowych, które to pozycje Bank przeznacza 

do obrotu lub do celów zabezpieczenia pozycji przeznaczonych do obrotu. Pozycje przeznaczone do obrotu to 

pozycje otwierane na własny rachunek i pozycje związane z obsługą klienta oraz dokonywaniem wyceny 

rynkowej, pozycje przeznaczone do odsprzedaży w krótkim terminie, pozycje przeznaczone do wygenerowania 

korzyści związanych z faktycznymi lub oczekiwanymi krótkoterminowymi różnicami między cenami zakupu a 

cenami sprzedaży lub z innego rodzaju wahaniami cen lub stóp procentowych. 

Na 31 grudnia 2015 r. Bank zawierał transakcje w 10 walutach obcych, tj. euro, dolarze amerykańskim, funcie 

brytyjskim, franku szwajcarskim, jenie japońskim, dolarze kanadyjskim, koronie czeskiej, koronie szwedzkiej, 

koronie duńskiej oraz koronie norweskiej. 

Bank prowadził również działalność handlową na instrumentach stopy procentowej, głównie na skarbowych 

papierach dłużnych. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. skala działalności handlowej Banku na rynku walutowym oraz rynku stopy 

procentowej (obrót obligacjami skarbowymi) pozostawała na nieznaczącym poziomie, z zastrzeżeniem zdarzenia 

jednorazowego w postaci ujęcia w pozycji walutowej potencjalnego wpływu rozliczenia transakcji przejęcia 

Visa Europe Ltd. („Visa Europe”) przez Visa Inc. („Visa”) alokowanego na Bank, który wyniesie w sumie 

3.511 tys. euro. Na tą kwotę składa się 2.614 tys. euro w gotówce i 897 tys. euro w akcjach uprzywilejowanych 

zamiennych na akcje Visa Inc. Powyższe kwoty mogą zostać skorygowane o koszty transakcji  oraz wyniki 

ewentualnych uznanych odwołań członków Visa Europe dotyczących korekty przyznanych kwot z tytułu 

rozliczenia transakcji. Ponadto transakcja przewiduje odroczoną płatność typu earn-out dla członków Visa 

Europe płatną po 16 kwartałach od zamknięcia transakcji. Udział w opcji earn-out uzależniony jest od 

kwalifikowania się do podziału płatności w gotówce i akcjach oraz udziału w Visa Europe przez 4 lata od daty 

finalizacji transakcji. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość odroczonej płatności typu earn-out alokowana na 

Bank nie została określona. 

Na bazie powyższej informacji Bank dokonał przeszacowania wartości akcji w Visa Europe do wartości 

godziwej, gdzie jako wartość godziwą przyjęto alokowaną na Bank wartość gotówkową rozliczenia transakcji 

oraz wartość przyznanych akcji z uwzględnieniem 6% dyskonta tj. w sumie 3.457 tys. euro (równowartość 

14.733 tys. zł). 

(iii) Księga Bankowa 

Księga Bankowa obejmuje wszystkie operacje Banku niezaliczone do Księgi Handlowej, w szczególności 

wszystkie transakcje depozytowo-kredytowe zawierane lub obsługiwane przez oddziały Banku. Głównym celem 

zarządzania Księgą Bankową jest bezpieczne zarządzanie strukturą aktywów, zobowiązań i kapitału własnego 

oraz ryzykiem stopy procentowej w Banku. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. całkowita wielkość inwestycyjnych aktywów finansowych Banku wynosiła 1.248 

mln zł, przy czym wartość bilansowa obligacji Skarbu Państwa zaliczanych do inwestycyjnych aktywów 

finansowych wynosiła 1.174,3 mln zł.  

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość bilansowa inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 

wynosiła 803,3 mln zł, co stanowiły 64,4% portfela inwestycyjnych aktywów finansowych. Pozostałe 35,6% to 
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obligacje utrzymywane do terminu zapadalności, których łączna wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 r. 

wynosiła 444,7 mln zł. 

Od 2012 r. Bank konsekwentnie buduje portfel długoterminowych zobowiązań poprzez emisje własnych 

dłużnych papierów wartościowych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość własnych dłużnych papierów 

wartościowych wynosiła 503,5 mln zł z udziałem w sumie bilansowej na poziomie 7,0% (z wyłączeniem 

zobowiązań podporządkowanych). 

5.1.2. Istotne nowe produkty lub działania 

Wśród projektów strategicznych na 2016 rok jest uruchomienie EnveloBanku - nowej marki cyfrowej Banku 

Pocztowego, odpowiadającej na potrzeby klientów mobilnych.  

Tradycyjny model bankowości oparty na dystrybucji w placówkach bankowych wspartych kanałami zdalnymi 

oferuje ograniczony potencjał wzrostu. Liczba dorosłych nieubankowionych Polaków, mimo że wciąż jest dość 

liczna, systematycznie maleje. Nieubankowieni w coraz mniejszym stopniu to dorośli Polacy, a w coraz 

większym to osoby młode, które obecnie mają bardzo niski udział w strukturze klientów Banku. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy potrzeb młodych osób oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego i globalnych 

trendów związanych z rozprzestrzenianiem się nowoczesnych technologii cyfrowych i internetowych, Bank 

podjął decyzję o rozwijaniu nowoczesnych usług finansowych pod marką EnveloBank, która jest spójna ze 

strategią marketingową grupy kapitałowej Poczty Polskiej. 

EnveloBank będzie rozwiązaniem cyfrowym zgodnym z coraz bardziej powszechnym trendem obsługiwania 

klientów w wielu kanałach (tzw. „omnikanałowość”). Takie podejście pozwoli na realizowanie poszczególnych 

fragmentów wybranego procesu w różnych kanałach – w zależności od potrzeb i preferencji klientów. 

EnveloBank będzie ekosystemem, w którym obok usług bankowych będą oferowane klientom usługi dodane, 

dostarczane we współpracy z partnerami. W pierwszej kolejności z głównym strategicznym partnerem, czyli 

Pocztą Polską. Oferowanie usług dodatkowych w ramach systemu bankowego, to obok omnikanałowości, drugi 

filar koncepcji EnveloBanku, który w centrum stawia wygodę klienta nowoczesnego, dokonującego zakupów i 

płatności przez Internet lub urządzenia mobilnie. Dodatkowym benefitem będzie m.in. system lojalnościowy 

związany m.in. z korzystaniem z cyfrowych usług Poczty Polskiej, gdzie np. klient otrzymywałby zwrot kosztów 

przesyłki kurierskiej. 

EnveloBank zapewni klientom porządek w codziennych płatnościach, będzie aktywnie komunikować z klientem 

i zdejmie z niego obowiązek pamiętania o wszystkich jego zobowiązaniach - działając bardziej jak inteligentna 

aplikacja niż zwykła strona internetowa. Kluczowym usprawnieniem dla klientów będzie moduł faktur 

zintegrowany z kalendarzem. Pozwoli on dodawać faktury w najwygodniejszy dla klienta sposób (automatycznie 

od wystawców faktur, przesłanie mailem, zrobienie zdjęcia, zeskanowanie kodu), a kalendarz wyręczy klienta z 

konieczności pamiętania o terminach. Poza współpracą w ramach grupy kapitałowej Poczty Polskiej, Bank 

będzie szukał synergii z firmami oferującymi produkty i usługi cyfrowe m.in. płatności mobilne. EnveloBank ma 

w centrum swojego działania potrzeby klientów, a usługi finansowe mają jedynie pomóc w ich finalizowaniu. W 

kolejnych fazach pojawiać się będą inne atrakcyjne dla klientów usługi. 

Projekt EnveloBanku jest największym projektem realizowanym w Banku w kontekście liczby elementów 

składowych projektu oraz zaangażowania zasobów. Obejmuje przygotowanie rozwiązania technicznego, 

zintegrowania go z istniejącymi w Banku aplikacjami, budowę oraz wdrożenie bankowości mobilnej i 

internetowej (RWD), przygotowanie oferty produktowej i usługowej dla klientów, optymalizację wszystkich 

procesów front officowych i back officowych oraz wprowadzenia nowej marki na rynek. 

Ponadto Bank planuje wprowadzić do swojej oferty nowy produkt, za pomocą którego ma zamiar zwiększyć 

akwizycje wśród klientów Poczty Polskiej, tj. Przelew Pocztowy, będący uproszczonym rachunkiem bankowym 

o ograniczonej funkcjonalności służącym do konwersji klientów na typowe ROR-y. Za pomocą tej usługi klienci 

będą mogli opłacać rachunki, rejestrować płatności oraz uzyskiwać potwierdzenia płatności w placówkach 
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Poczty Polskiej. Ponadto nowi klienci korzystający z usługi będą otrzymywać rabaty przy pierwszym 

skorzystaniu z usługi.  

W planach Banku jest także rozszerzenie proponowanej oferty kredytowej poprzez: 

 wdrożenie oferty produktowej promującej dotychczasowych klientów Banku, zapewniającej bardziej 

atrakcyjne warunki cenowe oraz szybszy proces wnioskowania i wypłaty kredytu;  

 wdrożenie do oferty kredytu ratalnego; 

 wprowadzenie kredytów sprzedawanych w kanale internetowym oraz mobilnym; 

 rozszerzenie oferty kredytu odnawialnego w ROR dla wszystkich rachunków oferowanych 

i obsługiwanych przez Bank; 

 rozszerzenie funkcjonalności karty kredytowej w zakresie elastycznego przenoszenia zadłużenia na 

karcie do innych produktów kredytowych (np. kredyt ratalny). 

Bank planuje również wprowadzenie do sprzedaży oferty funduszy inwestycyjnych w Sieci Poczty Polskiej, oraz 

wprowadzenie do oferty sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych pod własna marką (white 

label).  

Planowane jest również rozszerzenie zakresu obsługi kientów poprzez wdrożenie sieci placówek Poczty 

Polskiej, akceptacji płatności kartami, na czym bazować będzie program lojalnościowy dla klientów w ramach 

działań marketingowych. 

Bank planuje także utworzenie internetowego kantoru wymiany walut. 

W celu zwiększenia efektywności sieci Poczty Polskiej planowane jest wdrożenie programów lojalnościowych i 

motywacyjnych dla pracowników Poczty Polskiej. 

5.1.3. Główne rynki 

(a) Czynniki makroekonomiczne 

(i) Ogólna sytuacja gospodarcza Polski 

Bank prowadzi działalność wyłącznie na terytorium Polski. Z tego względu sytuacja makroekonomiczna Polski 

miała wpływ i w przyszłości będzie wpływać na sytuację i wyniki finansowe oraz rozwój Banku. 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski w 2015 r. 

 Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

 (%) 

Wzrost PKB (ceny stałe)(1) ........................................................................  3,6 

Dynamika wzrostu popytu krajowego (ceny stałe)(1).................................  3,4 

Dynamika wzrostu przeciętnego miesięcznego realnego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogółem ..........................  4,2 

Źródło: GUS. 

(1) Jako ceny stałe przyjęto ceny średnioroczne roku poprzedniego. 

Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej, a zarazem jednym z 

największych pod względem populacji krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Eurostatu na dzień 1 

stycznia 2015 r., Polska z liczbą mieszkańców wynoszącą 38 mln, zajmowała szóste miejsce wśród krajów Unii 

Europejskiej pod względem liczby mieszkańców. Przy PKB wynoszącym 427,8 mld euro w 2015 r. polska 

gospodarka była ósmą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej (źródło: Eurostat). Zgodnie z danymi 

Eurostatu tempo wzrostu PKB w 2015 r. wyniosło 3,6%. Dane GUS wskazują, że wzrost realnego PKB w IV 

kwartale 2015 r. wynosił 3,7% w stosunku do IV kwartału 2014 r. Głównym czynnikiem, który napędzał wzrost 

gospodarczy w 2015 r. był popyt krajowy, natomiast popyt zagraniczny tę dynamikę wzrostu dodatkowo 
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wzmacniał. U podstaw dobrych wyników gospodarczych Polski leżały m.in. wysoki poziom eksportu oraz popyt 

wewnętrzny. 

(ii) Stopy procentowe i inflacja 

W ostatnich latach w Polsce obniżane były stopy procentowe. Stopa referencyjna NBP znajduje się na Datę 

Prospektu na rekordowo niskim poziomie 1,50%, tj. o 325 punktów bazowych niżej niż poziom ustalony 

podczas ostatniej podwyżki stóp procentowych z 10 maja 2012 r. Od tamtej pory Rada Polityki Pieniężnej 

dziesięciokrotnie obniżała stopy procentowe, z czego sześć razy w 2013 r., raz w roku 2014 i raz w 2015 r. Na 

posiedzeniu w dniu 4 marca 2015 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych, 

ustalając referencyjną stopę procentową NBP na poziomie 1,50%. W 2015 r. odnotowano również spadek stawki 

WIBOR 3M: do 1,72% na koniec grudnia z 2,06% na koniec 2014 r. 

W 2015 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług (CPI) wyniósł w Polsce -0,9% wobec 0,0% rok 

wcześniej, istotnie odbiegając od celu inflacyjnego NBP. Deflacja utrzymywała się w ujęciu rocznym we 

wszystkich miesiącach poprzedniego roku, przy czym najsilniejsza była w lutym (1,6% rok do roku), a 

najłagodniejsza w grudniu (0,5% rok do roku). Głównym powodem spadku cen w Polsce były zniżkujące ceny 

surowców na świecie, w tym ropy naftowej, a także utrzymujące się na niskich poziomach (w warunkach 

obowiązującego od lipca 2014 r. rosyjskiego embarga na produkty rolno-spożywcze) ceny żywności. Spadek cen 

ropy na świecie w 2015 r. (BRENT o 35,9%, NYMEX o 30,5%), głównie w wyniku jej znaczącej nadpodaży i 

braku redukcji wydobycia przez kraje OPEC, powodował w Polsce istotne spadki cen paliw na stacjach, i to 

pomimo osłabienia się złotego wobec dolara amerykańskiego. Z kolei żywność dopiero w ostatnim kwartale 

2015 r. zaczęła nieznacznie drożeć, do czego przyczyniła się letnia susza, która zmniejszyła m.in. zbiory 

owoców i warzyw. Prognozy dotyczące średniorocznego wskaźnika CPI w Polsce w latach 2016–2017 są bardzo 

rozbieżne: o ile NBP przewiduje utrzymanie się deflacji w 2016 r. (na poziomie 0.4%) i wzrost cen w 2017 r. (o 

1.3%), o tyle według prognoz Komisji Europejskiej (z 4 lutego 2016 r.) będzie to inflacja zarówno w 2016 jak i 

2017 r., w wysokości odpowiednio 0,6% i 1,7%. 

(b) Polski sektor bankowy 

Dane zamieszczone w poniższym punkcie (b), w tym dane znajdujące się poza tabelami, pochodzą bezpośrednio 

z danych miesięcznych sektora bankowego opublikowanych przez KNF za styczeń 2016 r. Wyjątkiem są dane 

dotyczące wskaźnika NPL oraz informacje oznaczone symbolem (*) – dane te zostały obliczone przez Emitenta 

na podstawie danych miesięcznych albo pochodzą z innych publikacji wskazanych w źródłach pod 

odpowiednimi tabelami. Wszystkie dane źródłowe podawane są w złotych, w związku z czym nie ma potrzeby 

przeliczania walut obcych na złote. 

(i) Struktura sektora bankowego 

Polski sektor bankowy można podzielić na banki komercyjne i banki spółdzielcze. Według KNF na dzień 31 

grudnia 2015 r., w Polsce działało 38 banków komercyjnych oraz 561 banków spółdzielczych, a krajowa sieć 

placówek bankowych obejmowała 7.211 oddziałów, 4.632 filie, ekspozytury i inne placówki obsługi klienta oraz 

2.615 przedstawicielstw (w tym placówek partnerskich). Łącznie na 31 grudnia 2015 r. sieć placówek krajowych 

liczyła 14.458 placówek. 

Niezależnie od wzrostu koncentracji w sektorze bankowym w Polsce, który miał miejsce w ostatnich latach, 

poziom konkurencji w polskim sektorze finansowym jest stosunkowo wysoki. 

(ii) Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej polskiego sektora bankowego 

Poniższa tabela przedstawia łączną wartość aktywów banków działających w Polsce, depozytów sektora 

niefinansowego oraz kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu. 
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 Na dzień 31 grudnia 2015 r. 

 (mld PLN) 

Łączna wartość aktywów banków działających w Polsce .............................................................................................  1.599,9 

Depozyty sektora niefinansowego ................................................................................................................................  938,8 

Kredyty na rzecz sektora niefinansowego .....................................................................................................................  961,8 

Źródło: KNF. 

Zgodnie z danymi KNF w 2015 r. doszło do wzrostu akcji kredytowej, czemu sprzyjało ożywienie gospodarki 

oraz niskie stopy procentowe. W okresie od stycznia do grudnia  2015 r. w obszarze kredytów dla sektora 

niefinansowego obserwowano umiarkowane tempo wzrostu akcji kredytowej (wartość kredytów ogółem 

zwiększyła się o 66,4 mld zł, tj. o 7,4%), co oznacza, że przyrost kredytów był porównywalny z odnotowanym w 

analogicznym okresie 2014 r.  Głównym obszarem wzrostu były kredyty dla przedsiębiorstw, a w mniejszym 

stopniu kredyty dla gospodarstw domowych. 

Poniższa tabela przedstawia wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu w Polsce. 

 Na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Gospodarstwa domowe (mld PLN) ......................................................................  628,5 

Udział procentowy w wartości ogólnej (%)* .......................................................  65,3 

Przedsiębiorstwa (mld PLN) ................................................................................  327,3 

Udział procentowy w wartości ogólnej (%)* .......................................................  34,0 

Instytucje niekomercyjne (mld PLN) ...................................................................  6,0 

Udział procentowy w wartości ogólnej (%)* .......................................................  0,6 

Ogółem (mld PLN) .............................................................................................  961,8 

Źródło: KNF 

*Obliczenia Emitenta na podstawie danych KNF. 

Poniższa tabela przedstawia wartość depozytów sektora niefinansowego w bankach działających w Polsce. 

 Na dzień 

31 grudnia 2015 r. 

Gospodarstwa domowe (mld PLN) ......................................................................  665,7 

Udział procentowy w wartości ogólnej (%)* .......................................................  70,9% 

Przedsiębiorstwa (mld PLN) ................................................................................  253,3 

Udział procentowy w wartości ogólnej (%)* .......................................................  27,0% 

Instytucje niekomercyjne (mld PLN) ...................................................................  19,7 

Udział procentowy w wartości ogólnej (%)* .......................................................  2,1% 

Ogółem (mld PLN) .............................................................................................  938,8 

Źródło: KNF 

*Obliczenia Emitenta na podstawie danych KNF. 

(iii) Jakość aktywów 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące jakości należności polskiego sektora bankowego od sektora 

niefinansowego. 

Współczynnik 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. 

(%) 

Współczynnik NPL dla sektora niefinansowego ogółem ..................................................  7,5 

Współczynnik NPL dla gospodarstw domowych, w tym: .................................................  6,2 

  kredyty mieszkaniowe......................................................................................................  2,8 

  kredyty konsumpcyjne .....................................................................................................  12,0 
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Współczynnik 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. 

(%) 

  pozostałe kredyty.............................................................................................................  10,7 

Współczynnik NPL dla przedsiębiorstw ...........................................................................   10,2 

Współczynnik NPL dla instytucji niekomercyjnych .........................................................  1,9 

Współczynnik NPL został obliczony jako iloraz: (i) wartości należności danej kategorii ze stwierdzoną utratą wartości oraz (ii) wartości 
należności danej kategorii ogółem. 

Źródło: Obliczenia Emitenta na podstawie danych KNF 

W 2014 r. jakość portfela kredytowego pozostała stabilna. Korzystny obraz sytuacji w zakresie jakości portfela 

kredytowego wspierany jest przez utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz silne złagodzenie polityki 

pieniężnej, które spowodowało znaczące zmniejszenie kosztów obsługi kredytów, co działa stabilizująco lub 

prowadzi do poprawy sytuacji finansowej części kredytobiorców, ponieważ powoduje zmniejszenie obciążenia 

kredytobiorców odsetkami (KNF, Raport o sytuacji banków w 2014 r.). Wzrost NPL w przypadku kredytów 

mieszkaniowych z początkiem 2015 r. ma związek ze wzrostem wartości CHF po tym jak w styczniu 2015 r. 

Szwajcarski Bank Centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu CHF wobec EUR. W okresie od stycznia do 

grudnia 2015 r. jakość portfela kredytowego polskiego sektora bankowego uległa poprawie we wszystkich 

głównych kategoriach, za wyjątkiem instytucji niekomercyjnych, w przypadku których współczynnik NPL 

nieznacznie wzrósł z 1,86% na koniec 2014 r. do 1,90% na koniec 2015 r. 

(iv) Rentowność 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące rentowności polskiego sektora bankowego. 

 

Na dzień 31 

grudnia 2015 r. 

Wynik finansowy netto (mld PLN) ...............................  11,5 

Marża odsetkowa (NIM) (%)(1)* ....................................  2,5 

Zwrot z kapitału (ROE) (%)(2)** ...................................  6,6 

Źródło: KNF; *Informacja aktualna na wrzesień 2015 r.: KNF - Informacja o sytuacji 

banków w okresie I-IX 2015 r., str. 18; **Obliczenia Emitenta na podstawie danych 

KNF. 

(1) Obliczona jako iloraz wyniku odsetkowego oraz średnich aktywów odsetkowych. 

(2) Obliczony jako iloraz zysku (straty) roku bieżącego oraz kapitału własnego pomnożony przez 100%. 

Zrealizowany w 2015 r. wynik netto sektora bankowego był o 27,8% niższy niż w 2014 r. Wynikało to ze 

słabych wyników zrealizowanych w III i IV kwartale 2015 r. Niższe wyniki w IV kwartale 2015 r. wynikały 

m.in. z konieczności wnoszenia przez banki wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz składek na BFG. 

(v) Adekwatność kapitałowa 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące współczynnika wypłacalności oraz współczynnika kapitału 

podstawowego Tier I polskiego sektora bankowego. 

Współczynnik 

Na dzień 30 grudnia 2015 r. 

(%) 

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) (%) .......................................................................  16,32 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) (%)  .................................................  14,98 

Źródło: KNF. 

Na koniec 2015 r. fundusze własne sektora wyniosły 159,1 mld zł. Jednocześnie współczynnik kapitału 

podstawowego Tier I, jak też łączny współczynnik kapitałowy kształtowały się na poziomach przekraczających 

minimalne wymagania nowych regulacji europejskich oraz krajowych. KNF pomimo dobrej sytuacji bieżącej 
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rekomenduje utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków – jej dalsze wzmocnienie, 

co wynika z poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków, jak też niepewności co do przyszłego 

rozwoju koniunktury gospodarczej. W szczególności w październiku 2015 r. KNF wysłała do szeregu banków 

zalecenia dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowych wymogów kapitałowych w 

celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. 

5.1.4. Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta w Prospekcie dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 

Oświadczenia Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej zostały zamieszczone w punkcie III.5.1.1(a) 

Prospektu. Podstawą oświadczeń dotyczących skali nakładów marketingowych Banku w relacji do konkurencji 

są analizy domu mediowego Effective Media na podstawie danych z instytutu badawczego Nielsen Audience 

Measurement oraz Kantar Media. Podstawą oświadczeń dotyczących jakości portfela kredytowego (wskaźnik 

NPL) Banku w relacji do konkurencji są dane miesięczne sektora bankowego publikowane przez KNF. 

6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

6.1. Grupa kapitałowa Emitenta 

Grupę kapitałową Banku na Datę Prospektu tworzą: Bank, jako spółka dominująca, oraz spółki zależne, w 

których Bank posiada 100% udziałów. 

Strukturę Grupy według stanu na Datę Prospektu przedstawia poniższy schemat. 

 

Powyższe spółki zależne Bank utworzył w 2010 r. w celu zwiększenia efektywności procesów oraz 

dywersyfikacji kanałów dystrybucji. Do głównych zadań Centrum Operacyjnego sp. z o.o. należy realizacja 

operacji bankowych oraz obsługa procesów administracyjnych i pomocniczych („back-office”) dla Banku w 

sposób efektywny i optymalny kosztowo. Centrum Operacyjne sp. z o.o. zarządza efektywnością procesów, 

odpowiada za mapowanie, monitoring i działania optymalizacyjne. Dodatkowo, Centrum Operacyjne sp. z o.o. 

pozyskuje także dodatkowe przychody z obsługi klientów zewnętrznych. Bank łączy z Centrum Operacyjnym 

sp. z o.o. umowa agencyjna na obsługę procesów operacyjnych związanych ze sprzedażą produktów bankowych 

i ubezpieczeniowych. Spółka Dystrybucyjna sp. z o.o. została powołana w celu dywersyfikacji kanałów 

dystrybucji produktów i usług Banku oraz wsparcia dotychczasowych kanałów sprzedaży. Jest wyłącznym 

kanałem sprzedaży i obsługi kredytów hipotecznych oraz głównym kanałem sprzedaży kredytów dla 

mikroprzedsiębiorstw. Realizuje również wychodzące kampanie sprzedażowe oraz zarządza zapasowym call 

center dla Banku. 

Centrum Operacyjne sp. z o.o. 

Bank posiada 250 udziałów w kapitale zakładowym Centrum Operacyjne sp. z o.o., które uprawniają do 

wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Firma i forma prawna: ..........................................  Centrum Operacyjne sp. z o.o.  
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Siedziba: ...............................................................   Bydgoszcz 

Kapitał zakładowy: ..............................................  3.283.782,50 PLN 

Główny przedmiot działalności spółki: ................  Głównym przedmiotem działalności Centrum Operacyjnego 

sp. z o.o. jest świadczenie profesjonalnych usługi w zakresie 

procesów administracyjnych dla produktów i usług na rzecz Banku, 

Spółki Dystrybucyjnej i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych. 

Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego sp. z o.o. 

Bank posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego sp. z o.o., które 

uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Firma i forma prawna: ..........................................  Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego sp. z o.o. 

Siedziba: ...............................................................   Warszawa 

Kapitał zakładowy: ..............................................  2.679.760,00 PLN 

Główny przedmiot działalności spółki: ................  Głównym przedmiotem działalności Spółki Dystrybucyjnej Banku 

Pocztowego sp. z o.o. jest wsparcie kanałów sprzedażowych Banku 

i dotarcie do potencjalnych klientów pochodzących z miejscowości 

znacznie oddalonych od placówek Banku. 

 

6.2. Uzależnienie Emitenta od innych podmiotów w ramach Grupy 

Działalność Emitenta jest uzależniona od Spółki Dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży produktów bankowych, a 

także od Centrum Operacyjnego w zakresie obsługi procesów operacyjnych związanych ze sprzedażą produktów 

bankowych i ubezpieczeniowych.  

7. INFORMACJE O TENDENCJACH 

7.1. Oświadczenie o niewystąpieniu istotnych niekorzystnych zmian w perspektywach Emitenta od czasu 

opublikowania ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego 

Od czasu opublikowania ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta, tj. od dnia 14 marca 

2016 r., nie wystąpiły żadne istotne niekorzystne zmiany w perspektywach Emitenta. 

7.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub 

zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy 

emitenta, przynajmniej w ciągu bieżącego roku obrotowego 

Zdaniem Zarządu następujące tendencje dotyczące Banku mogą wpływać na działalność i wyniki finansowe 

Banku przynajmniej w ciągu 2016 r.: 

 akwizycja nowych klientów oraz wzrost ukredytowienia istniejących klientów Banku poprzez działania 

cross-sellingowe; 

 wzrost udziału kredytów konsumpcyjnych w portfelu kredytowym Banku, co powinno wpłynąć na poprawę 

rentowności portfela kredytowego Banku; 

 kontynuacja pozytywnych trendów w gospodarce; wzrost PKB, zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń może 

pozytywnie wpłynąć na wolumen sprzedaży kredytów oraz jakość portfela kredytowego, a tym samym na 

osiągane przez Bank wyniki finansowe; 
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 przyspieszenie tempa wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego i gospodarstw domowych, co może 

pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki Banku; 

 stopniowa konsolidacja w sektorze bankowy mogąca zwiększać presję konkurencyjną na Bank; 

 wzrastający poziom ubankowienia mieszkańców Polski Regionalnej, co może mieć pozytywny skutek dla 

rozwoju i perspektyw Banku; 

 wdrożenie rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który może pozytywnie wpłynąć na jakość portfela 

kredytowego; 

 nowe obciążenia podatkowe wynikające z ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, które 

wpłyną negatywnie na osiągane przez Bank wyniki finansowe; 

 wejście w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, co może skutkować w przyszłości 

zobowiązaniem Banku do uzupełnienia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców; 

 nowe obciążenia związane z dodatkowymi wpłatami na rzecz BFG, które mogą mieć negatywny wpływ na 

wyniki Banku;  

 rekordowo niskie stopy procentowe, które ograniczają marżę odsetkową netto Banku; marża może ulec 

dalszemu ograniczeniu w przypadku podjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o obniżce głównych 

stóp procentowych w 2016 r. i tym samym, do czasu wdrożenia działań kompensujących, może to 

negatywnie wpłynąć na poziom przychodów Banku. 

8. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników ani wyników szacunkowych oraz zdecydował się nie 

podawać tych informacji w Prospekcie, w związku z czym zgodnie z punktem 8 załącznika XI Rozporządzenia o 

Prospekcie, Prospekt może nie zawierać informacji dotyczących prognoz wyników lub wyników szacunkowych. 

9. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE 

9.1. Informacje o członkach Zarządu i Rady Nadzorczej 

9.1.1. Zarząd 

Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 

Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Banku niezastrzeżonych przepisami prawa lub 

postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie 

Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Banku. Oświadczenia w imieniu Banku 

składają: (i) dwóch członków Zarządu łącznie, (ii) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, (iii) prokurenci 

i pełnomocnicy działający w granicach udzielonych pełnomocnictw. 

Zgodnie ze Statutem, w skład Zarządu wchodzi co najmniej trzech, lecz nie więcej niż pięciu członków, w tym 

prezes Zarządu, wiceprezesi Zarządu (w tym I wiceprezes Zarządu) oraz członkowie zarządu. Co najmniej 

połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce 

oraz władać językiem polskim. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. Obecna 

kadencja Zarządu upływa z dniem 15 marca 2016 r. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu w 

tajnym głosowaniu. Na wniosek prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy Rada Nadzorcza powołuje 

wiceprezesów Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. 

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka 

Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 
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Poniższa tabela przedstawia listę członków Zarządu wraz z pełnionymi przez nich funkcjami według stanu na 

Datę Prospektu. 

Imię i nazwisko Stanowisko 

Szymon Midera............................................................  Prezes Zarządu 

Hubert Meronk ............................................................  Członek Zarządu 

Magdalena Nawara ......................................................  Członek Zarządu 

Paweł Spławski ............................................................  Wiceprezes Zarządu 

Źródło: Bank. 

 

Adres służbowy wszystkich członków Zarządu to: Bank Pocztowy S.A., ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa. 

9.1.2. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za stały nadzór nad działalnością Banku. 

Zgodnie ze Statutem obowiązującym na Datę Prospektu Rada Nadzorcza składa się co do zasady z 7 (siedmiu) 

członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje 

się na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 14 

kwietnia 2017 r.  

Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. 

Poniższa tabela przedstawia listę członków Rady Nadzorczej wraz z pełnionymi przez nich funkcjami oraz 

adresami służbowymi według stanu na Datę Prospektu. Poniższy skład Rady Nadzorczej na Datę Prospektu nie 

został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS. Wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS zostały 

złożone przez Bank w dniach 22 kwietnia oraz 6 maja 2016 r. 

Imię i nazwisko Stanowisko Adres służbowy 

Ryszard Stopa ....................................  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stopa, ul. M.Mokwy 9, 81-458 

Gdynia 

Jakub Papierski ..................................  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

Bogusław Grabowski .........................  Członek Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., Nowogrodzka 42A, 00-695 Warszawa 

Mirosław Jakubowski ........................  Członek Rady Nadzorczej  

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum, ul. Staniewiecka 

14A, 03-310 Warszawa  

Magdalena Pacuła ..............................  Członek Rady Nadzorczej  Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa  

Piotr Chełmikowski ...........................  Członek Rady Nadzorczej  Lotos Serwis Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk  

Źródło: Bank. 

W skład Rady Nadzorczej na Datę Prospektu wchodzi mniej niż 7 członków, spośród których jeden został 

wskazany przez akcjonariusza PKO (zobacz punkt II.1.23 Prospektu). Zarząd zwołał na dzień 20 maja 2016 r. 

Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 

9.2. Konflikt interesów 

Pan Jakub Papierski jest pracownikiem PKO i pełni funkcję członka zarządu PKO. PKO jest znacznym 

akcjonariuszem Emitenta (zobacz punkt III.10 Prospektu). 

Za wyjątkiem okoliczności opisanej powyżej, na Datę Prospektu ani u członków Zarządu, ani u członków Rady 

Nadzorczej nie występują, choćby potencjalne, konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Banku a 

prywatnymi obowiązkami lub innymi obowiązkami członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, w szczególności 

zaś żaden z nich: (i) nie prowadzi innej działalności poza Bankiem, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Banku, (ii) nie wykonuje poza Bankiem działalności konkurencyjnej wobec Banku, (iii) nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej wobec Banku, spółki cywilnej lub osobowej oraz (iv) nie jest członkiem organów spółki 
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kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku, ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 

osoby prawnej. 

10. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

10.1.1. Informacje ogólne 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Banku jest podzielony na 11.013.288 akcji reprezentujących 11.013.288 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Na Datę Prospektu akcjonariuszami Banku są Poczta Polska oraz PKO. 

Poczta Polska posiada 8.259.956 akcji stanowiących 75,0% kapitału zakładowego minus 10 akcji oraz 

uprawniających do 8.259.956 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 75.0% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu minus 10 głosów. Na Datę Prospektu Skarb Państwa posiada 100% akcji Poczty 

Polskiej, uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Na Datę Prospektu, PKO posiada 2.753.332 akcji stanowiących 25,00% kapitału zakładowego plus 10 akcji oraz 

uprawniających do 2.753.332 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 25,0% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu plus 10 głosów. 

Podmiotem dominującym wobec PKO jest Skarb Państwa. Na Datę Prospektu Skarb Państwa posiada 

bezpośrednio 29,43% akcji PKO, uprawniających do 29,43% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

10.1.2. Kontrola nad Emitentem 

(a) Kontrola Poczty Polskiej 

Poczta Polska posiada 8.259.956 akcji stanowiących 75,0% kapitału zakładowego minus 10 akcji, co oznacza, iż 

sprawuje ona kontrolę nad Bankiem. Podmiotem dominującym względem Poczty Polskiej, a w rezultacie 

pośrednio kontrolującym Bank, jest Skarb Państwa. 

Poniżej zostały przedstawione postanowienia Statutu obowiązujące na Datę Prospektu. Ponadto Statut zawiera 

osobne postanowienia, które wejdą w życie w przypadku dematerializacji akcji Banku, zgodnie z Ustawą o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi (zob. punkt III.10.2 Prospektu). 

Na Datę Prospektu Statut przyznaje Poczcie Polskiej szczególne uprawnienia (w tym uprawnienia osobiste). 

Rada Nadzorcza nie może się ukonstytuować i nie jest zdolna do działania, w tym do podejmowania uchwał, 

jeżeli w skład Rady Nadzorczej nie zostanie powołanych 3 członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów 

wskazanych przez Pocztę Polską (lub jej następcę prawnego). Nie dotyczy to jednak przypadku, w którym 

członkowie Rady Nadzorczej zostaną wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Poczta Polska 

wyznacza również Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Poza wskazanymi w niniejszym punkcie, Poczta Polska nie posiada żadnych innych praw głosu w Banku ani nie 

jest w żaden inny sposób uprzywilejowana pod względem prawa głosu. 

Statut Banku zawiera postanowienia dotyczące przeciwdziałania nadużywaniu kontroli przez akcjonariusza 

większościowego. Zgodnie z § 10 ust. 8 – 10 Statutu przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno 

spełniać kryteria niezależności od Banku oraz m.in. spółki dominującej Banku. 

Poza mechanizmami opisanymi w niniejszym punkcie oraz mechanizmami zawartymi w obowiązujących 

przepisach prawa, w tym w przepisach KSH dotyczących, w szczególności, praw akcjonariuszy 

mniejszościowych do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 422 – 427 KSH) oraz prawa 

żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (zgodnie z art. 385 § 3 i n. KSH), 
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w Statucie nie występują żadne dodatkowe mechanizmy, które w sposób szczególny zapobiegałyby 

nadużywaniu przez podmiot dominujący kontroli nad Bankiem. 

(b) Znaczący wpływ Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 

PKO, będące akcjonariuszem mniejszościowym, jest podmiotem wywierającym znaczący wpływ na Bank w 

rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Poniżej zostały przedstawione postanowienia Statutu obowiązujące na Datę Prospektu. Ponadto Statut zawiera 

osobne postanowienia, które wejdą w życie z dniem dematerializacji akcji Banku, zgodnie z Ustawą o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi (zob. punkt III.10.2 Prospektu). 

Na Datę Prospektu, zgodnie ze Statutem, tak długo jak PKO jest akcjonariuszem Banku, przysługuje mu 

uprawnienie osobiste do wskazywania kandydatów na dwóch członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo, 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza PKO spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w 

tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami. 

Rada Nadzorcza nie może się ukonstytuować i nie jest zdolna do działania, w tym do podejmowania uchwał, 

jeżeli Walne Zgromadzenie nie powoła w jej skład dwóch członków spośród kandydatów wskazanych przez 

PKO zgodnie z postanowieniami Statutu opisanymi powyżej. 

Poza wskazanymi w niniejszym punkcie, PKO nie posiada żadnych innych praw głosu w Banku ani nie jest w 

żaden inny sposób uprzywilejowany pod względem prawa głosu. 

10.2. Ustalenia mogące spowodować w przyszłości zmiany w sposobie kontroli nad Emitentem 

W niniejszym punkcie znajduje się opis postanowień Statutu, które wejdą w życie w przypadku dematerializacji 

akcji Banku, zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi i mogą spowodować w przyszłości 

zmiany w sposobie kontroli nad Emitentem. 

Od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku, Poczta Polska będzie ustalać liczbę członków Rady 

Nadzorczej w danej kadencji, przy czym liczba ta musi mieścić się w zakresie od 5 do 9 członków, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami Rada Nadzorcza będzie liczyć 5 

członków. Od dnia dematerializacji jakichkolwiek Akcji, Rada Nadzorcza nie będzie mogła się ukonstytuować i 

nie będzie zdolna do działania, jeżeli w jej w skład nie zostaną powołani członkowie Rady Nadzorczej spośród 

kandydatów wskazanych przez akcjonariusza Pocztę Polską (lub jej następcę prawnego) w liczbie określonej w 

Statucie, co nie dotyczy przypadku, w którym członkowie Rady Nadzorczej zostaną wybrani w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami. Od dnia dematerializacji jakichkolwiek Akcji Poczta Polska będzie 

wyznaczać również Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji oraz tak długo jak udział PKO w kapitale zakładowym Banku 

wynosi co najmniej 10%, PKO będzie uprawnione do wskazania jednego kandydata na członka Rady 

Nadzorczej. Postanowienie to ma pierwszeństwo przed postanowieniami Statutu dotyczącymi wskazywania 

przez Pocztę Polską kandydatów do Rady Nadzorczej, co oznacza, że jeżeli jest to konieczne dla realizacji 

uprawnienia PKO do wskazywania jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej, odpowiedniemu 

zmniejszeniu ulegnie liczba kandydatów na członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez Pocztę Polską. Od 

dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Rada Nadzorcza nie będzie mogła się ukonstytuować i nie będzie 

zdolna do działania, w tym do podejmowania uchwał, jeżeli Walne Zgromadzenie nie powoła w jej skład 

jednego członka spośród kandydatów wskazanych przez PKO zgodnie z postanowieniami Statutu opisanymi 

powyżej. 

Ponadto od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku § 9a Statutu będzie ograniczać wykonywanie prawa 

głosu przez akcjonariuszy dysponujących ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 

zakazywać wykonywania ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich 

akcjonariuszy (ang. voting cap), przy czym ograniczenie to nie będzie dotyczyć Poczty Polskiej („Ograniczenie 
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Prawa Głosu”). Ograniczenie Prawa Głosu nie będzie miało zastosowania do akcjonariuszy, którzy w dniu 

powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego wprowadzeniu byli uprawnieni do wykonywania prawa 

głosu z akcji reprezentujących więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z 

zastrzeżeniem, że jeżeli w którymkolwiek momencie udział akcjonariusza objętego tym wyłączeniem spadnie 

poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, to taki akcjonariusz będzie uprawniony do 

wykonywania prawa głosu z nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów, chociażby jego udział w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu ponownie przekroczył 20%. W rezultacie Ograniczenie Prawa Głosu nie 

będzie dotyczyło Poczty Polskiej oraz PKO. Ograniczenie Prawa Głosu wygaśnie w momencie, gdy udział 

Poczty Polskiej lub jej następcy prawnego w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej poziomu 5%. 

Za wyjątkiem informacji opisanych w niniejszym punkcie Prospektu, na Datę Prospektu Emitentowi nie są 

znane inne ustalenia mogące spowodować w przyszłości zmiany w sposobie kontroli nad Emitentem. 

11. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO 

SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 

11.1. Historyczne informacje finansowe 

Emitent zamieścił w punkcie VI Prospektu następujące historyczne informacje finansowe: 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią 

biegłego rewidenta; 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią 

biegłego rewidenta. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r., w porównaniu do skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2014 r., Grupa dokonała zmian w sposobie 

prezentacji niektórych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Wprowadzone 

zamiany prezentacyjne spowodowały konieczność przekształcenia danych porównawczych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

Grupa połączyła pozycję „Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży” 

oraz pozycję „Przeniesienie do rachunku zysków i strat wyniku na sprzedaży aktywów finansowych z portfela 

dostępnych do sprzedaży”, a wpływ zmian poszczególnych składników kapitału z aktualizacji wyceny na 

skonsolidowane całkowite dochody z wyszczególnieniem wpływu pozycji przeniesionych do rachunku zysków i 

strat, został zaprezentowany w nocie 36.3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. Podobna 

zmiana prezentacyjna miała miejsce w przypadku podatku odroczonego dotyczącego tych pozycji. Opisane 

powyżej zmiany i ich wpływ na poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 

dochodów zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2014 

roku pokazuje poniższa tabela. 

 

okres 

od 01.01.2014 

do 31.12.2014 

 

Korekty 

prezentacyjne 

 

 

okres 

od 01.01.2014 

do 31.12.2014 

przekształcone 

(tys. zł) 

Wynik finansowy netto bieżącego okresu ................................  43.639 0 43.639 

    

Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione do 

rachunku zysków i strat:    

Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela 

dostępnych do sprzedaży, w tym: ...............................................  4.697 1.227 5.924 

- podatek odroczony (1.102) (288) (1.390) 
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okres 

od 01.01.2014 

do 31.12.2014 

 

Korekty 

prezentacyjne 

 

 

okres 

od 01.01.2014 

do 31.12.2014 

przekształcone 

(tys. zł) 

Przeniesienie do rachunku zysków i strat wyniku 

na sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do 

sprzedaży, w tym: .......................................................................  1.227 (1.227) 0 

- podatek odroczony (288) 288 0 

Rozliczenie wyceny aktywów finansowych 

reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do 

portfela utrzymywanych do terminu zapadalności ......................  (1.820) 0 (1.820) 

- podatek odroczony 428 0 428 

    

Pozycje, które nie zostaną w przyszłości przeniesione do 

rachunku zysków i strat:    

Zyski i straty aktuarialne z wyceny programów określonych 

świadczeń, w tym:.......................................................................  124 0 124 

- podatek odroczony (29) 0 (29) 

Pozostałe całkowite dochody razem .........................................  4.228 0 4.228 

    

Dochody całkowite razem .........................................................  47.867 0 47.867 

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 

11.2. Sprawozdania finansowe 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za lata 2014–2015 wraz z opiniami biegłego rewidenta zostały 

zamieszczone w punkcie VI (Część finansowa) Prospektu. 

11.3. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

11.3.1. Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego 

rewidenta 

Historyczne informacje finansowe Emitenta wskazane w punkcie III.11.1 Prospektu zostały zbadane przez 

biegłych rewidentów. 

Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach 

finansowych. Opinie wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne, ani nie zawierały zastrzeżeń.  

11.3.2. Inne informacje w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów 

Poza badaniem historycznych informacji finansowych Emitenta, o których mowa w punkcie III.11.1 Prospektu, 

żadne inne informacje zamieszczone w Prospekcie nie były poddane badaniu biegłego rewidenta. 

11.3.3. Informacje finansowe w Prospekcie niepochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych 

przez biegłego rewidenta 

W Prospekcie nie przedstawiono informacji finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych 

zbadanych przez biegłego rewidenta. 

11.4. Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnie roczne informacje finansowe Grupy zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą informacji za rok 

zakończony 31 grudnia 2015 r. 
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11.5. Śródroczne i inne informacje finansowe 

Emitent nie opublikował śródrocznych informacji finansowych po dacie ostatniego rocznego sprawozdania 

finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta. 

11.6. Postępowania sądowe i arbitrażowe 

11.6.1. Informacje ogólne 

W toku prowadzonej działalności Bank jest stroną wielu postępowań sądowych dotyczących jego działalności 

operacyjnej. Zgodnie z najlepszą wiedzą Banku, na 26 kwietnia 2016 r. Bank był stroną 60 postępowań 

sądowych, przy czym w 28 z nich występuje jako powód, a w 32 jako pozwany. Przedmiotem postępowań są 

najczęściej żądania pozbawienia wykonalności tytułów wykonawczych, unieważnienia umów kredytu, a także 

sprawy z zakresu prawa pracy oraz ochrony konsumentów. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Banku, na 26 kwietnia 2016 r. łączna wartość przedmiotu sporu toczących się 

postępowań sądowych, w których Bank występuje jako pozwany, wynosiła 2.670.347,63 zł, a w sprawach, w 

których Bank jest powodem – 11.032.590,89 zł. Wartość przedmiotu sporu w poszczególnych postępowaniach 

waha się: (i) od 1.034 zł do 4.012.514 zł – w przypadku postępowań, w których Bank jest powodem oraz (ii) od 

308,08 zł do 1.118.092,05 zł – w przypadku postępowań, w których Bank jest pozwanym. Na 31 grudnia 2015 r. 

łączna wartość rezerwy utworzonej na sprawy sporne wynosiła 30.970 zł (na sprawy sporne poza windykacją) 

oraz 4.904.879,17 zł jako rezerwy celowe na należności. 

11.6.2. Postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 

(a) Postępowanie dotyczące opłaty interchange 

W 2001 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko operatorom systemów Visa i MasterCard oraz 

polskim bankom wydającym karty kredytowe Visa i MasterCard, w tym przeciwko Bankowi. W dniu 29 grudnia 

2006 r. Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzającą, że banki stosowały praktykę ograniczającą konkurencję, 

polegającą na wspólnym ustalaniu stawek opłaty interchange od transakcji zawieranych z użyciem kart Visa i 

MasterCard. Prezes UOKiK nakazał bankom powstrzymanie się od takich praktyk i nałożył na nie kary, w tym 

na Bank w wysokości 2.894.850 PLN. Prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 

października 2015 r. odwołania banków od powyższej decyzji Prezesa UOKiK zostały oddalone. Bank zapłacił 

20 października 2015 r. karę w wysokości 2.894.850 PLN, zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK. 

Na Datę Prospektu Bank rozważa złożenie skargi kasacyjnej w powyższej sprawie. Nie można wykluczyć, iż w 

związku z prawomocnością decyzji stwierdzającej, że banki, a w tym Emitent, stosowały praktykę ograniczającą 

konkurencję, polegającą na wspólnym ustalaniu stawek opłaty interchange od transakcji zawieranych z użyciem 

kart Visa i MasterCard, przeciwko Bankowi, w przyszłości zostaną wniesione powództwa odszkodowawcze 

akceptantów kart płatniczych. W szczególności, do Daty Prospektu Bankowi doręczono jedno zawezwanie do 

próby ugodowej złożone przez jednego z akceptantów kart płatniczych. W odpowiedzi na zawezwanie Bank nie 

uznał przedstawionego roszczenia. Do Daty Prospektu nie doręczono jednak Bankowi pozwu w związku z wyżej 

wskazaną sprawą.  

(b) Postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK 

W dniu 1 czerwca 2015 r. Prezes UOKiK wszczął z urzędu postępowanie w sprawie praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów w związku z podejrzeniem stosowania przez Bank praktyki naruszającej 

zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na nieprzekazaniu konsumentom w reklamach dotyczących 

promocji „Rata Zawsze Najniższa” wszystkich istotnych informacji na temat reklamowanego produktu. Dnia 17 

grudnia 2015 r. Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą nakładającą na Bank obowiązek (i) przywrócenia 

promocji „Rata Zawsze Najniższa” dla grupy konsumentów, którzy nie mogli skorzystać z ww. promocji z 

uwagi na wyłączenia przedmiotowe oferty liczącej 106 osób oraz (ii) opublikowania na stronie internetowej 
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Banku www. .pocztowy.pl sentencji decyzji Prezesa UOKiK w terminie 7 dni od jej uprawomocnienia oraz 

utrzymywania jej na stronie przez okres 1 miesiąca. Decyzja z 17 grudnia 2015 r. jest prawomocna. 

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez 

Bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów dotyczące ustalenia, czy w związku z 

podejmowaniem przez Bank działań polegających na: (i) niezamieszczaniu w wiadomościach przesyłanych do 

konsumentów związanych z jednostronną zmianą postanowień „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunku 

dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.” oraz "Taryfy opłat i prowizji bankowych stosowanych przez 

Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych” istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez 

konsumentów dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian, tj. niewskazanie umownej podstawy 

prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian oraz czynników (okoliczności faktycznych), które spowodowały 

tę zmianę; (ii) pobieraniu przez Bank opłaty za przesyłanie posiadaczowi raz w miesiącu wyciągu z rachunku z 

informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, bez uzyskania przez Bank zgody na inny sposób 

informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, co może być uznane za niezgodne z art. 728 § 2 

Kodeksu Cywilnego, zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. 

Ponadto w 2015 r. Prezes UOKiK wszczął trzy postępowania wyjaśniające dotyczące: (i) ustalenia, czy w 

związku z działaniami Banku i rzeczoznawców majątkowych związanymi z wyceną nieruchomości dla celów 

kredytowych mogło dojść do naruszenia przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, w tym czy 

sprawa ma charakter antymonopolowy (wszczęte w dniu 2 marca 2015 r.); oraz (ii) ustalenia czy nastąpiło 

naruszenie przez Bank przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów dotyczące pobierania przez Bank opłaty za płatniczą 

kartę debetową (wszczęte w dniu 10 września 2015 r.); oraz (iii) ustalenia, czy Bank w reklamach oferujących 

kredyt konsumencki dopuścił się naruszenia przepisów, uzasadniającego wszczęcie postępowania w sprawie 

stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w rozumieniu art. 24 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów lub czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów, 

uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach (wszczęte w dniu 1 lipca 2015 r.).  

Ze względu na wczesny etap prowadzonych postępowań nie jest możliwe ustalenie ich wpływu na sytuację 

finansową lub rentowność Banku. Jeżeli zostanie ustalone, że Bank naruszył przepisy o ochronie konkurencji lub 

stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w 

wysokości do 10% obrotu Banku osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie kary. 

11.6.3. Oświadczenie dotyczące postępowań administracyjnych, sądowych oraz arbitrażowych 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Banku, za wyjątkiem opisanych powyżej postępowań wszczętych przez Prezesa 

UOKiK, na Datę Prospektu ani przez okres 12 miesięcy poprzedzających Datę Prospektu spółki z Grupy nie są i 

nie były stroną ani uczestnikiem żadnego istotnego postępowania administracyjnego, sądowego ani 

arbitrażowego, które ma lub mogło wywrzeć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Grupy. 

Ponadto według wiedzy Banku na Datę Prospektu nie ma podstaw do uznania, że w przyszłości mogą wobec 

spółek z Grupy wystąpić istotne postępowania administracyjne, sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby 

wywrzeć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Grupy, za wyjątkiem informacji opisanych w 

punkcie III.11.6.2 powyżej. 

11.7. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej Emitenta 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 

r., poz. 68) mającą na celu opodatkowanie aktywów instytucji finansowych, w tym banków. Podstawą 

opodatkowania dla banków jest nadwyżka sumy wartości aktywów danego banku, wynikająca z zestawienia 

obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) lub 

standardami rachunkowości stosowanymi przez bank na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości – ponad 

kwotę 4 mld zł. Ustawa określa również kwoty obniżające podstawę opodatkowania. Podatek wynosi 0,0366% 

podstawy opodatkowania miesięcznie. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych obowiązuje od 
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dnia 1 lutego 2016 r. Na Datę Prospektu przewidywane obciążenie Banku w 2016 roku z tytułu podatku, 

szacowane na bazie aktywów według stanu na 31 grudnia 2015 roku, wyniesie ok. 6 mln zł. Zgodnie z art. 14 

ustawy wprowadzenie podatku nie może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług 

finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie 

ustawy. Wprowadzenie powyższej regulacji ograniczy możliwość uwzględnienia podatku w cenie usług, których 

rentowność była kalkulowana przy założeniu, że omawiane obciążenie podatkowe nie występuje, a ponadto 

może trwale wpłynąć na spadek rentowności działalności polskich banków (w tym Emitenta), mierzonej 

wskaźnikiem zwrotu z aktywów (ROA). 

Za wyjątkiem zdarzenia opisanego powyżej, od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który 

opublikowano zbadane sprawozdania finansowe Emitenta, tj. od dnia 31 grudnia 2015 r., nie wystąpiły żadne 

inne znaczące zmiany w sytuacji finansowej Grupy. 

12. ISTOTNE UMOWY 

Na potrzeby przedstawienia informacji w niniejszym punkcie za istotne zostały uznane: (i) umowy, które mają 

istotny wpływ na główne obszary działalności Banku (Umowa o Współpracy (zob. punkt 12.1 poniżej), Umowa 

Agencyjna (zob. punkt 12.2 poniżej), umowa ramowa w zakresie najmu nieruchomości z Pocztą Polską (zob. 

punkt 12.3 poniżej), umowa o współpracy pomiędzy Bankiem a Pocztą Polską w zakresie uruchamiania i 

funkcjonowania Mikrooddziałów w sieci placówek Poczty Polskiej (zob. punkt 12.4 poniżej), umowa licencyjna 

z Pocztą Polską (zob. punkt 12.5 poniżej), umowa agencyjna na obsługę procesów operacyjnych związanych ze 

sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeniowych z Centrum Operacyjnym (zob. punkt 12.6 poniżej), 

umowa agencyjna ze Spółką Dystrybucyjną (zob. punkt 12.7 poniżej)); oraz (ii) umowa pożyczki 

podporządkowanej z Pocztą Polską (zob. punkt 12.8 poniżej) i warunki oraz programy emisji obligacji (zob. 

punkt 12.9), z uwagi na ich istotne znaczenie dla finansowania działalności Banku.  

12.1. Umowa o Współpracy  

Zawarta dnia 2 września 2011 r. Umowa o Współpracy reguluje ramowo zasady współpracy pomiędzy Bankiem 

a Pocztą Polską w następujących obszarach: (i) świadczenia przez Pocztę Polską usług pośrednictwa w 

wykonywaniu usług finansowych w imieniu i na rzecz Banku, polegających na wykonywaniu czynności 

bankowych określonych w art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 Prawa Bankowego; (ii) świadczenia przez Pocztę Polską usług 

pośrednictwa w wykonywaniu usług finansowych w imieniu i na rzecz Banku oraz wykonywaniu czynności 

faktycznych związanych z działalnością bankową, polegających na wykonywaniu czynności, o których mowa w 

art. 6a ust. 1 Prawa Bankowego; (iii) archiwizacji dokumentów związanych ze świadczeniem usług opisanych w 

pkt (i) i (ii) powyżej; (iv) bieżącej obsługi bankowej Poczty Polskiej przez Bank; (v) udostępnienia Bankowi 

sieci placówek pocztowych, infrastruktury technicznej oraz logistyki Poczty Polskiej w związku ze 

świadczeniem usług; (vi) rozwoju i integracji systemów informatycznych Banku i Poczty Polskiej w związku ze 

świadczeniem usług finansowych na rzecz Banku; (vii) promocji i marketingu produktów i usług; (viii) usług 

ochrony i zabezpieczenia technicznego; (ix) usług cashprocessingu; oraz (x) usług konwojowania mienia. 

Szczegółowe warunki współpracy we wskazanych powyżej obszarach są regulowane w umowach 

szczegółowych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Bank był stroną 9 umów szczegółowych pozostających w mocy.  

Tak długo, jak Poczta Polska pozostaje w stosunku do Banku podmiotem pośrednio lub bezpośrednio 

dominującym w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości (chyba, że utrata statusu podmiotu dominującego nastąpi 

w wyniku zbycia akcji przez Pocztę Polską, a zbycie nie nastąpi w związku z realizacją przez Pocztę Polską 

obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnej): 

 Poczta Polska przyznała Bankowi wyłączność w zakresie świadczenia usług pośrednictwa dotyczących 

następujących produktów i usług bankowych: (i) rachunków bankowych (tj. rachunków 

oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, walutowych, terminowych lokat 

oszczędnościowych, rozliczeniowych, lokat terminowych oraz powierniczych), (ii) kredytów i 

pożyczek (w tym kredytów i pożyczek gotówkowych, hipotecznych, kredytów w rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym, kredytów w rachunku rozliczeniowym, kredytów obrotowych i 
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inwestycyjnych), (iii) kart płatniczych (w tym kart kredytowych, debetowych oraz pre-paid). 

Zastrzeżenie wyłączności na rzecz Banku nie ma zastosowania, o ile w zgodnej opinii Banku i Poczty 

Polskiej, potwierdzonej w formie wspólnego pisemnego oświadczenia, zostanie spełniona jedna z 

następujących przesłanek: (i) Poczta Polska będzie wykonywała czynności analogiczne do określonych 

powyżej bez dostępu do systemu transakcyjnego banku bądź innej instytucji finansowej lub (ii) usługi 

wykonywane na rzecz innego podmiotu nie będą konkurencyjne wobec produktów i usług określonych 

powyżej. 

 W zakresie innych usług świadczonych przez Pocztę Polską, Poczta Polska zobowiązała się do 

nieświadczenia takich usług na rzecz jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego wobec Banku (przez 

który należy rozumieć inny bank, kasę oszczędnościowo-kredytową, instytucję finansową lub inny 

podmiot świadczący jakiekolwiek usługi, które są w danym czasie świadczone przez Bank), na 

warunkach korzystniejszych dla takiego podmiotu niż usługi świadczone na rzecz Banku. W przypadku 

zaś zaoferowania przez Pocztę Polską podmiotowi konkurencyjnemu wobec banku usług na warunkach 

bardziej korzystnych niż usługi świadczone na rzecz Banku, Poczta Polska oraz Bank zobowiązały się 

odpowiednio dostosować warunki świadczenia usług na rzecz Banku tak, aby nie były gorsze od 

warunków zaoferowanych podmiotowi konkurencyjnemu (klauzula największego uprzywilejowania). 

 Poczta Polska zobowiązała się nie udostępniać pomieszczeń lub ich części w placówkach pocztowych, 

na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec Banku. 

 W zakresie usług świadczonych przez Bank na rzecz Poczty Polskiej, Bank zobowiązał się, że nie 

będzie świadczyć na rzecz jakiegokolwiek podmiotu konkurencyjnego wobec Poczty Polskiej 

warunków współpracy oraz obsługi bankowej na warunkach bardziej korzystnych dla takiego podmiotu 

niż warunki współpracy oraz obsługa bankowa Poczty Polskiej (klauzula największego 

uprzywilejowania). 

 W przypadku podjęcia w przyszłości przez Pocztę Polską zamiaru wspólnego świadczenia na rzecz 

osób trzecich usług z bankiem, SKOK lub inną instytucją finansową, Poczta Polska zobowiązała się, z 

zastrzeżeniem przepisów prawa, w tym regulujących zamówienia publiczne, do korzystania z usług 

bankowych świadczonych przez Bank, chyba że: (i) Bank nie będzie gotowy dostarczyć w danym 

czasie usługi, której dotyczy zapotrzebowanie Poczty Polskiej lub osoby trzeciej; (ii) rozmiar 

działalności Banku nie gwarantuje prawidłowej realizacji zapotrzebowania Poczty Polskiej lub osoby 

trzeciej; lub (iii) Bank nie udzieli odpowiedzi w zakresie intencji do złożenia wspólnej oferty w 

postępowaniu przetargowym wraz z Pocztą Polską niezwłocznie (nie później niż do końca następnego 

dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank zapytania w formie pisemnej). 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem rocznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym strony zobowiązały się do 

niewypowiadania umowy do dnia 30 września 2020 r. Ponadto jeżeli po upływie tego okresu żadna ze stron nie 

złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., strony zobowiązują się nie 

wypowiadać umowy do dnia 30 września 2025 r. 

12.2. Umowa Agencyjna  

Umowa Agencyjna z dnia 2 września 2011 r. (ze zmianami) została zawarta na podstawie umowy o współpracy 

(zob. punkt 12.1). Na podstawie umowy Bank powierzył Poczcie Polskiej wykonywanie w imieniu i na rzecz 

Banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych polegających na: (i) zawieraniu i zmianie umów kont 

oszczędnościowych, ROR-ów oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych; (ii) zawieraniu i zmianie 

umów kredytu, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 ppkt b i c Prawa Bankowego; (iii) zawieraniu i zmianie 

umów o kartę płatniczą i kartę kredytową, których stroną jest konsument w rozumieniu Ustawy o Kredycie 

Konsumenckim; (iv) przyjmowaniu wpłat, dokonywaniu wypłat związanych z prowadzeniem rachunków 

bankowych przez Bank; (v) dokonywaniu wypłat i przyjmowaniu spłat udzielonych przez Bank kredytów i 

pożyczek; (vi) przyjmowaniu dyspozycji przeprowadzenia bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z 

prowadzonymi przez Bank rachunkami bankowymi; oraz (vii) wykonywaniu innych czynności faktycznych 

związanych z działalnością bankową w celu realizacji czynności bankowych wymienionych w pkt (i)–(vi). 
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Wskazane czynności mogą być wykonywane przez pracowników Poczty Polskiej. Ponadto Poczta Polska może, 

w drodze odrębnych umów zawartych na piśmie, powierzyć ich wykonywanie agencjom pocztowym. 

Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność z tytułu umowy na zasadach ogólnych, natomiast 

odpowiedzialność Banku ogranicza się do szkody rzeczywiście poniesionej przez Pocztę Polską. Ponadto Poczta 

Polska ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone klientom Banku wskutek niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania umowy. Poczta Polska ponosi również odpowiedzialność za działalność agencji 

pocztowych związaną z wykonywaniem czynności zleconych im na podstawie zawartych z nimi umów. 

Umowa zawarta została na czas nieokreślony, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, gdy: (i) działanie drugiej strony naraża na szkodę jej dobre imię lub wizerunek albo dobre imię 

jej klientów; (ii) działanie drugiej strony naraża lub powoduje szkodę materialną u strony rozwiązującej umowę 

lub jej klientów; (iii) druga strona narusza postanowienia umowy dotyczące ochrony tajemnicy lub ochrony 

danych osobowych; (iv) druga strona narusza inne postanowienia umowy i nie zaprzestanie tego naruszenia 

pomimo uprzedniego, pisemnego i uzasadnionego wezwania oraz wyznaczenia terminu do usunięcia 

niezgodności działania strony z umową, nie krótszego niż 30 dni. Ponadto Bank może rozwiązać umowę bez 

zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku utraty przez Pocztę Polską uprawnień wymaganych do 

wykonywania czynności zleconych na podstawie umowy. 

12.3. Umowa ramowa w zakresie najmu nieruchomości z Pocztą Polską 

Przedmiotem umowy, zawartej dnia 2 września 2011 r. (ze zmianami), jest określenie zasad najmu i korzystania 

przez Bank, dla celów działalności statutowej Banku, z budynków (lub ich części) będących w posiadaniu 

Poczty Polskiej. Zgodnie z umową Poczta Polska zobowiązała się oddawać Bankowi w najem posiadane przez 

nią budynki lub ich części na podstawie umów zawieranych według ustalonego wzoru oraz według ustalonej 

procedury. Zgodnie z umową Poczta Polska zobowiązała się do zawarcia umów najmu w poszczególnych latach 

w zależności od potrzeb biznesowych Banku. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Bank posiadał 294 czynnych umów 

najmu.  

Zgodnie z umową wysokość miesięcznego czynszu będzie każdorazowo przedmiotem negocjacji pomiędzy 

stronami, a warunki finansowe oraz okres najmu zostaną określone w umowie najmu dotyczącej określonej 

lokalizacji. Umowa przewiduje obligatoryjną zmianę stawki czynszu w oparciu o coroczny wskaźnik wzrostu 

cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez GUS, przy czym zmiana ta nie 

będzie wymagała aneksu do zawartych na podstawie umowy umów najmu, a jedynie pisemnego powiadomienia 

przekazanego wraz z fakturą uwzględniającą zrewaloryzowaną stawkę czynszu. Poczta Polska zobowiązała się 

nie podwyższać czynszu jednostronnie. Poza czynszem Bank będzie zobowiązany do pokrycia kosztów 

eksploatacyjnych, w oparciu o aktualne stawki dostawców mediów i proporcjonalnie do zajmowanej 

powierzchni/ilości stanowisk pracy, w tym: (i) kosztów zużytej energii; (ii) kosztów centralnego ogrzewania;(iii) 

kosztów zużycia wody. Bank jest zobowiązany do ubezpieczenia swoich składników majątkowych od ognia, 

kradzieży i innych zdarzeń losowych, a dokonywanie jakichkolwiek zmian i adaptacji powierzchni będących 

przedmiotem najmów może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Poczty Polskiej. Prawo do korzystania z 

powierzchni będących przedmiotem najmów obejmuje również korzystanie przez podmiot zależny Banku, w 

którym Bank posiada co najmniej 50% udziałów (lub akcji). Bank może podnająć wynajmowane od Poczty 

Polskiej powierzchnie na rzecz innych podmiotów za uprzednim (co najmniej 1-miesięcznym) powiadomieniem 

Poczty Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że wyłącznie na potrzeby działalności statutowej. W przypadku 

nieuzyskania pisemnego stanowiska Poczty Polskiej w ciągu 30 dni, Bank może uznać, że zgoda Poczty Polskiej 

na podnajem została udzielona. 

Umowa została zawarta na okres 5 lat. Jeżeli najpóźniej na 12 miesięcy przed upływem okresu wskazanego 

powyżej, żadna ze stron nie złoży oświadczenia o woli zakończenia umowy po upływie tego terminu, umowa 

przekształci się w umowę zawartą na czas nieokreślony, która będzie mogła zostać rozwiązana z zachowaniem 

18-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Poszczególne umowy najmu zawierane są na liczbę miesięcy 
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liczonych od dnia podpisania protokołu przekazania pomieszczeń do dnia 1 września 2016 r. (tj. dnia, w którym 

upływa okres, na który została zawarta ramowa umowa najmu). 

Każda strona może rozwiązać daną umowę najmu z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze 

skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia prowadzenia dalszej 

działalności w danej lokalizacji. Ponadto Poczta Polska może rozwiązać daną umowę najmu bez zachowania 

terminu wypowiedzenia, w przypadku: (i) opóźnienia Banku w zapłacie ustalonego czynszu lub innych 

należności co najmniej za dwa pełne okresy płatności po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego, co 

najmniej 7-dniowego terminu; (ii) gdy Bank wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko 

obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali 

w budynku uciążliwym, (iii) rażącego naruszenia przez Bank zobowiązań Banku wynikających z umowy 

ramowej w odniesieniu do danej lokalizacji. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych powyżej, 

Bank zapłaci Poczcie Polskiej karę umowną w wysokości trzykrotnej stawki czynszu brutto, obowiązującej za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

Bank może rozwiązać daną umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku: (i) gdy Poczta 

Polska dopuszcza się, z przyczyn od niej zależnych, zwłoki z wydaniem przedmiotu najmu; (ii) zmiany, w 

wyniku działań Poczty Polskiej, przeznaczenia lub funkcjonalności budynku (lub jego części), w którym 

znajduje się przedmiot najmu w sposób uniemożliwiający, ograniczający lub znacząco utrudniający Bankowi 

prowadzenie działalności lub (iii) gdy Poczta Polska rażąco narusza swoje zobowiązania w odniesieniu do danej 

lokalizacji. 

Umowa nie zawiera postanowień, na mocy których poszczególne umowy najmu podlegałyby automatycznemu 

rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia umowy ramowej. 

12.4. Umowa o współpracy pomiędzy Bankiem a Pocztą Polską w zakresie uruchamiania i funkcjonowania 

Mikrooddziałów w sieci placówek Poczty Polskiej  

Umowa zawarta dnia 31 maja 2011 r. weszła w życie z dniem 4 maja 2011 r. Przedmiotem umowy jest 

określenie zasad i warunków uruchamiania oraz funkcjonowania Mikrooddziałów w sieci placówek Poczty 

Polskiej, w tym w szczególności: (i) zasad wyboru urzędów pocztowych, w których będą zlokalizowane 

Mikrooddziały oraz zasad likwidacji Mikrooddziałów; (ii) zasad funkcjonowania Mikrooddziałów; (iii) zasad 

najmu przez Bank powierzchni na potrzeby Mikrooddziałów oraz określenia warunków ich funkcjonowania w 

ramach infrastruktury Poczty Polskiej; (iv) zasad obsługi gotówkowej Mikrooddziałów przez urząd pocztowy, w 

którym funkcjonuje dany Mikrooddział; (v) określenie zasad uruchamiania i funkcjonowania Mikrooddziałów w 

obszarze bezpieczeństwa; (vi) zasad wykonywania usług ochrony; (vii) zasad prowadzenia przez Bank 

wizualizacji i działalności marketingowej na potrzeby Mikrooddziałów zlokalizowanych we wskazanych 

urzędach pocztowych; (viii) zasad wynagradzania i prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji umowy. Zgodnie z 

postanowieniami umowy, Bank we własnym zakresie ponosi koszt ubezpieczenia wyposażenia Mikrooddziałów 

w zakresie ubezpieczenia mienia. Strony umowy mają możliwość złożenia wniosku o zawieszenie 

funkcjonowania Mikrooddziału. Podstawą zawieszenia mogą być w szczególności: (i) kłopoty kadrowe; (ii) 

kłopoty techniczne; (iii) remont urzędu pocztowego, w którym zlokalizowany jest Mikrooddział. Umowa 

przewiduje uruchomienie do 360 Mikrooddziałów. Stawki wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę gotówkową 

Mikrooddziałów, zasady naliczania wynagrodzenia i jego rozliczania reguluje Umowa Agencyjna z dnia 2 

września 2011 r. (zob. punkt 12.2). 

Każda ze stron umowy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące 

skutkiem działań lub skutkiem zaniechania swoich pracowników lub innych osób występujących przy 

wykonaniu umowy w imieniu danej strony, do wysokości szkody poniesionej przez drugą stronę lub jej klienta. 

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z sześciomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 
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12.5. Umowa licencyjna z Pocztą Polską 

Na podstawie umowy z dnia 30 września 2014 r. Poczta Polska udzieliła Bankowi nieograniczonej czasowo 

licencji na korzystanie z oznaczenia słowno-graficznego „Bank Pocztowy”, do którego prawa autorskie posiada 

Poczta Polska. Zgodnie z umową Bank jest zobowiązany do korzystania ze znaku towarowego dla celów 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jako oznaczenia dla usług świadczonych przez Bank i 

działalności Banku przez cały okres obowiązywania umowy, niezależnie od tego czy usługi świadczone przez 

Bank są samodzielnie, czy we współpracy z innymi podmiotami. Bank ma prawo udzielenia sublicencji na 

korzystanie z przedmiotowego znaku na rzecz spółek zależnych Banku, tj. Centrum Operacyjnego oraz Spółki 

Dystrybucyjnej, a także podmiotów prowadzących Placówki Agencyjne Banku.  

Zgodnie z umową Poczta Polska w dniu 21 kwietnia 2015 r. uzyskała, we własnym imieniu i na swoją rzecz, 

rejestrację wspólnotowego znaku towarowego na wyżej wskazane oznaczenie słowno-graficzne w Urzędzie 

Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. W konsekwencji, udzielona licencja automatycznie przekształciła się w 

licencję na wspomniany wspólnotowy znak towarowy. 

Ponadto zgodnie z umową Poczta Polska udzieliła Bankowi nieograniczonej czasowo licencji na oznaczenia 

słowne i słowno-graficzne „Poczta Polska”, z których Bank może korzystać dla celów związanych z prowadzoną 

przez Bank działalnością, wynikającą z zawartych z Pocztą Polską umów o współpracy. 

Dodatkowo Bank zobowiązał się, że w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych na rzecz Banku znaków 

towarowych zawierających człon „poczta” (niezależnie od jego formy gramatycznej), Bank będzie uzyskiwał 

zgodę Poczty Polskiej na przedłużenie rejestracji każdego takiego znaku oraz umożliwi Poczcie Polskiej nabycie 

od Banku danego znaku. W przypadku zaś zgłoszonych do rejestracji przez Bank, przed datą zawarcia umowy, 

znaków towarowych zawierających człon „poczta” (niezależnie od jego formy gramatycznej), Bank zobowiązał 

się w terminie 15 dni od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na dany znak uzyskać zgodę 

Poczty Polskiej na opłacenie rejestracji takiego znaku oraz złożyć Poczcie Polskiej ofertę zakupu takiego znaku. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 6 

miesięcznego terminu wypowiedzenia. Opłata licencyjna należna Poczcie Polskiej wnoszona jest w okresach 

rocznych. Jej wysokość ustala się w oparciu o przyrost wyniku na działalności bankowej w stosunku rok do 

roku. 

12.6. Umowa agencyjna na obsługę procesów operacyjnych związanych ze sprzedażą produktów bankowych 

i ubezpieczeniowych 

W dniu 1 lipca 2010 r. Bank zawarł z Centrum Operacyjnym umowę, na miedzy innymi, obsługę procesów 

operacyjnych związanych ze sprzedażą produktów bankowych. Zgodnie z postanowieniami umowy Bank 

powierzył Centrum Operacyjnemu obsługę procesów operacyjnych związanych ze sprzedażą produktów 

bankowych i ubezpieczeniowych oraz obsługę procesów operacyjnych związanych z administrowaniem 

produktami depozytowymi i kredytowymi. Centrum Operacyjne w ramach umowy otrzymuje miesięczne 

wynagrodzenie zależne od wolumenu zrealizowanych procesów na rzecz Banku. Umowa przewiduje cykliczne 

renegocjacje warunków cenowych umowy nie rzadziej niż co sześć miesięcy. Umowa została podpisana na czas 

nieokreślony z możliwością 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Ponadto umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana przez Bank bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy KNF, działając na podstawie przepisów Prawa Bankowego, nakaże Bankowi 

podjęcie takich działań. 

Centrum Operacyjne z tytułu wykonania umowy otrzymuje wynagrodzenie obliczane jako suma iloczynów 

wolumenów w ramach grup procesów zrealizowanych w danym miesiącu i ich kosztów jednostkowych. Koszt 

jednostkowy każdego procesu obejmuje koszt robocizny (liczony jako iloczyn czasu realizacji tego procesu i 

ceny minuty usługi z odpowiadającego jej zakresu wolumenu minut) oraz koszt materiałów zużytych do jego 

realizacji. Cena minuty ustalana jest na podstawie bieżących kosztów funkcjonowania (koszty bezpośrednie, 

pośrednie oraz koszty ogólnego zarządu), następnie dodawany jest narzut (marża), który pozwala wygenerować 

uzasadnioną rynkowo rentowność Centrum Operacyjnego. 
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12.7. Umowa agencyjna ze Spółką Dystrybucyjną 

Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 19 lipca 2013 r. Bank powierzył Spółce Dystrybucyjnej 

wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą produktów bankowych, a także czynności pomocniczych do 

świadczonych przez Bank usług udzielania kredytów i pożyczek. Spółce Dystrybucyjnej przysługuje 

wynagrodzenie prowizyjne zależne od liczby umów zawartych przez Bank za pośrednictwem Spółki 

Dystrybucyjnej. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do 

rozwiązania umowy z trzy-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

12.8. Umowa pożyczki podporządkowanej 

W dniu 8 stycznia 2014 r. Bank zawarł z Pocztą Polską umowę pożyczki podporządkowanej, na podstawie 

której Poczta Polska udzieliła Bankowi pożyczki w kwocie 43 mln zł na okres 7 lat. Spłata pożyczki nie jest w 

żaden sposób zabezpieczona przez Bank, a w przypadku upadłości Banku roszczenia Poczty Polskiej 

zaspokajane będą w ostatniej kolejności, po zaspokojeniu wszystkich roszczeń pozostałych wierzycieli Banku. 

Stopa procentowa jest ustalana według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,25% w skali 

roku. 

W dniu 21 marca 2014 r. KNF wyraziła zgodę na zaliczenie środków pochodzących z ww. pożyczki do funduszy 

uzupełniających Banku. W związku z powyższym spłata pożyczki może nastąpić wyłącznie po upływie okresu, 

na jaki umowa pożyczki została zawarta (termin wymagalności pożyczki to 15 stycznia 2021 r.). Wcześniejsza 

spłata pożyczki będzie możliwa wyłącznie na wniosek Banku, po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia KNF. 

12.9. Programy emisji obligacji Banku 

12.9.1. Emisja przez Bank obligacji podporządkowanych BPO0721 

W dniu 8 lipca 2011 r. Bank wyemitował 4.734 niezabezpieczone, podporządkowane obligacje na okaziciela o 

łącznej wartości 47.340 tys. zł (tj. 10 tys. zł każda) z terminem zapadalności w dniu 8 lipca 2021 r. (z 

zastrzeżeniem opisanej poniżej możliwości wcześniejszego wykupu). Celem emisji było podniesienie poziomu 

kapitałów własnych Banku pozwalające na zwiększenie akcji kredytowej. Obligacje te są zdematerializowane i 

zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (ISIN 

PLBPCZT00015) oraz od dnia 2 grudnia 2011 r. są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

Catalyst prowadzonym przez GPW (kod BPO0721). 

Obligacje są oprocentowane, przy czym kwota odsetek jest obliczana odrębnie dla każdego okresu odsetkowego, 

a oprocentowanie jest wypłacane dwa razy w ciągu roku, tj. 8 stycznia oraz 8 lipca każdego roku, począwszy od 

dnia emisji do 8 lipca 2021 r. Stopa procentowa jest ustalana w okresie do 8 lipca 2016 r. według stawki 

WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,75% w skali roku, natomiast w okresie po 8 lipca 2016 r. 

według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5,25% w skali roku. 

Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie pozyskanych środków z powyższej emisji do funduszy własnych. 

Warunki emisji obligacji przewidują możliwość żądania przez Bank wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 8 

lipca 2016 r. według ich wartości nominalnej, jednakże pod warunkiem uzyskania uprzedniego zezwolenia KNF. 

Warunki emisji nie zawierają katalogu zdarzeń, których wystąpienie skutkowałoby przyznaniem obligatariuszom 

prawa do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. 

12.9.2. Emisja przez bank obligacji podporządkowanych serii C 

W dniu 5 października 2012 r. Bank wyemitował 5 tys. niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na  

okaziciela serii C o łącznej wartości 50 mln zł (tj. 10 tys. zł każda) z terminem zapadalności w dniu 5 

października 2022 r., przy czym cel emisji nie został określony. Obligacje te są zdematerializowane i zostały 

zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (ISIN PLBPCZT00031) oraz 
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od dnia 20 lutego 2013 r. są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu obligacji Catalyst na GPW 

(kod BPO1022). 

Obligacje są oprocentowane, przy czym kwota odsetek jest obliczana odrębnie dla każdego okresu odsetkowego, 

a oprocentowanie jest wypłacane dwa razy w ciągu roku, tj. 5 kwietnia oraz 5 października. Stopa procentowa 

jest ustalana według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,5% w skali roku.  

Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczanie pozyskanych środków z powyższej emisji do funduszy własnych Banku.  

Warunki emisji obligacji przewidują możliwość żądania przez Bank wcześniejszego wykupu obligacji w dniu 

będącym pierwszym dniem płatności odsetek przypadającym po upływie pięciu lat od dnia emisji, według ich 

wartości nominalnej, jednakże pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody KNF. Bank ma prawo żądania 

wcześniejszego wykupu również, jeżeli na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub 

innych odpowiednich regulacji środki uzyskane z emisji obligacji nie będą mogły być zaliczone na fundusze 

uzupełniające, przy czym dniem takiego wcześniejszego wykupu będzie pierwszy dzień płatności odsetek 

przypadający po dniu wejścia w życie takich przepisów lub regulacji. 

Warunki emisji nie zawierają katalogu zdarzeń, których wystąpienie skutkowałoby przyznaniem obligatariuszom 

prawa do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. 

12.9.3. Program emisji obligacji zwykłych przez Bank 

W dniu 12 kwietnia 2012 r. Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu 

emisji obligacji zwykłych. Program emisji w swoim pierwotnym brzmieniu zakładał wyemitowanie do 4 mln 

zdematerializowanych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 złotych albo 

wartości nominalnej stanowiącej wielokrotność tej kwoty. Łączna wartość nominalna emisji nie mogła być 

większa niż 400 mln zł, termin wykupu nie mógł być krótszy niż dwa, lata licząc od dnia emisji, a ostatnia seria 

miała zostać wyemitowana najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. W dniu 26 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie podjęło pierwszą uchwałę o zmianie opisywanego programu, na podstawie której nastąpiło 

zwiększenie liczby możliwych do wyemitowania w ramach programu obligacji do 5 mln, a co za tym idzie 

maksymalna łączna wartość nominalna emisji zwiększyła się do 500 mln zł. Zmieniono również minimalną 

długość termin wykupu, który został skrócony do jednego roku, licząc od dnia emisji. Następnie w dniu 7 

listopada 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałę o zmianie postanowień 

programu, która spowodowała zwiększenie łącznej wartości nominalnej obligacji emitowanych w ramach 

programu do kwoty 1,5 mld zł przy zachowaniu warunku, że saldo obligacji zwykłych nie może stanowić więcej 

niż 15% sumy depozytów i obligacji Banku. Ponadto przedłużono do dnia 31 grudnia 2016 r. ostatni możliwy 

termin emisji obligacji w ramach programu. 

Warunki emisji obligacji wszystkich wyemitowanych w ramach programu (tj. obligacji serii B2, B3 i B4) 

zawierają standardowy katalog zdarzeń, których wystąpienie skutkuje przyznaniem obligatariuszom prawa do 

żądania wcześniejszego wykupu obligacji, obejmujący między innymi brak wymaganych płatności, naruszenie 

zobowiązań Banku z tytułu innych umów, zawieszenie działalności Banku, przejęcie Banku w trybie art. 147 ust. 

1 pkt 1 Prawa Bankowego, złożenie wniosku o upadłość, czy niewypłacalność. Dodatkowo opisywany katalog 

zdarzeń obejmuje emisję jakichkolwiek papierów dłużnych zabezpieczonych. 

(a) Emisja przez Bank obligacji zwykłych serii B2 

W dniu 13 grudnia 2013 r. Bank wyemitował, w ramach opisanego powyżej programu emisji obligacji 

zwykłych, 14.785 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 o łącznej wartości 147.850 tys. 

zł (tj. 10 tys. zł każda) z terminem zapadalności w dniu 13 grudnia 2016 r. Obligacje te są zdematerializowane i 

zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (ISIN 

PLBPCZT00049) oraz od dnia 13 marca 2014 r. są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

obligacji Catalyst na GPW (kod BPO1216). 
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Obligacje są oprocentowane, przy czym kwota odsetek jest obliczana odrębnie dla każdego okresu odsetkowego, 

a oprocentowanie jest wypłacane dwa razy w ciągu roku, tj. 13 czerwca 2014 r., 15 grudnia 2014 r., 15 czerwca 

2015 r., 14 grudnia 2015 r. 13 czerwca 2016 r. oraz 13 grudnia 2016 r. Stopa procentowa jest ustalana według 

stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą 1,4% w skali roku. 

(b) Emisja przez Bank obligacji zwykłych serii B3 

W dniu 19 sierpnia 2014 r., w ramach opisanego powyżej programu emisji obligacji zwykłych, Bank 

wyemitował 4.000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B3 o łącznej wartości 40 mln zł 

(tj. 10 tys. zł każda) z terminem zapadalności w dniu 20 sierpnia 2018 r. Obligacje te są zdematerializowane i 

zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (ISIN 

PLBPCZT00056), natomiast nie zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. 

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 4%, a oprocentowanie jest wypłacane 

raz w ciągu roku, tj. 19 sierpnia 2015 r., 19 sierpnia 2016 r., 21 sierpnia 2017 r. oraz 20 sierpnia 2018 r. 

(c) Emisja przez Bank obligacji zwykłych serii B4 

W dniu 17 grudnia 2014 r., w ramach opisanego powyżej programu emisji obligacji zwykłych, Bank 

wyemitował 17.000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B4 o łącznej wartości 170 mln zł 

(tj. 10 tys. zł każda) z terminem zapadalności przypadającym na dzień 17 grudnia 2018 r. Obligacje te są 

zdematerializowane i zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 

(ISIN PLBPCZT00064), natomiast nie zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. 

Obligacje są oprocentowane, przy czym kwota odsetek jest obliczana odrębnie dla każdego okresu odsetkowego, 

a oprocentowanie jest wypłacane dwa razy w ciągu roku, tj. 17 czerwca 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 17 czerwca 

2016 r., 19 grudnia 2016 r., 19 czerwca 2017 r., 18 grudnia 2017 r., 18 czerwca 2018 r., oraz 17 grudnia 2018 r. 

Stopa procentowa jest ustalana według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę, tj. 1,45% w skali roku. 

(d) Emisja przez Bank obligacji zwykłych serii B5 

W dniu 22 grudnia 2015 r., w ramach opisanego powyżej programu emisji obligacji zwykłych, Bank 

wyemitował 14.500 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B5 o łącznej wartości 145 mln zł 

(tj. 10 tys. zł każda) z terminem zapadalności przypadającym na dzień 22 grudnia 2019 r. Na Datę Prospektu 

obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A., natomiast nie zostały 

zdematerializowane ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. 

Obligacje są oprocentowane, przy czym kwota odsetek jest obliczana odrębnie dla każdego okresu odsetkowego, 

a oprocentowanie jest wypłacane dwa razy w ciągu roku, tj. 22 czerwca 2016 r., 22 grudnia 2016 r., 22 czerwca 

2017 r., 22 grudnia 2017 r., 22 czerwca 2018 r., 22 grudnia 2018 r., 22 czerwca 2019 r., oraz 22 grudnia 2019 r. 

Stopa procentowa jest ustalana według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę, tj. 1,80% w skali roku. 

12.9.4. Program emisji obligacji krótkoterminowych przez Bank 

W dniu 26 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

programu emisji krótkoterminowych, nieoprocentowanych obligacji zwykłych. Program ten przewiduje 

możliwość wyemitowania do 3 mln nieposiadających formy dokumentu, niezabezpieczonych obligacji na 

okaziciela, o wartości nominalnej 100 zł albo wartości nominalnej stanowiącej wielokrotność tej kwoty. Łączna 

wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie może być większa niż 300 mln zł. Termin 

wykupu obligacji emitowanych w ramach programu został ustalony w przedziale od 14 dni do jednego roku 

licząc od dnia emisji. Obligacje mają być oferowane z dyskontem. 

Warunki emisji obligacji emitowanych w ramach tego programu zawierają standardowy katalog zdarzeń, 

których wystąpienie skutkuje przyznaniem obligatariuszom prawa do żądania wcześniejszego wykupu obligacji, 

obejmujący między innymi brak wymaganych płatności, naruszenie zobowiązań Banku z tytułu innych umów, 
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zawieszenie działalności Banku, przejęcie Banku w trybie art. 147 ust. 1 pkt 1 Prawa Bankowego, złożenie 

wniosku o upadłość, czy niewypłacalność. Dodatkowo opisywany katalog zdarzeń nie obejmuje emisję przez 

Bank jakichkolwiek papierów dłużnych zabezpieczonych. 

Emitent nie planuje wprowadzać obligacji wyemitowanych w ramach programu obligacji krótkoterminowych (tj. 

obligacji serii D1, D2, D3, D4, D5, D6 i D7) do obrotu na Catalyst. 

W ramach programu w latach 2013–2015 Bank przeprowadził emisję siedmiu serii obligacji krótkoterminowych, 

o łącznej wartości nominalnej 260 mln zł, które zostały w całości wykupione. 

13. INFORMACJE OSÓB TRZECICH, OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIA O 

ZAANGAŻOWANIU 

13.1. Oświadczenia ekspertów 

Emitent w Prospekcie nie zamieszczał oświadczeń ani też raportów osoby określanej jako ekspert. 

13.2. Informacje od osób trzecich 

W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały 

dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim Emitent był tego świadom oraz w jakim mógł to ocenić na 

podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto żadnych faktów, które sprawiłyby, że 

powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 

Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe zawarte w niniejszym Prospekcie zostały zaczerpnięte z wielu 

źródeł branżowych oraz źródeł niezależnych. Nie można zagwarantować poprawności i kompletności tych 

informacji. Informacje od osób trzecich obejmują publicznie źródła informacji, takie jak raporty, opracowania 

oraz dane makroekonomiczne, finansowe i statystyczne publikowane przez GUS, Eurostat, KNF oraz NBP. 

Informacje zamieszczone w Prospekcie, których źródło nie zostało wyraźnie wskazane, pochodzą od Emitenta. 

Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane 

zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub 

ogólne, Bank nie weryfikował ich przez niezależne źródła. Nie przeprowadził również analiz adekwatności 

metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania 

szacunków i prognoz. 

14. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

Następujące dokumenty będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.  .pocztowy.pl): 

 Statut Banku; 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią 

biegłego rewidenta; 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią 

biegłego rewidenta. 

Ponadto w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta (ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz) są 

udostępniane do wglądu jednostkowe sprawozdania finansowe spółek z Grupy za lata obrotowe zakończone w 

dniu 31 grudnia 2015 roku oraz w dniu 31 grudnia 2014 roku, wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów 

z badania tych sprawozdań. 
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IV. DOKUMENT OFERTOWY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1. Wskazanie osób odpowiedzialnych 

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie zostały wskazane w punkcie III.1 Prospektu. 

1.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych 

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie zostały zamieszczone w punkcie III.1 

Prospektu. 

2. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Obligacji, dla potrzeb oceny ryzyka rynkowego związanego z 

Obligacjami, zostały opisane w części II Prospektu. 

3. ISTOTNE INFORMACJE 

3.1. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę 

3.1.1. Oferujący 

Usługi doradcze na rzecz Emitenta w związku z Ofertą świadczy: IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w 

Warszawie i adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, Polska („IPOPEMA”). Wynagrodzenie IPOPEMA jest 

uzależnione od wielkości środków, które Emitent uzyska z Oferty. 

IPOPEMA nie posiada żadnych istotnych interesów w Emitencie oraz, w szczególności, na Datę Prospektu, nie 

posiada żadnych papierów wartościowych Emitenta. Na Datę Prospektu pomiędzy IPOPEMA a Emitentem nie 

istnieją konflikty interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

3.1.2. Doradca prawny 

Usługi prawne na rzecz Emitenta w związku z Ofertą świadczy: Greenberg Traurig Grzesiak spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie i adresem: Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska („Greenberg 

Traurig”). Wynagrodzenie Greenberg Traurig nie jest uzależnione od wielkości środków, które Emitent uzyska 

z Oferty. 

Greenberg Traurig świadczyła, świadczy i może świadczyć w przyszłości na rzecz Emitenta usługi prawne w 

odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności, na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług 

doradztwa prawnego. Greenberg Traurig nie posiada żadnych istotnych interesów w Emitencie oraz, w 

szczególności, na Datę Prospektu, nie posiada żadnych papierów wartościowych Emitenta. Na Datę Prospektu 

pomiędzy Greenberg Traurig a Emitentem nie istnieją konflikty interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

3.2. Przyczyny Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Bank podjął decyzję o emitowaniu Obligacji Podporządkowanych w celu zwiększenia poziomu kapitału Tier II 

w rozumieniu przepisów Rozporządzenia CRR. Po uzyskaniu zgody KNF zgodnie z przepisami Prawa 

Bankowego i Rozporządzenia CRR, Obligacje Podporządkowane zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w 

kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki z emisji będą wliczane przez Bank do 

kapitału Tier II Banku. 

Na podstawie Prospektu Bank może również emitować Obligacje Niepodporządkowane. Obligacje 

Niepodporządkowane nie mają określonego celu emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach. Bank 

zamierza wykorzystać środki z emisji Obligacji Niepodporządkowanych na potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa płynnościowego Banku. 
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4. INFORMACJA O OBLIGACJACH 

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych papierów wartościowych, włącznie z kodem ISIN 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 10.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej 

wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000.000 PLN. Obligacje mogą być emitowane jako Obligacje 

Podporządkowane albo Obligacje Niepodporządkowane. 

Kod ISIN zostanie nadany Obligacjom przed Dniem Rejestracji. Na Datę Prospektu oraz przed zakończeniem 

Oferty danej serii Obligacji kod ISIN nie jest i nie może być znany. 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone Obligacje 

Obligacje emitowane są na podstawie Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Ofercie Publicznej, KSH oraz—

w przypadku Obligacji Podporządkowanych—Rozporządzenia CRR. 

4.3. Rodzaj i forma Obligacji 

Obligacje są niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela pozbawionymi formy dokumentu. 

Prawa wynikające z Obligacji powstają w Dniu Emisji, z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu w Ewidencji 

lub Depozycie.  

Ewidencja prowadzona będzie przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Próżna 9, 

00-107 Warszawa. Obligacje będą zapisane w Ewidencji do: (a) Dnia Rejestracji; albo (b) dnia umorzenia 

Obligacji—w zależności od tego, który z tych dni nastąpi pierwszy. 

Od Dnia Rejestracji Obligację będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 

Warszawa. 

4.4. Waluta emisji Obligacji 

Walutą Obligacji jest PLN. 

4.5. Ranking Obligacji 

4.5.1. Informacje ogólne 

Na podstawie każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec 

niego nieodwołalnie, bezpośrednio i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia polegającego na zapłacie Kwoty 

Wykupu oraz Kwoty Odsetek, w sposób i terminach określonych w Warunkach Emisji. Obligacje uprawniają 

wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 

Obligacje mogą być emitowane jako Obligacje Podporządkowane albo Obligacje Niepodporządkowane. Rodzaj 

Obligacji zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

4.5.2. Obligacje Niepodporządkowane 

Obligacje Niepodporządkowane są niezabezpieczonymi, niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta 

korzystającymi z jednakowego pierwszeństwa względem siebie i (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 

bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa polskiego) będą przez Emitenta traktowane co najmniej na równi i 

proporcjonalnie ze wszystkimi innymi istniejącymi i przyszłymi, niepodporządkowanymi i niezabezpieczonymi 

zobowiązaniami Emitenta. 
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4.5.3. Obligacje Podporządkowane 

Obligacje Podporządkowane są obligacjami, o których mowa w art. 22 Ustawy o Obligacjach. Wierzytelności 

wynikające z Obligacji Podporządkowanych będą w przypadku upadłości lub likwidacji Emitenta zaspokojone 

w ostatniej kolejności po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności niepodporządkowanych 

przysługujących wobec Emitenta wierzycielom niepodporządkowanym. Obligacje Podporządkowane są 

niezabezpieczonymi, podporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta korzystającymi z jednakowego 

pierwszeństwa względem siebie i (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych bezwzględnie wiążącymi 

przepisami prawa polskiego) będą przez Emitenta traktowane co najmniej na równi i proporcjonalnie ze 

wszystkimi innymi istniejącymi i przyszłymi, podporządkowanymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami 

Emitenta. 

Na Datę Prospektu BRRD nie została implementowana do polskiego systemu prawnego. Po wdrożeniu BRRD 

do prawa polskiego Obligacje Podporządkowane mogą zostać poddane instrumentom restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji. W przypadku zastosowania takich instrumentów do Obligacji Podporządkowanych: 

(i) ich wartość może zostać obniżona, w tym do zera; (ii) mogą one zostać zamienione na akcje zwykłe albo na 

inne instrumenty typu udziałowego; lub (iii) ich Warunki Emisji mogą ulec zmianie. Zgodnie z projektem 

ustawy implementującej BRRD do prawa polskiego, który wpłynął do Sejmu w dniu 27 stycznia 2016 r., do 

zobowiązań podporządkowanych zaliczanych do funduszy własnych podmiotu w dniu wejścia w życie ustawy 

mają stosować się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym Obligacje Podporządkowane będą 

podlegały powyższym instrumentom restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jedynie w przypadku, gdy 

Obligacje Podporządkowane zostaną zaliczone do funduszy własnych po wejściu w życie ustawy, a w 

szczególności w razie wydania odpowiedniej decyzji KNF po tym terminie. W przeciwnym razie Obligacje 

Podporządkowane nie będą podlegały powyższym instrumentom restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 

4.6. Opis praw, włącznie z ich ograniczeniami, związanych z Obligacjami oraz procedura ich wykonywania 

4.6.1. Informacje ogólne 

Obligacje emitowane w ramach Programu są obligacjami oprocentowanymi, z określonym Dniem Ostatecznego 

Wykupu. Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych polegających na zapłacie 

przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy danej Kwoty do Zapłaty we właściwym Dniu Płatności. Świadczenia 

pieniężne z Obligacji będą spełniane na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia 

Uprawnionych. Z Obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne. 

Obligatariuszem jest: (i) po Dniu Emisji, ale przed Dniem Rejestracji – podmiot wskazany w Ewidencji jako 

posiadacz Obligacji; albo (ii) od Dnia Rejestracji – podmiot, na którego Rachunku Papierów Wartościowych 

zapisane są prawa z co najmniej jednej Obligacji lub osobę wskazaną przez posiadacza Rachunku Zbiorczym, na 

którym zapisane są prawa z co najmniej jednej Obligacji, jako uprawnioną z tej Obligacji. 

Po Dniu Emisji, ale przed Dniem Rejestracji wszelkie płatności Kwot do Zapłaty dokonywane będą za 

pośrednictwem Agenta ds. Płatności w drodze przelewu na rachunek bankowy Obligatariusza, który powinien 

zostać wskazany przez Obligatariusza Agentowi ds. Płatności najpóźniej w Dniu Ustalania Praw. 

Od dnia Rejestracji wszelkie płatności Kwot do Zapłaty dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz 

podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze poprzez przelew właściwej 

Kwoty do Zapłaty we właściwym Dniu Płatności. 

Szczegółowe zasady dotyczące płatności z tytułu Obligacji wskazane są w punkcie 9 Parametrów Programu. 

4.6.2. Obligacje Niepodporządkowane 

Ranking Obligacji Niepodporządkowanych wraz z podsumowaniem wszystkich klauzul, które mogą wpłynąć na 

ich ranking lub podporządkować je obecnym lub przyszłym zobowiązaniom Emitenta został opisany w punkcie 

IV.4.5.2 Prospektu. 
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4.6.3. Obligacje Podporządkowane 

Ranking Obligacji Podporządkowanych wraz z podsumowaniem wszystkich klauzul, które mogą wpłynąć na ich 

ranking lub podporządkować je obecnym lub przyszłym zobowiązaniom Emitenta został opisany w punkcie 

IV.4.5.3 Prospektu. 

Obligacje Podporządkowane są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składnika funduszy własnych w 

kapitale Tier II, o którym mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR. Po uzyskaniu zgody KNF na zakwalifikowanie 

Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w kapitale Tier II, środki pozyskane z emisji Obligacji 

Podporządkowanych zostaną zaliczone do funduszy własnych. Zgodnie z postanowieniami art. 74 ust. 7 Ustawy 

o Obligacjach, po spełnieniu powyższych warunków, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje 

się. W takim przypadku Obligatariuszowi nie przysługuje prawo żądania natychmiastowego wykupu Obligacji 

Podporządkowanych na wypadek zwłoki lub co najmniej 3-dniowego niezawinionego opóźnienia Emitenta z 

wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji Podporządkowanych. 

4.6.4. Świadczenia z tytułu wykupu Obligacji 

Z zastrzeżeniem punktu 4.5 (w odniesieniu do Obligacji Podporządkowanych), punktu 5.6 (w odniesieniu do 

Obligacji Niepodporządkowanych) Parametrów Programu oraz bezwzględnie wiążących przepisów prawa, 

każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Ostatecznego Wykupu poprzez zapłatę Kwoty 

Wykupu. 

Z zastrzeżeniem punktu 5.6 Parametrów Programu w odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych, 

Warunki Emisji nie przyznają Obligatariuszom prawa do żądania od Emitenta wykupu Obligacji przed Dniem 

Ostatecznego Wykupu. 

4.6.5. Świadczenia z tytułu odsetek od Obligacji 

Zasady dotyczące spełniania przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji zostały opisane w punkcie 

IV.4.7 Prospektu. 

4.7. Nominalna stopa procentowa i zasady wypłacania odsetek 

Obligacje są oprocentowane od Początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wykupu (bez 

tego dnia) według Stopy Procentowej. Oprocentowanie Obligacji może być stałe lub zmienne. Rodzaj 

oprocentowania wskazany jest w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

Stopa Procentowa oznacza: (i) dla Obligacji o stałym oprocentowaniu – stałą stopę procentową wskazaną w 

Ostatecznych Warunkach Oferty, a (ii) dla Obligacji o oprocentowaniu zmiennym – zmienną stopę procentową 

ustalaną dla każdego Okresu Odsetkowego jako suma Stopy Bazowej oraz Marży, przy czym w przypadku 

Obligacji o oprocentowaniu zmiennym Emitent może ustalić w Ostatecznych Warunkach Oferty odmienną, stałą 

stopę procentową dla pierwszego Okresu Odsetkowego. 

Stopa Bazowa dla Obligacji o oprocentowaniu zmiennym – oznacza stopę procentową WIBOR podaną przez 

agencję informacyjną Thomson Reuters (http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action) lub każdego jej oficjalnego 

następcę, dla depozytów złotówkowych o długości okresu wskazanego w Ostatecznych Warunkach Oferty, z 

kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej 

lub inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową. W przypadku, gdy powyższa stopa nie 

będzie dostępna, Emitent zwróci się, bez zbędnej zwłoki, do Banków Referencyjnych o podanie stopy 

procentowej dla depozytów złotowych, o długości wskazanej w Ostatecznych Warunkach Oferty, oferowanej 

przez każdy z Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym 

i ustali, po odrzuceniu dwóch skrajnych notowań, stawkę referencyjną jako średnią arytmetyczną stóp podanych 

przez Banki Referencyjne, pod warunkiem, że co najmniej 4 (cztery) Banki Referencyjne podadzą stopy 

procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 

0,005% będzie zaokrąglone w górę). W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być określona zgodnie z 
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powyższymi zasadami, zostanie ona ustalona na poziomie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej. Jeżeli Stopa 

Bazowa ustalona w sposób określony powyżej ma wartość ujemną, na potrzeby obliczenia Stopy Procentowej 

przyjmuje się, że ma ona wartość zero. 

Poza przypadkiem wskazanym powyżej, Emitent nie przyjął żadnych zasad korekty w odniesieniu do zdarzeń 

dotyczących instrumentu bazowego (tj. stopy WIBOR). 

Zmiany rynkowych stóp procentowych mogą wpłynąć na zmiany Stopy Bazowej dla poszczególnych Okresów 

Odsetkowych. Obniżenie rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek bieżącej rentowności 

Obligacji, natomiast podwyższenie rynkowych stóp procentowych może spowodować wzrost bieżącej 

rentowności Obligacji. 

W Dniu Płatności Odsetek Emitent zapłaci na rzecz Obligatariusza Kwotę Odsetek za Okres Odsetkowy, który 

zakończył się w tym Dniu Płatności Odsetek. Dni Płatności Odsetek zostaną wskazane w Ostatecznych 

Warunkach Oferty. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji wynosi 10 lat. 

Kwota Odsetek zostanie ustalona według następujących zasad: 

 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego zgodnie z następującym 

wzorem: 

 

gdzie: 

KO oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy; 

N oznacza Wartość Nominalną; 

SP oznacza Stopę Procentową ustaloną dla danego Okresu Odsetkowego; 

LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym. 

 W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy 

wynikający z Dni Płatności Odsetek wskazanych w Ostatecznych Warunkach Oferty, będzie ona 

obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od Początku Pierwszego Okresu Odsetkowego 

(włącznie; w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego) albo poprzedniego Dnia Płatności Odsetek 

(włącznie; w przypadku Okresu Odsetkowego innego niż pierwszy Okres Odsetkowy) do ostatniego 

dnia danego skróconego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). 

Konstrukcja odsetek od Obligacji nie zawiera elementu pochodnego. Warunki Emisji nie przewidują powołania 

agenta dokonującego wyceny Obligacji. 

4.8. Data zapadalności i ustalenia w sprawie amortyzacji długu wraz z procedurami spłaty 

Z zastrzeżeniem punktu 4.5 (w odniesieniu do Obligacji Podporządkowanych), punktu 5.6 (w odniesieniu do 

Obligacji Niepodporządkowanych) Parametrów Programu oraz bezwzględnie wiążących przepisów prawa, 

każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Ostatecznego Wykupu poprzez zapłatę Kwoty 

Wykupu. 

Dzień Ostatecznego Wykupu zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

Z zastrzeżeniem punktu 5.6 Parametrów Programu w odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych, 

Warunki Emisji nie przyznają Obligatariuszom prawa do żądania od Emitenta wykupu Obligacji przed Dniem 

Ostatecznego Wykupu. 

365

LD
SPNKO 
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Emitent może przeprowadzić wcześniejszy wykup Obligacji w przypadkach opisanych poniżej. 

4.8.1. Obligacje Niepodporządkowane 

W przypadku wystąpienia w odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych Przypadku Naruszenia 

(zdefiniowanego w Warunkach Emisji), bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten Przypadek Naruszenia 

odpowiedzialność, każdy Obligatariusz może żądać, na zasadach opisanych w punkcie 5.6 Parametrów 

Programu, przeprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji Niepodporządkowanych na zasadach opisanych 

poniżej. 

Obligatariusz powinien doręczyć Emitentowi (z kopią do Depozytariusza) pisemne żądanie przedterminowego 

wykupu określonej liczby Obligacji Niepodporządkowanych posiadanych przez tego Obligatariusza, wskazując 

Przypadek Naruszenia uzasadniający to żądanie. Emitent jest zobowiązany wykupić Obligacje 

Niepodporządkowane objęte żądaniem Obligatariusza w terminie 6 (sześciu) Dni Roboczych od dnia doręczenia 

żądania Emitentowi. Od Dnia Rejestracji warunkiem skuteczności żądania wcześniejszego wykupu jest 

załączenie do żądania świadectwa depozytowego, którego wystawienie skutkowało blokadą wszystkich 

Obligacji Niepodporządkowanych objętych żądaniem, z terminem ważności nie krótszym niż 60 dni od dnia 

wystąpienia najpóźniejszego z Przypadków Naruszenia, na które powołuje się Obligatariusz. 

4.8.2. Obligacje Podporządkowane 

Wyłącznie w odniesieniu do Obligacji Podporządkowanych Bank jest uprawniony do przeprowadzenia, na 

zasadach opisanych w Warunkach Emisji, przedterminowego wykupu, jeżeli: (a) w terminie 3 (trzech) miesięcy 

od Dnia Emisji KNF nie wyda lub odmówi wydania zgody na zakwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych 

jako instrumentu w kapitale Tier II; albo (b) Obligacje Podporządkowane zostały zakwalifikowane jako 

instrument w kapitale Tier II zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia CRR oraz spełniony jest jeden z 

następujących warunków: (i) od Dnia Emisji upłynęło 5 lat, zaś KNF wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego 

wykupu zgodnie z art. 78 ust. 1 Rozporządzenia CRR; albo (ii) od Dnia Emisji nie upłynęło 5 lat, zaś KNF 

wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego wykupu zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Rozporządzenia CRR. 

Emitent zawiadomi Obligatariuszy o zamiarze przeprowadzenia wykupu Obligacji Podporządkowanych co 

najmniej na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. Emitent w zawiadomieniu 

wskaże Dzień Wcześniejszego Wykupu. 

4.9. Wskaźnik rentowności 

Podstawowym wskaźnikiem rentowności Obligacji jest rentowność nominalna Obligacji. Informuje ona o 

wysokości stopy zwrotu z inwestycji w Obligację w skali roku w momencie emisji, przy założeniu, że Obligację 

objęto po Cenie Emisyjnej równej Wartości Nominalnej. Rentowność nominalna nie uwzględnia ewentualnych 

podatków obciążających Obligatariusza w związku z posiadaniem Obligacji. 

Rentowność nominalną Obligacji oblicza się według następującego wzoru: 

   
    

 
      

gdzie: 

„Rn” oznacza rentowność nominalną 

„m” oznacza liczbę Okresów Odsetkowych w ciągu 1 roku 

„KO” oznacza Kwotę Odsetek 

„N” oznacza Wartość Nominalną 
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Dokładne obliczenie rentowności Obligacji w okresie przekraczającym bieżący Okres Odsetkowy dla Obligacji 

oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej jest niemożliwe ze względu na możliwe zmiany Kwoty 

Odsetek w każdym Okresie Odsetkowym na skutek obecności niestałego składnika oprocentowania Obligacji, 

którym jest Stopa Bazowa. 

4.10. Wskazanie reprezentacji posiadaczy Obligacji 

Nie występują podmioty reprezentujące posiadaczy Obligacji. 

4.11. Uchwała, zezwolenie lub pozwolenie, na mocy których Obligacje zostaną wyemitowane 

Obligacje emitowane są w ramach Programu ustanowionego przez Emitenta na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia nowego 

programu emisji obligacji (zamieszczonej na str. Z-11–Z-16 Prospektu), uchwały nr XI/16/X/2015 Rady 

Nadzorczej Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia nowego Programu Emisji 

Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych (zamieszczonej na str. Z-17–Z-19 Prospektu), uchwały nr 

D4/II/54/2015 Zarządu Emitenta z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia nowego Programu Emisji 

Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych (zamieszczonej na str. Z-20–Z-22 Prospektu) oraz uchwały nr 

X2/V/18/DDS/2016 Zarządu Emitenta z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie skierowania publicznej emisji 

obligacji Banku do inwestorów detalicznych (zamieszczonej na str. Z-23–Z-25 Prospektu). 

Emisja Obligacji każdej serii będzie dokonywana na podstawie odrębnej uchwały Zarządu. 

4.12. Spodziewana data emisji Obligacji 

Intencją Emitenta jest, aby emisja pierwszej serii Obligacji nastąpiła w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Emitent zamierza emitować i oferować Obligacje w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty 

zatwierdzenia Prospektu. 

4.13. Opis wszystkich ograniczeń w swobodzie przenoszenia Obligacji 

Zbywalność Obligacji jest nieograniczona, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 6 Ustawy o Obligacjach, zgodnie z którym 

po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji niemającej postaci dokumentu prawa z tej 

obligacji nie mogą być przenoszone. 

Emitent może nabywać własne Obligacje jedynie w celu ich umorzenia. Emitent nie może nabywać własnych 

Obligacji po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji, określonego w 

Warunkach Emisji. Emitent będący w zwłoce z wykonaniem zobowiązań wynikających z Obligacji nie może 

nabywać Obligacji. 

4.14. Informacje o podatkach potrącanych u źródła 

Poniższe informacje są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w Rzeczypospolitej 

Polskiej w czasie przygotowywania Prospektu oraz na interpretacji tych przepisów wywiedzionej z praktyki 

organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Na skutek zmian legislacyjnych lub zmian w 

interpretacji przepisów podatkowych, w tym na skutek zmian w orzecznictwie sądów administracyjnych lub 

praktyce organów podatkowych, stwierdzenia zawarte w Prospekcie mogą stracić aktualność. Zmiany takie 

mogą być retroaktywne. Zawarte w niniejszym Prospekcie informacje podatkowe nie stanowią porady prawnej 

ani podatkowej, lecz mają charakter ogólny, selektywnie przedstawiają poszczególne zagadnienia i nie 

uwzględniają wszystkich sytuacji, w jakich może znaleźć się inwestor. Potencjalnym inwestorom zaleca się 

skorzystanie z pomocy osób i podmiotów zajmujących się profesjonalnie doradztwem podatkowym, w celu 

uzyskania informacji o konsekwencjach podatkowych występujących w ich indywidualnych przypadkach. 

Znajdujące się poniżej określenie „odsetki”, jak również każde inne określenie, ma takie znaczenie, jakie 

przypisuje mu się na gruncie polskiego prawa podatkowego. 
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Podatek dochodowy 

Poniższy opis nie obejmuje specyficznych konsekwencji podatkowych mających zastosowanie w przypadku 

podmiotowych lub przedmiotowych zwolnień z podatku dochodowego (np. dotyczących krajowych lub 

zagranicznych funduszy inwestycyjnych). 

Osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek 

podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za osobę mającą 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: (i) posiada na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów 

życiowych); lub (ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.  

Zgodnie z art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, powyższe przepisy stosuje się z 

uwzględnieniem właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita 

Polska. 

Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z obligacji 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych odsetki (dyskonto) od 

papierów wartościowych kwalifikowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych. Przy czym, stosownie do 

art. 5a pkt 12 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dyskonto oznacza różnicę między kwotą 

uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze 

spadku lub darowizny – różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez 

spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru wartościowego. W przypadku, gdy różnica ta ma wartość 

ujemną (na przykład w razie objęcia Obligacji po Cenie Emisyjnej przewyższającej Wartość Nominalną), co do 

zasady nie będzie ona stanowić kosztu uzyskania przychodu ani straty podatkowej (zob. punkt II.3.6 Prospektu). 

W świetle art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochodów (przychodów) z 

odsetek i dyskonta od papierów wartościowych osiąganych przez osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej nie łączy się z przychodami z innych źródeł. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychody te 

opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 30a ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodów. 

Płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są co do zasady 

obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych 

do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu określonego w art. 30a ust. 1 tej ustawy, z 

zastrzeżeniem przypadków opisanych w szczególności w art. 41 ust. 4d oraz art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych. Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z odsetek oraz dyskonta od 

papierów wartościowych pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla 

podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się 

z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje 

za pośrednictwem tych podmiotów. Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych w przypadku wypłaty odsetek (dyskonta) z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach 

zbiorczych płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 
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pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania 

należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnicy przekazują stosowne 

kwoty podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Zgodnie z art. 42 ust. 1a Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym 

płatnicy są obowiązani przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczne deklaracje według ustalonego wzoru. 

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w terminie do końca lutego 

roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom podlegającym 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienne 

informacje sporządzone według ustalonego wzoru. 

Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie 

pobrany przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu 

rocznym, składanym do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów (przychodów) z 

tytułu odsetek (dyskonta) przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera podatek według stawki 19% 

od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników 

za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, płatnik, który dokonał 

wypłaty należności z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych na rzecz podatników będących 

osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie 

została płatnikowi ujawniona w trybie, przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, nie 

ma obowiązku przesyłania imiennych informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych. Natomiast w takiej sytuacji, zgodnie z art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwoty dochodów 

(przychodów) z odsetek lub dyskonta papierów wartościowych. 

Powyżej opisanych zasad opodatkowania nie stosuje się, jeżeli osoba fizyczna posiada obligacje i uzyskuje 

odsetki (dyskonto) z obligacji w wykonywaniu działalności gospodarczej, tj. obligacje traktowane są jako 

aktywa związane z prowadzoną działalnością. W takim przypadku przychody w postaci odsetek lub dyskonta 

powinny być traktowane jako przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowane według zasad 

właściwych dla przychodu z tego źródła. 

Opodatkowanie odpłatnego zbycia obligacji 

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 6 lit. a) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychody z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym obligacji) kwalifikowane są jako przychody z kapitałów 

pieniężnych. 

Zgodnie z art. 30b ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodów z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych (w tym obligacji) nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 30b ust. 1 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych (w tym obligacji) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.  

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód jest obliczany jako 

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami 

uzyskania przychodów, obliczonymi na podstawie stosownych przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych. 
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Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę 

własności papierów wartościowych (art. 17 ust. 1ab Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Co do zasady, przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest ich wartość wyrażona w cenie 

określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Na podstawie art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli cena wyrażona w umowie bez uzasadnionej 

przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, kwotę przychodu określa organ podatkowy lub organ 

kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, kosztami uzyskania 

przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym obligacji) są wydatki poniesione na nabycie 

lub objęcie tych papierów. Koszty te uwzględniane są dopiero w chwili uzyskania odpowiadających im 

przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych.  

W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych, 

nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez 

spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych papierów wartościowych (art. 22 ust. 1m Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych). 

W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym obligacji) brak jest obowiązku 

poboru podatku przez płatnika oraz obowiązku zapłaty zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Po 

zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany wykazać przychody uzyskane w roku podatkowym z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych i – w przypadku uzyskania dochodu do opodatkowania – obliczyć 

należny podatek dochodowy w odrębnym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku podatkowym 

dochodu (poniesionej straty) (art. 30b ust. 6 w zw. z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych). Podatnik sporządza zeznanie na podstawie imiennej informacji o wysokości osiągniętego 

dochodu przesłanej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w terminie do końca lutego roku 

następującego po roku podatkowym (art. 39 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Wyżej wymienione informacje sporządzane przez podmiot prowadzący rachunki zbiorcze, nie obejmują 

dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na 

tych rachunkach (art. 39 ust. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Termin na złożenie tego zeznania upływa dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym 

uzyskano przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. W tym samym terminie podatnik jest 

obowiązany zapłacić należny podatek w kwocie wykazanej w tym zeznaniu (art. 45 ust. 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych można obniżyć o wysokość poniesionej w roku 

podatkowym straty z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z 

tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 9 ust. 3 

i 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie obligacji następuje w wykonywaniu działalności 

gospodarczej i obligacje traktowane są jako aktywa związane z prowadzoną działalnością. W takim przypadku 

przychody z odpłatnego zbycia obligacji powinny być traktowane jako przychody z prowadzonej działalności 

gospodarczej i opodatkowane według zasad właściwych dla przychodu z tego źródła. 

Osoby fizyczne podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby fizyczne, jeśli nie mają 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 

dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 

podatkowy). Zgodnie z art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych powyższe przepisy stosuje 
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się z uwzględnieniem właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z odsetek (dyskonta) z obligacji 

Zasadniczo opisane powyżej zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z odsetek oraz dyskonta od 

papierów wartościowych (w tym obligacji) dotyczące osób fizycznych będących polskimi rezydentami 

podatkowymi mają zastosowanie również w przypadku takich dochodów uzyskiwanych w Rzeczypospolitej 

Polskiej przez osoby fizyczne podlegające w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu, chyba że odpowiednie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stanowią inaczej. 

Dotyczy to w szczególności obowiązków płatnika w zakresie pobrania podatku, odprowadzenia go do 

właściwego urzędu skarbowego, złożenia rocznej deklaracji właściwemu urzędowi skarbowemu oraz przesłania 

imiennej informacji według ustalonego wzoru, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Dodatkowo, zgodnie 

z art. 42 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w 

terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz 

urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa powyżej. 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w informacji, o której mowa 

powyżej nie wykazuje się przychodów (dochodów) wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4 tej ustawy, dla których 

sporządza się informację, o której mowa w art. 44d ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych. 

Zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, przepisy art. 30a ust. 1-5 Ustawy 

o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z 

taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Rozdział 7a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 44c – 44e) przewiduje obowiązek 

przesyłania informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek. W tym celu w art. 44c 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych wprowadzono definicje kluczowych dla określenia tego 

obowiązku pojęć, tj.: i) podmiotu wypłacającego, ii) faktycznego odbiorcy, iii) pośredniego odbiorcy, iv) 

wypłaty odsetek, v) zysku z umowy ubezpieczenia na życie, vi) podmiotu gospodarczego, vii) miejsca 

faktycznego zarządu, oraz viii) podlegania faktycznemu opodatkowaniu.  

Jednocześnie, w art. 44d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych określono obowiązki 

informacyjne poszczególnych podmiotów. W szczególności, podmiot wypłacający, w terminie do końca 

miesiąca następującego po zakończeniu jego roku podatkowego, będzie obowiązany przesłać, sporządzoną 

według ustalonego wzoru, informację dotyczącą wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek: 

1) faktycznemu odbiorcy, któremu dokonuje wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek, i który ma 

miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, lub w państwie lub na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym Rzeczpospolita Polska 

jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 7a Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych  (art. 44d ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych); 

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 44d 

ust. 1 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 
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W art. 44d ust. 3 i ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych określono też zakres obowiązku 

informacyjnego ciążącego na podmiocie gospodarczym, który dokonuje wypłaty odsetek lub zabezpiecza 

wypłatę odsetek, na rzecz pośredniego odbiorcy mającego miejsce faktycznego zarządu w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie lub na terytorium zależnym lub 

terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa 

Niderlandów, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do 

środków określonych w rozdziale 7a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jak też obowiązki 

informacyjne pośredniego odbiorcy. 

Ponadto w art. 44e Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych określono zakres i sposób ustalania 

tożsamości faktycznych odbiorców na potrzeby sporządzenia imiennych informacji. 

Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia obligacji 

Zasadniczo opisane powyżej zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych (w tym obligacji), dotyczące osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi, 

mają zastosowanie również w przypadku dochodów uzyskiwanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby 

fizyczne podlegające w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, chyba że 

odpowiednie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stanowią inaczej. 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przepisy art. 30b ust. 1 Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Rzeczypospolitej Polskiej 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

W świetle art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnikami podatku 

dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej). Zgodnie z art. 1 ust. 3 

pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do 

spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy posiadający siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Są to tzw. rezydenci 

podatkowi.  

Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z obligacji 

Dochód (przychód) z odsetek (dyskonta) z papierów wartościowych (w tym obligacji) otrzymywany przez 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.  

Dochód (przychód) z odsetek (dyskonta) łączy się z pozostałymi dochodami (przychodami) osiąganymi przez 

podatnika z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 19%. 

Dochód (przychód) z odsetek jest zasadniczo rozpoznawany na zasadzie kasowej, tj. w momencie gdy został 

otrzymany, a nie naliczony (art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).  

Podatnik samodzielnie (bez udziału płatnika) rozlicza podatek dochodowy od otrzymanych odsetek (dyskonta) 

od papierów wartościowych (w tym obligacji), który rozliczany jest wraz z pozostałymi dochodami z 

prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Podatnik jest obowiązany do rozliczenia tego podatku 
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w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty). Termin 

na złożenie tego zeznania upływa z końcem trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w 

którym uzyskano przychody z odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych. W tym samym terminie podatnik 

jest obowiązany zapłacić należny podatek w kwocie wykazanej w tym zeznaniu (art. 27 ust. 1 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych). 

Opodatkowanie odpłatnego zbycia obligacji 

Odpłatne zbycie papierów wartościowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych właściwych do opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami osiąganymi przez 

podatnika w roku podatkowym i podlega opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 19% (art. 19 ust. 1 Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Jeżeli cena wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, kwotę 

przychodu określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. W 

przypadku dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych koszty uzyskania przychodów są 

rozpoznawane w momencie, gdy odpowiadający im przychód został osiągnięty. 

Podatnik samodzielnie (bez udziału płatnika) rozlicza podatek dochodowy z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych, który rozliczany jest wraz z pozostałymi dochodami z prowadzonej przez podatnika działalności 

gospodarczej. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 

dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do dochodów 

uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółki niemające osobowości prawnej mające 

siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są 

traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez 

względu na miejsce ich osiągania. 

Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z obligacji 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy z tytułu 

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów z odsetek od obligacji 

ustala się w wysokości 20% przychodów. Zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych przepisy art. 21  ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych stosuje się z 

uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do poboru zryczałtowanego 

podatku dochodowego od odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych zobowiązane są osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które 

dokonują wypłat z tych tytułów. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 

rezydencji podatkowej. 
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Jeśli podatnik, działając przez polski zakład, uzyskuje przychody z tytułu odsetek (dyskonta), przychody te są 

opodatkowane na takich samych zasadach jak w odniesieniu do podatników podlegających w Rzeczypospolitej 

Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pod warunkiem udokumentowania miejsca rezydencji 

podatkowej podmiotu posiadającego ograniczony obowiązek podatkowy przez odpowiedni certyfikat rezydencji 

podatkowej wydawany przez organ podatkowy kraju, w którym odbiorca odsetek jest rezydentem podatkowym i 

złożenia pisemnego oświadczenia, że przychody z tytułu odsetek są związane z działalnością tego zakładu. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnicy przekazują stosowne 

kwoty podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym 

od Osób Prawnych płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędowi skarbowemu informację o 

dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 26 ust. 3a 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, płatnicy są obowiązani przesłać tę informację w terminie 

do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 3aa Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w ww. informacji 

nie wykazuje się przychodów (dochodów) wymienionych w art. 44c ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, dla których sporządza się informację, o której mowa w art. 44d ust. 3 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. 

Zgodnie z art. 26a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnicy są obowiązani przesłać w 

terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek 

zapłaty podatku, do właściwego urzędu skarbowego roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.  

Odrębności w stosunku do powyższych zasad rozliczania podatku przez płatnika obowiązują w przypadku, gdy 

dochody (przychody) z tytułu odsetek lub dyskonta przekazywane są na rzecz podatników uprawnionych z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z art. 26 ust. 2b 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w takim przypadku do poboru podatku obowiązane są 

podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Zgodnie z art. 26 

ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnik pobiera wówczas podatek od łącznej 

wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych w takim wypadku płatnik nie ma obowiązku sporządzać informacji o dokonanych wypłatach i 

pobranym podatku, o których mowa w art. 26 ust. 3 w zw. z art. 26 ust. 3a Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych. Zgodnie z art. 26a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych roczne deklaracje 

sporządzane przez takich płatników mają charakter zbiorczy i nie wskazują podatników, których tożsamość nie 

została płatnikom ujawniona.  

Niektóre podmioty powiązane ze spółką emitującą obligacje, pod pewnymi warunkami określonymi w Ustawie 

o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, korzystają ze zwolnienia ze zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób prawnych. 

Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia obligacji 

Zasadniczo powyżej opisane zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych (w tym obligacji) dotyczące polskich rezydentów podatkowych podlegających podatkowi 

dochodowemu od osób prawnych mają zastosowanie również w przypadku dochodów uzyskiwanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w 

Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. Zastosowanie preferencji 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania możliwe jest pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 

rezydencji podatkowej. 
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Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega 

nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

praw majątkowych (w tym obligacji) wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem, w 

szczególności, dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia 

testamentowego lub darowizny.  

Zgodnie z art. 2 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi podlega także nabycie własności rzeczy 

znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku 

lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu 

nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca 

stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 pkt 1 Ustawy o Podatku od Spadków 

i Darowizn). 

Stawki podatku od spadków i darowizn są zróżnicowane i zależą od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa 

albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i 

obdarowanym. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania 

w zależności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty 

wolne od podatku. 

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy lub praw majątkowych (art. 5 Ustawy o Podatku od 

Spadków i Darowizn), natomiast moment jego powstania zależy od formy nabycia (art. 6 Ustawy o Podatku od 

Spadków i Darowizn). W świetle art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn podstawą 

opodatkowania jest co do zasady wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów 

(czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia 

powstania obowiązku podatkowego. 

Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć, w 

terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania 

podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania (art. 17a ust. 1 

Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn). Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy 

przypadków, w których podatek pobierany jest przez płatnika (art. 17a ust. 2 Ustawy o Podatku od Spadków i 

Darowizn). Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, notariusze są płatnikami podatku 

od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia 

współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. 

Stosownie do art. 4a ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn zwalnia się od podatku nabycie 

własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma 

i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w 

drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego 

nabycie spadku, zastrzeżeniem art. 4a ust. 2 i art. 4a ust. 4 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn. W 

przypadku niespełnienia powyższego warunku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega 

opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 

Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn). 

Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub 

obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał 
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miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 

Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn). 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

W świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych podatkowi od czynności 

cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Czynności te 

podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: 

 rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy 

nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność 

cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 4 Ustawy o 

Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). 

Przy czym, zgodnie z art. 1 ust. 4a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, umowa zamiany podlega 

także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co do zasady, w przypadku sprzedaży lub zamiany praw majątkowych stawka podatku od czynności 

cywilnoprawnych wynosi 1% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) Ustawy o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych). Podstawę opodatkowania w przypadku umowy sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy 

lub prawa majątkowego, a w przypadku umowy zamiany – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od 

którego przypada wyższy podatek (art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b) Ustawy o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych). Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie 

przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej 

czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). 

Obowiązek podatkowy w przypadku umowy sprzedaży ciąży na kupującym, a w przypadku umowy zamiany na 

stronach czynności (art. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych) i powstaje z chwilą 

dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). 

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od 

czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez 

płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu 

notarialnego (art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). 

Jednakże zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwolniona od podatku od 

czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom 

inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywana za pośrednictwem firm 

inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 

(iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 

jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Ponadto, w świetle art. 2 pkt 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, sprzedaż lub zamiana praw 

majątkowych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu 

dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów 

i usług (z określonymi wyjątkami).  
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Przepisy dotyczące odpowiedzialności płatnika 

Płatnik podatku, który nie wykonał obowiązków obliczenia, pobrania lub wpłaty podatku do właściwego organu 

podatkowego, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony 

(art. 30 § 1 w zw. z art. 30 § 3 Ordynacji Podatkowej). Płatnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odrębne 

przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ 

podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 30 § 5 Ordynacji Podatkowej). 

5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Oferty oraz działania wymagane przy składaniu 

zapisów 

5.1.1. Warunki Oferty 

Prospekt został sporządzony jedynie w związku z ofertą publiczną Obligacji i będą one emitowane tylko w 

drodze oferty publicznej na podstawie Prospektu. Wszystkie Oferty w ramach Programu będą miały charakter 

wyłącznie ofert publicznych objętych prospektem emisyjnym podstawowym. 

Szczegółowe warunki oferty Obligacji określone zostaną w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

Ostateczne Warunki Oferty będą każdorazowo podawane do publicznej wiadomości raportem bieżącym 

Emitenta, jeśli będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. 

na stronie internetowej Emitenta (www.  .pocztowy.pl) oraz na stronie Oferującego (www.  .ipopemasecurities.pl), 

w terminie umożliwiającym Inwestorom zapoznanie się z ich treścią, nie później jednak niż przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na Obligacje. Ostateczne Warunki Oferty zostaną przekazane KNF zgodnie z art. 24 

ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Dodatkowo w celach informacyjnych Ostateczne Warunki Oferty mogą być 

udostępnione na stronach internetowych podmiotów biorących udział w Ofercie. 

Wzór Ostatecznych Warunków Oferty stanowi Załącznik nr 2 do Prospektu. 

5.1.2. Wielkość ogółem emisji 

Na podstawie Prospektu w ramach Programu oferowanych jest do 10.000.000 niezabezpieczonych obligacji na 

okaziciela o wartości nominalnej 100 PLN każda. Obligacje są emitowane w ramach Programu do maksymalnej 

kwoty 1.000.000.000 PLN. 

Obligacje będą emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od Daty Prospektu. 

Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w danej serii zostanie podana w Ostatecznych 

Warunkach Oferty. 

Ostateczna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych na podstawie Prospektu będzie stanowiła iloczyn: 

(i) liczby poszczególnych serii Obligacji przydzielonych przez Emitenta osobom, które złożyły zapisy na 

Obligacje w trakcie Oferty oraz (ii) kwoty 100 PLN. 

5.1.3. Terminy, wraz ze wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania Oferty i opis procedury składania 

zapisów 

(a) Terminy obowiązywania Oferty 

Emitent będzie emitował i oferował Obligacje w seriach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od Daty 

Prospektu. 

Terminy obowiązywania Oferty danej serii Obligacji zostaną podane w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

Ostateczne Warunki Oferty będą każdorazowo podawane do publicznej wiadomości raportem bieżącym 

Emitenta, jeśli będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. 

na stronie internetowej Emitenta (www.  .pocztowy.pl) oraz na stronie Oferującego (www.  .ipopemasecurities.pl), 
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w terminie umożliwiającym Inwestorom zapoznanie się z ich treścią, nie później jednak niż przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na Obligacje. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje, Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu 

przyjmowania zapisów w przypadku, gdy łączna liczba Obligacji objętych już złożonymi zapisami będzie mniejsza 

niż maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia. W przypadku wydłużenia terminu przyjmowania 

zapisów Emitent poda do publicznej wiadomości stosowną informację w formie: (i) komunikatu aktualizującego, 

zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej; albo (ii) aneksu do Prospektu, jeżeli wydłużenie terminu 

przyjmowania zapisów będzie stanowiło czynnik mogący wpłynąć na ocenę Obligacji, w tym w przypadku 

wydłużenia terminu przyjmowania zapisów o więcej niż 4 tygodnie. W żadnym przypadku okres subskrypcji nie 

będzie jednak dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na Obligacje 

będzie prowadzić do zmiany terminu ich przydziału, stosowna informacja o wydłużeniu terminu przyjmowania 

zapisów na Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości jednocześnie z informacją o zmianie terminu 

przydziału Obligacji, nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów. Przydział 

Obligacji nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje. 

Konsekwencją zmiany terminu przydziału Obligacji może być również odpowiednia zmiana Dnia Emisji, Dni 

Płatności Odsetek i Dnia Ostatecznego Wykupu. Nowy termin przydziału Obligacji nie może przypadać później niż 

w dniu poprzedzającym dzień, w którym upływa termin ważności Prospektu. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje, Emitent może podjąć decyzję o skróceniu terminu przyjmowania 

zapisów w przypadku, gdy łączna liczba Obligacji objętych już złożonymi zapisami będzie co najmniej równa 

maksymalnej liczbie Obligacji proponowanych do nabycia. Informacja o skróceniu terminu przyjmowania zapisów 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym Emitenta, jeśli będzie to wynikało z Regulaminu 

ASO, oraz w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w 

sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www..pocztowy.pl) oraz 

Oferującego (www..ipopemasecurities.pl), najpóźniej w dniu, w którym przypada ostatni dzień skróconego terminu 

przyjmowania zapisów. W przypadku, gdy skrócenie terminu przyjmowania zapisów na Obligacje będzie prowadzić 

do zmiany terminu ich przydziału, stosowna informacja o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na Obligacji 

zostanie podana do publicznej wiadomości jednocześnie z informacją o zmianie terminu przydziału Obligacji, nie 

później niż w dniu, w którym przypada ostatni dzień skróconego terminu przyjmowania zapisów. Konsekwencją 

zmiany terminu przydziału Obligacji może być również odpowiednia zmiana Dnia Emisji, Dni Płatności Odsetek i 

Dnia Ostatecznego Wykupu. 

(b) Procedura składania zapisów 

Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w punktach obsługi klienta Oferującego oraz podmiotów biorących 

udział w Ofercie wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie konsorcjum zostanie powołane. 

Aktualna lista placówek przyjmujących zapisy na Obligacje zostanie podana do publicznej wiadomości przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje na stronie internetowej Emitenta (www.  .pocztowy.pl) oraz na 

stronie Oferującego (www. .ipopemasecurities.pl). 

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w formie i zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego zapis. Wzór 

formularza zapisu na Obligacje będzie dostępny w placówkach przyjmujących zapisy na Obligacje. Zapis na 

Obligacje składany osobiście powinien być sporządzony w języku polskim, w dwóch egzemplarzach po jednym 

dla Inwestora oraz Oferującego. W przypadku składania zapisu u innego niż Oferujący podmiotu wchodzącego 

w skład konsorcjum dystrybucyjnego, zapis należy złożyć w trzech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, 

Oferującego oraz podmiotu przyjmującego zapis. Na dowód przyjęcia zapisu, Inwestor otrzymuje jeden 

egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu. 

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Obligacje, umożliwiającą składanie 

dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, może składać zapisy na Obligacje w tej 

formie, podając wszystkie dane niezbędne do złożenia zapisu na Obligacje, zgodnie z postanowieniami 
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Prospektu – o ile podmiot przyjmujący zapisy na Obligacje dopuszcza możliwość składania zapisów na 

Obligacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Zapis na Obligacje powinien zawierać dyspozycję deponowania Obligacji na Rachunku Papierów 

Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, na którym Obligacje mają zostać zapisane po ich 

zdematerializowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Ostateczne Warunki Oferty wskazywać mogą ograniczenie liczby składanych zapisów przez danego Inwestora. 

(c) Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu 

Zapis na Obligacje jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks, o którym mowa w art. 51 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji, osoba, która 

złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie 

się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone podmiotowi, który przyjął zapis, 

w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia 

udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest 

udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Emitent 

powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o 

których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji. Emitent może dokonać przydziału 

Obligacji nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych 

złożonego zapisu. 

W przypadku gdy aneks do Prospektu został sporządzony w odniesieniu do informacji zawartych w Prospekcie 

dotyczących wyłącznie jednej serii lub kilku poszczególnych serii Obligacji, prawo inwestorów do uchylenia się 

od skutków prawnych zapisu przysługuje wyłącznie do odnośnych serii Obligacji, a nie do innych serii Obligacji 

objętych Prospektem. 

Jeżeli wystąpienie sytuacji opisanej powyżej będzie prowadzić do zmiany terminu przydziału Obligacji, Emitent 

poda do publicznej wiadomości informację o wydłużeniu terminu przydziału Obligacji raportem bieżącym Emitenta, 

jeśli będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w formie komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 

Ustawy o Ofercie Publicznej. Konsekwencją zmiany terminu przydziału Obligacji może być również odpowiednia 

zmiana Dnia Emisji, Dni Płatności Odsetek i Dnia Ostatecznego Wykupu. 

Osoby, które nie złożyły podmiotowi, który przyjął zapis, oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych 

złożonego zapisu w związku z opublikowaniem aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na 

Obligacje zgodnie z warunkami opisanymi w Prospekcie i w złożonym zapisie. 

(d) Działanie przez pełnomocnika 

Inwestor może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Procedurę składania zapisów za 

pośrednictwem pełnomocnika, w tym wymogi formalne, określają regulaminy podmiotów przyjmujących zapisy na 

Obligacje. 

(e) Niedojście emisji do skutku, odwołanie Oferty 

Emisja danej serii Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku: 

 odwołania przez Emitenta danej Oferty lub 

 gdy w okresie trwania Oferty nie zostanie prawidłowo subskrybowana i opłacona ani jedna Obligacja 

(Emitent nie będzie określał progu emisji w rozumieniu art. 45 Ustawy o Obligacjach.). 

Informacja o niedojściu emisji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 

Emitenta, jeśli będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w formie komunikatu aktualizującego w trybie 
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wskazanym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na 

stronie internetowej Emitenta (www. .pocztowy.pl) oraz Oferującego (www.  ipopemasecurities.pl). 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku środki wpłacone przez Inwestorów będą im zwracane bez żadnych 

odsetek lub odszkodowań, w sposób określony w formularzu zapisu, nie później niż w terminie do 7 dni od daty 

podania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu emisji Obligacji do skutku. 

Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty. Ewentualną decyzję w tym przedmiocie 

podejmie Zarząd. Zarząd może odwołać daną Ofertę, podejmując stosowną decyzję do dnia rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów na Obligacje, jeśli, wedle własnej oceny, uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z 

interesem Emitenta. Emitent może odwołać daną Ofertę po terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

Obligacji i najpóźniej do dnia przydziału Obligacji jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć w 

szczególności: 

 istotną zmianę sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju, 

 istotną zmianę sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub w innych krajach, 

 istotną negatywną zmianę w zakresie działalności, zarządzania, sytuacji finansowej lub wyników 

operacyjnych Emitenta, 

 istotną negatywną zmianę mającą wpływ na działalność Emitenta lub poniesienie istotnej szkody przez 

Emitenta lub istotne zakłócenie jego działalności, 

 niezadowalający, zdaniem Emitenta, poziom zainteresowania Obligacjami w toku przyjmowania zapisów 

na Obligacje, 

 niewystarczającą, zdaniem Emitenta, liczbę Obligacji w prognozowanym obrocie na GPW, 

niezapewniającą odpowiedniej płynności Obligacji. 

Informacja o ewentualnym odwołaniu danej Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości raportem 

bieżącym Emitenta, jeśli będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w formie komunikatu aktualizującego w 

trybie wskazanym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, 

tj. na stronie internetowej Emitenta (www.  pocztowy.pl) oraz Oferującego (www.  ipopemasecurities.pl). 

W przypadku odwołania danej Oferty po terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje, wszystkie 

złożone zapisy utracą ważność z chwilą podania informacji o odwołaniu Oferty do publicznej wiadomości. 

Środki wpłacone przez Inwestorów będą im zwracane, bez żadnych odsetek lub odszkodowań, w sposób 

określony w formularzu zapisu nie później niż w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości przez 

Emitenta informacji o odwołaniu danej Oferty. 

Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o odwołaniu wszystkich nieprzeprowadzonych Ofert objętych 

Prospektem. Ewentualną decyzję w tym przedmiocie podejmie Zarząd. Zarząd może odwołać wszystkie 

nieprzeprowadzone Oferty objęte Prospektem, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem 

Emitenta. Informacja o ewentualnym odwołaniu wszystkich ofert Obligacji objętych niniejszym Prospektem 

zostanie podana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1b pkt. 2 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. W przypadku odwołania wszystkich nieprzeprowadzonych Ofert objętych Prospektem, 

ważność Prospektu wygasa z dniem podania do publicznej wiadomości powyższego ogłoszenia. 

(f) Zawieszenie Oferty 

Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o zawieszeniu danej Oferty. Zarząd podejmie decyzję o 

zawieszeniu przeprowadzenia danej Oferty, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem 

Emitenta. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu danej Oferty zostanie podjęta przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 

Obligacje, informacja w tym zakresie zostanie udostępniona do publicznej wiadomości raportem bieżącym 
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Emitenta, jeśli będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w formie komunikatu aktualizującego, o którym 

mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu danej Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje, 

informacja w tym zakresie zostanie udostępniona do publicznej wiadomości raportem bieżącym Emitenta, jeśli 

będzie to wynikało z Regulaminu ASO, oraz w formie aneksu do Prospektu, w sposób w jaki został 

opublikowany Prospekt. Złożone zapisy oraz dokonane wpłaty uważane będą za ważne, jednakże Inwestorzy 

będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów. Termin do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonych zapisów zostanie wskazany w treści aneksu do Prospektu, przy czym termin ten nie może być krótszy 

niż 2 dni robocze od dnia udostępnienia do publicznej aneksu zawierającego informację o zawieszeniu danej 

Oferty. 

5.1.4. Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom 

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożą zapisy w ramach danej serii Obligacji, będzie większa 

od maksymalnej liczby Obligacji proponowanych do nabycia, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji 

zgodnie z zasadami wskazanymi w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane.  

Przydział Obligacji może być dokonany za pośrednictwem Oferującego albo za pośrednictwem systemu GPW. 

Ostateczne Warunki Oferty wskazywać będą podmiot, za pośrednictwem którego dokonywany będzie przydział 

Obligacji. 

Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia ani 

uchylenia się od skutków prawnych zapisu. W szczególnych okolicznościach, jak, przykładowo, duża redukcja 

zapisów i niewielki zapis na Obligacje, powodujący, iż liczba Obligacji wynikła z alokacji będzie mniejsza niż 

jeden, nie dojdzie do przydzielenia Inwestorowi jakiejkolwiek Obligacji. 

Zwrot środków pieniężnych: 

W przypadku: 

 nieprzydzielenia, w wyniku redukcji zapisów, Inwestorowi całości lub części Obligacji, na które złożył 

zapis; 

 złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu; lub 

 skutecznego uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu 

—wpłacona przez Inwestora kwota zostanie mu zwrócona w sposób określony w formularzu zapisu nie później 

niż w terminie 7 dni odpowiednio od daty przydziału Obligacji lub daty poinformowania o niedojściu emisji do 

skutku, bez żadnych odsetek lub odszkodowań. 

5.1.5. Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu 

Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu, o ile zostaną ustanowione, zostaną podane w Ostatecznych 

Warunkach Oferty. W przypadku ustanowienia maksymalnej wielkości zapisu, zapisy przekraczające tę 

wielkość będą wywierały skutki zapisów opiewających na maksymalną wielkość zapisu. 

5.1.6. Sposób i terminy wnoszenia wpłat na Obligacje oraz dostarczenie Obligacji 

(a) Sposób i terminy wnoszenia wpłat na Obligacje 

Zapis powinien być opłacony w chwili składania zapisu na Obligacje, w pełnej wysokości wynikającej z 

iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i Ceny Emisyjnej powiększonej o ewentualną prowizję podmiotu, za 

pośrednictwem którego składany jest zapis. Płatność na Obligacje  musi być dokonana w PLN, zgodnie z 
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regulacjami obowiązującymi u Oferującego lub podmiotów biorących udział w Ofercie wchodzących w skład 

konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie konsorcjum zostanie powołane.  Opłacenie zapisu na Obligacje ze 

środków będących na rachunku inwestycyjnym Inwestora może nastąpić jedynie poprzez wykorzystanie 

niezablokowanych, dostępnych środków pieniężnych zdeponowanych na ww. rachunku. 

Skutkiem braku dokonania wpłaty w określonym terminie lub wpłaty w niepełnej wysokości będzie nieważność 

całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia Inwestorowi jakiejkolwiek Obligacji. 

(b) Dostarczenie Obligacji 

Prawa z Obligacji powstaną po dokonaniu przydziału Obligacji, z chwilą zarejestrowania Obligacji po raz 

pierwszy w Ewidencji lub Depozycie. Dzień Emisji jest dniem powstania praw z Obligacji. Informacja o 

przewidywanym Dniu Emisji oraz o miejscu rejestracji Obligacji w Dniu Emisji zostanie podana w 

Ostatecznych Warunkach Oferty. 

W przypadku Obligacji zapisanych w Ewidencji, Obligacje te będą zapisane w Ewidencji do: (a) Dnia 

Rejestracji; albo (b) dnia umorzenia Obligacji—w zależności od tego, który z tych dni nastąpi pierwszy. Po Dniu 

Emisji Emitent podejmie niezbędne starania w celu rejestracji tych Obligacji w Depozycie. 

W przypadku Obligacji zarejestrowanych w Depozycie, Obligacje te będą zarejestrowane w Depozycie do dnia 

ich umorzenia. 

5.1.7. Sposób i data podania wyników oferty do publicznej wiadomości 

Wyniki Oferty danej serii Obligacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego 

Emitenta w terminie dwóch tygodnia od dnia zakończenia subskrypcji, zgodnie z Regulaminem ASO. 

5.1.8. Procedura wykonania prawa pierwokupu, zbywalności praw do subskrypcji papierów wartościowych 

oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały 

wykonane 

Z Obligacjami nie są związane jakiekolwiek prawa pierwokupu lub prawa do subskrypcji papierów 

wartościowych. 

5.2. Zasady dystrybucji i przydziału 

5.2.1. Rodzaje inwestorów, którym oferowane są Obligacje 

Z zastrzeżeniem poniższego akapitu, osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są zarówno 

rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, niebędące klientem profesjonalnym w 

rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w tym: (i) osoby fizyczne posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) osoby prawne oraz (iii) jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. 

Zważywszy, iż zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na ASO, Obligacje mogą zostać 

zaoferowane i przydzielone firmie inwestycyjnej, będącej klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 3 pkt 39b 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która na mocy umowy z Emitentem zobowiąże się do 

wspomagania płynności obrotu obligacjami w ramach pełnienia funkcji animatora rynku, o której mowa w 

regulacjach ASO. 

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski. 

5.2.2. Procedura zawiadamiania subskrybentów o liczbie przydzielonych Obligacjach wraz ze wskazaniem, 

czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu przed dokonaniem zawiadomienia 

Po dokonaniu przydziału Obligacji zostaną one zapisane w Dniu Emisji w Ewidencji lub Depozycie. Inwestorzy 

zainteresowani uzyskaniem informacji o liczbie przydzielonych Obligacji winni skontaktować się z podmiotem 



IV. DOKUMENT OFERTOWY 

115 

przyjmującym zapis lub podmiotem prowadzący rachunek papierów wartościowych w przypadku rejestracji 

Obligacji bezpośrednio w Depozycie. Rozpoczęcie obrotu Obligacjami w ASO nie jest uzależnione od 

poinformowania Inwestorów o liczbie przydzielonych Obligacji.  

5.3. Cena 

5.3.1. Określenie spodziewanej ceny Obligacji lub metoda określania ceny i procedura jej podania do 

publicznej wiadomości oraz koszty i podatki 

Cena Emisyjna zostanie określona w Ostatecznych Warunkach Oferty. Ostateczne Warunki Oferty będą 

każdorazowo podawane do publicznej wiadomości raportem bieżącym Emitenta, jeśli będzie to wynikało z 

Regulaminu ASO, oraz w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta 

(www.  pocztowy.pl) oraz na stronie Oferującego (www.  ipopemasecurities.pl), w terminie umożliwiającym 

Inwestorom zapoznanie się z ich treścią, nie później jednak niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na 

Obligacje. 

Emitent może określić w Ostatecznych Warunkach Oferty stałą Cenę Emisyjną równą Wartości Nominalnej albo 

zmienną Cenę Emisyjną, która będzie zależeć od dnia, w jakim Inwestor złoży zapis na Obligacje (w takim 

przypadku Cena Emisyjna będzie rosnąć w kolejnych dniach przyjmowania zapisów, celem uwzględnienia 

kwoty odsetek narosłych od Dnia Otwarcia Subskrypcji). 

Na Datę Prospektu złożenie zapisu na Obligacje i jego opłacenie nie powoduje konieczności zapłaty przez 

Inwestorów podatków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem 

ewentualnych prowizji z tytułu złożenia zapisu na Obligacje pobieranych przez Oferującego lub inne podmioty, 

za pośrednictwem których składany jest zapis, a także opłat wiążących się z posiadaniem rachunku 

maklerskiego, takich jak opłata za prowadzenie rachunku, opłata za przelew, itp. 

5.4. Plasowanie i gwarantowanie 

5.4.1. Nazwa i adres koordynatora(-ów) całości i poszczególnych części Oferty 

Oferta koordynowana jest wyłącznie przez Oferującego, tj. IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie i 

adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa. Emitent nie przewiduje koordynowania części Oferty przez inne 

podmioty ani plasowania Oferty w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska. 

5.4.2. Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe 

Po Dniu Emisji, ale przed Dniem Rejestracji płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Agenta ds. 

Płatności, tj. IPOPEMA Securities S.A.  z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa. 

Przed Dniem Rejestracji jedynym podmiotem świadczącym usługi depozytowe będzie Depozytariusz, tj. 

IPOPEMA Securities S.A.  z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa. 

Od Dnia Rejestracji płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. Od Dnia Rejestracji 

jedynym podmiotem świadczącym usługi depozytowe będzie KDPW. 

5.4.3. Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji oraz nazwa i adres podmiotów, które 

podjęły się plasowania oferty 

Do Daty Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną i nie planuje zawierania 

takich umów. W przypadku zawarcia takich umów Emitent poinformuje o tym fakcie w formie aneksu do 

Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, a aneks będzie zawierał informacje o 

warunkach danej umowy. 
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Podmiotem zobowiązanym do plasowania Oferty na zasadzie „dołożenia wszelkich starań” jest Oferujący. 

Prowizja za plasowanie uzależniona jest od liczby Obligacji wyemitowanych w ramach danej Oferty oraz 

uzyskanych ostatecznych parametrów emisji. Emitent szacuje, iż wyniesie ona nie więcej niż 1,9% dla Obligacji 

Podporządkowanych oraz 1,5% w przypadku Obligacji Niepodporządkowanych w zależności od uzyskanych 

parametrów dla poszczególnych serii Obligacji. 

5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji. 

Do Daty Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 

6. DOPUSZCZENIE OBLIGACJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1. Wniosek o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym 

Nie dotyczy. Emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym. 

Po Dniu Emisji Emitent podejmie niezbędne starania w celu wprowadzenia Obligacji do ASO. Emitent zamierza 

ubiegać się o wprowadzenie do ASO każdej serii Obligacji emitowanej na podstawie Prospektu. Dla uniknięcia 

wątpliwości niewprowadzenie Obligacji do ASO nie stanowi naruszenia Warunków Emisji. 

6.2. Pozostałe rynki regulowane lub rynki równoważne 

Nie dotyczy. Na Datę Prospektu nie istnieją żadne rynki regulowane lub rynki równoważne, na których 

dopuszczono do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co Obligacje. 

6.3. Nazwa i adres animatorów 

Do Daty Prospektu Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji animatora dla Obligacji. Emitent zamierza 

zawrzeć taką umowę w przyszłości, przed wprowadzeniem obligacji do ASO. 

7. INFORMACJE DODATKOWE 

7.1. Doradcy Emitenta 

Opis zakresu działań doradców Emitenta został zamieszczony w punkcie IV.3.1 Prospektu. 

7.2. Pozostałe informacje zbadane lub przejrzane przez biegłych rewidentów 

Poza badaniem historycznych informacji finansowych Emitenta, o których mowa w punkcie III.11.1 Prospektu 

żadne inne informacje zamieszczone w Prospekcie nie były poddane badaniu ani przeglądowi biegłego 

rewidenta. 

7.3. Oświadczenia ekspertów 

Emitent w Prospekcie nie zamieszczał oświadczeń ani też raportów osoby określanej jako ekspert. 

7.4. Informacje od osób trzecich 

W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały 

dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim Emitent był tego świadom oraz w jakim mógł to ocenić na 

podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto żadnych faktów, które sprawiłyby, że 

powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 

Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe zawarte w niniejszym Prospekcie zostały zaczerpnięte z wielu 

źródeł branżowych oraz źródeł niezależnych. Nie można zagwarantować poprawności i kompletności tych 

informacji. Informacje od osób trzecich obejmują publicznie źródła informacji, takie jak raporty, opracowania 
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oraz dane makroekonomiczne, finansowe i statystyczne publikowane przez GUS, Eurostat, KNF oraz NBP. 

Informacje zamieszczone w Prospekcie, których źródło nie zostało wyraźnie wskazane, pochodzą od Emitenta. 

Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane 

zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub 

ogólne, Bank nie weryfikował ich przez niezależne źródła. Nie przeprowadził również analiz adekwatności 

metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania 

szacunków i prognoz. 

7.5. Ratingi kredytowe 

Nie dotyczy. Na Datę Prospektu Emitentowi ani jego dłużnym papierom wartościowym nie przyznano ratingu 

kredytowego nadawanego na wniosek Emitenta lub we współpracy z Emitentem podczas procesu ratingowego.  

8. OPIS PROGRAMU 

8.1. Wstęp 

Obligacje emitowane są w ramach Programu ustanowionego przez Emitenta na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia nowego 

programu emisji obligacji, uchwały nr XI/16/X/2015 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 r. w 

sprawie zaopiniowania utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, 

uchwały nr D4/II/54/2015 Zarządu Emitenta z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia nowego Programu 

Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych oraz uchwały nr X2/V/18/DDS/2016 Zarządu Emitenta z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie skierowania publicznej emisji obligacji Banku do inwestorów detalicznych. 

Prospekt został sporządzony jedynie w związku z ofertą publiczną Obligacji i będą one emitowane tylko w 

drodze oferty publicznej na podstawie Prospektu. Wszystkie Oferty w ramach Programu będą miały charakter 

wyłącznie ofert publicznych objętych prospektem emisyjnym podstawowym. 

Obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub wielu seriach jako: (i) obligacje zwykle lub (ii) obligacje 

podporządkowane zgodnie z art. 22 Ustawy O obligacjach oraz art. 127 Prawa Bankowego. Obligacje będą 

obligacjami niezabezpieczonymi. 

Obligacje nie będą miały postaci dokumentu i będą mogły być: (i) od Dnia Emisji zapisywane w Ewidencji 

prowadzonej przez Depozytariusza, a następnie przerejestrowywane do depozytu papierów wartościowych 

prowadzonego przez KDPW, albo (ii) lub zarejestrowane bezpośrednio w Dniu Emisji w Depozycie. Po Dniu 

Emisji Emitent podejmie niezbędne starania w celu wprowadzenia Obligacji do ASO. 

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu oraz 

Ostatecznych Warunków Oferty publikowanych przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje. 

Ostateczne Warunki Oferty będą miały zastosowanie wyłącznie do danej serii Obligacji. Ostateczne Warunki 

Oferty będą zawierały następujące informacje: 

1) wstęp; 

2) oświadczenie na podstawie art. 26 ust. 5 Rozporządzenia o Prospekcie; 

3) Podstawowe informacje o Obligacjach, obejmujące: 

a. wskazanie uchwały emisyjnej danej serii Obligacji; 

b. serię; 

c. rodzaj Obligacji; 

d. maksymalną liczbę Obligacji proponowanych do nabycia; 

e. Dzień Otwarcia Subskrypcji; 

f. miejsce rejestracji Obligacji w Dniu Emisji; 

g. Dni Płatności Odsetek; 
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h. Dzień Ostatecznego Wykupu; 

i. rodzaj oprocentowania; 

j. stopę procentową; 

k. marżę; 

l. Stopę Bazową oraz długość okresu na potrzeby wyliczenia Stopy Bazowej, oraz ewentualnie Stopę 

Procentową dla pierwszego Okresu Odsetkowego; 

m. Banki Referencyjne; 

n. podmiot przechowujący wydruki dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na 

Stronie Internetowej w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach; 

4) Pozostałe informacje, obejmujące: 

a. rentowność Obligacji; 

b. liczbę oferowanych Obligacji; 

c. Cenę Emisyjną; 

d. wielkość minimalnego zapisu; 

e. wielkość maksymalnego zapisu; 

f. termin zakończenia przyjmowania zapisów; 

g. termin przydziału; 

h. podmiot, za pośrednictwem którego dokonywany jest przydział; 

i. zasady redukcji; 

j. ograniczenie liczby składanych zapisów; 

k. przewidywany Dzień Emisji; 

l. przewidywany termin podania wyników Oferty Obligacji do publicznej wiadomości; 

m. Okresy Odsetkowe; 

n. ewentualne rynki równoległe lub równoważne, na których dopuszczono do obrotu papiery 

wartościowe tej samej klasy, co Obligacje; 

o. animatora rynku; 

p. ewentualne ratingi kredytowe; 

q. miejsce oraz datę podpisania Ostatecznych Warunków Oferty. 

Wspólne zasady mające zastosowanie do Obligacji wszystkich serii emitowanych na podstawie niniejszego 

Prospektu zostały opisane w Parametrach Programu zamieszczonych poniżej. 

8.2. Parametry Programu 

PARAMETRY PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI 

O WARTOŚCI DO 1.000.000.000 PLN 

BANK POCZTOWY S.A. 

Poniżej zamieszczono znane na Datę Prospektu informacje, dane i parametry programu emisji Obligacji o 

maksymalnej wartości do 1.000.000.000 PLN emitowanych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

przy ul. Jagiellońskiej 17, 89-959 Bydgoszcz, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000010821, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego: 110.132.880 PLN, NIP: 554-031-42-71. 

Szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 Ustawy o Ofercie Publicznej zostaną określone w 

Ostatecznych Warunkach Oferty. Ostateczne Warunki Oferty zostaną opublikowane przez Emitenta w ten sam 

sposób, co Prospekt, tj. na stronie internetowej Emitenta (www. .pocztowy.pl) oraz na stronie Oferującego (www.  

ipopemasecurities.pl). 

Niniejsze Parametry Programu stanowią część Prospektu i powinny być analizowane łącznie z pozostałymi 

częściami Prospektu, Ostatecznymi Warunkami Oferty oraz wszelkimi aneksami i komunikatami 

aktualizującymi do Prospektu. 
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1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

1.1. W niniejszych Parametrach Programu: 

„Agent ds. Płatności” oznacza IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 

00-107 Warszawa. 

„ASO”  oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez GPW w ramach 

systemu Catalyst. 

„Banki Referencyjne” dla Obligacji o oprocentowaniu zmiennym – oznacza banki referencyjne 

wskazane w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

„BRRD” Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 

2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych 

oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do 

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę 

Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 

2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. U. L z 

12.06.2014, str. 190, ze zm.). 

„Certyfikat 

Rezydencji” 

oznacza ważny i aktualny certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 26 

ust. 1 UPDOP i art. 29 ust. 2 UPDOF. 

„Depozyt” oznacza depozyt papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi prowadzony przez KDPW. 

„Depozytariusz” oznacza IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 

00-107 Warszawa, pełniący funkcję podmiotu prowadzącego Ewidencję. 

„Dzień Emisji” oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną po raz pierwszy zapisane w 

Ewidencji lub Depozycie. Przewidywany Dzień Emisji wskazany jest w 

Ostatecznych Warunkach Oferty. 

„Dzień Ostatecznego 

Wykupu” 

oznacza wskazany w Ostatecznych Warunkach Oferty, w którym Kwota 

Wykupu staje się należna i płatna. 

„Dzień Otwarcia 

Subskrypcji” 

oznacza pierwszy dzień okresu przyjmowania zapisów na Obligacje, 

wskazany w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

„Dzień Płatności 

Odsetek” 

oznacza dzień wskazany w Ostatecznych Warunkach Oferty, w którym dana 

Kwota Odsetek jest należna i płatna, przy czym ostatni Dzień Płatności 

Odsetek będzie przypadał w Dniu Wykupu. 

„Dzień Płatności” oznacza w zależności od przypadku: (i) Dzień Płatności Odsetek, (ii) Dzień 

Wykupu lub (iii) każdy inny dzień, w którym ma nastąpić płatność 

jakiejkolwiek Kwoty do Zapłaty zgodnie z Warunkami Emisji lub Ustawą o 

Obligacjach. 

„Dzień Rejestracji” oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy 

w Depozycie. W przypadku Obligacji, w odniesieniu do których Emitent w 

Ostatecznych Warunkach Oferty wskaże Depozyt jako miejsce rejestracji 

Obligacji w Dniu Emisji, Dniem Rejestracji jest Dzień Emisji. 

„Dzień Roboczy” oznacza: (i) przed Dniem Rejestracji – dzień (inny niż sobota, niedziela lub 

inny dzień ustawowo wolny od pracy), w którym Depozytariusz prowadzi 

działalność umożliwiającą przenoszenie praw z Obligacji i dokonywanie 

płatności z tytułu Obligacji; (ii) od Dnia Rejestracji – dzień (inny niż sobota, 

niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy), w którym KDPW oraz 

podmioty prowadzące Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki 
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Zbiorcze prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie praw z Obligacji 

i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji. 

„Dzień Ustalenia 

Stopy Procentowej” 

dla Obligacji o oprocentowaniu zmiennym – oznacza dzień przypadający na 

3 (trzy) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w 

którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa. 

„Dzień Ustalenia 

Uprawnionych” 

oznacza dzień, według którego ustala się krąg Obligatariuszy uprawnionych 

do świadczeń z tytułu Obligacji, które są płatne w danym Dniu Płatności, tj. 

odpowiednio: 

 przed Dniem Rejestracji – (a) nie później niż 5. (piątego) Dnia 

Roboczego przed Dniem Płatności; albo (b) dzień 

natychmiastowego wykupu Obligacji określony w punkcie 10, a w 

przypadku, gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia 

Uprawnionych zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami 

wewnętrznymi Depozytariusza, inny najbliższy Dzień Roboczy 

przypadający po takim dniu; 

 od Dnia Rejestracji – (a) nie później niż 5. (piątego) Dnia 

Roboczego przed Dniem Płatności; albo (b) dzień 

natychmiastowego wykupu Obligacji określony w punkcie 10, a w 

przypadku, gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia 

Uprawnionych zgodnie z przepisami prawa lub Regulacjami 

KDPW, inny najbliższy Dzień Roboczy przypadający po takim 

dniu. 

„Dzień Wcześniejszego 

Wykupu” 

oznacza dzień, w którym na podstawie przepisów prawa lub Warunków 

Emisji Kwota Wykupu stanie się należna i płatna przed Dniem Ostatecznego 

Wykupu. 

„Dzień Wykupu” oznacza w zależności od przypadku: (i) Dzień Wcześniejszego Wykupu; 

albo (ii) Dzień Ostatecznego Wykupu. 

„Emitent” oznacza Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 

89-959 Bydgoszcz. 

„Ewidencja” oznacza ewidencję w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach 

prowadzoną przez Depozytariusza na podstawie wewnętrznych regulacji 

Depozytariusza oraz umowy zawartej pomiędzy Depozytariuszem a 

Emitentem, wraz z ewentualnymi zmianami, która zostanie zawarta nie 

później niż przed rozpoczęciem subskrypcji pierwszej serii Obligacji 

oferowanych na podstawie Prospektu. 

„GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 

„KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 

„KNF” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. 

„Kwota do Zapłaty” oznacza w zależności od przypadku, Kwotę Odsetek, Kwotę Wykupu, którą 

Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji, jest zobowiązany zapłacić 

Obligatariuszowi w danym Dniu Płatności lub jakąkolwiek inną kwotę, którą 

Emitent na podstawie Warunków Emisji zobowiązany jest zapłacić 

Obligatariuszowi.  

„Kwota Odsetek” oznacza kwotę odsetek płatną przez Emitenta od jednej Obligacji 

Obligatariuszowi w każdym Dniu Płatności Odsetek, za dany Okres 

Odsetkowy obliczoną zgodnie z Warunkami Emisji. 

„Kwota Wykupu” oznacza kwotę, po jakiej następuje wykup jednej Obligacji równą Wartości 
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Nominalnej. 

„Marża” dla Obligacji o oprocentowaniu zmiennym – oznacza marżę odsetkową 

wskazaną w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

„Obligacje 

Niepodporządkowane” 

oznacza Obligacje wskazane jako niepodporządkowane w Ostatecznych 

Warunkach Oferty. 

„Obligacje 

Podporządkowane” 

oznacza Obligacje wskazane jako podporządkowane w Ostatecznych 

Warunkach Oferty. 

„Obligacje” oznacza obligacje serii wskazanej w Ostatecznych Warunkach Oferty 

emitowane przez Emitenta na podstawie Prospektu. 

„Obligatariusz” oznacza: (i) przed Dniem Rejestracji – podmiot wskazany w Ewidencji jako 

posiadacz Obligacji; albo (ii) od Dnia Rejestracji – podmiot, na którego 

Rachunku Papierów Wartościowych zapisane są prawa z co najmniej jednej 

Obligacji lub osobę wskazaną przez posiadacza Rachunku Zbiorczym, na 

którym zapisane są prawa z co najmniej jednej Obligacji, jako uprawnioną z 

tej Obligacji. 

„Okres Odsetkowy” oznacza okres od Początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie) do 

pierwszego Dnia Płatności Odsetek (bez tego dnia) i każdy następny okres 

od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek 

(bez tego dnia), przy czym ostatni okres odsetkowy będzie się kończył w 

Dniu Wykupu (bez tego dnia). 

„Ostateczne Warunki 

Oferty” 

szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, których wzór stanowi Załącznik 2 do Prospektu. 

„Początek Pierwszego 

Okresu Odsetkowego” 

oznacza: (i) dla Obligacji, których cena emisyjna jest stała i równa Wartości 

Nominalnej – Dzień Emisji; albo (ii) dla Obligacji, których cena emisyjna nie 

jest stała i jest uzależniona od dnia złożenia zapisu – Dzień Otwarcia 

Subskrypcji. 

„Parametry 

Programu” 

oznacza niniejszy punkt IV.8.2 Prospektu. 

„Prawo Bankowe” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.: Dz. U. z 

2015 r., poz. 128, ze zm.). 

„Prawo 

Restrukturyzacyjne” 

oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2015 r., poz. 978, ze zm.). 

„Prawo 

Upadłościowe” 

oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 

2015 r., poz. 233, ze zm.). 

„Program” oznacza program emisji obligacji o maksymalnej wartości do 1.000.000.000 

PLN, ustanowiony na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia 

nowego programu emisji obligacji, uchwały nr XI/16/X/2015 Rady 

Nadzorczej Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania 

utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji 

podporządkowanych, uchwały nr D4/II/54/2015 Zarządu Emitenta z dnia 16 

grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w 

tym obligacji podporządkowanych oraz uchwały nr X2/V/18/DDS/2016 

Zarządu Emitenta z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie skierowania 

publicznej emisji obligacji Banku do inwestorów detalicznych. 

„Prospekt” oznacza prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez Emitenta w 

formie jednolitego dokumentu i zatwierdzony przez KNF w dniu 16 maja 

2016 r. w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach 
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Programu, wraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. 

„Przypadek 

Naruszenia” 

ma znaczenie nadane w punkcie 5.4. 

„Rachunek Papierów 

Wartościowych” 

oznacza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są prawa z 

Obligacji, prowadzony dla danego Obligatariusza przez uprawnione 

podmioty w sposób określony w art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi. 

„Rachunek Zbiorczy” oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi. 

„Regulacje KDPW” oznacza Szczegółowe Zasady, Regulamin KDPW oraz wszelkie inne mające 

zastosowanie regulacje wydane przez KDPW. 

„Regulamin ASO” oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu 

przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (ze 

zm.). 

„Regulamin KDPW” oznacza obowiązującym w danym czasie regulamin KDPW uchwalany 

przez radę nadzorczą KDPW na podstawie art. 50 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi. 

„Rozporządzenie 

CRR” 

oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie 

(UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1). 

„Stopa Bazowa” dla Obligacji o oprocentowaniu zmiennym – oznacza stopę procentową 

WIBOR podaną przez agencję informacyjną Thomson Reuters 

(http://reuters.pl/tr/quotes/wibor.action) lub każdego jej oficjalnego 

następcę, dla depozytów złotówkowych o długości okresu wskazanego w 

Ostatecznych Warunkach Oferty, z kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub 

około tej godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej lub 

inną stopę procentową, która zastąpi powyższą stopę procentową. 

W przypadku, gdy powyższa stopa nie będzie dostępna, Emitent zwróci się, 

bez zbędnej zwłoki, do Banków Referencyjnych o podanie stopy 

procentowej dla depozytów złotowych, o długości wskazanej w 

Ostatecznych Warunkach Oferty, oferowanej przez każdy z Banków 

Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku 

międzybankowym i ustali, po odrzuceniu dwóch skrajnych notowań, stawkę 

referencyjną jako średnią arytmetyczną stóp podanych przez Banki 

Referencyjne, pod warunkiem, że co najmniej 4 (cztery) Banki Referencyjne 

podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie 

ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005% będzie 

zaokrąglone w górę). W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być 

określona zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie ona ustalona na 

poziomie ostatniej dostępnej Stopy Bazowej. Jeżeli Stopa Bazowa ustalona 

w sposób określony powyżej ma wartość ujemną, na potrzeby obliczenia 

Stopy Procentowej przyjmuje się, że ma ona wartość zero. 

„Stopa Procentowa” oznacza: (i) dla Obligacji o stałym oprocentowaniu – stałą stopę procentową 

wskazaną w Ostatecznych Warunkach Oferty, a (ii) dla Obligacji o 

oprocentowaniu zmiennym – zmienną stopę procentową ustalaną dla 

każdego Okresu Odsetkowego jako suma Stopy Bazowej oraz Marży, przy 

czym w przypadku Obligacji o oprocentowaniu zmiennym Emitent może 

ustalić w Ostatecznych Warunkach Oferty odmienną, stałą stopę procentową 

dla pierwszego Okresu Odsetkowego. 

„Strona Internetowa” oznacza stronę www. pocztowy.pl lub inną stronę internetową Emitenta, 

która ją zastąpi. O planowanej zmianie Strony Internetowej Emitent 
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zawiadomi Obligatariuszy zgodnie z punktem 13.1. 

„Szczegółowe Zasady” oznaczają Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych, tj. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1128/11 Zarządu KDPW z 

dnia 15 grudnia 2011 r. (ze zm.). 

„UPDOF” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012, poz. 361, ze zm.). 

„UPDOP” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 851, ze zm.). 

„Ustawa o Obrocie 

Instrumentami 

Finansowymi” 

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 84, ze zm.). 

„Ustawa o Ofercie 

Publicznej” 

oznacza ustawę z dnia 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 2013 r., poz. 

1382, ze zm.). 

„Ustawa 

o Obligacjach” 

oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 238). 

„Wartość Nominalna” oznacza wartość nominalną jednej Obligacji wynoszącą 100 PLN. 

„Warunki Emisji” oznacza warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o 

Obligacjach, sporządzone w formie jednolitego dokumentu, które zostaną 

opublikowane przez Emitenta w ten sam sposób, co Prospekt, tj. na stronie 

internetowej Emitenta (www. .pocztowy.pl) oraz na stronie Oferującego 

(www. ipopemasecurities.pl). 

 

1.2. W niniejszych Parametrach Programu: 

(a) odniesienia do punktu stanowią odniesienia do punktu niniejszych Parametrów Programu, 

(b) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu urzędowego obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

(c) wszelkie odniesienia do organów administracji państwowej lub innych organów władzy 

publicznej obejmują odniesienia do organów, które zastąpią dany organ administracji 

państwowej lub dany organ władzy publicznej, 

(d) odniesienia do przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia, regulaminu lub innych regulacji 

obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia, regulaminu lub 

innych regulacji ze zmianami lub innego przepisu, regulaminu lub regulacji, który zastąpi dany 

przepis, regulamin lub regulację. 

1.3. Tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych punktów zostały podane wyłącznie dla zwiększenia 

czytelności tekstu i nie wpływają na interpretację Parametrów Programu. 

1.4. W okresie: 

(a) od Dnia Emisji, ale przed Dniem Rejestracji – do Obligacji będą miały zastosowanie regulacje 

wewnętrzne Depozytariusza dotyczące Ewidencji, co każdorazowy Obligatariusz przyjmuje do 

wiadomości; w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tych regulacji 

a Warunkami Emisji, wiążące będą regulacje wewnętrzne Depozytariusza dotyczące 

Ewidencji; 
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(b) od Dnia Rejestracji – do Obligacji będą miały zastosowanie Regulacje KDPW, co 

każdorazowy Obligatariusz przyjmuje do wiadomości; w przypadku rozbieżności pomiędzy 

Regulacjami KDPW a Warunkami Emisji, wiążące będą Regulacje KDPW. 

2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 

2.1. Obligacje emitowane są na podstawie: 

(a) Ustawy o Obligacjach; 

(b) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2015 r. w 

sprawie ustanowienia nowego programu emisji obligacji; 

(c) uchwały nr XI/16/X/2015 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 

zaopiniowania utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji 

podporządkowanych; 

(d) uchwały nr D4/II/54/2015 Zarządu Emitenta z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia 

nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych; 

(e) uchwały nr X2/V/18/DDS/2016 Zarządu Emitenta z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

skierowania publicznej emisji obligacji Banku do inwestorów detalicznych; oraz 

(f) Uchwały Zarządu Emitenta wskazanej w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

2.2. Obligacje oferowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. 

3. OPIS OBLIGACJI 

3.1. Obligacje są niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela emitowanymi w serii. 

3.2. Obligacje mogą być emitowane jako Obligacje Podporządkowane albo Obligacje Niepodporządkowane. 

Rodzaj Obligacji zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach Oferty. 

3.3. Obligacje nie mają postaci dokumentu, a prawa z nich wynikające powstają w Dniu Emisji, z chwilą 

dokonania po raz pierwszy zapisu w Ewidencji lub Depozycie. Emitent w Ostatecznych Warunkach 

Oferty wskaże miejsce rejestracji Obligacji w Dniu Emisji. W przypadku Obligacji zapisanych w 

Ewidencji, będą one zapisane w Ewidencji do: 

(a) Dnia Rejestracji; albo 

(b) dnia umorzenia Obligacji 

w zależności od tego, który z tych dni nastąpi pierwszy. 

3.4. Na podstawie każdej Obligacji Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się 

wobec niego nieodwołalnie, bezpośrednio i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia polegającego na 

zapłacie Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, w sposób i terminach określonych w Warunkach Emisji. 

Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 

3.5. Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia zostanie wskazana w Ostatecznych 

Warunkach Oferty. Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone w postaci elektronicznej, na zasadach 

opisanych w Prospekcie. 

4. OBLIGACJE PODPORZĄDKOWANE 

4.1. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Obligacji Podporządkowanych. 

4.2. Obligacje Podporządkowane są obligacjami, o których mowa w art. 22 Ustawy o Obligacjach. 

Wierzytelności wynikające z Obligacji Podporządkowanych będą w przypadku upadłości lub likwidacji 
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Emitenta zaspokojone w ostatniej kolejności po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności 

niepodporządkowanych przysługujących wobec Emitenta wierzycielom niepodporządkowanym. 

4.3. Obligacje Podporządkowane są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składnika funduszy 

własnych w kapitale Tier II, o którym mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR. Po uzyskaniu zgody KNF 

na zakwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w kapitale Tier II, środki 

pozyskane z emisji Obligacji Podporządkowanych zostaną zaliczone do funduszy własnych. Emitent 

może swobodnie dysponować środkami pozyskanymi z emisji Obligacji, a w szczególności przeznaczyć 

je na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 

4.4. Obligacje Podporządkowane są niezabezpieczonymi, podporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta 

korzystającymi z jednakowego pierwszeństwa względem siebie i (z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa polskiego) będą przez Emitenta traktowane 

co najmniej na równi i proporcjonalnie ze wszystkimi innymi istniejącymi i przyszłymi, 

podporządkowanymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami Emitenta. 

4.5. Emitent może przeprowadzić wykup Obligacji Podporządkowanych przed Dniem Ostatecznego 

Wykupu na zasadach opisanych poniżej: 

4.5.1. Prawo do przeprowadzenia wykupu Obligacji Podporządkowanych przed Dniem Ostatecznego Wykupu 

przysługuje Emitentowi, jeżeli: 

(a) w terminie 3 (trzech) miesięcy od Dnia Emisji KNF nie wyda lub odmówi wydania zgody na 

zakwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w kapitale Tier II; albo 

(b) Obligacje Podporządkowane zostały zakwalifikowane jako instrument w kapitale Tier II 

zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia CRR oraz spełniony jest jeden z 

następujących warunków: 

 od Dnia Emisji upłynęło 5 lat, zaś KNF wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego 

wykupu zgodnie z art. 78 ust. 1 Rozporządzenia CRR; albo 

 od Dnia Emisji nie upłynęło 5 lat, zaś KNF wyraził zgodę na przeprowadzenie takiego 

wykupu zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Rozporządzenia CRR. 

4.5.2. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o zamiarze przeprowadzenia wykupu Obligacji Podporządkowanych 

zgodnie z niniejszym punktem 4.5 co najmniej na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed Dniem 

Wcześniejszego Wykupu. Emitent w zawiadomieniu wskaże Dzień Wcześniejszego Wykupu, który 

będzie przypadał w Dniu Płatności Odsetek. 

4.5.3. Wykup Obligacji Podporządkowanych, o którym mowa w punkcie 4.5.1(a) nie zostanie 

przeprowadzony, jeżeli KNF udzieli zgody na zakwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako 

instrumentu w kapitale Tier II przed Dniem Wcześniejszego Wykupu wskazanym w zawiadomieniu, o 

którym mowa w punkcie 4.5.2. W takim wypadku Emitent dokona stosownego zawiadomienia 

Obligatariuszy. 

4.5.4. Prawo do przeprowadzenia wykupu Obligacji Podporządkowanych, o którym mowa w punkcie 4.5.1(a) 

wygasa w przypadku: 

(a) udzielenia przez KNF zgody na zakwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako 

instrumentu w kapitale Tier II; lub 

(b) gdy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Emitentowi decyzji KNF odmawiającej 

udzielenia zgody na zakwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w 

kapitale Tier II, Emitent nie dokona zawiadomienia o wcześniejszym wykupie zgodnie z 

punktem 4.5.2; lub 

(c) gdy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin 3 (trzech) 

miesięcy na udzielenie zgody na zakwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako 
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instrumentu w kapitale Tier II, Emitent nie dokona zawiadomienia o wcześniejszym wykupie 

zgodnie z punktem 4.5.2. 

5. OBLIGACJE NIEPODPORZĄDKOWANE 

5.1. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Obligacji Niepodporządkowanych. 

5.2. Obligacje Niepodporządkowane nie mają określonego celu emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o 

Obligacjach. 

5.3. Obligacje Niepodporządkowane są niezabezpieczonymi, niepodporządkowanymi zobowiązaniami 

Emitenta korzystającymi z jednakowego pierwszeństwa względem siebie i (z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa polskiego) będą przez Emitenta traktowane 

co najmniej na równi i proporcjonalnie ze wszystkimi innymi istniejącymi i przyszłymi, 

niepodporządkowanymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami Emitenta. 

5.4. Wystąpienie i trwanie któregokolwiek z poniższych przypadków stanowi „Przypadek Naruszenia” w 

odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych: 

5.4.1. Brak płatności: Emitent nie dokonał jakiejkolwiek wymagalnej płatności należności głównej lub kwoty 

odsetek z tytułu jakichkolwiek obligacji emitowanych w ramach Programu (za wyjątkiem Obligacji 

Podporządkowanych). 

5.4.2. Niezgodność z prawem: Przepisy polskiego prawa mające zastosowanie do Emitenta albo decyzje 

organów administracyjnych spowodują, że emisja Obligacji Niepodporządkowanych lub płatności 

jakiejkolwiek kwoty z tytułu Obligacji Niepodporządkowanych będą niezgodne z prawem. 

5.4.3. Zarząd komisaryczny: KNF podejmie decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad Emitentem. 

5.4.4. Zawieszenie działalności: KNF podejmie decyzję o zawieszeniu działalności Emitenta w zakresie 

przyjmowania wkładów pieniężnych oraz prowadzenia rachunków tych wkładów lub w zakresie 

udzielania kredytów. 

5.4.5. Przejęcie: KNF podejmie decyzję o przejęciu Emitenta przez inny bank. 

5.4.6. Uchylenie zezwolenia lub zawiadomienie KNF: (i) KNF podejmie w stosunku do Emitenta decyzję o 

uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku oraz o jego likwidacji; lub (ii) Zarząd Emitenta, zgodnie z 

art. 158 ust. 1 Prawa Bankowego, zawiadomi KNF, że aktywa Emitenta nie wystarczają na 

zaspokojenie jego zobowiązań. 

5.4.7. Niewypłacalność: (i) Wystąpi zdarzenie faktyczne lub prawne skutkujące niewypłacalnością Emitenta w 

rozumieniu Prawa Upadłościowego albo zagrożeniem niewypłacalności Emitenta w rozumieniu Prawa 

Restrukturyzacyjnego; lub (ii) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub rozpocznie 

negocjacje z powodu trudności finansowych z jednym lub wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany 

zasad spłaty swojego długu. 

5.4.8. Wycofanie z obrotu: Obligacje Niepodporządkowane zostaną wycofane lub wykluczone z obrotu w 

ASO. 

5.5. Nie stanowią Przypadków Naruszenia: 

(a) zdarzenia opisane w punkcie 5.4, które wystąpiły przed dniem doręczenia żądania 

przedterminowego wykupu Obligacji złożonego przez Obligatariusza, lecz nie trwają dalej w 

tym dniu; 

(b) zdarzenia opisane w punktach 5.4.3 i 5.4.4, jeżeli: 

 stanowią one środek w zakresie zapobiegania kryzysom, środek w zakresie 

zarządzania kryzysowego lub zdarzenie bezpośrednio związane z zastosowaniem 

takiego środka w rozumieniu BRRD; oraz 
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 pomimo ich wystąpienia Emitent nadal wykonuje swoje zobowiązania wynikające z 

Obligacji. 

5.6. Po wystąpieniu Przypadku Naruszenia, bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten Przypadek 

Naruszenia odpowiedzialność, każdy Obligatariusz może żądać przeprowadzenia wykupu Obligacji 

Niepodporządkowanych przed Dniem Ostatecznego Wykupu na zasadach opisanych poniżej: 

(a) Obligatariusz powinien doręczyć Emitentowi (z kopią do Depozytariusza) pisemne żądanie 

przedterminowego wykupu określonej liczby Obligacji Niepodporządkowanych posiadanych 

przez tego Obligatariusza, wskazując Przypadek Naruszenia uzasadniający to żądanie; 

(b) Emitent jest zobowiązany wykupić Obligacje Niepodporządkowane objęte żądaniem 

Obligatariusza w terminie 6 (sześciu) Dni Roboczych od dnia doręczenia żądania Emitentowi; 

(c) od Dnia Rejestracji warunkiem skuteczności żądania, o którym mowa w niniejszym 

punkcie 5.6, jest załączenie do żądania oryginału świadectwa depozytowego, którego 

wystawienie skutkowało blokadą wszystkich Obligacji Niepodporządkowanych objętych 

żądaniem, z terminem ważności nie krótszym niż 60 dni od dnia wystąpienia najpóźniejszego z 

Przypadków Naruszenia, na które powołuje się Obligatariusz. 

6. DEPOZYT, PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI, NOTOWANIA 

6.1. Emitent podejmie niezbędne starania w celu rejestracji Obligacji w Depozycie oraz wprowadzenia ich 

do ASO. Dla uniknięcia wątpliwości brak rejestracji Obligacji w Depozycie lub niewprowadzenie ich 

do ASO nie stanowi naruszenia Warunków Emisji. 

6.2. W Dniu Rejestracji Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie na zasadach określonych w Ustawie 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz odpowiednich Regulacjach KDPW. Obligacje będą 

zarejestrowane w Depozycie do dnia ich umorzenia. 

6.3. Przenoszenie praw z Obligacji następuje: 

(a) w okresie od Dnia Emisji, ale przed Dniem Rejestracji – z chwilą dokonania przez 

Depozytariusza wpisu do prowadzonej przez niego Ewidencji; wpis do Ewidencji nastąpi na 

podstawie zawiadomienia Depozytariusza przez zbywcę lub nabywcę Obligacji o czynności 

prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji i doręczenia 

odpowiednio Depozytariuszowi wiarygodnego dowodu dokonania takiej czynności i spełnieniu 

przez nabywcę wewnętrznych regulacji Depozytariusza; w przypadku, gdy nabycie Obligacji 

nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych 

Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy po doręczeniu 

Depozytariuszowi wiarygodnego dowodu zajścia takiego zdarzenia; 

(b) w okresie od Dnia Rejestracji – zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi oraz Regulacjami KDPW. 

7. OPROCENTOWANIE 

7.1. Obligacje są oprocentowane od Początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wykupu 

(bez tego dnia) według Stopy Procentowej. 

7.2. Oprocentowanie Obligacji może być stałe lub zmienne. Rodzaj oprocentowania wskazany jest w 

Ostatecznych Warunkach Oferty. 

7.3. W Dniu Płatności Odsetek Emitent zapłaci na rzecz Obligatariusza Kwotę Odsetek za Okres 

Odsetkowy, który zakończył się w tym Dniu Płatności Odsetek. 

7.4. Emitent, po obliczeniu Kwoty Odsetek, zawiadomi o jej wysokości: 

(a) w okresie od Dnia Emisji, ale przed Dniem Rejestracji – Depozytariusza, który zawiadomi 

niezwłocznie Obligatariuszy o wysokości Kwoty Odsetek; albo 
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(b) w okresie od Dnia Rejestracji – KDPW. 

7.5. W okresie od dnia wprowadzenia Obligacji do ASO Emitent będzie przekazywał organizatorowi ASO 

tabele odsetkowe zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ASO. 

7.6. Kwota Odsetek zostanie ustalona według następujących zasad: 

(a) Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego zgodnie z 

następującym wzorem: 

 

gdzie: 

KO oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy; 

N oznacza Wartość Nominalną; 

SP oznacza Stopę Procentową ustaloną dla danego Okresu Odsetkowego; 

LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym. 

(b) W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres 

Odsetkowy wynikający z Dni Płatności Odsetek wskazanych w Ostatecznych Warunkach 

Oferty, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od Początku 

Pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie; w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego) 

albo poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie; w przypadku Okresu Odsetkowego 

innego niż pierwszy Okres Odsetkowy) do ostatniego dnia danego skróconego Okresu 

Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). 

8. WYKUP 

8.1. Z zastrzeżeniem punktu 4.5 (w odniesieniu do Obligacji Podporządkowanych), punktu 5.6 

(w odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych) oraz bezwzględnie wiążących przepisów prawa, 

każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Ostatecznego Wykupu poprzez zapłatę 

Kwoty Wykupu. 

8.2. Z zastrzeżeniem punktu 5.6 w odniesieniu do Obligacji Niepodporządkowanych, Warunki Emisji nie 

przyznają Obligatariuszom prawa do żądania od Emitenta wykupu Obligacji przed Dniem Ostatecznego 

Wykupu. 

9. PŁATNOŚCI 

9.1. Emitent będzie dokonywał płatności z tytułu Obligacji bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń z 

wierzytelnościami przysługującymi mu w stosunku do Obligatariusza. 

9.2. Przy dokonywaniu obliczeń płatności z tytułu Obligacji, wszystkie wielkości określone w procentach 

będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności określone w złotych będą 

zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym połowy będą zaokrąglane w górę). 

9.3. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa 

obowiązujących w dniu dokonywania płatności. 

9.4. Niezapłacenie danej Kwoty do Zapłaty we właściwym Dniu Płatności skutkuje powstaniem po stronie 

Emitenta, jako dłużnika, zobowiązania do płatności odsetek ustawowych za czas opóźnienia 

w wysokości określonej w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). 

365
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9.5. Jeśli płatność z tytułu Obligacji będzie miała nastąpić w dniu, który nie jest Dniem Roboczym, płatność 

taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. Obligatariuszowi nie będą 

przysługiwały odsetki z tego tytułu. 

9.6. Postanowienia niniejszego punktu 9.6 będą miały zastosowanie do Obligacji od Dnia Emisji, ale przed 

Dniem Rejestracji: 

(a) Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty dokonywane będą za pośrednictwem Agenta ds. Płatności 

w drodze przelewu na rachunek bankowy Obligatariusza, który powinien zostać wskazany 

przez Obligatariusza Agentowi ds. Płatności najpóźniej w Dniu Ustalania Praw. 

(b) Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba Agenta ds. Płatności. 

9.7. Postanowienia niniejszego punktu 9.7 będą miały zastosowanie od Dnia Rejestracji: 

(a) Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz 

podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze poprzez 

przelew właściwej Kwoty do Zapłaty we właściwym Dniu Płatności. 

(b) Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu 

prowadzącego rachunek, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z posiadanych 

przez niego Obligacji. 

10. LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCENIE 

Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w: 

(a) dniu otwarcia likwidacji Emitenta, lub 

(b) dniu połączenia z udziałem Emitenta, podziału z udziałem Emitenta lub przekształcenia 

Emitenta, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z 

Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 

11. PODATKI 

11.1. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, 

chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania wymagane jest przepisami prawa. 

11.2. Jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek potrącenia lub pobrania jakiegokolwiek podatku, a 

Obligatariusz nie przekaże: 

(a) od Dnia Emisji, ale przed Dniem Rejestracji – Depozytariuszowi; albo 

(b) od Dnia Rejestracji – podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub 

Rachunek Zbiorczy 

—w każdym przypadku najpóźniej w Dniu Ustalenia Uprawnionych, informacji i dokumentów, w tym 

w szczególności aktualnego (w rozumieniu właściwych przepisów prawa) Certyfikatu Rezydencji, 

niezbędnych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania lub zwolnienia z 

opodatkowania, podatek zostanie pobrany lub potrącony w pełnej wysokości wynikającej z przepisów 

prawa. 

11.3. Jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania lub potrącenia 

jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych, Emitent, Depozytariusz ani 

KDPW nie będą zobowiązani do dokonania na rzecz Obligatariuszy zapłaty jakichkolwiek kwot 

wyrównujących pobrane lub potrącone podatki, opłaty lub inne należności publicznoprawne, ani 

jakichkolwiek innych płatności. 
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12. ZAWIADOMIENIA 

12.1. Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą zamieszczane na Stronie 

Internetowej. W przypadku, gdy dane zawiadomienie zawiera informację podlegającą przekazaniu do 

publicznej wiadomości zgodnie z Regulaminem ASO, zawiadomienie to zostanie sporządzone i 

opublikowane w formie raportu bieżącego zgodnie z Regulaminem ASO. 

12.2. Wszelkie zawiadomienia od Obligatariusza do Emitenta będą dokonywane poprzez wysłanie listu 

poleconego lub przesyłki kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru, na następujący adres: 

Bank Pocztowy S.A. 

Centrala – Biuro w Warszawie 

ul. Puławska 111B 

02-707 Warszawa 

12.3. Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń. Zawiadomienie takie będzie 

skuteczne w terminie 5 Dni Roboczych od zawiadomienia dokonanego zgodnie z punktem 12.1. 

12.4. Wszelkie zawiadomienia od Obligatariusza do Depozytariusza lub Agenta ds. Płatności będą 

dokonywane poprzez wysłanie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na następujący adres: 

IPOPEMA Securities S.A. 

ul. Próżna 9 

00-107 Warszawa 

13. ZMIANA WARUNKÓW EMISJI 

13.1. Zmiany Warunków Emisji mogą nastąpić jedynie w następstwie jednobrzmiących porozumień 

zawartych przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy. 

13.2. Emitent może jednostronnie zmienić Warunki Emisji w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 2 Ustawy o 

Obligacjach. 

13.3. W przypadku wprowadzenia zmian do Parametrów Programu w drodze aneksu do Prospektu, nie będą 

one miały zastosowania do Obligacji wyemitowanych przed datą opublikowania tego aneksu. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

14.1. Obligacje podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać wykładni Warunków Emisji. 

14.2. Wszelkie spory związane z Obligacjami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Emitenta. 

14.3. Podmiot przechowujący wydruki dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na Stronie 

Internetowej w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach zostanie wskazany w Ostatecznych 

Warunkach Oferty. 
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V. ZAŁĄCZNIKI 

1. DEFINICJE I SKRÓTY 

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w innych częściach Prospektu, mają znaczenie 

nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej. Definicje nie wskazane poniżej znajdują się w 

Parametrach Programu, które stanowią punkt IV.8.2 niniejszego Prospektu. 

„ASO” Alternatywny system obrotu instrumentami dłużnymi organizowany przez 

GPW w ramach Catalyst 

„Bank Pocztowy”, „Bank”, 

„Emitent” 

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy wraz z 

pozostałymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy, o ile z kontekstu nie 

wynika inaczej 

„BFG” Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

„Cena Emisyjna” Cena emisyjna jednej Obligacji wskazana w Ostatecznych Warunkach 

Oferty 

„Centrum Operacyjne” Centrum Operacyjne sp. z o.o., spółka zależna, której Bank powierzył 

obsługę procesów operacyjnych związanych ze sprzedażą produktów 

bankowych oraz administrowaniem produktami depozytowymi i 

kredytowymi 

„CRD”, „CRD IV” Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych 

do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 

2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. 

U. L 176 z 27.06.2013, str. 338) 

„Data Prospektu” Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

„EBC” Europejski Bank Centralny (ang. European Central Bank). 

„EUR”, „euro” Euro – jednostka monetarna w państwach tworzących strefę euro w Unii 

Europejskiej 

„Grupa” Emitent wraz z jednostkami zależnymi 

„Inwestor” Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 

prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, 

nie będący klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi, będąca zarówno rezydentem, jak i 

nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. 

„Kodeks Cywilny” Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 121, ze zm.) 

„KRS” Krajowy Rejestr Sądowy 

„KSH” Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) 

„Księga Bankowa” Pozycje bilansowe i pozabilansowe Banku, które nie zostały 

zaklasyfikowane do Księgi Handlowej 

„Księga Handlowa” Portfel aktywów i transakcji pozabilansowych zawartych w celu uzyskania 
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zysków z krótkoterminowych wahań czynników rynkowych 

„Mikrooddziały” Rodzaj placówek Banku w ramach jego sieci dystrybucji, punkty 

wyodrębnione w placówkach pocztowych, posiadające pełną dostępność do 

baz, systemów i aplikacji bankowych, obsługiwane przez pracowników 

Banku 

„MSR 39” Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 „Instrumenty finansowe: 

ujmowanie i wycena” 

„MSSF” Określone w art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania 

międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. U. UE L 243 z 

11.09.2002, str. 1, ze zm.) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i odnoszące się 

do nich Interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji oraz Komitetu ds. 

Międzynarodowej Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej, przyjęte 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku 

przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady (Dz. U. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, ze zm.) 

„Obligacje” W zależności od przypadku: (i) wszystkie obligacje emitowane na 

podstawie Prospektu; albo (ii) jedna seria obligacji emitowanych na 

podstawie Prospektu. 

„Oferta” W zależności od przypadku: (i) wszystkie prowadzone na podstawie 

Prospektu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publiczne 

obejmujące do 10.000.000  niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o 

wartości nominalnej 100 PLN każda; albo (ii) jedna z takich ofert 

publicznych obejmująca jedną serię Obligacji. 

„Oferujący” IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna  

„Ordynacja Podatkowa” Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 

r., poz. 613, ze zm.) 

„PKO” Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie 

„Placówka Agencyjna” Placówka bankowa, w której klient może skorzystać z usług Banku 

prowadzona przez podmiot niezależny kapitałowo od Banku w oparciu o 

umowę franczyzy 

„PLN”, „zł” Złoty, prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

„Poczta Polska” Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

„Pocztowe Stanowiska 

Finansowe” 

Stanowiska w ramach Sieci Poczty Polskiej, stworzone do końca 2009 r., 

które oferują nie tylko produkty bankowe i ubezpieczeniowe Banku, ale 

również pozostałe produkty oferowane przez Pocztę Polską; dziś 

zastępowane przez Pocztowe Strefy Finansowe 

„Pocztowe Strefy Finansowe” Stanowiska w ramach Sieci Poczty Polskiej, przeznaczone do sprzedaży 

wyłącznie produktów bankowych i ubezpieczeniowych Banku 

„Polska Regionalna” Miejscowości do 50 tys. mieszkańców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

„Prawo Dewizowe” Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 

826, ze zm.) 
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„Rada Nadzorcza” Rada Nadzorcza Emitenta 

„Rekomendacja C” Rekomendacja Komisji Nadzoru Bankowego zmieniona w 2002 r. 

dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań 

„Rekomendacja D” Rekomendacja wydana przez KNF w styczniu 2013 r. i dotycząca 

zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa 

środowiska teleinformatycznego w bankach 

„Rekomendacja P” Rekomendacja zmieniona przez KNF w marcu 2015 r. i dotycząca 

zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków zastępująca 

rekomendację dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej 

banków z 2002 r. 

„Rekomendacja R” Rekomendacja wydana przez KNF w czerwcu 2011 r. i dotycząca zasad 

identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, 

wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych 

ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje 

kredytowe 

„Rekomendacja S” Rekomendacja zmieniona przez KNF w czerwcu 2013 r. i dotycząca 

dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi 

zabezpieczonymi hipotecznie 

„Rekomendacja T” Rekomendacja zmieniona przez KNF w lutym 2013 r. i dotycząca dobrych 

praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 

kredytowych 

„Rekomendacja U” Rekomendacja wydana przez KNF w czerwcu 2014 r. i dotycząca dobrych 

praktyk w zakresie bancassurance 

„Rekomendacja W” Projekt Rekomendacji przygotowany przez KNF dotyczący zarządzania 

ryzykiem modeli w bankach, przekazany w kwietniu 2015 r. do 

publicznych konsultacji 

„ROR” Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

„Rozporządzenie MAR” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE (Dz. U. L 173 z 12.06.2014, str. 1) 

„Rozporządzenie o Prospekcie” Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 

włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 

rozpowszechnienia reklam (Dz. U. L 149 z 30.04.2004, str. 3, ze zm.) 

„Sieć Poczty Polskiej” placówki pocztowe, w tym Pocztowe Strefy Finansowe  

„SKOK” Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa 

„Spółka Dystrybucyjna” Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego sp. z o.o. 

„Statut” Statut Banku 

„UE” Unia Europejska 
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„Umowa Agencyjna” Umowa zawarta w dniu 2 września 2011 r. pomiędzy Bankiem a Pocztą 

Polską (ze zmianami), na podstawie której Bank powierzył Poczcie Polskiej 

wykonywanie w imieniu i na rzecz Banku pośrednictwa w zakresie 

oznaczonych czynności bankowych 

„Umowa o Współpracy” Umowa zawarta w dniu 2 września 2011 r. pomiędzy Bankiem a Pocztą 

Polską (ze zmianami), która reguluje ramowo zasady współpracy pomiędzy 

Bankiem a Pocztą Polską w oznaczonych obszarach 

„UOKiK” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

„USD” Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki 

„Ustawa Kominowa” Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 254 ze zm.) 

„Ustawa o BFG” Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 

(t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1886, ze zm.) 

„Ustawa o Finansowym 

Wsparciu Rodzin” 

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych 

osób w nabywaniu własnego mieszkania (t.j.: Dz. U. z 2012, poz. 90 ze 

zm.) 

„Ustawa o Kredycie 

Konsumenckim” 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j.: Dz. U. z 

2014 r., poz. 1497, ze zm.) 

„Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów” 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 184, ze zm.) 

„Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Fizycznych” 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) 

„Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Prawnych” 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.) 

„Ustawa o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych” 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) 

„Ustawa o Podatku od 

Niektórych Instytucji 

Finansowych” 

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji 

finansowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 68) 

„Ustawa o Podatku od Spadków 

i Darowizn” 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz. 

U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) 

„Ustawa o Rachunkowości” Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 330, ze zm.) 

„Walne Zgromadzenie” Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku 

„WIBOR” Warsaw Interbank Offered Rate 

„Zarząd” Zarząd Emitenta  
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2. WZÓR OSTATECZNYCH WARUNKÓW OFERTY 

[Poniżej przedstawiono wzór Ostatecznych Warunków Oferty, który zostanie uzupełniony dla każdej serii 

Obligacji. Kursywą oraz w przypisach przedstawiono wskazówki dla celów uzupełnienia Ostatecznych 

Warunków Oferty.] 

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY 

OBLIGACJI SERII [●] EMITOWANYCH PRZEZ 

BANK POCZTOWY S.A. 

Niniejszy dokument stanowi informację o szczegółowych warunkach oferty, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, obligacji [podporządkowanych / niepodporządkowanych] serii [●] („Obligacje”) 

(„Ostateczne Warunki Oferty”) emitowanych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. 

Jagiellońskiej 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000010821, z kapitałem zakładowym w wysokości 110.132.880 PLN (wpłaconym w całości) („Emitent”), w 

ramach programu emisji obligacji do maksymalnej wartości 1.000.000.000 PLN ustanowionego na podstawie 

uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia nowego programu emisji obligacji, uchwały nr XI/16/X/2015 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 17 

grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji 

podporządkowanych, uchwały nr D4/II/54/2015 Zarządu Emitenta z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie 

utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych oraz uchwały nr 

X2/V/18/DDS/2016 Zarządu Emitenta z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie skierowania publicznej emisji 

obligacji Banku do inwestorów detalicznych („Program”). 

Prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez Emitenta w związku z ofertami publicznymi Obligacji w 

ramach Programu został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r. 

(„Prospekt”). 

Wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie przypisane im w Załączniku 1 do 

Prospektu lub w Parametrach Programu. 

1. OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA O PROSPEKCIE 

Niniejsze Ostateczne Warunki Oferty zostały sporządzone do celów wskazanych w art. 5 ust. 4 Dyrektywy 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego 

publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i 

zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. U. L 345 z 31.12.2003, str. 64, ze zm.) i należy je interpretować w 

związku z Prospektem oraz ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. 

Prospekt, wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, został udostępniony do publicznej 

wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.  pocztowy.pl) oraz Oferującego 

(www. ipopemasecurities.pl). 

W celu uzyskania pełnych informacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, wraz z ewentualnymi 

aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, oraz niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty. 

Do niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty załączono podsumowanie dla emisji Obligacji. 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O OBLIGACJACH SERII [●] 

Obligacje emitowane są w ramach Programu na podstawie (i) Ustawy o Obligacjach; (ii) uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia nowego 

programu emisji obligacji; (iii) uchwały nr XI/16/X/2015 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie zaopiniowania utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych; 

(iv) uchwały nr D4/II/54/2015 Zarządu Emitenta z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia nowego 
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Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych; (v) uchwały nr X2/V/18/DDS/2016 Zarządu 

Emitenta z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie skierowania publicznej emisji obligacji Banku do inwestorów 

detalicznych; oraz (vi) Uchwały Zarządu Emitenta nr [●] z dnia [●] w sprawie [●]. 

Seria:  [●] 

Rodzaj: [Podporządkowane / Niepodporządkowane] 

Maksymalna liczba Obligacji proponowanych 

do nabycia: 

[●] 

Dzień Otwarcia Subskrypcji: [●] 

Miejsce rejestracji Obligacji w Dniu Emisji: [Ewidencja / Depozyt] 

Dni Płatności Odsetek: [●], 

[●], 

[●], 

[●] 

Dzień Ostatecznego Wykupu: [●]  

Rodzaj oprocentowania: [Stałe / Zmienne] 

[Stopa Procentowa:]
1
 [●] 

[Marża:]
2
 [●] 

[Stopa Bazowa oraz długość okresu na 

potrzeby wyliczenia Stopy Bazowej:]
2
 

[WIBOR 6M / WIBOR 3M] 

Stopa Procentowa dla pierwszego Okresu 

Odsetkowego: 

[nie dotyczy] / [●] 

[Banki Referencyjne:]
2
 [●] 

Podmiot przechowujący wydruki 

dokumentów, informacji i komunikatów 

publikowanych na Stronie Internetowej w 

wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach: 

[●] 

 

3. POZOSTAŁE INFORMACJE 

(i) Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot Oferty: 

Przedmiotem Oferty są niezabezpieczone obligacje na okaziciela. Obligacje zostaną wyemitowane jako 

Obligacje [Podporządkowane/Niepodporządkowane]. 

(ii) Kod ISIN: 

Nie dotyczy. Kod ISIN zostanie nadany Obligacjom przed Dniem Rejestracji. Przed zakończeniem 

Oferty Obligacji kod ISIN nie może być znany. 

                                                           
1
 W przypadku Obligacji o oprocentowaniu stałym. 

2
 W przypadku Obligacji o oprocentowaniu zmiennym. 
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(iii) Nazwa agenta dokonującego wyceny: 

Nie dotyczy. Warunki Emisji nie przewidują powołania agenta dokonującego wyceny Obligacji. 

(iv) Element pochodny w konstrukcji odsetek: 

Nie dotyczy. Konstrukcja odsetek od Obligacji nie zawiera elementu pochodnego. 

(v) Rentowność: 

[Rentowność nominalna Obligacji wynosi [●]% w skali roku.] / [W pierwszym Okresie Odsetkowym 

rentowność nominalna Obligacji wynosi [●]% w skali roku. Dokładne obliczenie rentowności Obligacji 

w okresie przekraczającym bieżący Okres Odsetkowy jest niemożliwe ze względu na możliwe zmiany 

Kwoty Odsetek w każdym Okresie Odsetkowym na skutek obecności niestałego składnika 

oprocentowania Obligacji, którym jest Stopa Bazowa.] 

Opis metody obliczania powyższej rentowności Obligacji został wskazany w podsumowaniu 

załączonym do Ostatecznych Warunków Oferty. 

(vi) Reprezentacja Obligatariuszy: 

Nie dotyczy. Warunki Emisji nie przewidują ustanowienia osoby reprezentującej posiadaczy Obligacji. 

(vii) Warunki Oferty: 

Liczba oferowanych Obligacji: [●] 

Cena Emisyjna: Cena Emisyjna [jest równa Wartości Nominalnej i wynosi 100 PLN] / 

[jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi: 

Dzień złożenia zapisu Cena emisyjna (PLN) 

[●] [●] 

(…) (…)] 
 

Wielkość minimalnego zapisu: [●] 

Wielkość maksymalnego 

zapisu: 

[●] 

Dzień Otwarcia Subskrypcji: [●] 

Termin zakończenia 

przyjmowania zapisów: 

[●] 

Termin przydziału: [●] 

Podmiot, za pośrednictwem 

którego dokonywany jest 

przydział: 

[Oferujący / GPW] 

Zasady redukcji: [●] 

Ograniczenie liczby składanych 

zapisów: 

[Nie dotyczy] / [●] 

Przewidywany Dzień Emisji: [●] 

Przewidywany termin podania 

wyników Oferty Obligacji do 

publicznej wiadomości: 

[●] 

Okresy Odsetkowe: 
Numer 

Okresu 

Odsetkowego 

Dzień 

Ustalenia 

Stopy 

Procentowej 

Okres 

Odsetkowy 

Dzień 

Ustalenia 

Uprawnionych 

Dzień 

Płatności 

Odsetek 
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I     

II     

III     

IV     

(…) (…) (…) (…) (…) 

 

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacje są określone w ogłoszeniu zamieszczonym w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.  pocztowy.pl) oraz na stronie Oferującego  

(www. ipopemasecurities.pl). 

(viii) Prowadzenie Oferty na dwóch lub więcej rynkach: 

Nie dotyczy. Oferta będzie prowadzona wyłącznie na terytorium Polski. 

(ix) Dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym: 

Nie dotyczy. Emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku 

regulowanym. Jednakże po Dniu Emisji Emitent podejmie niezbędne starania w celu wprowadzenia 

Obligacji do ASO. Dla uniknięcia wątpliwości niewprowadzenie Obligacji do ASO nie stanowi 

naruszenia Warunków Emisji. 

(x) Rynki regulowane i rynki równoważne: 

[Nie dotyczy. Nie istnieją żadne rynki regulowane lub rynki równoważne, na których dopuszczono do 

obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co Obligacje.] / [podać szczegóły w razie dopuszczenia do 

obrotu na rynku regulowanym, według stanu na datę ogłoszenia Ostatecznych Warunków Oferty, 

jakichkolwiek papierów wartościowych tej samej klasy, co Obligacje] 

(xi) Animator: 

[W odniesieniu do Obligacji funkcję animatora pełnić będzie [●] z siedzibą w [●] i adresem: [●].] / [Do 

daty opublikowania Ostatecznych Warunków Oferty Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji 

animatora dla Obligacji. Emitent nie wyklucza, że taka umowa może zostać zawarta w przyszłości.] 

 

Miejsce i data sporządzenia Ostatecznych Warunków Oferty:  

Warszawa, dnia [●]. 

 

Podpisy 

W imieniu Emitenta 

 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 
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(podpis) (podpis) 
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3. UCHWAŁY STANOWIĄCE PODSTAWĘ OTWARCIA PROGRAMU 

[na następnych stronach] 



Joanna Gieryszewska·Sobolak 
NOTARIUSZ 

KANCELARIA NOTARIALNA 
02·521 Warszawa, ul. Rakowiecka 41 m. 14 
te\. 849·13-73, 849-08·95, fax 646·34·82 

NIP 521·012·76·20 

Wyciąg z Protokołu Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia 

obejmujący Uchwałę Nr 3 

Repertorium A nr 6853/2015 

AKT NOTARIALNY 

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące piętnastego roku 

(23.12.2015 r.) Joanna Gieryszewska - Sobolak notariusz w Warszawie, 

prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, 

przybyła do Biura Centrali Banku Pocztowego Spółka Akcyjna, w budynku przy ulicy 

Puławskiej nr 111B w Warszawie i sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki pod firmą: Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS: 0000010821, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 554-031-

42-71, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści: ---------------------------------

P .. ' /ROTOKÓŁ -- - „ - _, - -- " --

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Paweł Spławski Wiceprezes 

Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 w Biurze 

Z-11



Centrali Banku Pocztowego S.A., w budynku przy ulicy Puławskiej nr 111B w 

Warszawie - zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. -----------------------------------

Do pkt 2, 3 i 4 porządku obrad. ----------------------------------------------------

Pan Paweł Spławski zaproponował, aby Przewodniczącym dzisiejszego Walnego 

Zgromadzenia został wybrany Pan Tomasz Kaszubowski - pełnomocnik Akcjonariusza -

Spółki pod firmą: „Poczta Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie. ------------------------------

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany 

jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Pan Tomasz Kaszubowski - pełnomocnik 

Akcjonariusza - Spółki pod firmą: „Poczta Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, który 

oświadczył, że na powyższe wyraził zgodę. Następnie zarządził on sporządzenie listy 

obecności, którą podpisał i stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się bez formalnego 

zwołania, na Zgromadzeniu tym reprezentowane jest przez pełnomocników 

Akcjonariuszy 100% kapitału zakładowego Spółki (11.013.288 akcji imiennych -

11.013.288 głosów), a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do 

porządku obrad, wobec tego Zgromadzenie to jest zdolne do powzięcia uchwał w 

sprawach objętych porządkiem obrad - zgodnie z treścią art. 405 Kodeksu spółek 

handlowych oraz, że może odbyć się w Warszawie - zgodnie z paragrafem 5 Statutu 

Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad dzisiejszego 

Walnego Zgromadzenia, o następującym brzmieniu: -------------------------------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------

4. Przyjęcie po rząd ku obrad.------------------------------------------"----------------------

5. 

6. 

( ... ) 

( ... ) 

2 

r 
I 
I • -

J 

c 

I 

(' 

I 
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F. 
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I 

~! 

~! 
,[---------
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.. ,,. '.'·'.>/:.·. ',' 

7. ~dj~i• "mwa~ w'''~' -"~'"'' 0~11~ ,,ili~::lig~I. -
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego ~g~o~~~~~~i~-~~;--~----c·----------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyj~op~~ąd~kob.rad i przystąpiło 
do rozpatrzenia spraw postawionych na porządku obrad, ~-"""r~".-"":7:~?~'":-~------------------

Do pkt 5 porządku obrad. ----------------------------~~-_;_:. ••••• ~ •• -----------------
( „.) 

Do pkt 6 porządku obrad. --------------------·------·-•""-••""·-··--------------------
( „.) 

Do pkt 7 porządku obrad. ------------------------·---"'~--------·-------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie, w 

głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -------·---C--------------------------------

UCHWAŁANR3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: Bank Pocztowy Spółka Akcyjna 

z dnia 23 grudnia 2015 roku 

w sprawie: ustanowienia nowego programu emisji obligacji 

Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. działając na podstawie art. 393 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku Pocztowego S.A. 

postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------
cJ~--
, ~'1S2e-,h 

·~\.;;.}:!I)~'~.::~ 
o. •' ·.:!•', o 
-;'. : ~ 

§1 
' ;1~ 

:.;,~,·~ 

· ~';,, ~. stanowić nowy program emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 
1 4 '\ 

~su"' wyemitowanych i niewykupionych obligacji 1.000.000.000 PLN („Program'') oraz 

wyemitować w jego ramach obligacje o następujących parametrach:----------------

3 
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a. Obligacje emitowane będą zarówno w trybie oferty publicznej 

prospektowej lub bezprospektowej (art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach), 

jak też oferty niepublicznej (art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach).---------

b. Obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub wielu seriach jako: 

(i) obligacje zwykłe lub (ii) obligacje podporządkowane zgodnie z art. 

22 Ustawy o obligacjach oraz art. 127 Ustawy - Prawo bankowe.---------

c. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.------------------------------

d. Obligacje nie będą miały postaci dokumentu i będą zapisywane w 

ewidencji prowadzonej przez podmiot wyznaczony przez Zarząd Banku 

Pocztowego S.A. lub depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub też będą 

mogły być od dnia emisji zapisywane w ewidencji, a następnie 

przerejestrowywane do depozytu pap1erow wartościowych 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.----

e. Dokumentacja Programu będzie mogła przewidywać opcję 

wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst.------------------------

2) Upoważnić Zarząd do ustalenia szczegółowych parametrów Programu, w tym 

zawarcia wszelkich umów, podpisania wszelkich dokumentów oraz podjęcia 

wszelkich innych działań mających na celu realizację powyższej uchwały.-----------

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że z 11.013.288 akcji (100% kapitału zakładowego) 

oddano 11.013.288 ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano 11.013.288 
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Do pkt 8 porządku obrad. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, 

załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia.----------------------

Tożsamoś~ Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza 

Kaszubowskiego, zamieszkałego w Warszawie, notariusz stwierdziła na podstawie 

dowodu osobistego serii ASM nr 053310. -----------------------------------------------------

Koszty tego aktu notarialnego poniesie Spółka pod firmą: Bank Pocztowy Spółka 
" 

Akcyjna. -----------------------------------:---------------------------------------------------------. 
Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce 

w dowolnej ilości egzemplarzy. ------------------------------------------------------------------

Pobrano: -------------------------------------------"------------------------------------------------

- taksę notarialną na podstawie § 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 

roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) -------------------------------------------1.150,00 zł 

(jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych), 

- 23 % podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 

w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku „o podatku od towarów 

i usług" (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ------------------------------------------- 264,50 zł 

(dwieście sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy). 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.------

Na oryginale właściwe podpisy. 

Repertorium A nr~li'.)02) /2016 

JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLA.K - notariusz 

Wyciąg niniejszy wydaje się ·r~~\.t2' ... „ ....•........................... „ ................... . 
Pobrano: , (\ QQ 
- tytułem taksy notarialnej kwotę '.Ji..i.\. . . ... zł na podstawie (§ 12 rozp. Min. 

Spraw. z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.), 

• 23% podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie .. G.Ri.Q ... zl na 

podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 

;: r. . od towarów i usług" (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). 
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Uchwała Rady Nadzorczej 
Banku Pocztowego S.A. 

ODP IS 

Załącznik Nr „ ... do Protokołu nr ... 
z posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Pocztowego 

S.A. z dnia ........ . 

Uchwała Nr: 
~ 

~\ I:!§ I .f.. /201s 
/ ./ 

z dnia: .<.'.f .. ł.. .. :1 .. ~ .. 2015 r. 

w sprawie: Zaopiniowania utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji 

podporządkowanych 

Działając na podstawie art. 391§1 Kodek~u spółek handlowych, § 12 ust. 2 pkt 6) Statutu Banku Pocztowego S.A. oraz 
§ 5 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A., Rada Nadzorcza postanawia, co następuje: 

§1 

1. Pozytywnie zaopiniować i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Banku Pocztowego S.A. podjęcie uchwały 

dotyczącej utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, do maksymalnej 

wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych ·obligacji 1.000.000.000 PLN oraz wyemitować w jego 

ramach obligacje o następujących parametrach: 

a. Obligacje emitowane będą zarówno w trybie oferty publicznej prospektowej lub bezprospektowej 

(art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach), jak teź oferty niepublicznej (art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach). 

b. Obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub wielu seriach jako: (i) obligacje zwykłe lub (ii) 

obligacje podporządkowane zgodnie•z art. 22 Ustawy o obligacjach oraz art. 127 Ustawy - Prawo 

bankowe. 

c. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi. 

d. Obligacje nie będą miały postaci dokumentu i będą zapisywane w ewidencji prowadzonej przez 

podmiot wyznaczony przez Zarząd Banku Pocztowego S.A. lub depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub teź będą mogły być od dnia 

emisji zapisywane w ewidencji, a następnie przerejestrowywane do depozytu papierów 

wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

e. Dokumentacja Programu będzie mogła przewidywać opcję wprowadzenia obligacji do obrotu na 

rynku Catalyst. 

2. Upoważnić Zarząd do ustalenia szczegółowych parametrów Programu, w tym zawarcia wszelkich umów, 

podpisania wszelkich dokumentów oraz podjęcia wszelkich innych działań mających na celu realizację powyższej 

uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w źycie z dniem podjęcia. /., 
Głosowanie przeprowadzono w tryipe jawnym w obecności I/ ... członków Rady Nadzorczej. 
Za przyjęciem Uchwały głosowało .!f. członków Rady Nadzorczej, przeciw.:::;"Wstrzymało się.-:::
Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej: 

Lp. Imię i nazwisko (podpis) 

1. Jerzy Jóźkowiak 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

DOKUMENT WEWNĘTRZNY Z-17



u-b-P-apierski . 

ce~rz~wodniczący Rady Nadzorczej 

. 3. J Piotr Michalski --,!-+-~-fi-,,...---_ ~ I 
I j Sekretarz Rady Nadzorczej 

I 
J 4. Paweł Borys 

J Członek Rady Nadzorczej 

l
is. I MariUs;czyzak · -----

1 I Członek Rady Nadzorczej 

1·6:·· · i.s.ogusław Grabowski 

I 1 
Cztonek Rady Nadzorczej 

I I 

I······· ...... ····::··_·· -------

----L..4~~~···---11-"-············ 
!-:---+-........,.,-·····-·----····-· 
7. Janusz Wojtas 

Członek Rady Nadzorczej 

A!JJ..p I~ i· · „. ·· 
i ł-; I( ({~\'/Clf-./,J:'if /) 

Oentons Europe Oh.-:::.,.1.(~i.uh sp. k. \; · '"? 

Rondo CJNZ 1. 00-124 i/Varszavi.ra 
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Joanna Gieryszewska-Sobolak 
NOTARIUSZ 

KANCELARIA NOTARIALNA 
02-521 Wmzawa, ul. Rakowiecka 41 m. 14 
te:. 849-i 3· 73, 849·08·95, fax 646·34-82 

NIP 521-012-76·20 

Repertorium A nr\\'00':\ /2016 
JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK • notariusz 

Kancelaria Notarialna w Warszawie 

Poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym mi 
dokumentem. 
Pobrano: tytułem taksy notarialnej kwotę 12,00 złotych na 
podstawie § 13 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. (Dz. U. 
Nr 148, poz. 1564 ze zm.), 
• 23% podatku od towarów i usług od tej taksy kwotę 2,76 
złotych na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 
1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. „o podatku od towarów i 
usług" (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). 

"- dnia 8 kwietnia 2016 roku. 
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Załącznik nr 1 
do Procedury wewnętrznej - Tworzenie przepisów wewnętrznych 

Uchwala Zarządu 
Banku Pocztowego S.A . 

~ODPIS 
Ba n k Pocztowy 

....... 
Uchwała Nr: J.?..~ I . ..Jl,,. I Sh. /20.15 Nr posiedzenia Zarządu: 

symbol działu/kolejny nr z protokołu/ nr protokołu /rok 

z dnia: 16 grudnia 2015 r. 

w sprawie: utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych 

Działając na podstawie § 17 ust 1 Statutu Banku Pocztowego S.A. oraz § 8 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Zarządu Banku 

Pocztowego S.A., jak również wniosku dyrektora Departament Skarbu w sprawie utworzenia nowego Programu Emisji 

Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, Zarząd Banku Pocztowego S.A. postanawia: 

§1 

1. Zatwierdzić wniosek do Rady Nadzorczej dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie 

utworzenia nowego Programu Emisji Obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, do maksymalnej wartości 

nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji 1.000.000.000 PLN oraz wyemitować w jego ramach obligacje 

o następujących parametrach : 

a. Obligacje emitowane będą zarówno w trybie oferty publicznej prospektowej lub bezprospektowej (art. 

33 pkt 1 Ustawy o obligacjach), jak też oferty niepublicznej (art. 33 pkt2 Ustawy o obligacjach). 

b. Obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub wielu seriach jako: (i) obligacje zwykłe lub (ii) obligacje 

podporządkowane zgodnie z art. 22 Ustawy o obligacjach oraz art. 127 Ustawy- Prawo bankowe. 

c. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi. 

d. Obligacje nie będą miały postaci dokumentu i będą zapisywane w ewidencji prowadzonej przez podmiot 

wyznilczonyprzez Zarząd Banku Pocztowego S.A. lub depozycie papierów wartościowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub też będą mogły być od dnia emisji zapisywane 

w ewidencji, a następnie przerejestrowywane do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

e. Dokumentacja Programu będzie mogla przewidywać opcję wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku 

Catalyst. 

f. Upoważnić Zarząd do ustalenia szczegółowych parametrów Programu, w tym zawarcia wszelkich umów, 

podpisania wszelkich dokumentów oraz podjęcia wszelkich innych działań mających na celu realizację 

powyższej uchwały. 

' DOKUMENT WEWNĘTRZNY 

Uchwala ,;J).~j.!L/~.Jz.Ołł,ądu Baoku Poe<towego S.A. z doia.}~!4.:1.„:l()~ $y. 
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§2 

Przekazać wyżej wymienione dokumenty na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej. 

§3 

Wykonanie uchwały w zakresie § 2 powierzyć dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

~ 
Uchwała została podjęta w obecności ..... członków Zarządu Banku. 

Za przyjęciem uchwały głosowało .H członków Zarządu, przeciw - .. ('wstrzymało się~ ... 

~;~ 
Prezes Zarządu BP S.A. 

.:cf;~ .. ~ .... 
Paweł Spławski 

Wiceprezes Zarządu BP S.A. 

Hubert Meronk 

Członek Zarządu BP S.A. 

SLl .. J.L 
Michał Sobiech 

Członek Zarządu BP S.A. 

* - data posiedzenia Zarządu Banku 

** - wybrać właściwe w zależności od przedmiotu uchwały 

DOKUMENT ~NĘTRZNY ;' 2/2 

Uchw•ł• nfJJ.~l!!J.Sk/lQ:t:,.,"ądo Bonko Po"towogo S.A. z dnio ... 4~'. .. 1.f.·JiO~S ł'°• 
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Joanna Gieryszewska·Sobolak 
NOTARIUSZ 

KAN_CELARIA NOTARIALNA 
02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 41 m 14 
tel. 849-13-73, 849-08-95, fax 646·34'.82 

NIP 521-012-76-20 

Repertorium A nr\J..V:J;:JO /2016 
JOANNA GmRYSZEWSKA-SOBOLAK • notariusz 

Kancelaria Notarialna w Warszawie 

Poświadczam zgodność niniejszego odpisu z okazanym mi 
dokumentem. 
Pobrano: tytułem taksy notarialnej kwotę 12,00 złotych na 
podstawie § 13 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. (Dz. U. 
Nr 148, poz. 1564 ze zm.), 
· 23% podatku od towarpw i usług od tej taksy kwotę 2, 76 
złotych na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 
1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. „o podatku od towarów i 
us " (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). 
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~Bank Pocztowy 

UCHWAŁA 

ZARZĄDU BANKU POCZTOWEGO S.A. 

r 
.~1.; ... ~ / lfP.1~016 
.. fJ:b .. kwietnia 2016 

Skierowania publicznej emisji obligacji Banku do inwestorów detalicznych 

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Banku Pocztowego S.A., {,,Bank") oraz § 1 pkt 2 uchwafy nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia nowego 

programu emisji obligacji {,,Uchwała Programowa"), jak również wniosku dyrektora Departament Skarbu w 

sprawie skierowania publicznej emisji obligacji Banku do inwestorów detalicznych, Zarząd Banku 

Pocztowego 5.A. postanawia: 

§1 

1. Wszystkie obligacje emitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego Uchwałą 

Programową („Program"), tj. obligacje o łącznej maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i 

niewykupionych obligacji w wysokości 1.000.000.000 PLN („Obligacje"), będą oferowane wyłącznie 

inwestorom detalicznym, tj. podmiotom, które nie spełniają definicji klienta profesjonalnego w 

rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na 

podstawie prospektu emisyjnego podstawowego („Prospekt") w trybie oferty publicznej, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Obligacje mogą zostać zaoferowane i przydzielone innym podmiotom niż inwestorzy detaliczni 

w przypadku, gdy taka oferta i przydział dokonywane są w celu zapewnienia możliwości pełnienia przez 

te podmioty funkcji animatora w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie 5.A. („GPW"). 

§2 

1. z zastrzeżeniem ust. 2, Zarząd Banku upoważnia dwóch dowolnych członków Zarządu Banku działających 

łącznie („Upoważnieni Członkowie Zarządu") do dokonywania wszelkich czynności i składania wszelkich 

oświadczeń woli, jakie mogą być konieczne lub właściwe do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz ich 

wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW, w tym do: 

(a) podpisania wniosku o zatwierdzenie Prospektu oraz zamieszczonego w Prospekcie oświadczenia 

o odpowiedzialności Banku za informacje zawarte w Prospekcie; 

./ 

Uchwf!,fO nrXł, .. y;./ /Jf?);.~016 Zarządu Banku Pocztowego S.A.:z d~ia . .. (J'A.~„P..\1..~. 2016 r. 
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~ Bank Pocztowy 

(b) akceptowania oraz zatwierdzania zmian wprowadzanych do Prospektu w toku postępowania 

przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia Prospektu, w tym zmian do 

podstawowych warunków emisji Obligacji zamieszczonych w Prospekcie, oraz do podpisywania 

zamieszczanych w kolejnych wersjach Prospektu oświadqeń o odpowiedzialności Banku za 

informacje zawarte w Prospekcie; 

(c) zatwierdzania oraz podpisywania protokołów zmian omawiających modyfikacje wprowadzane do 

treści Prospektu w toku postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie 

zatwierdzenia Prospektu; 

(d) zatwierdzania oraz podpisywania aneksów (wraz z wnioskami o ich zatwierdzenie) oraz 

komunikatów aktualizujących do Prospektu; 

(e) podpisywania ostatecznych warunków oferty każdej serii Obligacji, po podjęciu przez Zarząd 

Banku uchwały w sprawie emisji danej serii Obligacji, o której mowa w ust. 2; 

(f) zatwierdzania i podpisywania wniosków o zarejestrowanie Obligacji w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz 

wniosków o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego 

przez GPW i wyznaczenie pierwszego dnia ich notowań; 

(g) zawarcia wszelkich umów z podmiotami trzecimi w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, o ile 

zostanie to uznane przez Upoważnionych Członków Zarządu za konieczne lub właściwe do 

przeprowadzenia emisji Obligacji. 

2. Zarząd Banku będzie zatwierdzał ostateczne warunki emisji każdej serii Obligacji odrębną uchwałą 

Zarządu Banku. Przydział Obligacji będzie każdorazowo dokonywany odrębną uchwałą Zarządu Banku 

lub przez osoby upoważnione odrębną uchwałą Zarządu Banku. 

§3 

Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Departamentu Skarbu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w obecności .~. członków Zarządu Banku. / 

Za przyjęciem uchwały głosowało J•płonków Zarządu, przeciw - .<'wstrzymało się - „„. 

I"' 
Uchwała, nr X~.„„~/ .AQ/.~016 Zarządu Banku Pocztowego S.A. z dnia .A.~.~.()~, . .... 2016 r. 
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~Bank Pocztowy 

Pr. tokolant 

w dobrej cenie 

/ 
Uchwala n)i~ „~ .~ 1V.1JSt2016 Zarządu Banku Pocztowego 5.A. z dnia .„ .. l'?J.? .. Q.~.~. 2016 r. 
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4. STATUT 

[na następnych stronach] 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej  

nr XIII/15/X/2015  

z dnia 12 listopada 2015 r. 

STATUT BANKU POCZTOWEGO S.A.  

 (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałę nr 1 NWZ z dnia 30 czerwca 2015 r. 

oraz uchwałą nr 1 NWZ  z dnia 23.09.2015 r. dookreślony zgodnie z oświadczeniem Zarządu w 

zakresie § 25 ust. 1) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem, jest utworzony w formie spółki akcyjnej, działającym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe („Prawo bankowe”), ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), innych obowiązujących przepisów 

oraz Statutu. 

§ 2 

1. Firma Banku brzmi: Bank Pocztowy - Spółka Akcyjna. Bank może używać skróconej nazwy: Bank Pocztowy 

S.A. lub BP S.A. 

2. Siedzibą Banku jest miasto Bydgoszcz. 

3. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. 

4. Czas trwania spółki - Banku Pocztowego S.A. jest nieograniczony. 

§ 3 

1. Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi 

powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych 

środków. 

2. Do zakresu działania Banku należą następujące czynności: 

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz 

prowadzenie rachunków tych wkładów, 

2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 

3) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 

4) udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu 

przepisów odrębnej ustawy, 

5) wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty, 

6) wykonywanie terminowych operacji finansowych, 

7) udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, 

8) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 
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9) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 

10) wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych, 

11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 

12) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 

13) wykonywanie czynności polegających na: 

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a), na rachunek dającego zlecenie, 

c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 

- w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub 

innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, 

14) świadczenie usług płatniczych 

15) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu emerytalnego, 

16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 

17) wydawanie pieniądza elektronicznego, 

18) wykonywanie działalności powierniczej. 

3. Bank może na zlecenie innych banków wykonywać określone czynności bankowe należące do zakresu 

działania banków zlecających. 

4. Bank może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza czynności bankowe a mianowicie: 

1) świadczyć usługi konsultacyjno - doradcze w sprawach finansowych, 

2) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych z zachowaniem wymogów określonych w ustawie Prawo bankowe, 

3) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku 

dłużnika, z zachowaniem wymogów określonych w ustawie Prawo bankowe, 

4) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych oraz dokonywać obrotu papierami 

wartościowymi, 

5) wykonywać czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego - w rozumieniu i według zasad określonych 

odrębnymi, odnośnymi przepisami prawa, 

6) nabywać i zbywać nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką. 

7) pełnić funkcję agenta rozliczeniowego. 

5. Przedmiot działalności Banku według Polskiej Klasyfikacji Działalności określa się w następujący sposób: 

1) pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z, 

2) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 64.99.Z, 

3) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych - 66.19.Z, 

4) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - 66.29.Z, 

5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z. 

6. Podjęcie przez Bank działalności wymagającej odrębnych zezwoleń następuje po ich uzyskaniu. 
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II. ORGANY BANKU  

§ 4 

Organami Banku są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

Walne Zgromadzenie  

§ 5 

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Banku lub w Warszawie. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w 

terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. 

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 

terminie określonym w ust. 2. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeby przez Zarząd z własnej inicjatywy 

lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wymaga tego dalsze prawidłowe funkcjonowanie Banku 

powinno następować niezwłocznie. 

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w 

spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego 

tego zgromadzenia. 

6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej, jeżeli 

zwołanie go uzna za wskazane. 

7. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin. 

§ 6 

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności: 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 

c) udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w ust. 1, należy w szczególności 

powzięcie uchwał w sprawach: 

1) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, 

2) zmiany Statutu, 

3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 

4) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, 

5) umarzania akcji i warunków tego umarzania, 

6) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych, 

7) emisji obligacji, 

8) wyboru likwidatorów, 

9) wniesionych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą, 
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10) ustalania zasad wynagradzania i określania warunków zatrudniania Prezesa Zarządu, tak długo jak 

liczba akcji Poczty Polskiej S.A. w kapitale zakładowym Banku przekracza 50% lub jest to wymagane 

przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi, 

11) zatwierdzania Polityki doboru i oceny Członków Rady Nadzorczej. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. 

4. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio 

przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania. 

§ 7 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks 

spółek handlowych stanowi inaczej. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks 

spółek handlowych stanowi inaczej. 

§ 8 

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 

jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby 

jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Tryb podejmowania uchwał przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej określają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych, a także Statut. 

3. Kandydaci zgłaszani na członków Rady Nadzorczej są wpisywani na listę kandydatów na członków Rady 

Nadzorczej po złożeniu pisemnych lub ustnych, jeżeli są obecni na Walnym Zgromadzeniu, oświadczeń o 

zgodzie na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej, o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności 

prawnych, o braku przeszkód do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, określonych w art. 18 § 2 i 387 

Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 4 i 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - w przypadku osób podlegających tej 

ustawie, a w przypadku kandydatów na członków Rady Nadzorczej mających spełniać kryteria określone w § 

10 ust. 9 i § 10 ust. 10 Statutu - po złożeniu także pisemnego oświadczenia o spełnieniu także tych 

kryteriów. Oświadczenia składane pisemnie są dołączane do protokołu z Walnego Zgromadzenia, a 

oświadczenia składane ustnie - odnotowywane w tym protokole. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień określonych odpowiednio w § 10 ust. 4 i § 10 ust. 5 albo § 10 ust. 6 i § 10 ust. 

6a Statutu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje oraz 

ogłasza dwie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej: 

(a) listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy zostali zgłoszeni przez akcjonariusza Pocztę 

Polską S.A. (lub jej następcę prawnego) i akcjonariusza PKO Bank Polski S.A. (lub jego następcę 

prawnego) w trybie określonym odpowiednio w § 10 ust. 4 i § 10 ust. 5 albo odpowiednio w § 10 ust. 

6 i § 10 ust. 6a Statutu, 
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(b) listę pozostałych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zgłoszonych w trybie określonym w 

§10 ust. 7 Statutu. 

5. Z chwilą ogłoszenia list(-y) uważa się je(ją) za zamknięte(-ą), z zastrzeżeniem § 8 ust. 8. 

6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym osobno w przedmiocie 

podjęcia uchwały o powołaniu każdego z kandydatów, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym dla 

każdej z list kandydatów. 

7. Kandydat zgłoszony w trybie § 10 ust. 4 lub § 10 ust. 5 albo § 10 ust. 6 lub § 10 ust. 6a zostaje powołany na 

członka Rady Nadzorczej, jeżeli jego kandydatura uzyska co najmniej bezwzględną większość głosów 

oddanych. 

8. Jeżeli nie wszyscy kandydaci zgłoszeni odpowiednio w trybie § 10 ust. 4 i § 10 ust. 5 albo § 10 ust. 6 i § 10 

ust. 6a Statutu zostaną powołani na członków Rady Nadzorczej, akcjonariusz Poczta Polska S.A. (lub jej 

następca prawny) lub PKO Bank Polski S.A. (lub jego następca prawny) ma prawo uzupełnić listę 

kandydatów do Rady Nadzorczej zgłoszonych odpowiednio zgodnie z § 10 ust. 4 i § 10 ust. 5 albo § 10 ust. 

6 i § 10 ust. 6a Statutu o nowych kandydatów w liczbie odpowiadającej liczbie kandydatów uprzednio 

zgłoszonych przez tego akcjonariusza, którzy nie zostali powołani w skład Rady Nadzorczej. 

9. Rada Nadzorcza Banku nie może się ukonstytuować i nie jest zdolna do działania, w tym do podejmowania 

uchwał, jeżeli (i) do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku, w skład Rady Nadzorczej nie zostanie 

powołanych 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza 

Pocztę Polską S.A. (lub jej następcę prawnego) w trybie określonym w § 10 ust. 4 Statutu oraz 2 (dwóch) 

członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza PKO Bank Polski S.A. (lub 

jego następcę prawnego) w trybie określonym w § 10 ust. 5 Statutu, albo (ii) od dnia dematerializacji 

jakichkolwiek akcji Banku, w skład Rady Nadzorczej nie zostaną powołani członkowie Rady Nadzorczej 

spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza Pocztę Polską S.A. (lub jej następcę prawnego) w 

liczbie przysługującej mu zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 6 z uwzględnieniem postanowień § 10 ust. 6a 

zd. 2 Statutu oraz członek Rady Nadzorczej będący kandydatem wskazanym przez akcjonariusza PKO Bank 

Polski S.A. (lub jego następcę prawnego) zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 6a Statutu; dla uniknięcia 

wątpliwości w takim przypadku § 10 ust. 2 nie stosuje się. Zdanie poprzedzające nie stosuje się w zakresie, 

w jakim niepowołanie członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza 

Pocztę Polską S.A. (lub jej następcę prawnego) lub akcjonariusza PKO Bank Polski S.A. (lub jego następcę 

prawnego) wynika wyłącznie z niewskazania przez akcjonariusza kandydatów w liczbie określonej 

odpowiednio w § 10 ust. 4 i § 10 ust. 5 albo § 10 ust. 6 i § 10 ust. 6a Statutu. 

10. Za powołanych na członków Rady Nadzorczej kandydatów z listy, o której mowa w § 8 ust. 4 lit. b) Statutu, 

uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów spośród kandydatów z listy, o której mowa 

w § 8 ust. 4 lit. b) Statutu, w każdym razie co najmniej bezwzględną większość głosów. 

§ 9 

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocników. 

2. Począwszy od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej według szczegółowych zasad 

określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, a w zakresie tam nieuregulowanym według 
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szczegółowych zasad określonych przez Zarząd, jeżeli możliwość taką przewiduje przyjęte przez Zarząd 

ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

Ograniczenie prawa głosowania akcjonariuszy 

§ 9a 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich 

nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Banku 

w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków 

nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych („Ustawa o Ofercie”), takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. 

2. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 1, oraz postanowienia określone w ust. 3 -7, nie 

dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej 

ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, byli uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji 

reprezentujących więcej niż 20% ogólnej liczby głosów istniejących w Banku (lub ich następców prawnych), 

z zastrzeżeniem, że jeżeli w którymkolwiek momencie udział akcjonariusza objętego wyłączeniem spadnie 

poniżej 20% ogólnej liczby głosów istniejących w Banku (lub ich następców prawnych), to taki akcjonariusz 

będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z nie  więcej niż 20% ogólnej liczby głosów, chociażby 

jego udział w ogólnej liczbie głosów istniejących w Banku (lub ich następców prawnych) ponownie 

przekroczył 20%. 

3. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje 

stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 

4. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której 

przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego 

tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Banku, a w szczególności użytkownika, 

zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”), a także osoby 

uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę: 

(a) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych,  

(b) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status 

przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów,  

(c) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, 

jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status 

jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego 

szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości,  
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(d) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych 

pomiędzy organami publicznymi, a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej 

niektórych przedsiębiorców, 

(e) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Banku podlegają kumulacji z 

głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o Ofercie w 

związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Banku,  

(f) o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8) i 9) Prawa bankowego. 

6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3 - 7, zwani są 

łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni 

akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby 

głosów w Banku przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład 

Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: 

(a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Banku spośród wszystkich 

akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą 

nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Banku przysługujących łącznie wszystkim 

akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, 

(b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na 

Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg 

określony w ust. 1 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy 

wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy 

następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni 

akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja 

jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują 

akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w 

Banku, 

(c) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt a) lub pkt. b) nie można ustalić kolejności redukcji 

głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy 

akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby 

ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 

a) lub pkt b) stosuje się odpowiednio, 

(d) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje 

prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, 

(e) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym 

Zgromadzeniu. 

7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Banku, Zarząd Banku, Rada 

Nadzorcza Banku oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Banku, podlegający zasadzie ograniczenia prawa 

głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Banku 

podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu 
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poprzednim obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Banku dysponuje 

samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub 

zależnym w rozumieniu ust. 5. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek 

informacyjny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku 

informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę 

prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. 

8. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy 

dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego. 

9. Od momentu, w którym udział Poczty Polskiej S.A. (lub jej następcy prawnego) w kapitale zakładowym 

Banku spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy przewidziane w ust. 1 

wygasają. 

10. Postanowienia zawarte w niniejszym §9a stosuje się od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku. 

Rada Nadzorcza  

§ 10 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się: (i) do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku - z 

7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, (ii) od dnia dematerializacji 

jakichkolwiek akcji Banku - z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji ustala Poczta Polska 

S.A. (lub jej następca prawny), z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi 

grupami Rada Nadzorcza będzie liczyć 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na 

wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata.   

2. Rada Nadzorcza jest zdolna do działania i podejmowania ważnych uchwał, także wtedy gdy liczba członków 

Rady Nadzorczej wynosi mniej niż  liczba ustalona zgodnie z ust. 1, ale nie mniej niż 5 (pięć) osób, chyba że 

niemożliwość ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wynika z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 9 Statutu. 

W każdym przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż liczba ustalona zgodnie z ust. 

1, Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, lecz najpóźniej w terminie 14 dni zwołać Walne 

Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby ustalonej zgodnie z ust. 1. 

3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna posiadać miejsce 

stałego zamieszkania w Polsce oraz władać językiem polskim. 

4. Do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku oraz tak długo jak Poczta Polska S.A. (lub jej następca 

prawny) jest akcjonariuszem Banku, przysługuje jej uprawnienie osobiste do wskazania 3 (trzech) 

kandydatów na członków Rady Nadzorczej na listę kandydatów, o której mowa w § 8 ust. 4 lit. a) Statutu. 

5. Do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku oraz tak długo jak PKO Bank Polski S.A. (lub jego 

następca prawny) jest akcjonariuszem Banku, przysługuje mu uprawnienie osobiste do wskazania 2 (dwóch) 

kandydatów na członków Rady Nadzorczej na listę kandydatów, o której mowa w § 8 ust. 4 lit. a) Statutu. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 6a i 8, od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku oraz tak długo jak Poczta 

Polska S.A. (lub jej następca prawny) jest akcjonariuszem Banku, liczba kandydatów na członków Rady 

Nadzorczej, których ma prawo wskazać Poczta Polska S.A. (lub jej następca prawny), będzie obliczana 

zgodnie z następującym wzorem:  
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Liczba kandydatów na członków Rady Nadzorczej wskazywana przez Pocztę Polską S.A. (jej następcę prawnego) = 

N x P, gdzie: 

P – to udział Poczty Polskiej S.A. (jej następcy prawnego) w kapitale zakładowym Banku obliczony jako iloraz liczby 

akcji, z których Poczta Polska S.A. (jej następca prawny) ma prawo wykonywać prawo głosu na Walnym 

Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich akcji w kapitale 

zakładowym Banku istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. 

N – liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalona przez Pocztę Polską S.A. (jej następcę prawnego) 

zgodnie z §10 ust. 1. 

W przypadku, gdy wynikiem określającym liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej wskazywaną przez 

Pocztę Polską S.A. (jej następcę prawnego) nie jest liczba całkowita zaokrągla się ją w górę do najbliższej 

liczby całkowitej. 

 

6a Od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku oraz tak długo jak PKO Bank Polski S.A. (lub jego 

następca prawny) jest akcjonariuszem Banku, a jego udział w kapitale zakładowym Banku wynosi co 

najmniej 10%, PKO Bank Polski S.A. (lub jego następca prawny) jest uprawniony do wskazania jednego 

kandydata na członka Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego ust. 6a mają pierwszeństwo przed 

postanowieniami ust. 6, co oznacza, że jeżeli jest to konieczne dla realizacji uprawnienia PKO Bank Polski 

S.A. (lub jego następcy prawnego) określonego w niniejszym ust. 6a, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega 

liczba kandydatów na członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez Pocztę Polską S.A. (lub jej następcę 

prawnego) zgodnie z ust. 6. 

7. Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać kandydatów: (i) do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku na 

pozostałe 2 (dwa) miejsca w Radzie Nadzorczej, (ii) od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku na 

pozostałe miejsca w Radzie Nadzorczej tj. na miejsca w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 

członków Rady Nadzorczej w danej kadencji określoną zgodnie z ust. 1 i łączną liczbą kandydatów na 

członków Rady Nadzorczej wskazywanych przez Pocztę Polską S.A. (lub jej następcę prawnego) oraz przez 

PKO Bank Polski S.A. (lub jego następcę prawnego) na podstawie, odpowiednio, ust. 6 i ust. 6a. Nazwiska 

kandydatów zgłoszonych zgodnie z postanowieniami niniejszego § 10 ust. 7 są umieszczane na liście 

kandydatów, o której mowa w § 8 ust. 4 lit. b) Statutu. 

8. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Banku i 

podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem, zgodnie z ust. 9.  

9. Na potrzeby ust. 8, za członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności od Banku i podmiotów 

pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego spółkach zależnych lub w spółce 

dominującej, 

2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 3 lat w Banku, jego spółkach zależnych i spółce 

dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną 

zatrudnienia, 

3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego 

usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej, 
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4) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, ani nie 

jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza, 

5) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie 

Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub spółki 

dominującej, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką 

zależną lub spółką dominującą umowę na standardowych warunkach, 

6) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym 

członka Zarządu Banku lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze, 

7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem Rady 

Nadzorczej. 

10. Bez uszczerbku dla ust. 8 i 9, począwszy od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku niezależni 

członkowie Rady Nadzorczej powinni również spełniać kryteria niezależności od Banku i podmiotów 

pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 

z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 

nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) powyższego 

Załącznika osoba będąca pracownikiem Banku, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie 

może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem 

wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się 

rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Brak członków spełniających kryteria niezależności nie powoduje 

niemożności działania Rady Nadzorczej. 

11. W przypadku wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w toku kadencji, mandat osoby nowo wybranej 

wygasa wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. 

12. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Radę Nadzorczą zatwierdzanego 

przez Walne Zgromadzenie. 

13. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie 

rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. 

14. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. 

15. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu 

Rady Nadzorczej. 

§ 11 

1. Do dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza 

akcjonariusz Poczta Polska S.A. (lub jej następca prawny), zaś Wiceprzewodniczącego - wyznacza 

akcjonariusz PKO Bank Polski S.A. (lub jego następca prawny) spośród powołanych członków Rady 

Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Od dnia 

dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

wyznacza akcjonariusz Poczta Polska S.A. (lub jej następca prawny) spośród powołanych członków Rady 
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Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie Sekretarza. 

2. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu i uchwala jego regulamin. Co najmniej 

jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z 

dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości 

lub rewizji finansowej. 

3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 

ryzykiem, 

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, 

4) monitorowanie bezstronności i niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, 

5) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do 

wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku. 

4. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń i uchwala jego regulamin. 

5. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności: 

1) monitorowanie i nadzorowanie obszaru kadrowego i płacowego Banku, 

2) wydawanie opinii na temat polityki zmiennych składników wynagrodzeń. 

6. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków także inne komitety i uchwalać ich regulamin. 

§ 12 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku w zakresie określonym przepisami Prawa 

bankowego, Kodeksu spółek handlowych, Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej, a w szczególności nad 

wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu. Przy 

wykonywaniu swoich zadań Rada Nadzorcza kieruje się dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie 

Banku. 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności decyzje w sprawach: 

1) nabycia, zbycia, obciążenia lub wydzierżawienia nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości 

nabywanych w ramach czynności windykacyjnych Banku w celu ich dalszej odsprzedaży, 

2) zawarcia przez Bank transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość tej transakcji przekracza 1/10 

kapitału zakładowego, z wyjątkiem typowych i rutynowych transakcji, zawieranych na warunkach 

rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej 

działalności operacyjnej, prowadzonej przez Bank, 

3) zezwolenia na nabycie akcji, za wyjątkiem akcji nabywanych w związku z realizacją przyjętych 

zabezpieczeń oraz realizowanych stosunków umownych z klientami Banku, 

4) utworzenia spółki lub przystąpienia w charakterze udziałowca do innego banku, spółki lub 

przedsięwzięcia, 

5) zatwierdzania strategii Banku oraz rocznych planów finansowych, 
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6) opiniowania wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, 

7) zatwierdzania lub uchwalania regulaminów, o których mowa w Statucie i obowiązujących przepisach 

prawa, 

8) wyboru, na wniosek Zarządu, po rekomendacji Komitetu Audytu, podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz 

oceny rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 

9) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, 

10) ustalania zasad wynagradzania i określania warunków zatrudniania członków Zarządu, z zastrzeżeniem 

§ 6 ust. 2 pkt 10) i 24) niniejszego ustępu Statutu, 

11) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej, 

12) zatwierdzania Regulaminu Zarządu, 

13) tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku, 

14) zatwierdzania struktury organizacyjnej Banku, 

15) zatwierdzania zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym: 

a) zasad polityki w zakresie zarządzania ryzykiem, 

b) zasad kontroli wewnętrznej, 

c) zasad zarządzania kapitałem, w tym szacowania kapitału wewnętrznego. 

16) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka ponoszonego przez Bank, 

17) zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, 

18) zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału 

wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, 

19) zatwierdzania zasad polityki informacyjnej ustalanych przez Zarząd, 

20) zatwierdzania ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w banku oraz dokonywania przeglądu tych zasad, 

21) oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności dokonywanej co najmniej raz w roku, 

22) zatwierdzania Polityki doboru i oceny Członków Zarządu, 

23) corocznej oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego, 

24) ustalania zasad wynagradzania i określania warunków zatrudniania Prezesa Zarządu, o ile liczba akcji 

akcjonariusza Poczty Polskiej S.A (lub jej następcy prawnego) w kapitale zakładowym Banku nie 

przekracza 50% i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi nie jest wymagane, aby zasady wynagradzania i określania 

warunków zatrudniania Prezesa Zarządu ustalało Walne Zgromadzenie. 

3. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji 

Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla 

Banku. 

4. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w formie uchwał. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1, podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się i są protokołowane w języku polskim. 
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§ 13 

1. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym powołuje, odwołuje i zawiesza Prezesa Zarządu oraz na wniosek 

Prezesa Zarządu, albo z własnej inicjatywy, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu. 

2. Prezesa Zarządu i jednego z członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje za zgodą Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

3. Rada Nadzorcza występuje do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie 

dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

4. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu 

niezwłocznie po powołaniu lub po dokonaniu zmiany składu Zarządu. 

5. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o członkach Zarządu, którym w ramach podziału 

kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego. 

6. W imieniu Banku umowy o pracę oraz inne umowy z członkami Zarządu zawierane są przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej łącznie z drugim delegowanym członkiem Rady Nadzorczej lub przez 

dwóch delegowanych członków Rady Nadzorczej. 

7. Inne czynności prawne pomiędzy Bankiem a członkami Zarządu wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej 

lub inny delegowany członek Rady Nadzorczej. 

§ 14 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w 

tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. 

3. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy on w posiedzeniu 

Rady Nadzorczej. 

§ 15 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Tryb pisemny lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy powoływania członków Zarządu oraz 

odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

Zarząd 

§ 16 

1. Zarząd składa się co najmniej z 3 osób, lecz nie więcej niż z 5 osób. W skład Zarządu wchodzą: Prezes 

Zarządu, Wiceprezesi Zarządu w tym I Wiceprezes Zarządu, Członkowie Zarządu. Co najmniej połowa 

członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz 

władać językiem polskim. 
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2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata. 

3. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd, zatwierdzonego przez Radę 

Nadzorczą. 

4. Zarząd kieruje Bankiem i reprezentuje go na zewnątrz, w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek 

handlowych, Statutu i Regulaminu Zarządu. 

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

7. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 

§ 17 

1. Realizując swoje funkcje Zarząd, z uwzględnieniem postanowień § 12 ust. 2, podejmuje decyzje w formie 

uchwał, a w szczególności: 

1) określa strategię Banku, 

2) ustala zasady polityki cenowej, 

3) ustala roczny plan finansowy, 

4) ustala zasady polityki zatrudniania i wynagradzania, 

5) uchwala regulamin Zarządu, 

6) uchwala regulamin organizacyjny Banku, 

7) ustanawia prokurentów, 

8) projektuje oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, 

9) podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w 

stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, lub w tym zakresie udziela 

pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa do poszczególnej czynności w odniesieniu do 

lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych, 

10) uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym: 

a) zasady polityki w zakresie zarządzania ryzykiem, 

b) zasady kontroli wewnętrznej, 

c) zasady zarządzania kapitałem, w tym szacowania kapitału wewnętrznego, 

d) polityki zmiennych składników wynagrodzeń. 

11) ustala ogólny poziom ryzyka ponoszonego przez Bank oraz dostosowane do tego poziomu limity 

wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku, 

12) uchwala założenia polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, 

13) uchwala procedury wewnętrzne Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, 

zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, 

14) uchwala zasady polityki informacyjnej Banku. 

2. Prezes Zarządu, 

1) kieruje pracami Zarządu, 

2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom, 

3) realizuje zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, zastrzeżone dla Prezesa Zarządu, 
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4) wydaje zarządzenia w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Banku. 

3. Prezesowi Zarządu w ramach podziału kompetencji podlegają w szczególności sprawy z zakresu: 

zarządzania kadrami, audytu wewnętrznego i organizacji pracy Zarządu. 

4. Członkowi Zarządu, powołanemu za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 22 b ust. 1 

ustawy Prawo bankowe w ramach podziału kompetencji podlegają w szczególności sprawy z zakresu 

zarządzania ryzykiem. 

§ 18 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności I Wiceprezes Zarządu, a w 

przypadku jego nieobecności jeden z członków Zarządu zgodnie z kolejnością zastępstw ustaloną uchwałą 

Zarządu. 

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności I Wiceprezes 

Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Zarządu zgodnie z kolejnością zastępstw 

ustaloną uchwałą Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli 

wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy rozpatrywaniu spraw osobistych członków 

Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się i są protokołowane w języku polskim. W przypadku udziału w posiedzeniu 

członków zarządu nie władających językiem polskim, zapewnia się udział tłumacza. Protokół podpisują 

obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. 

§ 19 

Członek Zarządu nie może bez zgody Banku zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w 

spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej 

bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział 

w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % 

udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. 

Wymaganego zezwolenia udziela członkowi Zarządu Rada Nadzorcza w postaci pisemnej uchwały na jego 

pisemny wniosek. 

§ 20 

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają: 

1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, 

2) prokurenci i pełnomocnicy w granicach udzielonych im pełnomocnictw. 

2. Wszyscy uprawnieni składają podpisy pod firmą Banku. 

3. Osoby uprawnione do działania w imieniu Banku nie odpowiadają osobiście wobec osób trzecich za 

zobowiązania zaciągnięte w imieniu Banku. 
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§ 21 

1. Pełnomocnictwa w imieniu Spółki udzielają osoby reprezentujące ją zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu. 

2. Pełnomocnictwo udzielane jest zawsze w formie pisemnej. 

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

§ 22 

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania. 

2. System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych 

zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. 

3. W ramach systemu zarządzania funkcjonuje: 

1) system zarządzania ryzykiem, 

2) system kontroli wewnętrznej. 

4. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie 

ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i 

realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności. 

5. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank: 

1) stosuje sformalizowane zasady służące określeniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady 

zarządzania ryzykiem, 

2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz 

monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany 

poziom ryzyka w przyszłości, 

3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia 

limitów, 

4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 

5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. 

6. Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych. 

7. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do 

zapewnienia: 

1) skuteczności i efektywności działania Banku, 

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 

8. System kontroli wewnętrznej obejmuje: 

1) mechanizmy kontroli ryzyka, 

2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 

3) audyt wewnętrzny. 

9. W Banku działa komórka audytu wewnętrznego, której zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i 

obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu 

zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 
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10. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu 

wewnętrznego oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia są przekazywane okresowo, co najmniej 

raz w roku, Radzie Nadzorczej Banku. 

11. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 

określają akty normatywne Banku. 

IV. ORGANIZACJA BANKU 

§ 23 

1. Cele i zadania Banku realizuje centrala, oddziały oraz inne jednostki organizacyjne. 

2. Organizację Banku określa Regulamin organizacyjny Banku uchwalany przez Zarząd. 

3. Regulacje wewnętrzne Banku uchwalają lub wydają: 

1) organy Banku, 

2) członkowie Zarządu, 

3) dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy oraz inne osoby upoważnione do tego w odrębnych regulacjach 

wewnętrznych. 

4. Zakres i zasady uchwalania regulacji wewnętrznych przez organy Banku określają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, Statut, regulaminy określające organizację i tryb pracy organów Banku, a 

także odrębne przepisy wewnętrzne. 

5. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez członków Zarządu oraz osoby, o których mowa w 

ust. 3 pkt 3) określa Statut, Regulamin Zarządu oraz odrębne przepisy wewnętrzne. 

6. Regulacje wewnętrzne Banku obejmują w szczególności takie akty normatywne jak uchwały, zarządzenia, 

decyzje normatywne, pisma okólne i listy informacyjne. 

 

V. FUNDUSZE WŁASNE, KAPITAŁ WEWNĘTRZNY I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 24 

1. Fundusze własne Banku obejmują: 

1) fundusze podstawowe, 

2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych. 

2. Fundusze podstawowe Banku obejmują: 

1) fundusze zasadnicze, które stanowią: 

a) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe, 

z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych. 

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią: 

a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 

b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 

c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane 
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obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych 

rewidentów, 

d) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, określone w ustawie Prawo bankowe oraz przepisach 

szczególnych wydanych na jej podstawie.  

3. Fundusze uzupełniające Banku obejmują: 

1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - utworzony na podstawie 

odrębnych przepisów, 

2) inne fundusze i zobowiązania tworzone za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. O zaliczeniu ich do 

funduszy uzupełniających rozstrzygają przepisy ustawy - Prawo bankowe, 

3) inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego - w celu bezpiecznego prowadzenia 

działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem, 

4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

§ 25 

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 110.132.880,00 (sto dziesięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące osiemset 

osiemdziesiąt) złotych i jest podzielony na 11.013.288 (jedenaście milionów trzynaście tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt osiem) akcji po 10 (dziesięć) złotych wartości nominalnej każda, w tym:  

1) 291.300 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji imiennych zwykłych serii A, 

2) 9.437.740 (dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji 

imiennych zwykłych serii B, 

3) 1.284.248 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem) akcji 

imiennych zwykłych serii C1. 

2. Od chwili dematerializacji akcje Banku są akcjami na okaziciela.  Akcje objęte dematerializacją nie mogą być 

zamienione na akcje imienne. 

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami). 

4. Umarzanie akcji za zgodą akcjonariusza jest możliwe na zasadach określonych w Kodeksie spółek 

handlowych. 

§ 26 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Bank ma prawo podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji . Nowa emisja może być 

dokonana dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału 

zakładowego. 

3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji - prawo poboru - o ile uchwała Walnego 

Zgromadzenia podjęta większością czterech piątych oddanych głosów nie pozbawi ich tego prawa. 
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§ 27 

1. W przypadku, gdy akcjonariusz zamierza sprzedać część lub wszystkie należące do niego akcje osobie 

spoza grona akcjonariuszy, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa kupna tych akcji, 

w stosunku do liczby akcji przez nich posiadanych. 

2. Proporcje, w jakich przysługują sprzedawane akcje, są obliczane dla pozostałych akcjonariuszy z 

wyłączeniem akcji, których dotyczy zamiar sprzedaży. W przypadku rezygnacji przez jednego lub część 

akcjonariuszy z przysługującego im prawa pierwokupu proporcje, w jakich przysługują sprzedawane akcje 

akcjonariuszom, którzy chcą skorzystać z prawa pierwokupu, są obliczane z wyłączeniem akcji, których 

dotyczy zamiar sprzedaży i akcji akcjonariuszy, którzy zrezygnowali z przysługującego im prawa 

pierwokupu. 

3. O zamiarze sprzedaży akcjonariusz zawiadamia Bank, z zastrzeżeniem postanowień § 32. Zawiadomienie o 

zamiarze sprzedaży jest skutecznie złożone, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1) zostało złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz określa liczbę akcji, 

które akcjonariusz zamierza sprzedać na rzecz osoby trzeciej oraz 

2) zostało do niego dołączone oświadczenie osoby trzeciej w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi zawierające: 

a) ofertę kupna akcji w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, 

b) oraz określającą łączną liczbę akcji będących przedmiotem oferty i oferowaną cenę jednej akcji. 

4. Oświadczenie osoby trzeciej, o którym mowa w ust. 3 może być złożone w oddzielnym dokumencie lub 

może być zawarte w umowie sprzedaży akcji zawartej z akcjonariuszem pod warunkiem nieskorzystania 

przez pozostałych akcjonariuszy Banku z prawa pierwszeństwa ich kupna. 

§ 28 

W ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia, Bank zawiadamia pozostałych akcjonariuszy o 

zgłoszonym zamiarze sprzedaży akcji wraz z poświadczonymi przez Bank kopiami złożonych dokumentów. Bank 

zawiadamia akcjonariuszy listami poleconymi wysłanymi najpóźniej siódmego dnia licząc od dnia otrzymania 

zawiadomienia o zamiarze sprzedaży akcji. W ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o 

zamiarze sprzedaży, pozostali akcjonariusze mają prawo do skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna akcji, 

zgodnie z § 30. 

§ 29 

Skuteczne skorzystanie z uprawnień wskazanych w § 28 wymaga wyraźnego oświadczenia woli złożonego przez 

akcjonariusza w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, w trzydziestodniowym terminie 

określonym w § 28. W przypadku, gdy w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży w 

wykonaniu prawa pierwszeństwa, a w przypadku gdy w związku z przeniesieniem akcji konieczne jest uzyskanie 

zgód, zezwoleń lub innych decyzji administracyjnych - w terminie trzydziestu dni od dnia ich uzyskania, kupujący 

nie zapłaci sprzedawcy ceny za akcje, sprzedawca może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, a następnie sprzedać akcje na rzecz osoby wskazanej w zawiadomieniu o zamiarze sprzedaży i na 

warunkach w nim określonych. 
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§ 30 

Wykonanie przez akcjonariuszy prawa pierwszeństwa kupna akcji odbywa się na następujących zasadach: 

1) zawiadomienie o zamiarze sprzedaży uważa się za ofertę sprzedaży akcji, a oświadczenie o skorzystaniu z 

prawa pierwszeństwa kupna uznaje się za przyjęcie powyższej oferty; 

2) oświadczenie akcjonariusza o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa kupna powinno być przesłane 

bezpośrednio akcjonariuszowi, który złożył zawiadomienie o zamiarze sprzedaży, a jego kopia powinna być 

przesłana Bankowi oraz pozostałym akcjonariuszom. 

§ 31 

W przypadku, gdy nabycie akcji będzie wymagało uzyskania zgód, zezwoleń lub innych decyzji 

administracyjnych, w szczególności zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, przeniesienie własności akcji 

nastąpi po ich uzyskaniu. W przypadku konieczności zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze 

sprzedaży akcji, Bank zawiadomi powyższy organ administracyjny w imieniu akcjonariusza zgłaszającego zamiar 

sprzedaży. 

 

§ 32 

1. W przypadku, gdy akcjonariuszy jest mniej niż trzech, wówczas zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji 

przesyłane jest bezpośrednio przez akcjonariusza zamierzającego sprzedać akcje do akcjonariusza 

uprawnionego do skorzystania z prawa pierwszeństwa. Akcjonariusz zawiadamia akcjonariusza listem 

poleconym o zamiarze sprzedaży akcji wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dokumentów, opisanych 

w § 27. W ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze sprzedaży akcjonariusz ma 

prawo do skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna akcji, zgodnie z § 30. 

2. Ograniczeń w rozporządzaniu akcjami nie stosuje się w przypadku sprzedaży wszystkich lub części akcji na 

rzecz spółki zależnej lub dominującej danego akcjonariusza w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 

3. Postanowień § 27 do § 32 ust. 1 i 2 Statutu nie stosuje się od dnia dematerializacji jakichkolwiek akcji Banku 

oraz w przypadku sprzedaży akcji w ramach pierwszej oferty publicznej. 

§ 33 

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku. Odpis ten nie może być mniejszy niż 8% (osiem procent) 

zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 

zakładowego. 

2. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. 

3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie 

szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie 

nadzwyczajnych odpisów lub strat. 

4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych jakie mogą powstać w związku z 

działalnością Banku oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. 
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5. Kapitał rezerwowy tworzony jest, niezależnie od kapitału zapasowego Banku, z corocznych odpisów z zysku 

w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitał ten może być również zasilany środkami 

pochodzącymi z innych źródeł. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szczególnych strat i 

wydatków. 

6. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału 

zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty 

wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

§ 34 

Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne 

Zgromadzenie. Fundusz ten przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. 

§ 35 

Inne kapitały i fundusze celowe są tworzone, znoszone i wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez 

Walne Zgromadzenie. 

§ 36 

1. Bank prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie wieloletnich planów strategicznych oraz 

rocznych planów finansowych i zgodnie z zasadami samofinansowania pokrywa z uzyskanych przychodów 

koszty działalności oraz zobowiązania. 

2. Strategia określa cele strategiczne niezbędne dla realizacji wizji i misji Banku. 

3. Plan finansowy Banku formułowany na okres jednego roku, przekształca założenia strategii na szczegółowe 

zadania do realizacji w danym roku. 

4. Bank prowadzi rachunkowość wg obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów i zasad oraz planu 

kont. 

5. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku. 

6. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz roczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku powinny być sporządzone na ten sam dzień, co 

sprawozdania jednostkowe Banku. 

§ 37 

O podziale zysku netto na: 

a) dywidendę dla akcjonariuszy, 

b) kapitał zapasowy i rezerwowy, fundusz ogólnego ryzyka, 

c) inne kapitały i fundusze celowe, 

d) inne cele 

decyduje Walne Zgromadzenie. 
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§ 38 

1. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia 

zgodnie z treścią art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, po zbadaniu sprawozdania finansowego przez 

biegłego rewidenta, w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Decyzja w zakresie wypłaty 

dywidendy powinna być uzależniona od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych 

oraz realizacji strategicznych celów Banku, a także powinna uwzględniać rekomendacje i indywidualne 

zalecenia wydane przez organy nadzoru.  

2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

§ 39 

W razie wystąpienia straty bilansowej zostanie ona pokryta z kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego, 

funduszu ogólnego ryzyka, z zysku z lat następnych, albo na drodze obniżenia kapitału zakładowego poprzez 

obniżenie wartości akcji. 

§ 40 

Likwidacja Banku przeprowadzana jest na zasadach i w sposób przewidziany w Prawie bankowym. 

§ 41 

Ustala się górny limit wydatków Banku z tytułu darowizn na każdy rok obrotowy w nieprzekraczalnej wysokości 

1,5% (półtora procent) zysku brutto wypracowanego w ubiegłym roku obrotowym. Decyzje w wymienionej 

sprawie podejmuje Zarząd. 

§ 42 

1. Założycielami Banku byli: 

a) Poczta Polska Telegraf i Telefon, 

b) Pomorskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Kobra" w Bydgoszczy, 

c) Zakłady Teleelektroniczne „Telkom - Telfa" w Bydgoszczy, 

d) Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego „Telkom - Teletra" w 

Poznaniu. 

2. Przybliżone koszty poniesione w związku z utworzeniem Banku, ustalone na dzień jego zawiązania, 

wynosiły 31.180 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt złotych). 

§ 43 

1. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o „następcy prawnym” oznacza to następcę prawnego pod tytułem 

ogólnym. 
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2. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o „dematerializacji” oznacza to dematerializację w rozumieniu 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

3. We wszystkich sprawach nieprzewidzianych niniejszym Statutem rozstrzygają obowiązujące przepisy Prawa 

bankowego, Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. (zwanej dalej „Grupą Kapitałową"), w której jednostką 
dominującą jest Bank Pocztowy S.A. (zwany dalej „Spółką Dominującą") z siedzibą 

w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 17. Na sprawozdanie to składają się: skonsolidowane 
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowany 
rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane 
zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz noty do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne 
informacje objaśniające. Ponadto zbadaliśmy informacje, wymagane art. 111 a ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późniejszymi 
zmianami) zwanej dalej „Prawem bankowym", ujawnione w sprawozdaniu z działalności Grupy 
Kapitałowej. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółki Dominującej . Zarząd Spółki Dominującej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są 

zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej 
„Ustawą o rachunkowości" oraz Prawem bankowym. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego z przyjętymi przez Grupę Kapitałową zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy 
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową 

i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej, a także czy przedstawione 
w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej ujawnienia wynikające z art. 111 a ust. 1 pkt 1 
i 2 Prawa bankowego zostały przedstawione prawidłowo i zgodnie z wymogami określonymi 
w tych przepisach. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy 

do postanowień: 

rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, 

przeprowadziliśmy stosownie 

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę 
Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie -
w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - podstaw, z których wynikają liczby i informacje 
zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do 
wyrażenia opinii. 

Sąd Rejonow y dla m. st Warszawy KRS 0000446833, NIP: 527-020-07-86, REGON: 010076870 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
3 
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Deloitte. 

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych 
aspektach: 

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, 

zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości 
i wydanych najej podstawie przepisów wykonawczych, 

jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przepisami prawa obowiązującymi Spółkę Dominującą oraz jednostki wchodzące w skład 
Grupy Kapitałowej. 

Ponadto naszym zdaniem ujawnienia zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej 
wynikające z art. 11 la ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa bankowego zostały przedstawione prawidłowo 
i zgodnie z wymogami powyższych przepisów. 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 jest kompletne 
w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości a zawarte w nim informacje, pochodzące ze 
zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

Dorota Snarska-Kuman 
Kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badanie 
nr ewidencyjny 9667 

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych 
prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73. 

Dorota Snarska-Kuman - Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza 
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

Warszawa, 8 marca 2016 roku 
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RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. 

ZA ROK OBROTOWY 2015 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Dominującą 

Spółka Dominująca działa pod firmą Bank Pocztowy S.A. (dalej „Spółka Dominująca"). Siedzibą 
Spółki jest Bydgoszcz, u I. Jagiellońska 17. 

Spółka Dominująca prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Spółka Dominująca jest 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010821. 

Spółka Dominująca działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

Kapitał zakładowy Spółki Dominującej według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 
110.132.880,00 zł i dzielił się na 11.013 .288 akcji o wartości nominalnej 1 O zł każda. 

W skład Zarządu Spółki Dominującej na dzień wydania opinii wchodzili: 
Szymon Midera Prezes Zarządu, 
Paweł Spławski Wiceprezes Zarządu, 
Hubert Meronk Członek Zarządu, 

Magdalena Nawara Członek Zarządu. 

W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu 
Spółki Dominującej: 

W dniu 16 stycznia 2015 roku Tomasz Bogus złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu Banku ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2015 roku. 
W dniu 16 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła Szymonowi Miderze, 
wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 20 stycznia 2015 roku. W dniu 24 marca 
2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Szymona Midery na 
stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Od dnia 25 marca 2015 roku Szymon Midera pełni 
funkcję Prezesa Zarządu Banku. 
W dniu 12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Huberta Meronka 
w skład Zarządu Banku i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu Banku. 
W dniu 12 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Pawła Spławskiego, Członka 
Zarządu Banku, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. 
Michał Sobiech złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 
29 lutego 2016 roku. 
W dniu 17 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wystąpieniu do Komisji 
Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Magdaleny Nawary do 
funkcji Członka Zarządu. 
W dniu 23 lutego 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie 
Magdaleny Nawary na stanowisko Członka Zarządu Banku. Z dniem 1 marca 2016 roku 
Magdalena Nawara objęła funkcję Członka Zarządu Banku. 
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2. Struktura Grupy Kapitałowej 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2015 roku objęte zostały 

następujące spółki: 

a) Spółka Dominująca - Bank Pocztowy S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki Dominującej za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2015 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydaliśmy w dniu 8 marca 2016 
roku opinię bez zastrzeżeń. 

b) Spółki objęte konsolidacją metodą pełną: 

Nazwa i siedziba Spólki 
Udzial 

w kapitale 
(w%) 

100% 
100% 

Podmiot 
przeprowadzający 

badanie sprawozdania 
finansowego i rodzaj 

w dane' o inii 

Dzień bilansowy 
konsolidowanej 

jednostki 

W roku obrotowym skład badanej Grupy Kapitałowej oraz jednostek konsolidowanych, dla których 
Spółka Dominująca przygotowała badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie uległ 
zmianie. 

3. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 

Działalność Grupy Kapitałowej w 2014 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości 
43.639 tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 
podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot 
uprawniony Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Biegły rewident 
wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. 

Walne Zgromadzenie zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
2014 odbyło się w dniu 15 kwietnia 2015 roku. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 zostało złożone w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w dniu 23 kwietnia 2015 roku. 

4. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta 
przeprowadzającego w jego imieniu badanie 

Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza. Badanie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia l O kwietnia 2015 
roku, zawartej pomiędzy Spółką Dominującą a firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisaną na prowadzoną 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta 
Doroty Snarskiej-Kuman (nr ewidencyjny 9667) w dniach od 7 do 18 grudnia 2015 roku, 
od 18 stycznia do 12 lutego 2016 roku oraz poza siedzibą Spółki Dominującej do dnia wydania 
niniejszej opinii. 
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Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badanie potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych 
oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym 
(Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. 

5. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki Dominującej 

Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania. 

Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono 
żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, 
co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki Dominującej 
z dnia 8 marca 2016 roku. 
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II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, 
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania 
z sytuacji finansowej oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej 
sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za rok ubiegły. 

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat 
i skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 
(w tys. zł) 

Przychody odsetkowe 
Koszty odsetkowe 
Wynik z tytułu prowizji i opłat 
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości 
Zysk netto 
Całkowity dochód ogółem 

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego sprawozdan ia z sytuac ji 
finansowej (w tys. zł) 

Suma bilansowa 
Kasa, środki w Banku Centralnym 
Należności od innych banków 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 
Inwestycyjne aktywa finansowe 
Zobowiązania wobec klientów 
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
Zobowiązania podporządkowane 

Kapitał własny, w tym: 
Kapitał zakładowy 

Analiza wskaźnikowa 

Wskaźnik zyskowności ogółem 

Współczynnik wypłacalności 

Wskaźnik kredytowania 
Wskaźnik kredytów zagrożonych 
Wskaźnik depozytów 

355.240 
(97.065) 

55.837 
(66.145) 

33.931 
42.919 

2015 

7.213.030 
426.875 

45.346 
5.312.882 
1.248.037 
5.742.377 

503.500 
141.887 
542.485 
110.133 

2015 

7,2% 
14,4% 
73,7% 

7,0% 
79,6% 

416.278 
(148.128) 

59.657 
(61.013) 

43.639 
47.867 

2014 

7.719.027 
757.643 
158.269 

5.151.777 
1.519.266 
6.492.023 

358.256 
142.090 
439.632 

97.290 

2014 

8,3% 
13,4% 
66,7% 

6,1% 
84,1% 

Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2015 następujących 
tendencji: 

wskaźnik zyskowności ogółem, liczony jako stosunek wyniku netto do przychodów z tytułu 
odsetek, prowizji i opłat, wyniku na instrumentach finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowych oraz wyniku z pozycji wymiany, a także wyniku na 
pozostałych instrumentach finansowych, spadł na koniec 2015 roku, osiągając wartość 7,2% w 
porównaniu do 8,3% na koniec 2014 roku; 
współczynnik wypłacalności, wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych na koniec 2015 roku, 
wyniósł 14,4 % w porównaniu do 13,4 % na koniec 2014 roku; 

wskaźnik kredytowania, liczony jako stosunek kredytów i pożyczek udzielonych klientom do 
aktywów ogółem wzrósł na koniec 2015 roku, osiągając wartość 73,7% w porównaniu do 
66,7% na koniec 2014 roku; 
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wskaźnik kredytów zagrożonych, liczony jako stosunek kredytów i pożyczek brutto 
z rozpoznaną utratą wartości do kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto, wzrósł 
z poziomu 6,1 % na koniec 2014 roku do poziomu 7,0% na koniec 2015 roku; 
wskaźnik depozytów, liczony jako stosunek zobowiązań wobec klientów do pasywów ogółem, 
wykazał spadek z 84,1 % na koniec 2014 roku do 79,6% na koniec 2015 roku. 

Stosowanie zasad ostrożności 

Podczas przeprowadzanego badania nie zidentyfikowaliśmy istotnych odstępstw, wskazujących na 
niestosowanie się przez Spółkę Dominującą w roku obrotowym 2015 do obowiązujących zasad 
ostrożności określonych przepisami Prawa bankowego, uchwałami Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego oraz uchwałami Komisji Nadzoru Finansowego. 

Współczynnik wypłacalności 

Podczas przeprowadzania badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości w zakresie 
ustalenia współczynnika wypłacalności na dzień 31 grudnia 2015 roku wyznaczonego zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 
roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. 
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III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 
2015 roku i obejmuje: 

skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1stycznia2015 roku do 31 grudnia 2015 
roku wykazujący zysk netto w kwocie 33 .931 tys. zł, 

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od I stycznia 2015 roku do 
31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 42.919 tys. zł, 

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 
roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje 
sumę 7.213.030 tys. zł, 

skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 
31grudnia2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 102.853 tys. zł, 

skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 
31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 
331.684 tys. zł, 

noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące informacje o przyjętej 
polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. 

Badanie objęło okres od l stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i polegało głównie na: 

badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd Spółki Dominującej 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, 

ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod 
konso I idacyj nych. 

2. Dokumentacja konsolidacyjna 

Spółka Dominująca przedstawiła dokumentację konsolidacyjną obejmującą: 

procedur 

sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polityki) 
rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji, 

korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została 

przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich odpowiednich 
pozycji sprawozdań finansowych Spółki Dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją. 

Spółka Dominująca sporządzająca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowała istotnych 
uproszczeń i odstępstw od przyjętych zasad konsolidacji w stosunku do kontrolowanych jednostek. 
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3. Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji objaśnień oraz 
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 

Spółka Dominująca potwierdziła kontynuację działalności przy sporządzaniu skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Istotne zasady wyceny aktywów, kapitałów własnych i zobowiązań, 
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zostały opisane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

Spółka Dominująca sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych 
do poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 
dochodów oraz opisów słownych zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF. 

Zarząd Spółki Dominującej sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015. Sprawozdanie 
z działalności zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. 
Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których 
bezpośrednim źródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a w zakresie 
ujawnień wymaganych art. 111 a ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa bankowego dokonaliśmy ich zbadania 
w zakresie ich prawidłowości i zgodności z w/w przepisami. 

IV. UW AGI KOŃCOWE 

Oświadczenia Zarządu 

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident 
otrzymali od Zarządu Spółki Dominującej pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, 
iż Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa. 

Dorota Snarska-Kuman 
Kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badanie 
nr ewidencyjny 9667 

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych 
prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: 

Dorota Snarska-Kuman - Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza 
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

Warszawa, 8 marca 2016 roku 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

Działalność kontynuowana* tys. zł tys. zł

Przychody z tytułu odsetek 7 355 240 416 278 

Koszty z tytułu odsetek 7 (97 065) (148 128)

Wynik z tytułu odsetek 258 175 268 150 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 8 99 710 102 304 

Koszty z tytułu prowizji i opłat 8 (43 873) (42 647)

Wynik z tytułu prowizji i opłat 55 837 59 657 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w 

wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji 

wymiany 

9 1 789 2 763 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 10 11 727 1 770 

Ogólne koszty administracyjne, w tym: 11 (217 030) (218 622)

- koszty poniesione na rzecz BFG (19 973) (6 545)

- koszty poniesione na rzecz Funduszu Wsparcia

   Kredytobiorców
(3 638) 0

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości 13 (66 145) (61 013)

Pozostałe przychody operacyjne 14 5 701 8 736 

Pozostałe koszty operacyjne 15 (7 175) (6 296)

Wynik na działalności operacyjnej 42 879 55 145 

Zysk brutto 42 879 55 145 

Podatek dochodowy 16 (8 948) (11 506)

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 33 931 43 639 

z tego przypadający na:

   - akcjonariuszy jednostki dominującej 33 931 43 639 

Średnioważona liczba akcji zwykłych 10 005 241 9 729 040 

Zysk podstawowy na jedna akcję zwykłą (w złotych)** 3,39 4,49

Nota

*        W roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana. 

** Grupa nie wylicza rozwodnionego zysku na jedna akcję z uwagi na brak w okresie bieżącym i latach poprzednich kategorii kapitałowych 

powodujących rozwodnienie. 
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 
dochodów 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

Nota tys. zł tys. zł 

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 33 931 43 639 
0 0

Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione

do rachunku zysków i strat:

Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela 

dostępnych do sprzedaży, w tym:
25, 36.3. 8 698 5 924 

-  podatek odroczony 16 (2 040) (1 390)

Rozliczenie wyceny aktywów finansowych 

reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży

do portfela utrzymywanych do terminu zapadalności,

w tym:

358 (1 820)

   - podatek odroczony 16 (84) 428 

Zyski/straty z wyceny instrumentów zabezpieczających w 

części stanowiącej efektywne zabezpieczenie przepływów 

pieniężnych, w tym:

25 0

   - podatek odroczony 16 (6) 0

Pozycje, które nie zostaną w przyszłości przeniesione

 do rachunku zysków i strat:

Zyski i straty aktuarialne z wyceny programów określonych 

świadczeń, w tym:
(93) 124 

   - podatek odroczony 16 21 (29)

Pozostałe całkowite dochody razem 36.3. 8 988 4 228 

Dochody całkowite 42 919 47 867 

z tego przypadające na:

   - akcjonariuszy jednostki dominującej 42 919 47 867
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
finansowej 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Nota tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 19 426 875 757 643 

Należności od innych banków 20 45 346 158 269 

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z 

otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
21 19 794 0

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 22 603 1 336 

Instrumenty finansowe zabezpieczające 23 1 140 0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 24 5 312 882 5 151 777 

Inwestycyjne aktywa finansowe: 25 1 248 037 1 519 266 

- dostępne do sprzedaży 803 347 1 100 547 

- utrzymywane do terminu zapadalności 444 690 418 719 

Rzeczowe aktywa trwałe 26 46 015 47 921 

Wartości niematerialne 27 54 122 32 401 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 98 120 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego netto
16 19 929 21 020 

Pozostałe aktywa 28 38 189 29 274 

Aktywa razem 7 213 030 7 719 027 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Nota tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 29 10 11 

Zobowiązania wobec innych banków 30 34 440 4 020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
21 154 017 177 701 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 22 377 94 

Zobowiązania wobec klientów 31 5 742 377 6 492 023 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
32 503 500 358 256 

Zobowiązania podporządkowane 33 141 887 142 090 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 2 145 2 979 

Rezerwy 34 1 459 2 855 

Pozostałe zobowiązania 35 90 333 99 366 

Zobowiązania razem 6 670 545 7 279 395 

Kapitał zakładowy 110 133 97 290 

Kapitał zapasowy 81 159 34 068 

Kapitał z aktualizacji wyceny 11 865 2 877 

Pozostałe kapitały rezerwowe 315 796 267 238 

Zyski zatrzymane 23 532 38 159 

Kapitał własny razem 36 542 485 439 632 

Zobowiązania i kapitał własny razem 7 213 030 7 719 027 

Aktywa

Zobowiązania i kapitał własny
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

Nota tys. zł tys. zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 33 931 43 639 

Korekty razem: (512 336) 508 408 

Amortyzacja 11 18 178 20 804 

Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) (258 175) (268 150)

Odsetki wypłacone (86 157) (126 364)

Odsetki otrzymane 323 383 377 379 

Zysk/strata z działalności inwestycyjnej (145) (55)

Zmiana stanu należności od innych banków 40 110 798 (121 102)

Zmiana stanu należności z tytułu papierów wartościowych z otrzymanym 

przyrzeczeniem odkupu
40 (19 782) 0

Zmiana aktywów finansowych przeznaczonych do 

obrotu
733 33 

Zmiana wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających 40 (54) 0

Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 40 (123 508) (64 862)

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 40 309 324 367 305 

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu 

zapadalności
40 (31 458) (32 227)

Zmiana stanu pozostałych aktywów (8 915) (2 200)

Zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego (1) 0

Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 40 30 364 (37 699)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z 

otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
40 (23 695) 128 091 

Zmiana zobowiązań finansowych przeznaczonych do 

obrotu
283 77 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 40 (741 496) 260 475 

Zmiana stanu rezerw (1 396) (564)

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 40 (9 033) 10 851 

Zapłacony podatek dochodowy (10 778) (15 695)

Obciążenie podatkowe pokazywane w rachunku zysków i 

strat
8 948 11 506 

Inne pozycje 40 246 805 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (478 405) 552 047  
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Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy z działalności inwestycyjnej 158 71 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 158 71 

Wydatki z działalności inwestycyjnej 38 366 26 913 

Nabycie wartości niematerialnych 29 527 11 415 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 8 839 15 498 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 208) (26 842)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z działalności finansowej 234 933 330 000 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 175 000 330 000 

Wpływy netto z emisji akcji lub innych instrumentów 

kapitałowych
59 933 0

Wydatki z działalności finansowej 50 004 424 421 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 0 311 

Wykup obligacji z emisiji własnej 30 000 400 000 

Spłata odsetek od wyemitowanych instrumentów 

finansowych i zaciągniętych zobowiązań 

podporządkowanych

20 004 24 110 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 184 929 (94 421)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (331 684) 430 784 

w tym różnice kursowe netto (129) (381)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 762 484 331 700 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 40 430 800 762 484  
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 
 

Kapitał 

zakładowy

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Kapitał własny 

ogółem

Kapitał zapasowy 

tworzony ustawowo

Z nadwyżki przy 

emisji akcji

Niepodzielony 

wynik finansowy

Wynik finansowy 

netto bieżącego 

okresu 

Nota tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Na dzień 1 stycznia 2015 roku 97 290 25 468 8 600 2 877 267 238 (5 480) 43 639 439 632 

Zysk za okres 0 0 0 0 0 0 33 931 33 931 

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 8 988 0 0 0 8 988 

Całkowite dochody 0 0 0 8 988 0 0 33 931 42 919 

Podwyższenie kapitału 12 843 0 47 158 0 0 0 0 60 001 

Koszty emisji nowych akcji 0 0 (67) 0 0 0 0 (67)

Podział zysku 0 0 0 0 48 558 (4 919) (43 639) 0

Na dzień 31 grudnia 2015 roku 36 110 133 25 468 55 691 11 865 315 796 (10 399) 33 931 542 485 

Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane

 
 
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 
 

Kapitał 

zakładowy

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Kapitał własny 

ogółem

Kapitał zapasowy 

tworzony ustawowo

Z nadwyżki przy 

emisji akcji

Niepodzielony 

wynik finansowy

Wynik finansowy 

netto bieżącego 

okresu 

Nota tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Na dzień 1 stycznia 2014 roku 97 290 25 468 8 600 (1 351) 242 207 (16 476) 36 027 391 765 

Zysk za okres 0 0 0 0 0 0 43 639 43 639 

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 4 228 0 0 0 4 228 

Całkowite dochody 0 0 0 4 228 0 0 43 639 47 867 

Podział zysku 0 0 0 0 25 031 10 996 (36 027) 0

Na dzień 31 grudnia 2014 roku 36 97 290 25 468 8 600 2 877 267 238 (5 480) 43 639 439 632 

Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane
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Noty do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

1. Informacje ogólne 

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. („Grupa”) jest Bank Pocztowy S.A. (‘’Bank’’, 
„Jednostka dominująca”) z siedzibą centrali w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Został on utworzony na podstawie 
decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 18 z 5 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Banku Pocztowego 
Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy. 

Bank zarejestrowano pod numerem RHB 1378 w dziale B Rejestru Handlowego w dniu 16 maja 1990 roku przez 
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Obecnie Bank figuruje pod numerem 0000010821 w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

Bankowi nadano numer statystyczny REGON: 002482470. 

Czas trwania Banku zgodnie ze statutem Banku nie jest ograniczony. 

Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym 
oraz w granicach dopuszczonych prawem wszelkich innych czynności powiązanych z czynnościami bankowymi. 

Podstawowa działalność Banku według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana do działu 
pozostałe pośrednictwo pieniężne symbol 6419Z.  

Bank działa na podstawie obowiązujących przepisów i statutu. 

Akcjonariat Banku na 31 grudnia 2015 roku był następujący: 
 

Nazwa podmiotu Ilość akcji Ilość głosów

   Wartość 

nominalna 1 

akcji (w zł)

Udział w kapitale 

podstawowym

Poczta Polska S.A. 8 259 956 8 259 956 10 74,9999%

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 2 753 332 2 753 332 10 25,0001%

11 013 288 11 013 288 100%  
 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej nie więcej niż 4 570 960 nowych akcji zwykłych na 
okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o wartości nominalnej 10 zł 
każda, zmiany statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do 
akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym. Akcje serii C i prawa 
do akcji serii C miały być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

W dniu 30 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Banku 
m.in. dotyczącą zmiany statusu akcji. Akcje serii A utraciły swoje uprzywilejowanie co do podziału majątku w razie 
likwidacji Banku w proporcji 5 do 1 w stosunku do akcji zwykłych i obecnie są akcjami imiennymi 
nieuprzywilejowanymi. 

W dniu 23 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Banku poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 1 284 248 nowych akcji 
zwykłych imiennych serii C1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o wartości 
nominalnej 10 zł każda, zmiany statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji 
serii C1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cenę emisyjną akcji serii C1 ustalono na 46,72 zł za sztukę. 

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej nie więcej niż 4 570 960 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D 
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z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o wartości nominalnej 10 zł każda, zmiany 
statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D 
oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyliło wyżej wspomnianą uchwałę Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję 
w trybie oferty publicznej 4 570 960 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C.  

W związku z przyjętymi uchwałami Bank został w październiku 2015 roku dokapitalizowany kwotą 60 mln zł przez obu 
dotychczasowych akcjonariuszy bez zmian w strukturze akcjonariatu. Zarejestrowanie przez KRS podwyższenia 
kapitału zakładowego Banku nastąpiło w dniu 20 listopada 2015 roku. 

Szczegółowe informacje o zmianach w kapitale zakładowym Banku zostały zawarte w nocie 36.1. 

 
 

2. Skład Grupy 

W skład Grupy na 31 grudnia 2015 roku wchodził Bank oraz następujące spółki zależne, konsolidowane metodą pełną: 

 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Bydgoszcz
Działalność wspomagająca usługi 

finansowe
100% 100%

Spółka Dystrybucyjna Banku 

Pocztowego Sp. z o.o.
Warszawa Pośrednictwo finansowe 100% 100%

Jednostka Siedziba
Podstawowy przedmiot 

działalności

Procentowy udział Banku w kapitale

 

Na 31 grudnia 2015 roku i na 31 grudnia 2014 roku udział głosów posiadanych przez Bank na Walnych Zgromadzeniach 
podmiotów zależnych w ogólnej liczbie głosów był równy udziałowi Banku w kapitałach tych jednostek. Ponadto, Bank 
ma prawo do desygnowania do Rady Nadzorczej każdej ze spółek większości członków, a tym samym prawo 
do podejmowania kluczowych decyzji, w tym ma prawo mianowania wszystkich członków ich Zarządów. 

Spółka Centrum Operacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Centrum Operacyjne”) została utworzona 
przez Bank w dniu 20 maja 2010 roku. Spółka ta rozpoczęła działalność 28 maja 2010 roku. Siedziba Centrum 
Operacyjnego zlokalizowana jest w Bydgoszczy.  

Centrum Operacyjne powstało w celu świadczenia usług w zakresie procesów administracyjnych dla produktów i usług 
podmiotów sektora finansowego. Podstawowa działalność Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 
została zakwalifikowana, jako pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 
i funduszy emerytalnych – symbol 6619Z. 

W 2015 roku Centrum Operacyjne świadczyło usługi na rzecz Banku, Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. 
z o.o. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Na 31 grudnia 2015 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Centrum Operacyjnego wynosił 
3 284 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 784 tys. zł. 

Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  („Spółka Dystrybucyjna”) została 
utworzona przez Bank w dniu 20 maja 2010 roku. Spółka ta rozpoczęła działalność 28 maja 2010 roku. Siedziba Spółki 
Dystrybucyjnej zlokalizowana jest w Warszawie.  

Spółka Dystrybucyjna powstała w celu organizacji i prowadzenia działań w ramach mobilnych struktur sprzedażowych 
dla produktów i usług finansowych, w tym przede wszystkim dotyczących współpracy z Bankiem. Podstawowa 
działalność Spółki Dystrybucyjnej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana, jako 
pozostałe formy udzielania kredytów – symbol 6492Z.  

W 2015 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała przede wszystkim z Bankiem, w zakresie dystrybucji jego 
produktów. 

Na 31 grudnia 2015 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Spółki Dystrybucyjnej wynosił 
2 680 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 680 tys. zł. 
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3. Identyfikacja i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Bank sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, które zostało 
zatwierdzone przez Zarząd Banku w dniu 8 marca 2016 roku. 

 

 

4. Skład organów jednostki dominującej 

 

4.1. Skład Zarządu jednostki dominującej 

Skład Zarządu Banku według stanu na 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco: 

 

 Szymon Midera – Prezes Zarządu, 

 Paweł Spławski – Wiceprezes Zarządu, 

 Hubert Meronk – Członek Zarządu, 

 Michał Sobiech – Członek Zarządu. 

 

W dniu 16 stycznia 2015 roku Pan Tomasz Bogus złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz 
ze składu Zarządu Banku ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2015 roku. 

W dniu 16 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Szymonowi Miderze, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 
wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu od 20 stycznia 2015 roku. Ponadto, Rada Nadzorcza Banku podjęła 
uchwałę o powołaniu Pana Szymona Midery na funkcję Prezesa Zarządu Banku. W dniu 24 marca 2015 roku Komisja 
Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Szymona Midery na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. 
Od dnia 25 marca 2015 roku Pan Szymon Midera pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku.  

W dniu 12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 12 lutego 2015 roku Pana Huberta 
Meronk w skład Zarządu Banku i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu Banku. 

W dniu 12 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Spławskiego, Członka Zarządu Banku, z dniem 
12 listopada 2015 roku, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.  

Pan Michał Sobiech złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 29 lutego 2016 roku.  

W dniu 17 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Pani Magdaleny Nawary na funkcję Członka Zarządu Banku 
odpowiedzialnego za obszar ryzyk istotnych. Uchwała ta wchodzi w życie nie wcześniej niż 1 marca 2016 roku. 

W dniu 23 lutego 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie Pani Magdaleny Nawary na 
stanowisko Członka Zarządu Banku. Z dniem 1 marca 2016 roku Pani Magdalena Nawara objęła funkcję Członka 
Zarządu Banku. 

Skład Zarządu Banku według stanu na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał 
się następująco: 

 Szymon Midera – Prezes Zarządu, 

 Paweł Spławski – Wiceprezes Zarządu, 

 Hubert Meronk – Członek Zarządu, 

 Magdalena Nawara – Członek Zarządu. 
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4.2. Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej 

Skład Rady Nadzorczej Banku według stanu na 31 grudnia 2015 roku i na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco: 

 Jerzy Jóźkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Jakub Papierski – Wiceprezes Rady Nadzorczej, 

 Piotr Michalski – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Paweł Borys – Członek Rady Nadzorczej, 

 Mariusz Czyżak – Członek Rady Nadzorczej, 

 Bogusław Grabowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Janusz Wojtas – Członek Rady Nadzorczej. 

W 2015 roku skład Rady Nadzorczej Banku nie uległ zmianie. 

 

 

5. Zasady rachunkowości 

 
5.1. Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie 

o jego zgodności ze standardami rachunkowości 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym 
instrumentów pochodnych oraz instrumentów finansowych zabezpieczających, które wyceniane są do wartości 
godziwej.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w polskich złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano 
inaczej, podane są w tysiącach złotych (tys. zł). 

 
Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz ich interpretacjami („MSSF”) zatwierdzonymi przez 
Unię Europejską („UE”). Natomiast w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami i interpretacjami jest ono 
zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. 
zm.) („Ustawa o rachunkowości”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez UE standardów oraz związanych z nimi 
interpretacji za wyjątkiem wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez UE 
bądź zostały zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Grupa nie skorzystała 
w okresie objętym sprawozdaniem z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały 
zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. 

 

Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez UE, które Grupa zastosowała po raz pierwszy 
od 1 stycznia 2015 roku 

Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE weszły w życie po raz 
pierwszy od 1 stycznia 2015 roku: 

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” – zostały wydane w dniu 12 grudnia 2013 
roku. 

Dokonano zmian różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do 
Standardów (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowanych głównie na rozwiązywanie niezgodności 
i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których 
poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi 
dotyczące:  
1) znaczenia obowiązujących MSSF w MSSF 1, 
2) zakresu zwolnień dotyczących wspólnych przedsięwzięć,  
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3) zakresu paragrafu 52 MSSF 13 (zwolnienie portfela),  
4) doprecyzowania relacji między MSSF 3 a MSR 40 dotyczącej klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych lub 

użytkowanych we własnym zakresie. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie miały znaczącego wpływu 
na  skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w odniesieniu 
do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie). 

KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. MSR 37 określa 
kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym z których jest wymóg posiadania obecnego obowiązku wynikający z 
przeszłych zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że zdarzeniem skutkującym powstaniem 
zobowiązania do uiszczenia opłaty jest działalność podlegająca opłacie określona w odpowiednich przepisach 
prawnych. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowej interpretacji. Interpretacja nie miała znaczącego wpływu na roczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 
Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie  

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian 
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zostały zatwierdzone do stosowania w UE, 
ale które nie weszły jeszcze w życie: 

 Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). 

Zmiany dostarczają nowe wskazówki w zakresie sposobu rozliczania nabycia udziałów we wspólnych operacjach 
mającego formę przedsięwzięcia. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na  skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). 

Zmiany do MSR 1 mają na celu zachęcanie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu określenia, 
jakie informacje podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki. Na przykład, zmiany określają jasno, 
że istotność ma zastosowanie do całości sprawozdania finansowego oraz że włączanie nieistotnych informacji 
może zmniejszyć przydatność ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Ponadto zmiany wyjaśniają, że jednostki 
powinny korzystać z profesjonalnego osądu w celu ustalenia, gdzie i w jakiej kolejności zaprezentować ujawnienia 
w sprawozdaniu finansowym. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na  skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – wyjaśnienia na temat 
akceptowalnych metod amortyzacji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). 

Zmiany precyzują, że stosowanie metod opartych na przychodach do obliczania amortyzacji środka trwałego nie 
jest właściwe, ponieważ przychody uzyskane z działalności, która obejmuje wykorzystanie aktywów, na ogół 
odzwierciedla czynniki inne niż konsumowanie korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika 
aktywów. Zmiany precyzują również, że przyjęcie przychodu jako podstawy pomiaru zużycia korzyści 
ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów niematerialnych jest co do zasady uważane 
za nieodpowiednie. Dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej zasady w ściśle określonych okolicznościach. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na  skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – rolnictwo: uprawy roślinne 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). 

Zmiany włączają uprawy roślinne, które są wykorzystywane wyłącznie w celu wzrostu produktów, w zakres MSR 16 
i w związku z tym rozliczane są one w taki sam sposób jak rzeczowe aktywa trwałe. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – programy określonych świadczeń: składki pracownicze - 
(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie). 

Zmiany dotyczą zakresu zastosowania standardu do składek od pracowników lub osób trzecich płaconych na rzecz 
programów określonych świadczeń. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne od 
liczby przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych obliczanych jako stały procent wynagrodzenia). 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – metoda praw własności w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2016 roku lub po tej dacie). 

Zmiany mają na celu przywrócenie metody praw własności jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji 
w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych wykazywanych 
w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – (obowiązuje w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie). 

Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek 
do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowanych głównie na 
rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie 
księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to 
nowe lub zmienione wymogi dotyczące:  

1) definicji „warunku nabycia uprawnień”, 
2) rozliczania zapłaty warunkowej w połączeniu przedsięwzięć,  
3) agregacji segmentów operacyjnych i uzgodnienia sumy aktywów segmentów sprawozdawczych do aktywów 

jednostki, 
4) wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań,  
5) proporcjonalnego przekształcenia skumulowanego umorzenia w modelu przeszacowania, 
6) definicji kluczowych członków kierownictwa. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – dokonane zmiany w ramach procedury 
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na 
rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie). 

Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek 
do standardów (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności 
i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których 
poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Poprawki zawierają nowe lub zmienione wymogi dotyczące:  
1) zmiany w metodach zbycia, 
2) kontraktów usługowych, 
3) zastosowania poprawek do MSSF 7 w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych, 
4) stopy dyskonta: emisje na rynkach regionalnych, 
5) ujawniania informacji „w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego”. 
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Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 
Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE  

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez 
RMSR, z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na 31 grudnia 
2015 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE: 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku jest standardem zastępującym MSR 39 
„Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie). 

MSSF 9 określa wymogi w zakresie ujmowania i wyceny, utraty wartości, zaprzestania ujmowania 
oraz rachunkowości zabezpieczeń.  

Klasyfikacja i wycena - MSSF 9 wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów finansowych, która uzależniona 
jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz modelu biznesowego związanych z danymi aktywami. Takie 
jednolite podejście zastępuje istniejące wymagania oparte na regułach zgodnie z MSR 39. Nowy model skutkuje 
również ujednoliceniem modelu utraty wartości w stosunku do wszystkich instrumentów finansowych. 

Utrata wartości - MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości ustalanej w oparciu o oczekiwane straty, który 
wymaga bieżącego ujmowania oczekiwanych strat kredytowych. W szczególności, nowy standard wymaga, 
aby jednostki ujmowały oczekiwane straty kredytowe w momencie kiedy instrumenty finansowe są ujmowane po 
raz pierwszy oraz ujmowały wszelkie oczekiwane straty z całego okresu życia instrumentów w szybszy 
niż dotychczas sposób. 

Rachunkowość zabezpieczeń - MSSF 9 wprowadza zreformowany model rachunkowości zabezpieczeń, 
z rozszerzonymi wymaganiami w zakresie ujawnień dotyczących zarządzania ryzykiem. Nowy model stanowi 
znaczącą zmianę rachunkowości zabezpieczeń, która ma na celu dostosowanie zasad rachunkowości w tym 
zakresie do praktycznej działalności zarządzania ryzykiem.  

Własne ryzyko kredytowe - MSSF 9 usuwa zmienność wyniku finansowego, powodowaną przez zmiany ryzyka 
kredytowego zobowiązań wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej. Ta zmiana oznacza, że zyski na 
zobowiązaniach spowodowane pogorszeniem własnego ryzyka kredytowego jednostki nie są ujmowane 
w rachunku zysków i strat. 

W przypadku MSSF 9, zastosowanie tego standardu w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, 
zasad tworzenia odpisów na utratę wartości instrumentów finansowych oraz rachunkowości zabezpieczeń będzie 
miało znaczący wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy. Grupa jest w trakcie analizy 
i oszacowania wpływu wprowadzenia MSSF 9 na wyniki finansowe.  

 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). 

Standard ten ma na celu umożliwienie podmiotom stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują 
odroczone salda z działalności regulacyjnej zgodnie z ich poprzednimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, 
kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie będzie miało znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2018 roku lub po tej dacie). 

Standard ten określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, oraz wprowadza wymóg dostarczenia bardziej 
szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz 
wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów 
z klientami (główne wyjątki dotyczą umów leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów 
ubezpieczeniowych). Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, 
aby odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz klientów w kwocie, która odzwierciedla wysokość 
wynagrodzenia (tj. płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za towary lub usługi. 
Standard dostarcza również wytyczne ujmowania transakcji, które nie były szczegółowo regulowane przez 
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dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacje umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyjaśnienia 
na temat ujmowania umów wieloelementowych. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie będzie miało znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku 
lub po tej dacie). 

Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu 
leasingu. Prawo do użytkowania składnika aktywów jest traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe 
i odpowiednio amortyzowane. Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wartości bieżącej opłat 
leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopę zawartą w leasingu, jeżeli jej ustalenie nie jest 
trudne. Jeżeli nie można łatwo określić tej stopy, leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową. 
W odniesieniu do klasyfikacji leasingu u leasingodawców, przeprowadza się ją tak samo jak zgodnie z MSR 17 – tj. 
jako leasing operacyjny lub finansowy. U leasingodawcy leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, jeżeli 
następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem 
leasingu. W przeciwnym przypadku leasing jest klasyfikowany jako leasing operacyjny. W leasingu finansowym 
leasingodawca rozpoznaje przychody finansowe przez okres leasingu, w oparciu o stałą okresową stopę zwrotu na 
inwestycji netto. Leasingodawca ujmuje płatności leasingu operacyjnego w przychody liniowo lub w inny 
systematyczny sposób, jeśli lepiej odzwierciedla wpływ korzyści ekonomicznych z wykorzystania aktywów 
będących przedmiotem leasingu. 

Nowy standard będzie miał wpływ na ujęcie, wycenę oraz ujawnienia w zakresie aktywów będących przedmiotem 
leasingu operacyjnego oraz odpowiadających im zobowiązań w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy jako leasingobiorcy.  

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego 
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). 

Zmiany mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF 10 oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku 
lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego 
czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych 
jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – jednostki 
inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). 

Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 28 wprowadzają wyjaśnienia w odniesieniu do rozliczania jednostek 
inwestycyjnych. Zmiany dostarczają także, w szczególnych okolicznościach, pewne zwolnienia w tym aspekcie. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” - inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie). 

Zmiany doprecyzowujące MSR 7 mają na celu poprawę informacji przekazywanych użytkownikom sprawozdań 
finansowych w zakresie działalności finansowej jednostki. Zmiany wymagają, aby jednostka zaprezentowała 
ujawnienia umożliwiające użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę zmian zobowiązań wynikających 
z działalności finansowej, w tym zarówno zmian wynikających z przepływów pieniężnych jak i niepieniężnych. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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 Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od 
niezrealizowanych strat (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 
roku lub po tej dacie). 

Zmiany do MSR 12 wyjaśniają sposób wykazywania aktywów z tytułu odroczonego podatku w związku 
z instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości godziwej. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

Okres i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i zawiera 
dane porównawcze: 

 dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2014 roku, 

 dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 
skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów 
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

 

Kontynuacja działalności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostki wchodzące w skład Grupy w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31 grudnia 2015 
roku. 

Zarząd Banku nie stwierdza, na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, istnienia faktów 
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez jednostki wchodzące 
w skład Grupy w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania 
bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

 

Działalność zaniechana 

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła 
działalność zaniechana. 

 

Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Banku oraz sprawozdania finansowe 
jego jednostek zależnych. Zostały one sporządzone za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku. 

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF, 
sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, w oparciu 
o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. 
W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Jednostka dominująca wyłącza wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych 
oraz tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej. 
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym przychody i koszty, niezrealizowane zyski 
oraz zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są 
eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości. 

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę 
dominującą do dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, 
gdy jednostka dominująca sprawuje władzę nad jednostką zależną, z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę 
zależną jednostka dominująca podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych 
wyników finansowych oraz posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką zależną 
do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. 
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5.2. Porównywalność danych finansowych 
W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w porównaniu do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, Grupa dokonała zmian w sposobie prezentacji 
niektórych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z  całkowitych dochodów. Wprowadzone zamiany prezentacyjne 
spowodowały konieczność przekształcenia danych porównawczych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów. 

 

Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów: 

Grupa połączyła pozycję „Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży” oraz 
pozycję „Przeniesienie do rachunku zysków i strat wyniku na sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych 
do sprzedaży”, a wpływ zmian poszczególnych składników kapitału z aktualizacji wyceny na skonsolidowane całkowite 
dochody z wyszczególnieniem wpływu pozycji przeniesionych do rachunku zysków i strat, został zaprezentowany 
w nocie 36.3 Podobna zmiana prezentacyjna miała miejsce w przypadku podatku odroczonego dotyczącego tych 
pozycji. Opisane powyżej zmiany i ich wpływ na poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 
dochodów zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 
pokazuje poniższa tabela. 

 

okres Korekty okres

od 01.01.2014 prezentacyjne od 01.01.2014

do 31.12.2014 do 31.12.2014

przekształcone

tys. zł tys. zł tys. zł 

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 43 639 0 43 639 

Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione do 

rachunku zysków i strat:

Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela 

dostępnych do sprzedaży, w tym:
4 697 1 227 5 924 

   - podatek odroczony (1 102) (288) (1 390)

Przeniesienie do rachunku zysków i strat wyniku

na sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych 

do sprzedaży, w tym:

1 227 (1 227) 0

   - podatek odroczony (288) 288 0

Rozliczenie wyceny aktywów finansowych 

reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do 

portfela utryzmywanych do terminu zapadalności

(1 820) 0 (1 820)

   - podatek odroczony 428 0 428 

Pozycje, które nie zostaną w przyszłości przeniesione

 do rachunku zysków i strat:
0

Zyski i straty aktuarialne z wyceny programów określonych 

świadczeń, w tym:
124 0 124 

   - podatek odroczony (29) 0 (29)

Pozostałe całkowite dochody razem 4 228 0 4 228 

Dochody całkowite razem 47 867 0 47 867  

 

Oprócz powyższych zmian prezentacyjnych w wybranych notach do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego opisano inne zmiany skutkujące odmienną prezentacją w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. 

W opinii Grupy powyższe zmiany przyczyniły się do większej szczegółowości prezentacji informacji w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym. Opisane zmiany nie miały wpływu na wynik finansowy oraz całkowite dochody Grupy. 
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5.3. Profesjonalny osąd 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, 
oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

 
Utrata wartości aktywów finansowych 

Grupa ocenia, czy wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika/grupy aktywów 
finansowych. Poprzez przesłanki utraty wartości rozumie się zdarzenia lub grupy zdarzeń, które miały miejsce po dacie 
początkowego ujęcia składnika/grupy aktywów, a które wskazują, iż mogło nastąpić obniżenie przyszłych 
oczekiwanych przepływów pieniężnych ze składnika aktywów lub grupy aktywów. W momencie rozpoznania 
przesłanek utraty wartości dokonuje się oszacowania odpisów z tytułu utraty wartości. 

Więcej informacji na temat utraty wartości aktywów finansowych zostało zaprezentowanych w notach 5.6.7, 13, 20 
i 24. 

 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie 
osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych 
w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.  

Więcej informacji na temat aktywów z tytułu podatku odroczonego przedstawiono w nocie 16. 

 

Klasyfikacja umów leasingowych  

Grupa klasyfikuje leasing jako operacyjny lub finansowy w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu 
posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na 
treści ekonomicznej każdej transakcji. Szczegółowe informacje na temat umów leasingowych zawarto w notach 38 
i 39. 

 

 

5.4. Niepewność szacunków 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące 
na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów 
i zobowiązań w następnym roku obrotowym. Wartości rzeczywiste ujęte przez Grupę mogą się różnić od wartości 
ustalonych na bazie przyjętych szacunków. 

Dokonywane przez Grupę szacunki oraz założenia są poddawane bieżącym przeglądom. Korekty szacunków 
rozpoznaje się w tym okresie, w którym dokonano zmiany szacunków, jeżeli korekty dotyczą tylko tego okresu. 
Natomiast, jeżeli korekty wpływają zarówno na okres, w którym dokonano zmiany, jak i na przyszłe okresy są one 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oraz w okresach przyszłych. 
 

Wartość godziwa instrumentów finansowych 

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych ujmowanych w bilansie w wartości godziwej, dla których 
nie identyfikuje się aktywnego rynku, wycenę przeprowadza się w oparciu o powszechnie stosowane techniki wyceny 
w maksymalnym stopniu bazując na obserwowalnych w otoczeniu rynkowym danych wejściowych i profesjonalnym 
osądzie. Stosowane techniki wyceny i dane wejściowe podlegają regularnej weryfikacji.  

Sposób ustalenia wartości godziwej poszczególnych instrumentów finansowych i ich wartości bilansowe 
przedstawiono w nocie 37. 
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Poniższa tabela prezentuje wpływ zmiany rynkowych stóp procentowych o + 1 p.b./- 1 p.b. na wartość godziwą 
instrumentów finansowych ujmowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej: 

 

+1 p.b. -1 p.b. +1 p.b. -1 p.b.

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne 

do sprzedaży 
(178) 178 (106) 106 

Aktywa finansowe i zobowiązania 

finansowe przeznaczone do obrotu
(23) 23 (5) 5 

Instrumenty pochodne zabezpieczające (14) 14 0 0

31 grudnia 2015

Stan na

31 grudnia 2014

Stan na

 
 

Utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości 
składnika/grupy aktywów finansowych.  

Poniższa tabela prezentuje szacunkowy wpływ zmiany wartości bieżącej szacowanych przepływów pieniężnych 
na zmianę kosztów odpisów z tytułu utraty wartości dla składników pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” 
analizowanych indywidualnie. 

 

scenariusz +10 % scenariusz -10 % scenariusz +10 % scenariusz -10 %

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Szacunkowa zmiana odpisów (2 605) 2 553 (2 098) 3 015 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

 
 
Wartość godziwa zabezpieczeń udzielonych kredytów 

Wartość godziwą zabezpieczeń udzielonych kredytów ustala się w oparciu o techniki wyceny oraz analizę rynku 
nieruchomości. Lista przyjmowanych przez Grupę zabezpieczeń oraz ich wartość godziwa (w przypadku zabezpieczeń 
hipotecznych) zostały przedstawione w nocie 47.1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

W Grupie przyjmuje się następujące podstawowe zasady wyceny wartości dla najczęściej stosowanych rodzajów 
zabezpieczeń: 
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Lp. Rodzaj zabezpieczenia Ogólne zasady dokonywania wyceny wartości

wycena nieruchomości dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę, sporządzona dla 

celów związanych z zabezpieczeniem lub

dokument potwierdzający nabycie nieruchomości lub przedwstępna umowa sprzedaży,

w przypadku finansowania celów mieszkaniowych dla osób fizycznych

aktualizacja wyceny nieruchomości, w przypadku kredytów dla osób fizycznych, jest 

przeprowadzana raz w roku poprzez porównanie pierwotnej wartości nieruchomości 

wynikającej z wyceny rzeczoznawcy lub wartości zakupu do danych o wartości rynkowej 

nieruchomości o zbliżonych parametrach, uzyskanych z międzybankowego systemu danych 

AMRON lub w przypadku braku danych, danych udostępnianych przez NBP (http://nbp.pl), 

lub w dalszej kolejności w bazie danych o cenach nieruchomości Pont-lnfo Nieruchomości

wycena ruchomości dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę, sporządzona dla celów 

związanych z zabezpieczeniem lub

polisa ubezpieczeniowa - w przypadkach, gdy rzeczy ruchome występują w powszechnym 

obrocie rynkowym lub

cena zakupu - w przypadkach, gdy rzeczy ruchome są nowe, zakupione na rynku, 

charakteryzuje je płynność rynkowa

cena zakupu, po jej zweryfikowaniu z cenami giełdowymi /rynkowymi /komisowymi lub

polisa ubezpieczeniowa, po jej zweryfikowaniu z cenami 

giełdowymi/rynkowymi/komisowymi lub

udokumentowana cena giełdowa/rynkowa/komisowa rzeczy

dochody poręczyciela muszą kształtować się na poziomie zbliżonym do dochodów 

wnioskodawcy lub

jeżeli poręczyciel nie spełnia wymogów określonych powyżej do ustalenia wartości 

zabezpieczenia przyjmuje się taką kwotę, jaką przy uwzględnianiu sytuacji majątkowej 

poręczyciela mógłby on uzyskać w Banku jako kredytobiorca lub

w przypadku poręczenia podmiotu jako zabezpieczenie przyjmowane jest wyłącznie

w przypadku, gdy łączna kwota poręczenia udzielonego przez poręczyciela jednemu 

dłużnikowi nie przekroczy 15% aktywów netto poręczyciela, pomniejszonych o należne,

lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych

i spółdzielni

5
przelew wierzytelności

z umowy

wartość netto towarów lub usług, bez podatku VAT, uwzględniając indywidualne warunki 

umowy/kontraktu, w tym terminy płatności, tryb zgłaszania i załatwiania reklamacji, 

zabezpieczenie realizacji umowy

6 ubezpieczenie

w przypadku ubezpieczeń na życie suma ubezpieczenia powinna pokrywać kwotę kredytu, 

natomiast w przypadku ubezpieczeń od utraty pracy suma ubezpieczenia na jedno 

zdarzenie ubezpieczeniowe powinna stanowić wyższą z kwot: równowartość 6 rat kredytu, 

lub kwotę 9 tys. zł. Zakres ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

z tytułu polisy ubezpieczeniowej podlega każdorazowo akceptacji Banku

4
poręczenia lub poręczenia 

wekslowe 

1 hipoteka na nieruchomości

2

przewłaszczenie, zastaw 

rejestrowy, zastaw zwykły na 

rzeczy ruchomej stanowiącej 

środek trwały

3

przewłaszczenie, zastaw 

rejestrowy, zastaw zwykły na 

rzeczy ruchomej stanowiącej 

majątek obrotowy

 

 
Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 

Grupa corocznie weryfikuje przyjęte okresy użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych na podstawie 
bieżących szacunków. Szczegółowe informacje dotyczące okresów użytkowania aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych zawarto w nocie 5.6.10. i 5.6.11. 

Szacując długość przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności poszczególnych rodzajów rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych uwzględniane są m.in.:  

 dotychczasowe przeciętne przewidywane okresy ekonomicznej użyteczności, odzwierciedlające tempo zużycia 
fizycznego, intensywności wykorzystania, itp.,  

 utratę przydatności z przyczyn technologicznych,  

 okres sprawowania kontroli nad składnikiem aktywów oraz prawne i inne ograniczenia okresu użytkowania,  

 zależność okresu użytkowania składników aktywów od okresu użytkowania innych aktywów,  

 inne okoliczności mające wpływ na przewidywany przeciętny okres ekonomicznej użyteczności tego rodzaju 
aktywów.  
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W przypadku, gdy okres korzystania ze składnika aktywów wynika z tytułów umownych, przewidywany przeciętny 
okres ekonomicznej użyteczności odpowiada okresowi wynikającemu z tych tytułów umownych, bądź też w sytuacji, 
kiedy szacowany okres jest krótszy, przyjmuje się szacowany okres ekonomicznej użyteczności. 

Poniższa tabela prezentuje wpływ na koszty Grupy zmiany długości przeciętnego przewidywanego okresu 
ekonomicznej użyteczności o +/- 1 rok dla największych grup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
podlegających amortyzacji. 
 

scenariusz + 1 rok scenariusz - 1 rok scenariusz + 1 rok scenariusz - 1 rok

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Budynki i budowle (21) 25 (21) 25 

Urządzenia i maszyny (951) 1 465 (965) 1 438 

Ulepszenia w obcych obiektach (383) 569 (362) 529 

Wyposażenie (277) 420 (487) 686 

Koszty zakończonych prac rozwojowych (258) 426 (163) 269 

Autorskie prawa majątkowe, licencje

i oprogramowanie
(1 036) 1 716 (1 399) 2 282 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Stan na Stan na

 
 

Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (programy określonych świadczeń) 

Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe wyliczana jest przez aktuariusza metodą aktuarialną jako wartość obecna 
przyszłych zobowiązań Grupy wobec pracowników według stanu zatrudnienia i płac na dzień aktualizacji. Wyliczenie 
rezerw oparto na szeregu założeń co do stóp dyskontowych, prognozowanych podwyżek wynagrodzenia, rotacji 
pracowników, wskaźnika umieralności i innych. Wszystkie założenia są weryfikowane na koniec roku obrotowego.  

Wielkości bilansowe utworzonych rezerw przedstawiono w nocie 34. 

Wpływ zmiany stopy dyskonta oraz stopy wzrostu wynagrodzeń na zmiany wartości rezerwy na odprawy emerytalno-
rentowe został przedstawiony w poniższej tabeli: 
 

scenariusz 

+0,5 p.p.

scenariusz

-0,5 p.p.

scenariusz 

+0,5 p.p.

scenariusz

-0,5 p.p.

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

stopa dyskontowa (58) 65 (36) 40 

stopa wzrostu wynagrodzeń 65 (59) 40 (37)

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

 
 

 

5.5. Zmiana szacunków 
W bieżącym okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym Grupa nie zmieniała istotnie wielkości szacunkowych, 
które mogły mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe okresu bieżącego lub okresów przyszłych.  

 

 
5.6. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości 

 

5.6.1. Początkowe ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych 

Grupa ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w swoim sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wtedy 
i tylko wtedy, gdy staje się stroną umowy tego instrumentu. 

Grupa decyduje o klasyfikacji aktywa finansowego w momencie jego początkowego ujęcia. 

Aktywa i zobowiązania finansowe objęte zakresem MSR 39 klasyfikuje się do następujących kategorii: 

 aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (do tej kategorii zalicza 
się aktywa lub zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, a także aktywa 
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i zobowiązania finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy), 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, 

 pożyczki i należności, 

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, 

 pozostałe zobowiązania finansowe. 

W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wycenia się według 
wartości godziwej, powiększonej lub pomniejszonej, w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego 
niekwalifikowanych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które 
mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania 
finansowego. 

Wszystkie standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży składnika aktywów finansowych ujmuje się pozabilansowo 
na dzień zawarcia transakcji tj. na dzień, w którym Grupa zobowiązuje się zakupić składnik aktywów finansowych. 
Natomiast w dniu realizacji transakcji składnik aktywów finansowych wprowadza się do ewidencji bilansowej. 
Standaryzowana transakcja kupna lub sprzedaży polega na kupnie lub sprzedaży składnika aktywów finansowych 
zgodnie z umową, której warunki wymagają dostarczenia składnika aktywów w okresie wynikającym ze zwykle 
obowiązujących regulacji lub konwencji przyjętych na danym rynku. 

 

5.6.2. Późniejsza wycena aktywów i zobowiązań finansowych 

 

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pochodne instrumenty finansowe ujmowane są w wartości godziwej. Instrumenty pochodne posiadające na dzień 
wyceny dodatnią wartość godziwą wykazuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa, zaś instrumenty 
posiadające ujemną wartość z wyceny – jako zobowiązania. Zmiany wartości godziwej pochodnych instrumentów 
finansowych przeznaczonych do obrotu, wykazuje się w  rachunku zysków i strat, w pozycji “Wynik na instrumentach 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany”. 

 

Pozostałe aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu obejmują instrumenty finansowe nabyte w celu sprzedaży 
lub odkupienia w krótkim czasie lub są częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie, 
i co do których istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie. Inne niż pochodne instrumenty 
finansowe aktywa i zobowiązania finansowe zakwalifikowane jako przeznaczone do obrotu ujmowane są w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej odnoszone są do rachunku zysków 
i strat, w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz 
wynik z pozycji wymiany”. Przychody oraz koszty z tytułu odsetek ujmowane są odpowiednio w pozycji „Przychody 
z tytułu odsetek” albo „Koszty z tytułu odsetek”. 

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa 
finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie zapadalności, które Grupa 
zamierza i jest w stanie utrzymać do terminu zapadalności, inne niż: 

 aktywa finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu, 

 aktywa finansowe zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

 aktywa finansowe spełniające definicję „pożyczek i należności”. 

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności są wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej jest ujmowane w rachunku 
zysków i strat w pozycji „Przychody z tytułu odsetek”. Straty z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków 
i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

Metoda efektywnej stopy procentowej to metoda naliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów 
finansowych lub zobowiązania finansowego (albo grupy aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych) oraz 
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przypisania przychodów lub kosztów odsetkowych do odpowiednich okresów. Efektywna stopa procentowa jest stopą, 
która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie 
do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym – do bilansowej 
wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej Bank 
dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu 
finansowego, jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów. 
Wyliczenie obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy prowizje i punkty stanowiące integralną 
część efektywnej stopy procentowej, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie lub dyskonta. 

W przypadku rozliczania prowizji i opłat oraz niektórych kosztów zewnętrznych związanych z nabyciem 
lub wytworzeniem instrumentu finansowego, w przypadku instrumentów z ustalonym harmonogramem przepływów, 
dla których ze względów technicznych lub merytorycznych nie można zastosować metody efektywnej stopy 
procentowej Bank stosuje metody uproszczone, których wyniki nie różnią się istotnie od wyników kalkulacji opartej 
o metodę efektywnej stopy procentowej. 

 

Pożyczki i należności 

Do kategorii pożyczek i należności zalicza się aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi 
lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku, inne niż:  

 aktywa finansowe, które Grupa zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie, które kwalifikuje się jako 
przeznaczone do obrotu i te, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy, 

 aktywa finansowe wyznaczone przez Grupę przy początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży, lub 

 aktywa finansowe, gdzie Grupa może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego 
powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży. 

Po ujęciu początkowym pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody 
efektywnej stopy procentowej. Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej 
ujmuje się w pozycji „Przychody z tytułu odsetek” w rachunku zysków i strat. Straty z tytułu utraty wartości pozycji 
innych niż „Pozostałe aktywa” są ujmowane w  rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących 
z tytułu utraty wartości”. 

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 
zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii 
aktywów. 

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej, a zyski i straty 
z tytułu zmiany wartości godziwej ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach (pozostałe całkowite dochody 
skumulowane są w pozycji kapitału „Kapitał z aktualizacji wyceny”). Kapitał z aktualizacji wyceny podlega rozliczeniu 
do rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży składnika aktywów bądź wystąpienia utraty jego wartości, gdzie 
skumulowane zyski i straty ujmowane są w pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach finansowych”.  

W przypadku instrumentów dłużnych, przychody odsetkowe, dyskonto lub premia rozliczane w czasie 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji „Przychody 
z tytułu odsetek”. Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych są wykazywane w rachunku zysków i strat 
w momencie ustalenia prawa do otrzymania płatności w pozycji „Przychody z tytułu dywidend”. 

Jeśli nie można ustalić wartości godziwej instrumentów kapitałowych, to wówczas aktywa te są ujmowane według 
kosztu nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznawane są w rachunku zysków 
i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości” i nie podlegają one odwróceniu. 

 

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Zobowiązania finansowe inne niż wycenianie w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku 
zysków i strat wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy 
procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przepływów pieniężnych, a więc 
także rzetelnie ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.  
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Gwarancje finansowe 

Zgodnie z MSR 39 gwarancje finansowe to takie umowy, które zobowiązują Grupę, jako ich wystawcę, do dokonania 
określonych płatności rekompensujących posiadaczowi stratę, jaką poniesie z powodu niedokonania przez 
określonego dłużnika płatności w przypadającym terminie zgodnie z warunkami instrumentu dłużnego. Umowy 
gwarancji finansowych w momencie ich początkowego ujęcia wyceniane są w wartości godziwej skorygowanej 
o koszty transakcji, które można bezpośrednio przyporządkować czynności wystawienia gwarancji. W terminie 
późniejszym zobowiązania te są ujmowane według wyższej z dwóch wartości: najlepszego szacunku wydatków 
koniecznych do uregulowania bieżących zobowiązań na dzień bilansowy oraz wartości ujętej pierwotnie pomniejszonej 
o odpisy amortyzacyjne ujęte zgodnie z MSR 18. 

 

5.6.3. Przekwalifikowanie aktywów finansowych 

Grupa może przekwalifikować niebędący instrumentem pochodnym składnik aktywów z kategorii przeznaczonych 
do obrotu do kategorii pożyczek i należności, jeżeli nie jest już dłużej utrzymywany w celu sprzedaży lub odkupienia 
w krótkim czasie. Aby składnik aktywów finansowych mógł być przekwalifikowany, musi spełniać warunki wynikające 
z definicji pożyczek i należności oraz Grupa musi mieć intencję i możliwość utrzymywania składnika aktywów 
finansowych w dającej się przewidzieć przyszłości lub do upływu terminu zapadalności. 

Przekwalifikowane aktywa finansowe ujmowane są w wartości godziwej na moment reklasyfikacji. W przypadku 
przekwalifikowania z kategorii aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie zyski i straty ujęte już 
w rachunku zysków i strat, nie ulegają odwróceniu. Wartość godziwa składnika aktywów w momencie 
przekwalifikowania staje się nowym zamortyzowanym kosztem. 

W przypadku aktywów finansowych przekwalifikowanych z kategorii dostępnych do sprzedaży do kategorii aktywów 
finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności lub kategorii pożyczek i należności (o ile aktywa te spełniają 
kryteria klasyfikacji do powyższej kategorii), wszelkie zyski i straty związane z takim składnikiem aktywów, które 
poprzednio odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny, ujmuje się w następujący sposób: 

 w przypadku składnika aktywów z określonym terminem zapadalności, skumulowane zyski lub straty ujęte 
w kapitale z aktualizacji wyceny do dnia przekwalifikowania amortyzuje się i ujmuje w rachunku zysków i strat 
przez okres pozostały do terminu zapadalności przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, 

 w przypadku składnika aktywów o nieokreślonym terminie zapadalności, skumulowane zyski i straty pozostają 
w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży lub wyzbycia się go w inny sposób, kiedy to ujmuje się je 
w rachunku zysków i strat. 

 

5.6.4. Wyłączenie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

 

Aktywa finansowe 

Grupa wyłącza składnik aktywów finansowych (lub część składnika aktywów finansowych, lub część grupy podobnych 
aktywów finansowych) ze sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy: 

 wygasły prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych, 

 przeniosła prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów lub zobowiązała się 
do przekazania otrzymanych przepływów pieniężnych bez zbędnej zwłoki stronie trzeciej na zasadzie 
pośredniczenia w transakcji i: 

(a) przeniosła zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane ze składnikiem aktywów, lub 

(b) nie przeniosła ani nie zachowała zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem 
składnika aktywów, ale przeniosła kontrolę nad składnikiem aktywów finansowych. 

W przypadku, gdy Grupa przeniosła swoje prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów 
lub zobowiązała się do pośredniczenia w transakcji, ale nie przeniosła ani nie zachowała zasadniczo całego ryzyka 
i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem składnika aktywów, ani też wyżej wymienione przeniesienie 
nie spowodowało przeniesienia kontroli nad składnikiem aktywów, wówczas ten składnik aktywów jest ujmowany 
w stopniu, w jakim Grupa utrzymuje zaangażowanie w składnik aktywów. 

Zaangażowanie w składnik aktywów, które przyjmuje formę gwarancji, jest wyceniane według niższej z dwóch 
wartości: wartości bilansowej składnika aktywów oraz maksymalnej kwoty, którą Grupa może być zobowiązana 
zapłacić za ten składnik aktywów. 
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Zobowiązania finansowe 

Grupa wyłącza ze swojego sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe, kiedy obowiązek określony 
w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.  

Zastąpienie dotychczasowego instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach, dokonywane 
pomiędzy tymi samymi podmiotami, Grupa ujmuje jako wygaśnięcie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie 
nowego zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego 
zobowiązania finansowego Grupa ujmuje jako wygaśnięcie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. 
Powstającą z tytułu zamiany różnicę odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w  rachunku zysków i strat. 

 

5.6.5. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży oraz umowy pożyczek papierów wartościowych 

Papiery wartościowe sprzedane z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu repo, sell-buy-back) nie są 
wyłączane z bilansu pod warunkiem zachowania przez Grupę zasadniczo całości ryzyk i korzyści wynikających z danego 
aktywa. Zobowiązania wobec kontrahenta ujmuje się jako „Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu”. 

W przypadku transakcji zakupu papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży (reverse repo, 
buy-sell-back), w przypadku których kontrahent zachowuje zasadniczo całość ryzyk i korzyści dotyczących papierów 
wartościowych, należności z tytułu zawartych transakcji ujmowane są jako „Należności z tytułu zakupionych papierów 
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu”. 

Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zakupu papierów 
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży wyceniane są według zamortyzowanego kosztu metodą 
efektywnej stopy procentowej, natomiast papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji sprzedaży 
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu podlegają wycenie według zasad określonych dla poszczególnych portfeli 
papierów wartościowych. 

Różnica między ceną sprzedaży i odkupu jest traktowana jako koszty/przychody odsetkowe i rozliczana w czasie 
trwania umowy z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. 

W przypadku sprzedaży papierów wartościowych zakupionych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży 
zobowiązanie odzwierciedlające obowiązek ich zwrotu jest ujmowane w pozycji „Zobowiązania finansowe wyceniane 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat”. 

 

5.6.6. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwa stanowi cenę, którą Grupa otrzymałaby za sprzedaż składnika aktywów lub zapłaciłaby 
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku 
na dzień wyceny. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych notowanych na aktywnym zorganizowanym rynku finansowym jest 
ustalana poprzez odniesienie do bieżącej ceny kupna – dla składnika aktywów, lub bieżącej ceny sprzedaży – 
dla zaciągniętego zobowiązania.  

Wartość godziwa instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek jest ustalana przy zastosowaniu 
różnych technik wyceny, gdzie Grupa maksymalizuje wykorzystanie obserwowalnych danych wejściowych, 
np. oszacowania ceny instrumentu finansowego, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie 
regulowanym ceny nie różniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego albo cen składników złożonego 
instrumentu finansowego lub oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie 
uznanych za poprawne. 

Wartość godziwa dla poszczególnych pozycji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, oraz sposoby jej 
szacowania zostały opisane szczegółowo w nocie 37. 

 

5.6.7. Utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły 
wartość, a strata z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne dowody 
utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów 
(„zdarzenie powodujące stratę”), a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe 

F-40



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 
(dane w tysiącach złotych) 

 

27  

przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których 
wiarygodne oszacowanie jest możliwe. Do obiektywnych dowodów utraty wartości należą np. znaczące trudności 
finansowe dłużnika, niespłacenie lub zaleganie ze spłacaniem odsetek lub nominału, wysokie prawdopodobieństwo 
upadłości lub innej reorganizacji finansowej dłużnika, obserwowane dane wskazujące na możliwy do zmierzenia 
spadek oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. 

Przesłanki utraty wartości ekspozycji indywidualnie istotnych dzieli się na dwie grupy: 

1) Ilościowe (obligatoryjne): 

a) opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej przekracza 90 dni, 

b) w przypadku sektora rządowego i samorządowego opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej 
przekracza 30 dni, 

2) Jakościowe: 

a) Kryteria twarde (obligatoryjne): 

- wniosek (w tym wniosek banku) o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego, upadłościowego 
lub naprawczego wobec kontrahenta (dłużnika), 

- kwestionowanie bilansowej ekspozycji kredytowej przez kontrahenta na drodze postępowania sądowego, 

- wypowiedzenie umowy kredytowej/pożyczki,  

- umorzenie części kredytu/pożyczki, układ, ugoda, 

- ekspozycja klasyfikowana jest do grupy „zagrożone” (tj. kategorie ryzyka „poniżej standardu”, „wątpliwe”, 
„stracone”), zgodnie z „Zasadami monitorowania i klasyfikacji ekspozycji kredytowych wobec klientów 
detalicznych i instytucjonalnych” – w przypadku wszystkich kategorii ekspozycji poza kredytami 
detalicznymi zabezpieczonymi hipotecznie. Natomiast w przypadku kredytów detalicznych zabezpieczonych 
hipotecznie przesłankę utraty wartości stanowi jedynie klasyfikacja do kategorii „stracone (nie stanowi jej 
klasyfikacja do pozostałych kategorii ryzyka w grupie „zagrożone”). Dodatkowo przesłanka wynikająca 
z klasyfikacji kredytobiorcy zgodnie z „Zasadami monitorowania i klasyfikacji ekspozycji kredytowych wobec 
klientów detalicznych i instytucjonalnych” nie ma zastosowania do transakcji zrestrukturyzowanych. 

b) Kryteria miękkie (czynniki podlegające ocenie eksperckiej analityka dokonującego oceny): 

- opóźnienia lub brak spłat rat kapitałowych lub odsetkowych w okresie ostatnich 3 miesięcy, 

- restrukturyzacja zadłużenia, 

- wysokie prawdopodobieństwo upadłości lub innej reorganizacji finansowej kontrahenta, 

- uzyskanie informacji o wszczęciu postępowania upadłościowego, bankructwie lub innej reorganizacji 
finansowej kontrahenta, 

- uzyskanie informacji o problemach finansowych kontrahenta (np. obniżenie dochodów, wzrost zadłużenia, 
niespłacanie zadłużenia w innych instytucjach), 

- znaczące trudności finansowe kontrahenta (na podstawie negatywnej oceny sytuacji finansowej 
kontrahenta dokonanej w procesie monitoringu), 

- znaczące pogorszenie wyników analizy ratingowej lub scoringowej (np. do kategorii, przy której klient nie 
otrzymałby kredytu/pożyczki w ogóle lub na pierwotnych warunkach z momentu podpisania umowy 
lub otrzymałby kredyt/pożyczkę w niższej kwocie), 

- nieznane miejsce pobytu i nieujawniony majątek kontrahenta, 

- obniżenie przez uznaną i powszechnie akceptowaną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej 
(agencję ratingową) ratingu kontrahenta, ratingu kraju lub ratingu jakichkolwiek papierów dłużnych 
emitowanych przez kontrahenta, 

- występowanie zajęć na rachunkach kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, 

- negatywne zmiany czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na branżę, w której działa 
kredytobiorca/pożyczkobiorca, 

- negatywne zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej czy strukturze kierownictwa, 

- utrata rynków zbytu lub znaczących klientów, 
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- zmiana przepisów prawa mających negatywny wpływ na funkcjonowanie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, 

- znaczący spadek cen rynkowych zabezpieczeń ekspozycji, 

- przegrana istotna sprawa sporna mogąca spowodować istotne straty, 

- niedostarczenie przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę dokumentów dotyczących jego sytuacji ekonomiczno-
finansowej, 

- zanik aktywnego rynku na daną bilansową ekspozycję kredytową ze względu na trudności finansowe, 

- niedotrzymanie innych istotnych warunków umowy, skutkujące spadkiem oszacowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, 

-  inne, o ile mogą wpłynąć na przewidywane przepływy pieniężne. 

Natomiast dla kredytów indywidualnie nieistotnych podlegających analizie grupowej Grupa identyfikuje następujące 
przesłanki utraty wartości: 

1) Ilościowe (obligatoryjne): 

a) opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej przekracza 90 dni,  

b) wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki, 

c) ekspozycja ma charakter wyłudzenia (fraud), 

d) ekspozycja podlega restrukturyzacji, 

e) ekspozycje objęte procesem windykacji, 

f) uzyskanie przez Grupę informacji o zdarzeniu mogącym mieć wpływ na przewidywane przepływy pieniężne, 

g) ekspozycja klasyfikowana jest do grupy „zagrożone” (tj. kategorie ryzyka „poniżej standardu”, „wątpliwe”, 
„stracone”), zgodnie z „Zasadami monitorowania i klasyfikacji ekspozycji kredytowych wobec klientów 
detalicznych i instytucjonalnych” – w przypadku wszystkich kategorii ekspozycji poza kredytami detalicznymi 
zabezpieczonymi hipotecznie. Natomiast w przypadku kredytów detalicznych zabezpieczonych hipotecznie 
przesłankę utraty wartości stanowi jedynie klasyfikacja do kategorii „stracone” (nie stanowi jej klasyfikacja do 
pozostałych kategorii ryzyka w grupie „zagrożone”). Dodatkowo przesłanka wynikająca z klasyfikacji 
kredytobiorcy zgodnie z „Zasadami monitorowania i klasyfikacji ekspozycji kredytowych wobec klientów 
detalicznych i instytucjonalnych” nie ma zastosowania do transakcji zrestrukturyzowanych. 

2) Kryteria miękkie (czynniki podlegające ocenie eksperckiej): 

a) zanik aktywnego rynku na wybraną grupę ekspozycji kredytowych ze względu na trudności finansowe 
kontrahentów (np. znaczne pogorszenie sytuacji finansowej emitentów spowodowało spadek obrotu 
wybranymi rodzajami aktywów, skutkujący brakiem możliwości wiarygodnego ustalenia ceny aktywów), 

b) obserwowane dane wskazują na możliwy do zmierzenia spadek oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych związanych z grupą bilansowych ekspozycji kredytowych od momentu początkowego ich ujęcia, 
mimo że nie można jeszcze ustalić spadku dotyczącego pojedynczego składnika grupy, w tym: 

- negatywne zmiany statusu płatności kontrahentów w grupie (np. zwiększona ilość opóźnionych płatności 
lub zwiększona liczba posiadaczy kart kredytowych, którzy osiągnęli limit kredytowy i spłacają miesięczną 
kwotę minimalną), lub 

- krajowa lub lokalna sytuacja gospodarcza, która ma związek z niespłacaniem ekspozycji kredytowych 
w grupie (np. wzrost wskaźnika bezrobocia w obszarze geograficznym kontrahenta, w przypadku kredytów 
hipotecznych, spadek cen nieruchomości w danym regionie lub niekorzystne zmiany w kondycji branży, 
która dotyczy kontrahentów w grupie). 

 

Należności od innych banków oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom 

W przypadku należności od innych banków oraz kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według 
zamortyzowanego kosztu metodą efektywnej stopy procentowej, Grupa w pierwszej kolejności rozważa, czy istnieją 
obiektywne dowody utraty wartości pojedynczych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, 
a także łącznie w przypadku aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. W przypadku stwierdzenia, 
że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, 
niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, składnik ten jest włączany do grupy aktywów finansowych 
o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie oceniany pod względem utraty wartości. Aktywa oceniane 
indywidualnie pod względem utraty wartości, w przypadku których Grupa dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu 
utraty wartości lub postanawia taki odpis dalej ujmować, nie są uwzględniane w łącznej ocenie utraty wartości. 
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Jeżeli istnieją dowody, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości, to kwota odpisu aktualizującego równa się 
różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat kredytowych). Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez 
zastosowanie rachunku rezerw i kwota straty ujmowana jest w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach 
aktualizujących z tytułu utraty wartości”.  

W przypadku aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości, przychody odsetkowe są 
ujmowane przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych 
dla celów oszacowania straty z tytułu utraty wartości. Kredyty wraz z dotyczącymi ich odpisami z tytułu utraty wartości 
są spisywane w momencie, gdy brak jest realnych perspektyw przyszłych odzysków oraz wszystkie zabezpieczenia 
zostały zrealizowane i przeniesione na rzecz Grupy. Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości 
zwiększyła się bądź zmniejszyła się z powodu zdarzenia, które miało miejsce po ujęciu utraty wartości, to uprzednio 
ujętą stratę z tego tytułu zwiększa się bądź zmniejsza się poprzez skorygowanie rachunku rezerw.  

Wartość bieżąca oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych jest ustalana przy użyciu pierwotnej efektywnej 
stopy procentowej dla danego instrumentu finansowego. Jeżeli pożyczka bądź należność mają przypisaną zmienną 
stopę procentową, to stopa dyskontowa dla wyceny utraty wartości jest bieżącą efektywną stopą procentową. 
Kalkulacja wartości bieżącej oszacowanych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczonym zastawem 
składnikiem aktywów, odzwierciedla przepływy pieniężne, które mogą powstać w wyniku egzekucji, pomniejszone 
o koszty związane z pozyskaniem i sprzedażą zabezpieczenia (w przypadku analizy portfelowej koszty nie są obecnie 
uwzględniane ze względu na brak możliwości jednoznacznego przypisania kosztu do ekspozycji kredytowej, a także 
stwierdzony w drodze przeprowadzonych analiz brak materialności wpływu uwzględnienia kosztów), niezależnie 
od tego, czy dokonanie egzekucji jest prawdopodobne. 

Dla celów łącznej oceny utraty wartości, aktywa finansowe grupowane są według podobnych charakterystyk ryzyka 
kredytowego, które wskazują na zdolność dłużnika do spłaty całości zobowiązania zgodnie z warunkami umowy, 
np. na podstawie oceny ryzyka kredytowego lub procesu oceniania według przyjętej skali, z uwzględnieniem typu 
składnika aktywów, branży, obszaru geograficznego, rodzaju zabezpieczenia, opóźnienia w spłacie i innych istotnych 
czynników. 

Przyszłe przepływy pieniężne w grupie aktywów finansowych, dla których utrata wartości oceniana jest łącznie, 
są szacowane na podstawie historii strat dla aktywów o podobnych charakterystykach ryzyka kredytowego.  

Odpisy wyznaczane dla grupy aktywów finansowych, dla których utrata wartości oceniana jest łącznie, w tym odpis 
IBNR, szacowane są zgodnie z koncepcją straty poniesionej lecz niezaraportowanej, opartą o powszechnie stosowane 
w sektorze bankowym parametry ryzyka: PD oraz LGD. Szacując rezerwy na pozabilansowe ekspozycje kredytowe 
Grupa uwzględnia dodatkowo współczynnik konwersji kredytowej (CCF). Wartości parametrów PD, LGD oraz CCF 
szacowane są z wykorzystaniem metod statystycznych opartych na obserwacjach historycznych strat dla aktywów o 
podobnych charakterystykach ryzyka kredytowego, przy zastosowaniu zasady PIT (ang. point in time), poprzez 
zastosowanie mechanizmu ważenia historycznych obserwacji oraz uwzględnieniu czynników wynikających z aktualnej 
sytuacji rynkowej. Weryfikacji (tzw. backtest) w oparciu o dane historyczne podlega również wartość parametru LIP, 
który przyjmuje obecnie wartość 7 miesięcy dla portfeli grupujących kredyty detaliczne zabezpieczone hipotecznie 
oraz 6 miesięcy dla pozostałych portfeli homogenicznych Banku. W razie potrzeby w procesie kalkulacji parametrów 
ryzyka dane historyczne dotyczące strat mogą być korygowane na podstawie dostępnych bieżących danych, tak aby 
odzwierciedlić oddziaływanie bieżących warunków, które nie miały wpływu w okresie,  na którym opierają się dane 
historyczne dotyczące strat, jak też, aby wyeliminować czynniki mające wpływ na dane historyczne, a niewystępujące 
obecnie.  

Dodatkowo, w celu zapewnienia adekwatności odpisów z tytułu utraty wartości model wyliczeniowy podlega w Grupie 
procesowi zarządzania modelami (w tym cyklicznej walidacji) oraz cyklicznie (raz do roku) przeprowadzanym testom 
potwierdzającym (tzw. backtest). 

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności  

W przypadku aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności na każdy dzień bilansowy Grupa 
indywidualnie ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych. Jeśli istnieją 
obiektywne dowody, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości, to kwota odpisu aktualizującego równa się 
różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych. Wartość bilansową składnika aktywów obniża się, a kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat 
w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 
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Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła się, a zmniejszenie to można w obiektywny 
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu 
odwraca się. Kwotę odwróconej straty ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach 
aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją 
obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

W przypadku inwestycji kapitałowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, do obiektywnych dowodów utraty 
wartości zalicza się znaczący bądź utrzymujący się spadek wartości godziwej składnika aktywów finansowych poniżej 
kosztu.  

Jeżeli nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych, to skumulowane straty – będące różnicą pomiędzy 
kosztem nabycia a bieżącą wartością godziwą, pomniejszone o wszelkie straty z tytułu utraty wartości tego składnika 
aktywów uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat – wyksięgowuje się z kapitału z aktualizacji wyceny i ujmuje 
w  rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

Strat z tytułu utraty wartości inwestycji kapitałowych nie poddaje się odwróceniu przez rachunek zysków i strat. 
Wzrost ich wartości godziwej po ujęciu straty z tytułu utraty wartości ujmowany jest bezpośrednio w pozostałych 
całkowitych dochodach. 

W przypadku instrumentów dłużnych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, ocena czy istnieją obiektywne 
dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku 
aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.  

W przypadku aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości, przychody odsetkowe są 
ujmowane przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych 
dla celów oszacowania straty z tytułu utraty wartości. 

Jeśli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten 
może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu straty z tytułu utraty wartości w rachunku 
zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach 
aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

 
Aktywa finansowe wyceniane według kosztu 

Jeśli występują obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który 
nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę 
straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych 
oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu 
bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty wartości 
nie poddaje się odwróceniu. 

 

5.6.8. Rachunkowość zabezpieczeń 

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w MSR 39 tj.: 

 w momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie wyznacza się i dokumentuje powiązanie zabezpieczające, jak 
również cel zarządzania ryzykiem i strategię zawierania transakcji zabezpieczających. Dokumentacja obejmuje 
identyfikację pozycji zabezpieczanej lub transakcji, pozycji zabezpieczającej i charakter zabezpieczanego ryzyka. 
Dokumentuje się również, w momencie ustanowienia zabezpieczenia i przez cały czas jego trwania, ocenę 
efektywności instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zmian wartości godziwej pozycji lub przepływów 
pieniężnych wynikających z pozycji zabezpieczanej, 

 Grupa przewiduje, że zabezpieczenie będzie odznaczało się wysoką efektywnością w równoważeniu przepływów 
środków pieniężnych i zmian wartości godziwej, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem, 
dotyczącą tego konkretnego powiązania zabezpieczającego, 

 w przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych planowana transakcja będąca przedmiotem zabezpieczenia 
musi być wysoce prawdopodobna oraz musi podlegać zagrożeniu zmianami przepływów pieniężnych, które 
w rezultacie mogą wpływać na rachunek zysków i strat, 

 efektywność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić, czyli można wiarygodnie wycenić wartość godziwą 
lub przepływy środków pieniężnych wynikające z zabezpieczanej pozycji oraz instrumentu zabezpieczającego, 
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 zabezpieczenie jest na bieżąco weryfikowane i stwierdza się jego wysoką efektywność w całym okresie jego 
wykorzystania. 

Grupa w roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku stosowała rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. 
W roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku Grupa nie stosowała rachunkowości 
zabezpieczeń wartości godziwej. 

 

Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed ryzykiem zmienności przepływów pieniężnych, które: 

 można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem 
(takimi jak całość lub część przyszłych płatności odsetkowych od zadłużenia o zmiennym oprocentowaniu) 
lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją, 

 może wpływać na rachunek zysków i strat. 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych ujmowane jest w następujący sposób: część zysków lub strat związanych 
z instrumentem zabezpieczającym, który stanowi efektywne zabezpieczenie, ujmuje się w pozostałych całkowitych 
dochodach, zaś nieefektywną część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym ujmuje się 
w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany”. 

Zyski i straty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach (efektywne zabezpieczenie), w momencie ujęcia składnika 
aktywów lub zobowiązań finansowych będącego skutkiem zabezpieczanej planowanej transakcji, przeklasyfikowane są 
do rachunku zysków i strat w tym okresie lub w okresach, w których zabezpieczane planowane przepływy pieniężne 
mają wpływ na rachunek zysków i strat. Jednakże, jeśli Grupa oczekuje, że całość lub część strat ujętych w pozostałych 
całkowitych dochodach nie będzie odzyskana w jednym lub więcej przyszłych okresów, kwotę, co do której oczekuje 
się, że nie będzie odzyskana, przeklasyfikuje się do rachunku zysków i strat. 

Odsetki od instrumentów zabezpieczających ujmowane są w rachunku zysków i strat w pozycjach „Przychody z tytułu 
odsetek” lub „Koszty z tytułu odsetek”. 

 

5.6.9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz na rachunku nostro 
w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne 
o terminie wymagalności do 3 miesięcy, wykazywane według wartości nominalnej oraz aktywa finansowe o dużej 
płynności, tzw. krótkoterminowe (za taki okres można przyjąć okres trzymiesięczny lub krótszy, licząc od daty nabycia). 

 

5.6.10. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie 
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia 
powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu 
zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń 
w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego 
do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. 
Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzacja innych rzeczowych aktywów trwałych jest naliczana metodą liniową 
przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: 

 

Typ Okres

Budynki i budowle 25, 40 lat

Maszyny i urządzenia techniczne 5 – 20 lat

Urządzenia biurowe 5 – 20 lat

Środki transportu 5 lat

Komputery 3 – 10 lat

Inwestycje w obcych środkach trwałych 3,5 – 10 lat (ale nie dłużej niż okres umowy najmu)
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Odpis amortyzacyjny składników rzeczowych aktywów trwałych o określonym okresie użytkowania ujmuje się 
w rachunku zysków i strat w „Ogólnych kosztach administracyjnych”. 
Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy 
ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w rachunku zysków 

i strat odpowiednio w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne” w okresie, 

w którym dokonano takiego usunięcia. 

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen 
nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe 
w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania. 
 
5.6.11. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości 
niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace 
rozwojowe, są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. 

Amortyzację wartości niematerialnych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej przez 
okresy ich użytkowania, które wynoszą 2 lata, w uzasadnionych przypadkach przy uwzględnieniu przewidywanego 
okresu użyteczności 3 - 20 lat.  

Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku 
zysków i strat w „Ogólnych kosztach administracyjnych”. 

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych ze sprawozdania z sytuacji finansowej są ujmowane 
w rachunku zysków i strat odpowiednio w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Pozostałe koszty 
operacyjne”. 

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. 

Aktywa niematerialne powstałe w wyniku prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków: 

 z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby 
nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, 

 istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży, 
 składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, 
 znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, 
 zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego 

użytkowania i sprzedaży, 
 istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. 

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków 
poniesionych od dnia gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac 
rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie, koszty te są ujmowane w rachunku zysków i strat okresu, w którym 
zostały poniesione. 

Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie w ramach prac rozwojowych po początkowym ujęciu 
są wykazywane po pomniejszeniu o umorzenie i łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, na takiej samej 
zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne. 

 

5.6.12. Leasing 

 

Grupa jako leasingobiorca 

Grupa jest stroną umów leasingu finansowego, na mocy których przyjmuje do odpłatnego użytkowania obce środki 
trwałe przez określony w umowie czas.  

Umowy leasingu finansowego przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania 
przedmiotu leasingu, który ujmowany jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczęcia leasingu według 
niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu 
lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe 
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i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek 
od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków 
i strat. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane metodą liniową przez 
krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Ponadto Grupa jest stroną umów leasingu operacyjnego, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe 
ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu 
operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową 
przez okres trwania leasingu. 

 

Grupa jako leasingodawca 

Grupa jest stroną umów leasingu operacyjnego, na mocy których oddaje do odpłatnego użytkowania lub pobierania 
pożytków środki trwałe przez określony w umowie czas. 

Opłaty z tytułu umów leasingu operacyjnego ujmowane są w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” rachunku 
zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

 

5.6.13. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 

Grupa raz do roku ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości 
któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, 
lub w razie obligatoryjności wynikającej z MSSF przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego czy nastąpiła 
utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. 

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej tego składnika aktywów lub ośrodka 
wypracowującego środki pieniężne (OWŚP) pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie 
od tego, która z tych wartości jest wyższa. Wartość tę ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba, że dany składnik 
aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które 
są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów lub OWŚP jest 
wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej 
wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do 
ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która 
odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika 
aktywów. 

Do określania wartości godziwej, pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, używany jest odpowiedni 
dla danego składnika aktywów model wyceny. Obliczenia te są potwierdzone przez wyceny dokonane na podstawie 
innych źródeł lub inne dostępne wyznaczniki wartości godziwej. 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów są ujmowane w rachunku zysków i strat, z wyłączeniem aktywów wcześniej 
przeszacowanych. W ich przypadku przeszacowanie zostało odniesione na kapitał. Wówczas odpis z tytułu utraty 
wartości jest także ujmowany w kapitałach do wartości wcześniejszych przeszacowań. 

Na koniec każdego roku obrotowego ocenia się, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że wcześniej 
ujęte odpisy z tytułu utraty wartości aktywów są nadal zasadne i czy nie powinny zostać pomniejszone. Jeżeli takie 
przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów bądź ośrodków wypracowujących 
wpływy pieniężne. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, 
gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych 
do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową 
składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. 

Podwyższona kwota nie powinna przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona 
(po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się 
niezwłocznie w  rachunku zysków i strat, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest w wartości 
przeszacowanej, w którym to przypadku odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości traktuje się jako 
zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny. 

Powyższe kryteria mają także zastosowanie w ocenie, czy nastąpiła utrata wartości aktywów ujętych jako wartości 
niematerialne. Test ten przeprowadza się albo dla poszczególnych aktywów, albo dla ośrodków wypracowujących 
środki pieniężne oraz gdy okoliczności wskazują, że mogła wystąpić utrata wartości. 
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5.6.14. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania.  

Jeżeli Grupa spodziewa się, że wydatki objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, 
wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, 
że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazywane w rachunku zysków i strat po 
pomniejszeniu o wszelkie zwroty. 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest dyskontowana, 
przy zastosowaniu bieżącej stopy dyskontowej nieuwzględniającej podatku, odzwierciedlającej ewentualne ryzyko 
związane z danym zobowiązaniem. Jeżeli kwota rezerwy została zdyskontowana, zwiększenie rezerwy w związku 
z upływem czasu jest ujmowane jako koszty odsetkowe. 
 
Rezerwy na sprawy sporne 

Rezerwy na sprawy sporne dotyczą spraw toczących się w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych 
sporów o charakterze prawnym. Grupa prowadzi szczegółową ewidencję spraw spornych. W sprawach, w których 
na Grupie ciąży obowiązek prawny lub wynikający z ogólnie przyjętych zwyczajów, mający swe źródło w zdarzeniach 
przeszłych, jak również jeżeli prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 
środków, Grupa tworzy rezerwy. Ewentualne przyszłe rozliczenia dokonywane są w ciężar utworzonych rezerw. Grupa 
rozpoznała rezerwy na wszystkie szacowane straty. Szacunkowe terminy realizacji rezerw na sprawy sporne wynoszą, 
co do zasady, powyżej 1 roku. 

 

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe 

Odprawy emerytalno-rentowe stanowią zgodnie z MSR 19 programy określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. 
Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe ustalana jest w oparciu o zasady Regulaminów Wynagradzania 
obowiązujących w Grupie. Wartość bieżąca rezerw na odprawy emerytalno-rentowe i związanych z nimi kosztów 
bieżącego i przeszłego zatrudnienia wyceniona jest przez niezależnego aktuariusza metodą prognozowanych 
uprawnień jednostkowych. Przeszacowania rezerw na odprawy emerytalno-rentowe składają się z następujących 
składników: 

 kosztów zatrudnienia (w tym kosztów bieżącego zatrudnienia, kosztów przeszłego zatrudnienia), 

 kosztu lub dochodu z odsetek netto, oraz 

 zysków lub strat aktuarialnych. 

Koszty zatrudnienia i koszty lub dochód z odsetek netto ujmowane są w rachunku zysków i strat, natomiast zyski 
lub straty aktuarialne są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny 
w okresie, w którym te zmiany wystąpiły. 

 

Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku udzielone gwarancje oraz bezwarunkowe zobowiązania dotyczące 
finansowania traktowane są jako element zaangażowania obarczonego ryzykiem kredytowym. Przy kalkulacji rezerw 
związanych ze zobowiązaniami pozabilansowymi Bank uwzględnia współczynnik konwersji kredytowej (CCF). 
Szczegółowe zasady tworzenia odpisów na utratę wartości ekspozycji obarczonych ryzykiem kredytowym, w tym 
kredytów i pożyczek zostały opisane w nocie 5.6.7. 
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5.6.15. Pozostałe aktywa 

Na pozycję „Pozostałe aktywa” składają się głównie: koszty do rozliczenia w czasie, przychody do otrzymania, zaliczki, 
rozliczenia kart płatniczych, zapasy związane z działalnością uboczną Grupy oraz należności od kontrahentów. 

Przychody do otrzymania to przychody odnoszące się do wyniku danego okresu sprawozdawczego do otrzymania 
przez Grupę w okresie późniejszym, które dotyczą naliczonych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków i wykonanie 
innych czynności bankowych. 

Koszty do rozliczenia w czasie to koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym dotyczące następnych okresów 
sprawozdawczych, w szczególności koszty ubezpieczenia, prenumeraty i składek na fundusz świadczeń 
gwarantowanych. 

Należności od kontrahentów ujmuje się w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji (jeżeli występują) 
zgodnie z MSR 39. 

Nabyte lub powstałe zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia na dzień ich nabycia lub powstania. 

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego, który zalicza się w rachunku zysków i strat do „Pozostałych kosztów operacyjnych” lub „Wyniku 
z tytułu prowizji i opłat”. 

Wartość zapasów aktualizuje się uwzględniając ich cenę nabycia lub koszt wytworzenia w stosunku do ich wartości 
netto możliwej do odzyskania. Odpis wartości zapasów do ich wartości netto możliwej do uzyskania ujmowany jest 
w  rachunku zysków i strat „Pozostałych kosztach operacyjnych”.  

 

5.6.16. Pozostałe zobowiązania 

Składnikami pozostałych zobowiązań są między innymi: rezerwy na koszty rzeczowe wynikające ze świadczeń 
wykonanych na rzecz Grupy przez kontrahentów, które zostaną rozliczone w następnych okresach sprawozdawczych, 
zobowiązania wobec pracowników z tytułu niewykorzystanych urlopów, premii uznaniowych, zaliczki otrzymane 
oraz pozostałe zobowiązania od kontrahentów, rozrachunki międzybankowe, rozliczenia publiczno-prawne 
oraz rozliczenia z Pocztą Polską z tytułu obsługi zastępczej. Pozycje te ujmuje się w wartości wymagającej zapłaty. 
 
5.6.17. Ujmowanie przychodów 

 

Wynik z tytułu odsetek 

W przypadku wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 
oraz oprocentowanych aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, przychody i koszty 
odsetkowe ujmowane są z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej, jako odpowiednio „Przychody 
z tytułu odsetek” lub „Koszty z tytułu odsetek”. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej Grupa dokonuje 
oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu finansowego, 
jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów. W przypadku, 
gdy Grupa zmienia oszacowania płatności udzielonych lub otrzymanych, koryguje wartość bilansową składnika 
aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. Korekta jest wyliczana z zastosowaniem pierwotnej efektywnej 
stopy procentowej instrumentu finansowego i ujmowana jest w „Przychodach z tytułu odsetek” lub „Kosztach z tytułu 
odsetek” w  rachunku zysków i strat. 

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu 
bądź desygnowanych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy na moment początkowego ujęcia 
są ujmowane w „Przychodach z tytułu odsetek”. 

W przypadku aktywów finansowych lub grupy podobnych aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z  tytułu 
utraty wartości, przychody odsetkowe naliczane są od wartości bieżącej należności (to jest wartości pomniejszonej 
o odpis aktualizujący wartość) przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów 
pieniężnych dla celów oszacowania odpisu z tytułu utraty wartości. 
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Wynik z tytułu prowizji i opłat 

Opłaty i prowizje nie stanowiące integralnej części efektywnej stopy procentowej tj. takie, które nie są rozliczane 
metodą efektywnej stopy procentowej, lecz rozkładane są w czasie metodą liniową lub rozpoznawane jednorazowo 
w rachunku zysków i strat, są ujmowane odpowiednio w pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat” lub „Koszty 
z tytułu prowizji i opłat”. Do przychodów rozliczanych w czasie metodą liniową zaliczane są głównie prowizje 
od kredytów w rachunku bieżącym. 

Do przychodów prowizyjnych zaliczanych jednorazowo należą m.in.: 

 prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego, realizację przelewów, zleceń stałych, poleceń zapłaty i wypłaty 
gotówkowe – ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia, 

 opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą kart płatniczych – ujmuje się w rachunku zysków i strat 
w momencie ich poniesienia, 

 opłaty płacone urzędom pocztowym za zawarcie umowy wkładu terminowego – ujmuje się w rachunku zysków 
i strat w momencie poniesienia, pod warunkiem, że te umowy są niezależne od samej lokaty (wkładu 
terminowego), 

 opłaty płacone urzędom pocztowym za przyjęcie pełnomocnictwa pod warunkiem, że dotyczy ono nie konkretnej 
lokaty, ale różnych depozytów – ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia, 

 opłaty płacone urzędom pocztowym za odwołanie pełnomocnictwa klienta – ujmuje się w rachunku zysków i strat 
w momencie poniesienia, 

 opłaty płacone urzędom pocztowym za przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci – ujmuje się w rachunku zysków 
i strat w momencie poniesienia. 

 

Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 
Grupa uzyskuje przychody z tytułu „bancassurance”, tj. sprzedaży poprzez kanały dystrybucji Grupy produktów 
ubezpieczeniowych. Jednocześnie, w trakcie ochrony ubezpieczeniowej, Grupa może świadczyć dodatkowe usługi 
na rzecz towarzystwa ubezpieczeń o charakterze obsługi posprzedażowej zawartych polis. 

W przypadku produktów ubezpieczeniowych, kiedy Grupa otrzymuje wynagrodzenie jako procent liczony od składki 
ubezpieczeniowej pobranej z góry za cały okres objęty ochroną ubezpieczeniową z zachowaniem przez klientów prawa 
do anulowania ochrony ubezpieczeniowej i zwrotu nadpłaconej składki w dowolnym momencie, Grupa ujmuje 
wynagrodzenie otrzymywane za oferowanie tego typu produktów ubezpieczeniowych na podstawie profesjonalnego 
osądu czy sprzedaż ubezpieczenia jest ograniczona wyłącznie do świadczenia usługi pośrednictwa czy też usługa 
sprzedaży ubezpieczenia jest powiązana ze sprzedażą produktu kredytowego. Ocena bazuje na treści ekonomicznej 
oferowanych produktów kredytowych oraz produktów ubezpieczeniowych, w których sprzedaży Grupa uczestniczy. 
Celem osądu jest rozróżnienie na bazie treści ekonomicznej przychodów stanowiących: 
 integralną część wynagrodzenia z tytułu oferowanego produktu kredytowego,  

 wynagrodzenie za usługę agencyjną lub pośrednictwa,  

 wynagrodzenie za świadczenie dodatkowych czynności po dokonaniu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego.  

Ocena bezpośredniego powiązania przeprowadzana jest przede wszystkim na podstawie następujących kryteriów: 
 możliwości nabycia produktu kredytowego bez produktu ubezpieczeniowego (niezależność umowy kredytowej 

i ubezpieczeniowej),  

 średniego rzeczywistego rocznego oprocentowania poszczególnych kredytów w portfelu Grupy w podziale 
na zawierające ochronę ubezpieczeniową oraz bez elementu ubezpieczenia, 

 dobrowolności skorzystania z ubezpieczenia,  

 możliwości dostarczenia indywidualnej polisy przez klienta z dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego 
bez udziału Grupy, 

 oceny rentowności produktu kredytowego w oparciu o raporty zarządcze z uwzględnieniem wyniku z tytułu 
pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, 

 oceny stopnia sprzedaży produktów łączonych, tzn. procentowego udziału produktów kredytowych z ochroną 
ubezpieczeniową do ilości umów dotyczących produktów kredytowych w portfelu Grupy, 

 ilości rezygnacji i wysokości zwracanych prowizji - w podziale na kredyty zgodnie z ofertą produktową Grupy, 
produkty ubezpieczeniowe i grupy ubezpieczeń; poziomu kontynuowanych umów ubezpieczenia po ich 
pierwotnym okresie obowiązywania. 

Analiza bezpośredniego powiązania produktu ubezpieczeniowego z kredytem skutkuje podziałem produktu złożonego 
tj. wydzieleniem wartości godziwej oferowanego kredytu oraz wartości godziwej produktu ubezpieczeniowego 
sprzedawanego łącznie z kredytem. W przypadku, gdy Grupa wykonuje czynności pośrednictwa, należne Grupie F-50
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wynagrodzenie jest dzielone pomiędzy część stanowiącą element zamortyzowanego kosztu kredytu ujmowane 
w „Przychodach z tytułu odsetek” oraz część stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie czynności pośrednictwa 
ujmowane w „Przychodach z tytułu prowizji i opłat”. Podział wynagrodzenia jest dokonywany w czytelnej części: 
odpowiednio wartości godziwej kredytu oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu tych 
wartości. 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, iż Grupa będzie zobowiązana do świadczenia dalszych usług w okresie ważności 
polisy ubezpieczeniowej, prowizja lub jej część jest odraczana i rozliczana w czasie przy uwzględnieniu zasady 
współmierności przychodów i kosztów. 

Wartość godziwą ustala się według następującego podejścia: 

 usługa pośrednictwa – bazuje na danych rynkowych i wykorzystuje ceny i inne dane rynkowe generowane 
przez identyczne lub porównywalne transakcje rynkowe realizowane w ramach produktów ubezpieczeniowych 
sprzedawanych niezależnie od produktów kredytowych, 

 wartość godziwa kredytu – określenie przyszłych spłat kapitałowych i odsetkowych z uwzględnieniem przyszłych 
strat z tytułu utraty wartości godziwej kredytu oraz spodziewanych odzysków, zdyskontowanych za pomocą 
rynkowej krzywej stóp procentowych powiększonej o bieżące marże oferowane przez Grupę dla danego typu 
kredytu,  

 w odniesieniu do elementu wynagrodzenia za inne czynności na rzecz ubezpieczyciela wykonywane przez Grupę 
w trakcie trwania ubezpieczenia, szacunek wartości godziwej dla celów alokacji dokonany na podstawie analizy 
poniesionych kosztów w związku z świadczeniem tych usług. 

Dodatkowo, Grupa dokonuje szacunku rezerwy na zwroty, czyli kwoty, o którą winna być pomniejszona suma 
wynagrodzenia Grupy z tytułu dystrybucji ubezpieczeń. Grupa opiera szacunek rezerwy na zwroty na analizie 
historycznych informacji o rzeczywistych zwrotach wynagrodzenia, jak również na przewidywaniach Grupy, co do 
trendu w przyszłości. Rezerwa na zwroty uwzględniana jest proporcjonalnie do podziału wynagrodzenia między 
element pośrednictwa oraz element stanowiący integralną część efektywnej stopy procentowej kredytu. 

Koszty sprzedaży ubezpieczenia ujmowane są proporcjonalnie do sposobu podziału przychodów na rozpoznawane 
w ramach kalkulacji kosztu zamortyzowanego (ujmowane jako „Przychody z tytułu odsetek”) i przychodów 
rozpoznawanych jednorazowo jako wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi pośrednictwa i ujmowane jako „Koszty 
z tytułu prowizji i opłat”. 

Grupa w następujący sposób ujmuje przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 
powiązanych z kredytami: 
 kredyty gotówkowe z ubezpieczeniem – od 6,36% do 31,56% przychodu z tytułu sprzedaży produktów 

ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami gotówkowymi (przed uwzględnieniem rezerwy na zwroty 
wynagrodzenia przez Grupę) ujmowana jest jednorazowo jako przychód prowizyjny, natomiast pozostała część 
przychodu rozliczana jest jako przychód odsetkowy metodą efektywnej stopy procentowej lub metodą 
uproszczoną przez okres ekonomicznego trwania kredytu, 

 kredyty hipoteczne z ubezpieczeniem – od 0% do 15,03% przychodu z tytułu sprzedaży produktów 
ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami hipotecznymi (przed uwzględnieniem rezerwy na zwroty 
wynagrodzenia przez Grupę) ujmowana jest jednorazowo jako przychód prowizyjny, natomiast pozostała część 
przychodu rozliczana jest jako przychód odsetkowy metodą efektywnej stopy procentowej lub metodą 
uproszczoną przez okres ekonomicznego trwania kredytu. 

W przypadku produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami lub innymi produktami bankowymi, gdzie 
składka ubezpieczeniowa płacona przez klienta, jak również wynagrodzenie Grupy rozliczane są w okresach 
miesięcznych, a klient może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym momencie, Grupa traktuje takie 
ubezpieczenia jako odnawialne co miesiąc. Przychody z tytułu sprzedaży tego typu produktów ubezpieczeniowych 
ujmowane są również w okresach miesięcznych i prezentowane jako przychody prowizyjne. Wydatki (koszty 
pośrednictwa) ponoszone przez Grupę w związku ze sprzedażą tego typu produktów ubezpieczeniowych 
rozpoznawane są metodą liniową (równomiernie) w okresie życia kredytu i prezentowane w kosztach prowizyjnych.  
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Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji 
wymiany 

W pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik 
z pozycji wymiany” uwzględnia się: 

 wszystkie zyski i straty wynikające ze zbycia oraz ze zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych, aktywów 
i zobowiązań finansowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu oraz instrumentów finansowych 
zaklasyfikowanych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy na moment 
początkowego ujęcia,  

 nieefektywną część zysków i strat związanych z wyceną instrumentów zabezpieczających w ramach rachunkowości 
zabezpieczeń przepływów pieniężnych, 

 wynik z pozycji wymiany, tj. dodatnie i ujemne różnice kursowe zarówno zrealizowane, jak niezrealizowane, 
wynikające z wyceny aktywów i zobowiązań walutowych według obowiązującego na dzień bilansowy średniego 
kursu NBP. 

 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 

„Wynik na pozostałych instrumentach finansowych” zawiera: 

 zyski i straty powstałe w wyniku zbycia aktywów finansowych zaklasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży, 

 zyski i straty zrealizowane na sprzedaży papierów wartościowych zakwalifikowanych do kategorii pożyczek 
i należności. 

 

Koszty świadczeń pracowniczych 

Płatności z tytułu wynagrodzeń, premii oraz płatnych urlopów wypoczynkowych ujmowane są w pozycji „Koszty 
świadczeń pracowniczych” rachunku zysków i strat w okresie, w którym pracownicy świadczyli pracę. 

Płatności na rzecz określonych programów emerytalnych, tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, funduszy 
emerytalnych i Pracowniczego Programu Emerytalnego, stanowią programy określonych składek i ujmowane są jako 
koszty w pozycji „Koszty świadczeń pracowniczych” rachunku zysków i strat w momencie kiedy pracownicy wykonali 
usługi uprawniające ich do udziału w tych programach. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wykazywane są pozycje niezwiązane bezpośrednio 
z podstawową działalnością operacyjną. 

Na pozostałe przychody operacyjne składają się w szczególności zyski z tytułu sprzedaży środków trwałych, otrzymane 
odszkodowania oraz kary, przychody z odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, spłaty 
kosztów windykacji, rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania, wynik na sprzedaży wierzytelności bilansowych, 
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności od dłużników różnych oraz przychody uboczne Grupy. 

Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie straty z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych, koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien, koszty utworzenia rezerw na 
zobowiązania, koszty z tytułu spisanych należności, odpisy na należności od dłużników różnych i inne koszty 
operacyjne. 

 

5.6.18. Podatki 
 

Podatek bieżący 

Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się 
w wysokości kwoty przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (w przypadku należności – podlegających 
zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które na dzień 
bilansowy prawnie już obowiązywały lub proces legislacyjny ich zatwierdzania był w zasadzie zakończony. 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza wynikiem finansowym jest ujmowany w pozostałych 
całkowitych dochodach, w zakresie pozycji ujętych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale 
własnym, w zakresie pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. 
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Podatek odroczony 
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, odroczony podatek dochodowy jest obliczany metodą zobowiązań 
bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 
aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.  

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych 
z wyjątkiem przypadku, gdy rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku początkowego ujęcia 
wartości firmy lub innego składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek 
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód 
do opodatkowania czy stratę podatkową. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 
przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych 
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód 
do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice, ulgi i straty, z wyjątkiem przypadku, gdy 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku 
początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek 
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód 
do opodatkowania czy stratę podatkową. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień 
bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu 
do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega 
ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo 
osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na zrealizowanie tego składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 
podatkowe), które na dzień bilansowy prawnie już obowiązywały lub proces legislacyjny ich zatwierdzania był 
w zasadzie zakończony.  

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza wynikiem finansowym jest ujmowany w pozostałych 
całkowitych dochodach, w zakresie pozycji ujętych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale 
własnym, w zakresie pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. 

Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny 
do przeprowadzenia kompensat aktywów z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek 
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym. 

 

5.6.19. Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości zgodnej ze statutem Banku oraz wpisem do rejestru sądowego 
według wartości nominalnej. 

Pozostałe pozycje kapitałów własnych wykazuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej z uwzględnieniem ich 
podziału na rodzaje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z postanowieniami statutu Banku. Tworzą je: 

 kapitał zapasowy, który jest tworzony z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich ceną nominalną, 
z obligatoryjnego 8% odpisu z zysku netto i z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny,  

 kapitał rezerwowy tworzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. jedn. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 128) („Prawo bankowe”) i statutem Banku z podziału zysku netto, 

 wynik finansowy netto bieżącego okresu oraz niepodzielony zysk lub niepokryta strata z okresów poprzednich 
(prezentowane łącznie w pozycji „Zyski zatrzymane/Niepokryte straty”), 

 kapitał z aktualizacji wyceny. 
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5.6.20. Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla danego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią 
ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  

Grupa nie prezentuje rozwodnionego zysku/straty na akcję, ponieważ nie występują potencjalne akcje zwykłe, 
które rozwadniałyby średnią ważoną liczbę akcji zwykłych. 

 

5.6.21. Zobowiązania warunkowe 

W ramach prowadzonej działalności Grupa zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań 
warunkowych. Zobowiązanie warunkowe jest: 

 możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone 
dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, 
które nie w pełni podlegają kontroli Grupy; 

 obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych 
lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób 
wiarygodny. 

Na udzielone zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem braku wywiązania się zleceniodawcy z warunków 
umowy tworzone są rezerwy. Na pozycje udzielonych zobowiązań pozabilansowych składają się przyznane linie 
kredytowe oraz udzielone gwarancje. W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się 
do wartości godziwej. Po początkowym ujęciu wycenia się ją według wartości wyższej z:  

 wartości ustalonej zgodnie z MSR 37 oraz 

 wartości początkowej pomniejszonej, w odpowiednich przypadkach, o skumulowane odpisy amortyzacyjne ujęte 
zgodnie z MSR 18. 

 

5.6.22. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. jedn. Dz. U. 
z 2015 roku, poz. 111) Grupa tworzy ZFŚS. Celem ZFŚS jest finansowanie działalności socjalnej na rzecz pracowników. 
Zobowiązania ZFŚS stanowią zakumulowane odpisy dokonane przez Bank i spółki Grupy na rzecz ZFŚS pomniejszone 
o bezzwrotne wydatki z ZFŚS. 

W Grupie nie występuje majątek socjalny, całość zobowiązań z tytułu ZFŚS wyrażona jest w środkach pieniężnych 
zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.  

Na potrzeby prezentacji w sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała kompensaty aktywów i zobowiązań ZFŚS 
ze względu na fakt, że nie stanowią one aktywów Grupy. 

 

5.6.23. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w polskich złotych. Jest to waluta funkcjonalna Grupy. 
Jest to również waluta podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Grupa. 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na polskie złote przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane 
na polskie złote przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków 
i strat w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz 
wynik z pozycji wymiany”. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego 
w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne 
ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do 
wartości godziwej. 
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Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

1 USD = 3,9011 zł 1 USD = 3,5072 zł

1 EUR = 4,2615 zł 1 EUR = 4,2623 zł

1 CAD = 2,8102 zł 1 CAD = 3,0255 zł

1 CHF = 3,9394 zł 1 CHF = 3,5447 zł

1 GBP = 5,7862 zł 1 GBP = 5,4648 zł

1 DKK = 0,5711 zł 1 DKK = 0,5725 zł

1 SEK = 0,4646 zł 1 SEK = 0,4532 zł

 
 

 

  

F-55



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 
(dane w tysiącach złotych) 

 

42  

6. Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych 

Zgodnie z intencją MSSF 8 informacje o segmentach operacyjnych prezentuje się w oparciu o strukturę raportowania 
stosowaną do celów sprawozdawczości wewnętrznej przedstawianej Zarządowi Banku, którego zadaniem jest 
przydzielanie zasobów do segmentów oraz ocena ich wyników. 

Dla celów zarządczych działalność Grupy podzielono na segmenty w oparciu o sprzedawane produkty, świadczone 
usługi oraz typ klientów. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: detaliczny, instytucjonalny 
oraz rozliczeń i skarbu. 

Szczegółowe zasady wydzielenia przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów poszczególnych segmentów opisują 
wewnętrzne regulacje Banku. Grupa rozlicza transakcje pomiędzy segmentami przy zastosowaniu wewnętrznych 
stawek transferowych ustalonych w oparciu o dane rynkowe. Operacje koncentrują się na rynku polskim - 
podstawową bazę klientów stanowią krajowe osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Działalność Grupy nie jest 
narażona na fluktuacje związane z sezonowością operacji. 

Zarząd Banku ocenia wyniki finansowe poszczególnych segmentów w zakresie następujących wielkości: 

 wynik na działalności bankowej po odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości z uwzględnieniem pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych, 

 ogólne koszty administracyjne, 

 wskaźnik C/I (cost/income, czyli koszty z amortyzacją/dochody). 

Zasady rachunkowości stosowane w sprawozdawczości według segmentów operacyjnych są zgodne z zasadami 
rachunkowości opisanymi w nocie 5. 

W związku z tym, że Zarząd Banku analizuje wynik odsetkowy łącznie w wynikach finansowych poszczególnych 
segmentów nie wydzielono przychodów i kosztów odsetkowych. 

 

Segment detaliczny Grupy 

Segment detaliczny w ujęciu zarządczym obejmuje ofertę skierowaną do osób fizycznych oraz mikroprzedsiębiorstw 
(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Oferta zawiera rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 
(ROR) i konta oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne (w tym gotówkowe, kredyty odnawialne 
w ROR), kredyty hipoteczne (w tym: kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne), karty debetowe oraz kredytowe, 
produkty ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Oferta kierowana jest za pomocą tradycyjnych kanałów 
dystrybucji poprzez ogólnopolską sieć placówek (w tym: sieć Poczty Polskiej S.A. i pośredników finansowych), 
bankowość internetową Pocztowy24, bankowość mobilną PocztowySMS i telefoniczne Contact Center. 
 

Segment instytucjonalny Grupy 

Segment instytucjonalny w ujęciu zarządczym obejmuje wynik na działalności uzyskany z tytułu obsługi podmiotów 
gospodarczych będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej, jeżeli na podstawie właściwych przepisów prowadzą działalność gospodarczą oraz jednostek 
budżetowych szczebla centralnego i samorządowego. 

W skład oferty segmentu instytucjonalnego wchodzą: produkty kredytowe (kredyty obrotowe w tym kredyt obrotowy 
odnawialny, kredyty w rachunku bieżącym i kredytowym, kredyty inwestycyjne, kredyty z premią 
termomodernizacyjną i z premią remontową, pożyczki hipoteczne oraz gwarancja bankowa), depozytowe (rachunki 
bieżące, lokaty standardowe i indywidualnie negocjowane, konta oszczędnościowe) oraz usługi rozliczeniowe 
wzbogacone o atrakcyjną cenowo ofertę produktową mającą na celu ułatwienie przedsiębiorcom efektywne 
zarządzanie środkami pieniężnymi. Przyjmowanie wpłat otwartych i zamkniętych na rachunki klientów 
instytucjonalnych oraz świadczenie usługi Giro Płatność (tzn. wypłat środków beneficjentom, osobom trzecim nie 
będącymi klientami Banku) są oferowane poprzez sieć własną i sieć Poczty Polskiej S.A., natomiast produkty bankowe 
takie jak kredyty realizowane są przez sieć własną Banku oraz pośredników finansowych. 

Klientom instytucjonalnym Bank oferuje również następujące produkty skarbowe: transakcje zakupu/sprzedaży 
dłużnych papierów wartościowych (skarbowe i nieskarbowe papiery wartościowe, certyfikaty depozytowe) oraz 
możliwość zawierania terminowych transakcji walutowych (forward) w ramach tzw. limitu skarbowego. 
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Segment rozliczeń i skarbu Grupy 

Segment rozliczeń i skarbu w ujęciu zarządczym obejmuje wynik na działalności prowadzonej w zakresie usług 
rozliczeniowych oraz działalności skarbowej.  

W obszarze usług rozliczeniowych, Bank oferuje kompleksową obsługę w zakresie wpłat gotówkowych klientów Poczty 
Polskiej S.A., polegającą na włączeniu do rozliczeń międzybankowych wpłat gotówkowych przyjętych w placówkach 
Poczty Polskiej S.A. Do usług tych należą przede wszystkim: obsługa wpłat gotówkowych na rachunki w innych 
bankach oraz obsługa wpłat na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych.  

Obszar skarbu prowadzi działalność w zakresie operacji skarbowych, rynków finansowych, zarządzania płynnością, 
ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym. Dokonuje transakcji na rynku międzybankowym 
(np. depozyty), kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe (obligacje Skarbu Państwa, instrumenty dłużne 
wyemitowane przez Narodowy Bank Polski, obligacje banków), przeprowadza transakcje sell-buy-back i buy-sell-back 
oraz transakcje pochodne zabezpieczające ekspozycję na ryzyko (typu: FRA, IRS i swap). W transakcjach wewnętrznych 
odkupuje po stawce transferowej od segmentów operacyjnych pozyskane przez nie środki klientów i sprzedaje im 
fundusze na działalność kredytową. 
 

Pozycje niezaalokowane  

Wielkości niezaalokowane obejmują przychody i koszty nieprzyporządkowane do powyższych segmentów oraz 
podatek dochodowy. 

 

Zmiany w sprawozdawczości dotyczącej segmentów operacyjnych 

W 2015 roku Grupa dokonała zmian w obszarze sprawozdawczości dotyczącej segmentów operacyjnych. Zmiany te 
wynikały z aktualizacji klucza alokacji kosztów ogólnego zarządu do poszczególnych segmentów opartego o kapitał 
wewnętrzny przypisany do każdego z segmentów. Ponadto zmiany dotyczyły wyniku z tytułu odsetek w segmencie 
rozliczeń i skarbu, który podzielono pomiędzy klientów zewnętrznych i inne segmenty. Prezentowane dane za 2014 
rok doprowadzono do porównywalności. W danych dotyczących aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wg stanu 
na 31 grudnia 2015 roku wyodrębniono aktywa i zobowiązania segmentu rozliczeń i skarbu. Dane na 31 grudnia 2014 
roku doprowadzone zostały do porównywalności. 

 

okres

od 01.01.2015

do 31.12.2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wynik z tytułu odsetek 222 162 23 766 11 588 659 258 175 

- sprzedaż klientom

  zewnętrznym
223 630 19 290 14 596 659 258 175 

- sprzedaż innym 

segmentom
(1 468) 4 476 (3 008) 0 0

Wynik z tytułu prowizji i opłat 28 015 11 179 15 501 1 142 55 837 

Pozostałe przychody i koszty 

związane z działalnością 

bankową*

0 0 13 516 0 13 516 

Wynik na działalności 250 177 34 945 40 605 1 801 327 528 

Pozostałe przychody i koszty 

operacyjne
(586) 51 (23) (916) (1 474)

Ogólne koszty 

administracyjne,
(178 104) (20 753) (15 059) (3 114) (217 030)

- amortyzacja (14 959) (1 882) (689) (648) (18 178)

Wynik na odpisach 

aktualizujących z tytułu utraty 

wartości

(65 136) (1 009) 0 0 (66 145)

Wynik na działalności 

operacyjnej
6 351 13 234 25 523 (2 229) 42 879 

Zysk (strata) brutto 6 351 13 234 25 523 (2 229) 42 879 

Podatek dochodowy 0 0 0 (8 948) (8 948)

Wynik finansowy netto

bieżącego okresu
6 351 13 234 25 523 (11 177) 33 931 

RazemSegment 

detaliczny

Segment 

instytucjonalny

Segment

rozliczeń i skarbu

Wielkości 

niezaalokowane

*   Na pozycję składają się: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji  

    wymiany, wynik na pozostałych instrumentach finansowych. 
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okres

od 01.01.2014

do 31.12.2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wynik z tytułu odsetek 222 091 28 631 18 083 (655) 268 150 

- sprzedaż klientom

  zewnętrznym
222 292 22 738 23 775 (655) 268 150 

- sprzedaż innym 

segmentom
(201) 5 893 (5 692) 0 0

Wynik z tytułu prowizji i opłat 32 089 10 827 15 177 1 564 59 657 

Pozostałe przychody i koszty 

związane z działalnością 
0 0 4 533 0 4 533 

Wynik na działalności 254 180 39 458 37 793 909 332 340 

Pozostałe przychody i koszty 

operacyjne
3 875 (265) 25 (1 195) 2 440 

Ogólne koszty 

administracyjne,
(172 011) (27 964) (15 207) (3 440) (218 622)

- amortyzacja (16 345) (2 728) (1 159) (572) (20 804)

Wynik na odpisach 

aktualizujących z tytułu utraty 

wartości

(54 222) (6 791) 0 0 (61 013)

Wynik na działalności 

operacyjnej
31 822 4 438 22 611 (3 726) 55 145 

Zysk (strata) brutto 31 822 4 438 22 611 (3 726) 55 145 

Podatek dochodowy 0 0 0 (11 506) (11 506)

Wynik finansowy netto

bieżącego okresu
31 822 4 438 22 611 (15 232) 43 639 

Segment 

detaliczny

Segment 

instytucjonalny

Segment

rozliczeń i skarbu

Wielkości 

niezaalokowane

Razem

 

* Na pozycję składają się: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji 

wymiany i wynik na pozostałych instrumentach finansowych. 

 

Aktywa segmentu detalicznego i segmentu instytucjonalnego obejmują przypisane bezpośrednio do segmentów 
kredyty i pożyczki netto udzielone klientom Grupy oraz zaalokowane zarządczo do segmentów następujące pozycje 
aktywów: środki pieniężne w kasie, rachunki bieżące w innych bankach, rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto oraz pozostałe aktywa. Aktywa segmentu 
rozliczeń i skarbu obejmują przypisane bezpośrednio do segmentu środki pieniężne zgromadzone w Banku 
Centralnym, należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, aktywa 
finansowe przeznaczone do obrotu, instrumenty finansowe zabezpieczające oraz inwestycyjne aktywa finansowe. 

Zobowiązania i kapitał własny segmentu detalicznego i segmentu instytucjonalnego obejmują przypisane 
bezpośrednio zobowiązania wobec klientów, zobowiązania bieżące wobec Banku Centralnego i innych banków oraz 
zaalokowane zarządczo do segmentów następujące pozycje pasywów: rezerwy, zobowiązania z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego, pozostałe zobowiązania oraz kapitał własny ogółem. Zobowiązania segmentu rozliczeń 
i skarbu obejmują przypisane bezpośrednio do segmentu zobowiązania terminowe wobec innych banków, lokaty 
indywidualnie negocjowane Poczty Polskiej S.A., zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych 
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, zobowiązania przeznaczone do obrotu, zobowiązania podporządkowane, 
zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz instrumenty finansowe zabezpieczające. 
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Stan na

31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa segmentu 4 711 723 814 971 1 702 244 (15 908) 7 213 030

Zobowiązania segmentu i 

kapitał własny
4 919 151 1 297 821 1 011 966 (15 908) 7 213 030

RazemWielkości 

niezaalokowane

Segment

rozliczeń i skarbu

Segment 

instytucjonalny

Segment 

detaliczny

 
 
Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa segmentu 4 529 748 923 330 2 280 125 (14 176) 7 719 027

Zobowiązania segmentu i 

kapitał własny
5 035 378 1 373 920 1 323 905 (14 176) 7 719 027

RazemWielkości 

niezaalokowane

Segment

rozliczeń i skarbu

Segment 

instytucjonalny

Segment 

detaliczny

 
 
Przychody od głównego kontrahenta Grupy wyrażone w wartości otrzymanej zapłaty od kontrahenta w 2015 roku 
wyniosły 17 031tys. zł podczas, gdy w 2014 roku wyniosły 16 648 tys. zł.  
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7. Wynik z tytułu odsetek 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Przychody z tytułu należności od innych banków 4 914 9 064

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: 315 165 361 466 

od kredytów w rachunku bieżącym 4 209 7 125 

od kredytów i pożyczek terminowych 310 956 354 341 

- osoby fizyczne 277 228 309 011 

- klienci instytucjonalni 26 540 34 300 

- instytucje samorządowe 7 188 11 030 

Przychody z tytułu inwestycyjnych aktywów finansowych 

zaklasyfikowanych jako:
35 089 45 447 

dostępne do sprzedaży 18 729 25 361 

utrzymywane do terminu zapadalności 16 360 20 086 

Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 72 301 

Razem 355 240 416 278 

Przychody z tytułu odsetek, w tym:

 
 

Kwota przychodów odsetkowych od należności z rozpoznaną utratą wartości w 2015 roku wyniosła 16 649 tys. zł, 
natomiast w 2014 roku kwota ta wynosiła 14 738 tys. zł. 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Koszty z tytułu zobowiązań wobec banków (1 125) (419)

Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów, w tym: (73 287) (121 894)

od rachunków bieżących (16 975) (31 603)

od depozytów terminowych: (56 312) (90 291)

     - osoby fizyczne (46 370) (71 031)

     - klienci instytucjonalni (9 489) (18 157)

     - instytucje samorządowe (453) (1 103)

Koszty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i pożyczki 

podporządkowanej
(20 384) (23 199)

Koszty z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu
(2 141) (2 616)

Koszty z tytułu instrumentów zabezpieczających (128) 0

Razem (97 065) (148 128)

Koszty z tytułu odsetek, w tym:

 

 

Wynik z tytułu odsetek 258 175 268 150 
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8. Wynik z tytułu prowizji i opłat 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych 45 401 42 783 

obsługi rachunków bankowych 25 221 27 589 

kart płatniczych i kredytowych 19 520 21 028 

sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 3 412 4 717 

udzielonych kredytów i pożyczek 1 097 1 243 

pozostałe 5 059 4 944 

Razem 99 710 102 304 

Przychody z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu:

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych (18 071) (18 108)

obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach (12 853) (10 746)

obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Grupy (7 916) (8 513)

pozostałych usług (5 033) (5 280)

Razem (43 873) (42 647)

Razem 55 837 59 657 

Koszty z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu:

 
 

Dla danych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa dokonała reklasyfikacji zwrotów i korekt 
opłat i prowizji od kredytów i pożyczek pomiędzy pozycję „Przychody z tytułu prowizji i opłat - pozostałe” a pozycją 
„Przychody z tytułu prowizji i opłat z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek”. 
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9. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym: (764) 1 239 

- dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (485) 835 

- IRS (254) 852 

- OIS (15) 18 

- FRA (10) (466)

Wynik z pozycji wymiany 2 499 1 524 

Nieefektywna część zabezpieczenia zmienności przepływów 

pieniężnych
54 0

Razem 1 789 2 763  
 

 

10. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Wynik na papierach wartościowych zakwalifikowanych do kategorii 

pożyczki i należności
6 813 255 

Wynik zrealizowany z aktywów finansowych dostępnych

do sprzedaży
4 914 1 515 

Razem 11 727 1 770  
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11. Ogólne koszty administracyjne 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Świadczenia pracownicze (95 276) (99 398)

Wynagrodzenia (80 856) (84 054)

Narzuty na wynagrodzenia (12 530) (13 416)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 890) (1 928)

Koszty rzeczowe (103 576) (98 420)

Inne świadczenia na rzecz pracowników (6 324) (6 688)

Koszty usług obcych, w tym: (45 841) (50 398)

- koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych (16 116) (16 851)

- koszty usług telekomunikacyjnych (10 681) (12 412)

- koszty usług związanych z rozliczeniami bankowymi (5 345) (5 692)

- koszty usług komunalnych, ochrona i monitoring (4 959) (5 394)

- koszty doradztwa i audytu, obsługi prawnej (4 243) (5 636)

- pozostałe (2 320) (2 957)

- koszty remontów i napraw (2 177) (1 456)

Koszty ubezpieczeń, czynszów, dzierżawy (13 268) (16 519)

Koszty promocji i reklamy (7 889) (10 220)

Materiały (3 004) (3 385)

Podatki i opłaty (2 980) (3 099)

Pozostałe koszty rzeczowe, w tym: (24 270) (8 111)

- koszty poniesione na rzecz BFG (19 973) (6 545)

- koszty poniesione na rzecz Funduszu Wspracia Kredytobiorców (3 638) 0

Amortyzacja, w tym : (18 178) (20 804)

Amortyzacja środków trwałych (10 372) (11 937)

Amortyzacja wartości niematerialnych (7 806) (8 867)

Razem (217 030) (218 622)  
 

W pozycji „Koszty poniesione na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego” w 2015 roku oprócz opłaty rocznej 
i opłaty ostrożnościowej wpłaconych za 2015 rok, ujęty został również koszt wpłaty na rzecz BFG wynikający z Uchwały 
nr 87/DGD/2015 Zarządu BFG z dnia 26 listopada 2015 roku w kwocie 11 925 tys. zł przeznaczonej na wypłatę środków 
gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. 

W pozycji „Koszty poniesione na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w 2015 roku ujęto koszty rezerwy 
utworzonej przez Bank w związku z obowiązkiem wpłaty składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, utworzony na 
podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1925). 

 

 

12. Świadczenia pracownicze 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Wynagrodzenia, w tym: (80 856) (84 054)

- pracowniczy program emerytalny (1 882) (1 434)

     - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (114) (107)

     - rezerwy na niewykorzystane urlopy 303 (337)

Narzuty na wynagrodzenia (12 530) (13 416)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 890) (1 928)

Razem (95 276) (99 398)  
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13. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości 

 

bilansowe pozabilansowew tym IBNR bilansowe pozabilansowe bilansowe pozabilansowew tym IBNR bilansowe pozabilansowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kredyty i pożyczki udzielone 

klientom, w tym:
(65 352) 225 (2 149) (1 018) 0 (66 145) (57 388) 492 (8 411) (4 119) 2 (61 013)

osoby fizyczne (59 516) 149 (3 427) (177) 0 (59 544) (48 403) 63 (7 471) (399) 0 (48 739)

- kredyty w rachunku

   bieżącym
(777) 35 109 0 0 (742) (628) 63 189 0 0 (565)

- kredyty gotówkowe i 

ratalne
(53 702) (23) (4 792) 0 0 (53 725) (41 925) (18) (9 213) 0 0 (41 943)

- pożyczki hipoteczne (2 738) 0 106 (177) 0 (2 915) (957) 1 1 196 (399) 0 (1 355)

- kredyty na nieruchomości (1 915) 12 1 047 0 0 (1 903) (3 963) 20 477 0 0 (3 943)

- kredyty w rachunku karty

   kredytowej
(384) 125 103 0 0 (259) (930) (3) (120) 0 0 (933)

klienci instytucjonalni (5 884) 76 1 275 (841) 0 (6 649) (8 944) 429 (944) (3 720) 2 (12 233)

instytucje samorządowe 48 0 3 0 0 48 (41) 0 4 0 0 (41)

Razem (65 352) 225 (2 149) (1 018) 0 (66 145) (57 388) 492 (8 411) (4 119) 2 (61 013)

Razem

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

Ekspozycje oceniane portfelowo
Ekspozycje oceniane 

indywidualnie
Razem

Ekspozycje oceniane portfelowo
Ekspozycje oceniane 

indywidualnie

 
 

Na kwotę wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości składa się zmiana stanu odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz ekspozycje pozabilansowe, 
wykorzystanie odpisów z tytułu spisania w ciężar odpisów i sprzedaży wierzytelności. 

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała zmiany prezentacji w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 
31 grudnia 2014 roku poprzez uszczegółowienie prezentacji odpisów na kredyty i pożyczki dla osób fizycznych, dla których Bank wydzielił pozycję „Kredytów gotówkowych 
i ratalnych” oraz pozycję „Pożyczek hipotecznych”. 
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14. Pozostałe przychody operacyjne 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Przychody z tytułu spłaty kosztów windykacji należności 

komorniczych i sądowych
2 396 2 698 

Przychody ze sprzedaży wierzytelności bilansowych 987 1 858 

Rozwiązanie rezerw na przyszłe zobowiązania 299 643 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących 177 277 

Przychody uboczne Grupy: 1 235 1 896 

   - przychody ze sprzedaży towarów i usług 213 754 

   - inne przychody uboczne 1 022 1 142 

Inne pozostałe przychody operacyjne 607 1 364 

Razem 5 701 8 736  
 

 

15. Pozostałe koszty operacyjne 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Koszty z tytułu odszkodowań, kar, grzywien (1 872) (20)

Koszty z tytułu odpisów na należności (1 850) (2 523)

Koszty z tytułu spisania należności (801) (1 812)

Koszty z tytułu przekazania darowizn (383) (371)

Koszty z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania (382) (576)

Wynik na sprzedaży, likwidacji rzeczowych aktywów 

trwałych
(212) (595)

Pozostałe, w tym: (1 675) (399)

- zwrot dopłat do odsetek (503) 0

- koszty wydań banknotów kolekcjonerskich (288) 0

Razem (7 175) (6 296)  
 

Grupa utworzyła odpisy aktualizujące na należności od dłużników różnych, na zapasy oraz na przychody do otrzymania 
(przeterminowane należności prowizyjne), uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty i okres przeterminowania 
tych należności. Odpisy na przeterminowane należności prowizyjne prezentowane są w rachunku zysków i strat 
w „Wyniku z tytułu prowizji i opłat”. 
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16. Podatek dochodowy 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bieżący podatek dochodowy (9 966) (15 513)

Odroczony podatek dochodowy 1 018 4 007 

Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku 

zysków i strat
(8 948) (11 506)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Odroczony podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych

w całkowitych dochodach
(2 109) (991)

Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z całkowitych dochodów 
(2 109) (991)

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 42 879 55 145 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej

w Polsce wynoszącej 19% 
(8 147) (10 478)

Pozycje zwiększające/zmniejszające efektywną stawkę podatkową

nie ujęte w podatku odroczonym
(801) (1 028)

- składka na PFRON (245) (286)

- koszty spisania należności przedawnionych i nieściągalnych (242) (537)

- odpisy na przyszłe zobowiązania i rezerwy na dłużników 

   różnych
(333) (404)

- koszty związane z projektem emisji akcji 79 (103)

- opłata ostrożnościowa na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (375) (264)

- opłaty zasądzone (352) 0

 - ulga technologiczna 547 483 

 - koszty utworzenia IBNR do wysokości odpisu na fundusz

    ogólnego ryzyka
408 225 

- pozostałe koszty (288) (142)

Razem bieżące obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat
(8 948) (11 506)

Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej
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Stan na Stan na okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

Aktywa z tytułu podatku odroczonego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Odsetki do zapłacenia od depozytów 3 787 5 802 (2 015) 2 062 

Koszty papierów dłużnych (premia, ESP) 1 491 1 028 463 189 

Odsetki do zapłacenia od papierów dłużnych 591 621 (30) (668)

Ujemna wycena instrumentów pochodnych 253 78 175 (87)

Rezerwy na koszty rodzajowe do zapłacenia 6 249 8 623 (2 374) 6 670 

Prowizje i odsetki rozliczane według ESP 16 669 14 497 2 172 (892)

Odpisy aktualizujące na należności od podmiotów finansowych 18 31 (13) (12)

Odpisy aktualizujące na należności podmiotów niefinansowych 16 066 13 878 2 188 2 562 

Odpisy na prowizje od rachunków bieżących 2 240 2 162 78 531 

Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 741 550 191 (547)

Wartość aportu wniesionego do spółki okołobankowej 0 0 0 (7)

Pozostałe 106 12 94 (70)

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone 

na wynik finansowy
48 211 47 282 929 9 731 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone 

na kapitał własny
434 457 (23) (72)

Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego 48 645 47 739 906 9 659 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Odsetki naliczone do otrzymania od kredytów (3 564) (5 080) 1 516 (1 112)

Dyskonto i odsetki od papierów wartościowych (823) (686) (137) 1 180 

Dodatnia wycena transakcji pochodnych (506) (314) (192) 107 

Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową (5 530) (4 255) (1 275) (703)

Prowizje opodatkowane z góry płacone pośrednikom kredytowym (15 074) (15 251) 177 (5 198)

ZFŚS 0 0 0 2 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na wynik finansowy (25 497) (25 586) 89 (5 724)

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na kapitał własny (3 219) (1 133) (2 086) (919)

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego razem (28 716) (26 719) (1 997) (6 643)

Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszony do rachunku zysków i strat 48 211 47 282 929 9 731 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – odnoszona do rachunku zysków i strat (25 497) (25 586) 89 (5 724)

Rezerwa / Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na rachunek zysków i strat 22 714 21 696 1 018 4 007 

Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i pozostałych całkowitych dochodach: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszony na pozostałe całkowite dochody 434 457 (23) (72)

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – odnoszony na pozostałe całkowite dochody (3 219) (1 133) (2 086) (919)

Rezerwa / Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na pozostałe całkowite dochody (2 785) (676) (2 109) (991)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 

finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 

dochodów

31 grudnia 201431 grudnia 2015
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Zobowiązania/należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 98 120 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 145 2 979

 
 
 

17. Podział wyniku finansowego 

W 2015 roku i w okresie porównawczym Bank nie wypłacał dywidendy. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z 15 kwietnia 2015 roku, zysk 
netto Banku za rok 2014 w kwocie 48 557 877,55 zł przeznaczono na: 

 kapitał rezerwowy w kwocie 42 557 877,55 zł, 

 fundusz ogólnego ryzyka w kwocie 6 000 000,00 zł. 

Zarząd Banku będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2015 rok 
na zasilenie kapitału rezerwowego i funduszu ogólnego ryzyka Banku. 

 
 

18. Zysk na jedną akcję  

Zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie wyniku finansowego netto za bieżący okres, 
przypadającego na akcjonariuszy Banku przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących 
w ciągu okresu.  

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące wyniku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego zysku 
na jedną akcję: 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

Wynik finansowy netto przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej (w tys. zł)
33 931 43 639

Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 10 005 241 9 729 040

Zysk na jedną akcję (w zł) 3,39 4,49  
 

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję 

W bieżącym okresie sprawozdawczym oraz w okresach poprzednich Bank nie emitował obligacji zamiennych na akcje 
ani opcji na akcje. Kapitał zakładowy dzieli się w całości na akcje zwykłe (nie ma akcji uprzywilejowanych co do 
podziału wyniku finansowego). Ze względu na powyższe wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję 
jest równa wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję. W okresie między dniem bilansowym 
a dniem sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące 
akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 
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19. Kasa i środki w Banku Centralnym 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Środki pieniężne w kasie 3 120 4 074 

Środki pieniężne w rachunku bieżącym w Banku Centralnym 423 755 753 569 

Razem 426 875 757 643  
 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w Banku Centralnym Grupa wykorzystuje na pokrycie rezerwy 
obowiązkowej oraz na realizację bieżących rozliczeń pieniężnych w ciągu danego dnia. Grupa musi jednak zapewnić 
utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w wysokości odpowiadającej wartości z deklaracji rezerwy 
obowiązkowej. 

Grupa utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową w wysokości 3,5% 
depozytów otrzymanych. Średnia arytmetyczna zadeklarowanego stanu środków rezerwy obowiązkowej, który będzie 
utrzymywany przez Bank w Narodowym Banku Polskim wynosiła: 

 206 746 tys. zł w okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku, 

 216 147 tys. zł w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 1 lutego 2015 roku. 

Istotną część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym w Banku Centralnym stanowią środki 
przyjęte od Poczty Polskiej S.A. będące krótkoterminowymi transferami płatności, na które składają się przede 
wszystkim: 

 płatności emerytalno-rentowe, przekazywane przez Pocztę Polską S.A. emerytom i rencistom w formie 
gotówkowej, 

 wpłaty o charakterze masowym (np. rachunki za media) dokonane w sieci sprzedaży Poczty Polskiej S.A., 

 środki własne Poczty Polskiej S.A., głównie lokaty jednodniowe. 

Środki te charakteryzują się wysoką zmiennością, sięgającą kilkuset milionów złotych w ciągu jednego miesiąca, 
co prowadzi do istotnych zmian w sumie bilansowej Grupy na poszczególne daty bilansowe. 

Środki transferowe od Poczty Polskiej S.A. nie są ujmowane w wyliczeniu stabilnej bazy depozytowej służącej 
finansowaniu podstawowej działalności Grupy. 
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20. Należności od innych banków 

 

 

20.1. Należności od innych banków (netto) 
 

Struktura rodzajowa Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Rachunki bieżące 3 925 4 841 

Pozostałe należności, w tym: 41 421 153 428 

- dłużne papiery wartościowe banków 40 191 151 818 

Należności od banków brutto 45 346 158 269 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności 0 0

Należności od banków netto 45 346 158 269  
 

Według terminów zapadalności Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 5 155 6 451 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

Od 3 miesięcy do 1 roku 0 10 004 

Od 1 roku do 5 lat 40 191 64 639 

Powyżej 5 lat 0 77 175 

Razem 45 346 158 269  
 

 

20.2. Należności od innych banków wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości oraz przesłanki utraty wartości 

Wszystkie należności od innych banków są oceniane indywidualnie. Nie zidentyfikowano dla nich przesłanek utraty 
wartości zarówno na 31 grudnia 2015 roku jak i 31 grudnia 2014 roku. 

 

 

20.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

Na 31 grudnia 2015 roku, jak i na 31 grudnia 2014 roku nie nastąpiła utrata wartości należności od innych banków. 
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21. Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych 
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 

 

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu (według kontrahenta) 

 

Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

- od banków 19 794 151 017 0 172 389 

- od klientów 0 3 000 0 5 312 

Razem 19 794 154 017 0 177 701 

Stan naStan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

 
 

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu (według rodzaju) 

 

Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

- obligacje Skarbu Państwa 19 794 154 017 0 177 701 

Razem 19 794 154 017 0 177 701 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Stan na Stan na

 
 

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu (według terminu zapadalności) 

 

Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 19 794 154 017 0 173 381 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 0 4 320 

Razem 19 794 154 017 0 177 701 

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Stan naStan na
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22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Instrumenty pochodne 603 1 336 

Razem 603 1 336 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Instrumenty pochodne 377 94 

Razem 377 94 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

 
 

Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Swap walutowy 0 0 0 9 

FRA 0 18 0 85 

IRS 603 359 1 336 0

Razem 603 377 1 336 94 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Instrumenty pochodne - struktura 

rodzajowa
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Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2015 roku 

 

do 1 miesiąca od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

od 3 miesięcy

do 1 roku

od 1 roku

do 5 lat

powyżej 5 lat Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Instrumenty pochodne stopy procentowej:

FRA

kupno 0 0 150 000 0 0 150 000 

IRS

kupno 0 0 0 95 000 0 95 000 

sprzedaż 0 0 0 95 000 0 95 000 

 
 

Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2014 roku  

 

do 1 miesiąca od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

od 3 miesięcy

do 1 roku

od 1 roku

do 5 lat

powyżej 5 lat Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Walutowe instrumenty pochodne:

Swap walutowy

kupno 886 0 0 0 0 886 

sprzedaż 877 0 0 0 0 877 

Instrumenty pochodne stopy procentowej:

FRA

kupno 0 0 100 000 0 0 100 000 

IRS

kupno 0 0 50 000 20 000 0 70 000 

sprzedaż 0 0 50 000 20 000 0 70 000 
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23. Instrumenty finansowe zabezpieczające 

Grupa na dzień sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosował rachunkowość zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych.  
 
Opis relacji zabezpieczającej 

Eliminacja ryzyka zmienności przepływów pieniężnych generowanych przez portfel kredytów w złotych o zmiennym 
oprocentowaniu wynikającego ze zmienności rynkowych stóp procentowych w ciągu okresu objętego 
zabezpieczeniem. Grupa zabezpiecza ryzyko stopy procentowej wynikającej ze zmienności przepływów pieniężnych 
poprzez transakcje swap stopy procentowej (IRS). 
 
Zabezpieczane ryzyko 

Ryzyko stopy procentowej. 
 
Instrument zabezpieczający 

Transakcje IRS, w których Grupa płaci kupon oparty o zmienną stopę WIBOR 3M, a otrzymuje kupon oparty o stałą 
stopę od kwoty nominalnej, na którą został zawarty. 
 
Pozycja zabezpieczana 

Portfel kredytów w złotych indeksowanych do stopy zmiennej WIBOR 3M. 
 
Okresy, w których oczekuje się wystąpienia przepływów pieniężnych oraz kiedy należy oczekiwać wywarcia przez 
nie wpływu na wyniki 

Od 1 kwietnia 2015 roku do 3 kwietnia 2017 roku. 
 
Pomiar efektywności zabezpieczenia 

W celu pomiaru efektywności zabezpieczenia Grupa stosuje metodę tzw. „derywatu hipotetycznego”, polegającą 
na porównaniu zmian wartości godziwej rzeczywistej transakcji zabezpieczającej z wartością godziwą hipotetycznej 
transakcji pochodnej, której parametry są dopasowane do parametrów pozycji zabezpieczanej.  
 

Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania

Instrumenty pochodne: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

IRS 1 140 0 0 0

Razem 1 140 0 0 0

Instrumenty zabezpieczające - 

wartość godziwa

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

 
 

Wartość nominalna instrumentów zabezpieczających o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2015 roku 

 
Stan na

31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

IRS

kupno 0 0 0 140 000 0 140 000 

sprzedaż 0 0 0 140 000 0 140 000 

do 1 miesiąca od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

od 3 miesięcy

do 1 roku

od 1 roku

do 5 lat

powyżej 5 lat Razem
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Wpływ rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych na dochody całkowite netto 

 
okres

od 01.01.2015

do 31.12.2015

tys. zł

Kapitał z aktualizacji wyceny - zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy 

pieniężne, w tym:
25 

- podatek dochodowy (6)

Koszty odsetkowe na instrumentach pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów 

pieniężnych, w tym:
(104)

- podatek dochodowy 24 

Nieefektywana część zabezpieczenia przepływów pieniężnych rozpoznana w rachunku zysków i strat, 

w tym:
44 

- podatek dochodowy (10)

Wpływ zabezpieczenia przepływów pienięznych na całkowite dochody netto (35)  
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24. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto) 

 

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała zmiany prezentacji w stosunku do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku poprzez uszczegółowienie 
prezentacji kredytów i pożyczek dla osób fizycznych i wydzielenie pozycji „Kredytów gotówkowych i ratalnych” 
oraz pozycji „Pożyczek hipotecznych”. 
 

24.1. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według rodzaju) 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 4 711 355 4 423 563 

- kredyty w rachunku bieżącym 32 478 35 836 

- kredyty gotówkowe i ratalne 2 031 277 1 680 009 

- pożyczki hipoteczne 228 598 245 792 

- kredyty na nieruchomości 2 402 034 2 444 023 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 16 968 17 903 

klienci instytucjonalni 578 292 598 760 

- kredyty w rachunku bieżącym 29 007 34 627 

- kredyty na nieruchomości 302 556 297 997 

- kredyty operacyjne 69 630 78 595 

- kredyty inwestycyjne 138 338 147 337 

- pożyczki hipoteczne 33 352 37 063 

- pozostałe należności 2 554 3 141 

-  fundusze i depozyty zabezpieczające 2 855 0

instytucje samorządowe 252 842 303 362 

- kredyty na nieruchomości 351 507 

- kredyty inwestycyjne 252 491 302 855 

Kredyty i pożyczki brutto 5 542 489 5 325 685 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności 229 607 173 908 

Kredyty i pożyczki netto 5 312 882 5 151 777 

 

 

 

24.2. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według terminów zapadalności) 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 91 086 88 663 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 102 648 91 010 

Od 3 miesięcy do 1 roku 382 304 377 408 

Od 1 roku do 5 lat 1 504 579 1 354 549 

Powyżej 5 lat 3 096 723 3 122 273 

Dla których termin zapadalności upłynął 135 542 117 874 

Razem 5 312 882 5 151 777  
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24.3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
 

Stan na

31 grudnia 2015 oceniane 

indywidualnie

oceniane 

grupowo

oceniane 

indywidualnie

oceniane 

indywidualnie

oceniane 

grupowo
Razem

bez przesłanki 

utraty wartości

z przesłanką utraty 

wartości

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 6 285 4 705 070 3 497 22 865 150 302 2 788 4 531 903 4 534 691 

- kredyty w rachunku bieżącym 0 32 478 0 349 3 520 0 28 609 28 609 

- kredyty gotówkowe i ratalne (2) 2 031 279 0 20 789 100 451 (2) 1 910 039 1 910 037 

- pożyczki hipoteczne 6 287 222 311 3 497 260 9 762 2 790 212 289 215 079 

- kredyty na nieruchomości 0 2 402 034 0 1 257 34 125 0 2 366 652 2 366 652 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 0 16 968 0 210 2 444 0 14 314 14 314 

klienci instytucjonalni 52 345 525 947 27 930 3 159 21 837 24 415 500 951 525 366 

instytucje samorządowe 0 252 842 0 17 0 0 252 825 252 825 

Razem 58 630 5 483 859 31 427 26 041 172 139 27 203 5 285 679 5 312 882 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość netto)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość brutto)

oceniane grupowo

 
 

Stan na

31 grudnia 2014 oceniane 

indywidualnie

oceniane 

grupowo

oceniane 

indywidualnie

oceniane 

indywidualnie

oceniane 

grupowo
Razem

bez przesłanki 

utraty wartości

z przesłanką utraty 

wartości

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 6 231 4 417 332 3 320 19 357 103 944 2 911 4 294 031 4 296 942 

- kredyty w rachunku bieżącym 0 35 836 0 422 3 044 0 32 370 32 370 

- kredyty gotówkowe i ratalne 0 1 680 009 0 16 018 59 954 0 1 604 037 1 604 037 

- pożyczki hipoteczne 6 231 239 561 3 320 366 7 060 2 911 232 135 235 046 

- kredyty na nieruchomości 0 2 444 023 0 2 293 31 768 0 2 409 962 2 409 962 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 0 17 903 0 258 2 118 0 15 527 15 527 

klienci instytucjonalni 47 005 551 755 27 089 4 358 15 775 19 916 531 622 551 538 

instytucje samorządowe 0 303 362 0 20 45 0 303 297 303 297 

Razem 53 236 5 272 449 30 409 23 735 119 764 22 827 5 128 950 5 151 777 

oceniane grupowo

Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość brutto) (wartość netto)

 
 
Ekspozycje indywidualnie znaczące, dla których wystąpiła przesłanka utraty wartości, ale finalnie nie stwierdzono utraty wartości, włączane są do kalkulacji grupowej szacowania 
odpisów z tytułu strat poniesionych, lecz niezaraportowanych (IBNR). 
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24.4. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wg przesłanki utraty wartości  
 

Stan na

31 grudnia 2015 z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości
Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 300 766 4 410 589 153 799 22 865 146 967 4 387 724 4 534 691 

- kredyty w rachunku bieżącym 6 330 26 148 3 520 349 2 810 25 799 28 609 

- kredyty gotówkowe i ratalne 185 551 1 845 726 100 451 20 789 85 100 1 824 937 1 910 037 

- pożyczki hipoteczne 36 237 192 361 13 259 260 22 978 192 101 215 079 

- kredyty na nieruchomości 68 478 2 333 556 34 125 1 257 34 353 2 332 299 2 366 652 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 4 170 12 798 2 444 210 1 726 12 588 14 314 

klienci instytucjonalni 89 072 489 220 49 767 3 159 39 305 486 061 525 366 

instytucje samorządowe 0 252 842 0 17 0 252 825 252 825 

Razem 389 838 5 152 651 203 566 26 041 186 272 5 126 610 5 312 882 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

(wartość netto)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość brutto)

 
 

Stan na

31 grudnia 2014 z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości
Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 247 265 4 176 298 107 264 19 357 140 001 4 156 941 4 296 942 

- kredyty w rachunku bieżącym 5 457 30 379 3 044 422 2 413 29 957 32 370 

- kredyty gotówkowe i ratalne 122 817 1 557 192 59 954 16 018 62 863 1 541 174 1 604 037 

- pożyczki hipoteczne 38 539 207 253 10 380 366 28 159 206 887 235 046 

- kredyty na nieruchomości 76 414 2 367 609 31 768 2 293 44 646 2 365 316 2 409 962 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 4 038 13 865 2 118 258 1 920 13 607 15 527 

klienci instytucjonalni 78 026 520 734 42 864 4 358 35 162 516 376 551 538 

instytucje samorządowe 100 303 262 45 20 55 303 242 303 297 

Razem 325 391 5 000 294 150 173 23 735 175 218 4 976 559 5 151 777 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

(wartość brutto) (wartość netto)
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24.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 
 

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany stanów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych. 

 

Stan odpisów 

aktualizujących na  

Stan odpisów 

aktualizujących na 

1 stycznia 2015 31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 126 621 79 150 (19 457) (9 650) 176 664 

- kredyty w rachunku bieżącym 3 466 1 614 (837) (374) 3 869 

- kredyty gotówkowe i ratalne 75 972 64 917 (11 215) (8 434) 121 240 

- pożyczki hipoteczne 10 746 3 899 (984) (142) 13 519 

- kredyty na nieruchomości 34 061 7 806 (5 891) (594) 35 382 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 2 376 914 (530) (106) 2 654 

klienci instytucjonalni 47 222 11 704 (4 979) (1 021) 52 926 

instytucje samorządowe 65 0 (48) 0 17 

Razem 173 908 90 854 (24 484) (10 671) 229 607 

Utworzone w okresie Rozwiązane w okresie Wykorzystanie*

 
* Spisanie w ciężar odpisów i sprzedaż wierzytelności. 

 

Stan odpisów 

aktualizujących na

Stan odpisów 

aktualizujących na

1 stycznia 2014 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 89 997 60 138 (11 336) (12 178) 126 621 

- kredyty w rachunku bieżącym 2 838 1 808 (1 180) 0 3 466 

- kredyty gotówkowe i ratalne 45 804 47 584 (5 260) (12 156) 75 972 

- pożyczki hipoteczne 9 811 2 125 (1 168) (22) 10 746 

- kredyty na nieruchomości 30 098 7 426 (3 463) 0 34 061 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 1 446 1 195 (265) 0 2 376 

klienci instytucjonalni 34 771 17 413 (4 749) (213) 47 222 

instytucje samorządowe 24 45 (4) 0 65 

Razem 124 792 77 596 (16 089) (12 391) 173 908 

Utworzone w okresie Rozwiązane w okresie Wykorzystanie*

 

* Spisanie w ciężar odpisów i sprzedaż wierzytelności 
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25. Inwestycyjne aktywa finansowe 

 

Stan na

31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł

Notowane 788 533 424 481 1 213 014 

Obligacje Skarbu Państwa, w tym: 779 609 394 645 1 174 254 

- na pokrycie BFG 0 32 838 32 838 

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 8 924 29 836 38 760 

Nienotowane 14 814 20 209 35 023 

Akcje 14 814 0 14 814 

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 0 20 209 20 209 

Razem inwestycyjne aktywa finansowe 803 347 444 690 1 248 037 

Utrzymywane do terminu 

zapadalności 
Dostępne do sprzedaży Razem

 
 

W pozycji „Akcje” ujęta została wartość godziwa akcji Visa Europe Limited („Visa Europe”). W grudniu 2015 roku Bank 
otrzymał od Visa Europe informację, że potencjalny wpływ rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.  
alokowany na Bank wyniesie w sumie 3 511 tys. euro, w tym 2 614 tys. euro w gotówce i 897 tys. euro w akcjach 
uprzywilejowanych zamiennych na akcje Visa Inc. Powyższe kwoty mogą zostać skorygowane o koszty transakcji 
i w wyniku ewentualnych uznanych odwołań członków Visa Europe dotyczących korekty przyznanych kwot z tytułu 
rozliczenia transakcji. Ponadto, transakcja przewiduje odroczoną płatność typu earn-out dla członków Visa Europe 
płatną po 16 kwartałach od zamknięcia transakcji. Udział w opcji earn-out uzależniony jest od kwalifikowania się do 
podziału płatności w gotówce i akcjach oraz udziału w Visa przez 4 lata od daty finalizacji transakcji. Na 31 grudnia 
2015 roku wartość odroczonej płatności typu earn-out alokowana na Bank nie została określona. 

Na bazie powyższej informacji Bank dokonał przeszacowania wartości akcji w Visa Europe do wartości godziwej, gdzie 
jako wartość godziwą przyjęto alokowaną na Bank wartość gotówkową rozliczenia transakcji oraz wartość przyznanych 
akcji z uwzględnieniem 6% dyskonta tj. w sumie 3 457 tys. euro (14 733 tys. zł). Wycena została ujęta w pozycji 
„Kapitał z aktualizacji wyceny”. W związku z tym, że wartość odroczonej płatności typu earn-out na dzień bilansowy 
nie jest znana, Bank nie uwzględnił jej w wycenie akcji Visa Europe. 

 

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł

Notowane 620 592 393 688 1 014 280 

Obligacje Skarbu Państwa, w tym: 611 726 393 688 1 005 414 

- na pokrycie BFG 0 37 383 37 383 

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 8 866 0 8 866 

Nienotowane 479 955 25 031 504 986 

Akcje 8 0 8 

Instrumenty dłużne wyemitowane przez

Narodowy Bank Polski
479 947 0 479 947 

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 0 25 031 25 031 

Razem inwestycyjne aktywa finansowe 1 100 547 418 719 1 519 266 

Utrzymywane do terminu 

zapadalności 
Dostępne do sprzedaży Razem
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Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według terminów zapadalności 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 0 479 947 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

Od 3 miesięcy do 1 roku 86 655 91 491 

Od 1 roku do 5 lat 662 483 520 235 

Powyżej 5 lat 39 395 8 866 

O nieokreślonej zapadalności 14 814 8 

Razem 803 347 1 100 547  
 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – według terminów zapadalności 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 0 4 996 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 35 154 9 957 

Od 3 miesięcy do 1 roku 118 160 214 905 

Od 1 roku do 5 lat 291 376 178 233 

Powyżej 5 lat 0 10 628 

Razem 444 690 418 719  
 

Reklasyfikacja papierów wartościowych 

W wyniku zmiany intencji, w 2010 roku i w 2014 roku Grupa dokonała reklasyfikacji papierów wartościowych 
z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela utrzymywanych do terminu zapadalności zgodnie z kryteriami 
klasyfikacji opisanymi w MSR 39.  

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące wartości nominalnej, wartości bilansowej i wartości godziwej 
reklasyfikowanych papierów wartościowych na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku. 

 

Nazwa

Wartość 

nominalna 

podlegająca 

reklasyfikacji

Wartość

bilansowa

Wartość

godziwa

Wartość 

nominalna 

podlegająca 

reklasyfikacji

Wartość

bilansowa

Wartość

godziwa

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

obligacje skarbowe 185 000 189 442 195 302 382 271 393 688 406 348 

Razem 185 000 189 442 195 302 382 271 393 688 406 348 

Stan na

31 grudnia 2014

Stan na

31 grudnia 2015
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Wartości, jakie byłyby ujęte w rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodach, gdyby 
reklasyfikacja nie nastąpiła 

 

Nazwa
Rachunek

zysków i strat

Pozostałe

całkowite dochody

Rachunek

zysków i strat

Pozostałe

całkowite dochody

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

obligacje skarbowe 13 881 (6 162) 19 684 (2 159)

Razem 13 881 (6 162) 19 684 (2 159)

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

 
 
Wartości, jakie zostały ujęte w rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodach po dokonanej 
reklasyfikacji 

 

Nazwa
Rachunek

zysków i strat

Pozostałe

całkowite dochody

Rachunek

zysków i strat

Pozostałe

całkowite dochody

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

obligacje skarbowe 13 881 442 19 684 207 

Razem 13 881 442 19 684 207 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

 
 

W wyniku weryfikacji przedstawionego w tej nocie wpływu reklasyfikowanych papierów wartościowych na rachunek 
zysków i strat oraz pozostałe całkowite dochody, Grupa dokonała zmiany zaprezentowanych wartości w niniejszej 
nocie w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. 
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26. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Budynki i budowle 11 992 12 521 

Grunty i inne 499 499 

Ulepszenia w obcych obiektach 5 829 6 674 

Urządzenia i maszyny 18 044 16 079 

Środki trwałe w budowie 3 659 7 385 

Środki transportu 51 0

Wyposażenie 5 941 4 763 

Razem 46 015 47 921  
 
Na 31 grudnia 2015 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia 
rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 337 tys. zł. 
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Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 

 

Budynki

i budowle

Grunty i inne Ulepszenia

w obcych 

obiektach

Urządzenia

i maszyny

Środki trwałe

w budowie

Środki 

transportu

Wyposażenie Leasing Środki trwałe 

razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wartość brutto środków trwałych

na początek okresu
19 513 499 16 808 49 424 7 385 224 27 529 0 121 382 

Zwiększenia 50 0 1 470 7 657 3 574 74 3 299 0 16 124 

Zakupy bezpośrednie 13 0 395 3 512 3 574 1 1 344 0 8 839 

Inne zwiększenia 37 0 1 075 4 145 0 73 1 955 0 7 285 

Zmniejszenia 0 0 (194) (1 723) (7 300) (211) (1 649) 0 (11 077)

Sprzedaż, likwidacja 0 0 (194) (1 723) (15) (211) (1 649) 0 (3 792)

Inne zmniejszenia 0 0 0 0 (7 285) 0 0 0 (7 285)

Wartość brutto środków trwałych

na koniec okresu
19 563 499 18 084 55 358 3 659 87 29 179 0 126 429 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)

na początek okresu
6 992 0 10 134 33 345 0 224 22 766 0 73 461 

Zwiększenia 579 0 2 292 5 632 0 20 1 849 0 10 372 

Amortyzacja 579 0 2 292 5 632 0 20 1 849 0 10 372 

Inne zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zmniejszenia 0 0 (171) (1 663) 0 (208) (1 377) 0 (3 419)

Sprzedaż, likwidacja 0 0 (171) (1 663) 0 (208) (1 377) 0 (3 419)

Inne zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skumulowana amortyzacja (umorzenia)

na koniec okresu
7 571 0 12 255 37 314 0 36 23 238 0 80 414 

Wartość netto środków trwałych

na początek okresu
12 521 499 6 674 16 079 7 385 0 4 763 0 47 921 

Wartość netto środków trwałych

na koniec okresu
11 992 499 5 829 18 044 3 659 51 5 941 0 46 015 
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Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku  

 

Budynki

i budowle

Grunty i inne Ulepszenia

w obcych 

obiektach

Urządzenia

i maszyny

Środki trwałe

w budowie

Środki 

transportu

Wyposażenie Leasing Środki trwałe 

razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wartość brutto środków trwałych

na początek okresu
19 469 499 23 331 44 062 3 510 230 27 566 2 188 120 855 

Zwiększenia 44 0 2 873 7 340 9 491 7 1 323 0 21 078 

Zakupy bezpośrednie 44 0 1 018 3 924 9 491 2 1 008 0 15 487 

Inne zwiększenia 0 0 1 855 3 416 0 5 315 0 5 591 

Zmniejszenia 0 0 (9 396) (1 978) (5 616) (13) (1 360) (2 188) (20 551)

Sprzedaż, likwidacja 0 0 (9 396) (1 978) (25) (13) (1 360) (2 188) (14 960)

Inne zmniejszenia 0 0 0 0 (5 591) 0 0 0 (5 591)

Wartość brutto środków trwałych

na koniec okresu
19 513 499 16 808 49 424 7 385 224 27 529 0 121 382 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)

na początek okresu
6 412 0 16 978 29 640 0 171 21 106 1 882 76 189 

Zwiększenia 580 0 2 372 5 654 0 60 2 982 306 11 954 

Amortyzacja 580 0 2 362 5 647 0 60 2 982 306 11 937 

Inne zwiększenia 0 0 10 7 0 0 0 0 17 

Zmniejszenia 0 0 (9 216) (1 949) 0 (7) (1 322) (2 188) (14 682)

Sprzedaż, likwidacja 0 0 (9 216) (1 944) 0 (7) (1 302) (2 188) (14 657)

Inne zmniejszenia 0 0 0 (5) 0 0 (20) 0 (25)

Skumulowana amortyzacja (umorzenia)

na koniec okresu
6 992 0 10 134 33 345 0 224 22 766 0 73 461 

Wartość netto środków trwałych

na początek okresu
13 057 499 6 353 14 422 3 510 59 6 460 306 44 666 

Wartość netto środków trwałych

na koniec okresu
12 521 499 6 674 16 079 7 385 0 4 763 0 47 921 
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27. Wartości niematerialne 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Koszty zakończonych prac rozwojowych 7 187 6 537 

Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie 33 783 22 279 

Nakłady na wartości niematerialne 13 152 3 585 

Wartości niematerialne razem 54 122 32 401  
 
Na 31 grudnia 2015 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia 
wartości niematerialnych w kwocie 13 721 tys. zł. 

 

Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 

 

Koszty zakończonych 

prac rozwojowych

Autorskie prawa 

majątkowe, licencje

i oprogramowanie

Nakłady na wartości 

niematerialne

Wartości 

niematerialne razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wartość brutto

wartości niematerialnych

na początek okresu

8 057 83 191 3 585 94 833 

Zwiększenia 2 227 17 733 20 535 40 495 

Przeniesienie z nakładów 2 227 8 741 0 10 968 

Zakupy bezpośrednie 0 8 992 20 535 29 527 

Zmniejszenia 0 (2) (10 968) (10 970)

Sprzedaż, likwidacja 0 (2) 0 (2)

Rozliczenie nakładów 0 0 (10 968) (10 968)

Wartość brutto

wartości niematerialnych

na koniec okresu

10 284 100 922 13 152 124 358 

Skumulowana amortyzacja

na początek okresu
1 520 60 912 0 62 432 

Zwiększenia 1 577 6 229 0 7 806 

Amortyzacja 1 577 6 229 0 7 806 

Zmniejszenia 0 (2) 0 (2)

Sprzedaż, likwidacja 0 (2) 0 (2)

Skumulowana amortyzacja

na koniec okresu
3 097 67 139 0 70 236 

Wartość netto

wartości niematerialnych

na początek okresu

6 537 22 279 3 585 32 401 

Wartość netto

wartości niematerialnych

na koniec okresu

7 187 33 783 13 152 54 122 
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Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 

 

Koszty zakończonych 

prac rozwojowych

Autorskie prawa 

majątkowe, licencje

i oprogramowanie

Nakłady na wartości 

niematerialne

Wartości 

niematerialne razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wartość brutto

wartości niematerialnych

na początek okresu

4 482 79 945 2 363 86 790 

Zwiększenia 3 762 6 235 6 984 16 981 

Przeniesienie z nakładów 2 355 3 211 0 5 566 

Zakupy bezpośrednie 1 407 3 024 6 984 11 415 

Zmniejszenia (187) (2 989) (5 762) (8 938)

Sprzedaż, likwidacja (187) (2 989) (196) (3 372)

Rozliczenie nakładów 0 0 (5 566) (5 566)

Wartość brutto

wartości niematerialnych

na koniec okresu

8 057 83 191 3 585 94 833 

Skumulowana amortyzacja

na początek okresu
470 56 105 0 56 575 

Zwiększenia 1 071 7 796 0 8 867 

Amortyzacja 1 071 7 796 0 8 867 

Zmniejszenia (21) (2 989) 0 (3 010)

Sprzedaż, likwidacja (21) (2 989) 0 (3 010)

Skumulowana amortyzacja

na koniec okresu
1 520 60 912 0 62 432 

Wartość netto

wartości niematerialnych

na początek okresu

4 012 23 840 2 363 30 215 

Wartość netto

wartości niematerialnych

na koniec okresu

6 537 22 279 3 585 32 401 
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28. Pozostałe aktywa 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Dłużnicy różni i inne aktywa 25 301 15 432 

Przychody do otrzymania 18 671 17 669 

Rozliczenia kart płatniczych 5 974 6 854 

Koszty do rozliczenia w czasie 3 372 2 914 

Zapasy związane z działalnością uboczną Banku 1 650 1 284 

Pozostałe aktywa 432 254 

Razem pozostałe aktywa brutto 55 400 44 407 

Odpisy aktualizujące pozostałe aktywa (17 211) (15 133)

Razem pozostałe aktywa netto 38 189 29 274  
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa

na początek okresu
15 133 10 210 

Utworzenie/aktualizacja odpisów 5 432 5 779 

Wykorzystanie odpisów (65) (4)

Rozwiązanie odpisów (3 289) (852)

Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa

na koniec okresu
17 211 15 133 

 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 28 407 26 329 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 68 180 

Od 3 miesięcy do 1 roku 7 290 2 695 

Razem krótkoterminowe 35 765 29 204 

Od 1 roku do 5 lat 2 362 4 

Razem długoterminowe 2 362 4 

Nieokreślony termin zapadalności 62 66 

Razem pozostałe aktywa netto 38 189 29 274 

 

 

 

29. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Rachunki bieżące loro 10 11 

Razem zobowiązania wobec Banku Centralnego 10 11  
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30. Zobowiązania wobec innych banków 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

15 883,00 tys. zł

Rachunki bieżące 15 883 4 020 

Depozyty terminowe 18 557 0

Razem zobowiązania wobec innych banków 34 440 4 020 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 34 440 4 020 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 0 0  
 
 

31. Zobowiązania wobec klientów 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Klienci instytucjonalni:

Rachunki bieżące 648 379 593 056 

Depozyty terminowe 582 159 1 173 795 

Inne zobowiązania, w tym: 17 205 17 021 

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 13 034 13 427 

Razem - Klienci instytucjonalni 1 247 743 1 783 872 

Klienci indywidualni:

Rachunki bieżące 2 472 821 2 265 200 

Depozyty terminowe 1 943 434 2 323 793 

Inne zobowiązania, w tym: 28 619 61 333 

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 4 4 

Razem - Klienci indywidualni 4 444 874 4 650 326 

Klienci instytucje rządowe i samorządowe:

Rachunki bieżące 33 545 50 312 

Depozyty terminowe 16 208 7 506 

Inne zobowiązania, w tym: 7 7 

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 7 7 

Razem - Klienci instytucje rządowe i samorządowe 49 760 57 825 

Razem 5 742 377 6 492 023 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 2 094 121 3 206 320 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 489 760 377 128 

O nieokreślonej zapadalności 3 158 496 2 908 575 

  

F-89



Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku  
(dane w tysiącach złotych) 

 

76  

32. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 503 500 358 256 

Razem 503 500 358 256 

Klasyfikacja

 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 232 

Od 3 miesięcy do 1 roku 148 903 826 

Od 1 roku do 5 lat 354 597 357 198 

Razem 503 500 358 256 

Według terminów zapadalności

 
 

Stan na

31 grudnia 2015

Nr serii obligacji Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań

tys. zł tys. zł

Obligacje

Notowane B2 147 850 WIBOR 6M+1,40pp 13 grudnia 2016 147 960 

Nienotowane B3 40 000 4,0% 20 sierpnia 2018 40 569 

Nienotowane B4 170 000 WIBOR 6M+1,45pp 17 grudnia 2018 169 910 

Nienotowane B5 145 000 WIBOR 6M+1,80pp 22 grudnia 2019 145 061 

Razem 502 850 503 500  
 

Bank wprowadził w I kwartale 2014 roku obligacje serii B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst). Wszystkie wyemitowane obligacje 
są obligacjami niezabezpieczonymi. Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków emisji 
obligacji. 

W dniu 29 czerwca 2015 roku Bank wyemitował obligacje serii D8 o wartości nominalnej 30 mln zł. Emisja obejmowała 
300 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99 205,50 zł. Wykup tych 
obligacji po ich cenie nominalnej nastąpił 2 listopada 2015 roku. 
 

Stan na

31 grudnia 2014

Nr serii obligacji Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań

tys. zł tys. zł

Obligacje

Notowane B2 147 850 WIBOR 6M + 1,40pp 13 grudnia 2016 147 845 

Nienotowane B4 170 000 WIBOR 6M + 1,45pp 17 grudnia 2018 169 847 

Nienotowane B3 40 000 4,0% 20 sierpnia 2018 40 564 

Razem 357 850 358 256  
 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków 
emisji obligacji. Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 
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33. Zobowiązania podporządkowane 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu,

w tym:

- pożyczki 43 100 43 106 

- obligacje 98 787 98 984 

Razem 141 887 142 090 

Klasyfikacja

 
 

Stan na

31 grudnia 2015

Wartość 

nominalna
Warunki oprocentowania Termin wymagalności

Stan zobowiązań 

podporządkowanych

tys. zł tys. zł

Pożyczki

Poczta Polska 43 000 WIBOR6M+3,25pp 15 stycznia 2021 43 100 

Obligacje

Notowane 47 340 

WIBOR 6M+3,75pp (do 7 lipca 2016)

WIBOR 6M+5,25pp (od  8 lipca 2016  

do dnia wykupu)

8 lipca 2021 48 521 

Notowane 50 000 WIBOR 6M+3,50pp 5 października 2022 50 266 

Razem 140 340 141 887  
 

Obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Stan na

31 grudnia 2014

Wartość 

nominalna
Warunki oprocentowania Termin wymagalności

Stan Zobowiązań 

podporządkowanych

tys. zł tys. zł

Pożyczki

Poczta Polska 43 000 WIBOR6M+3,25pp 15 stycznia 2021 43 106 

Obligacje

Notowane 47 340 

WIBOR 6M+3,75pp (do 7 lipca 2016)

WIBOR 6M+5,25pp (od  8 lipca 2016  

do dnia wykupu)

8 lipca 2021 48 714 

Notowane 50 000 WIBOR6M+3,50pp 5 października 2022 50 270 

Razem 140 340 142 090  
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34. Rezerwy 

 

Rezerwy

na sprawy sporne

Rezerwa

na odprawy 

emerytalno-

rentowe

Rezerwy

na zobowiązania 

pozabilansowe

Inne rezerwy Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Stan na 1 stycznia 2015 1 260 668 631 296 2 855 

Utworzenie rezerw 182 114 1 837 200 2 333 

Aktualizacja rezerw 0 116 0 0 116 

Wykorzystanie rezerw (1 114) (40) 0 (330) (1 484)

Rozwiązanie rezerw (299) 0 (2 062) 0 (2 361)

Stan na 31 grudnia 2015 29 858 406 166 1 459 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 29 13 406 166 614 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 0 845 0 0 845 

Stan na 31 grudnia 2015 29 858 406 166 1 459  
 

Rezerwy

na sprawy sporne

Rezerwa

na odprawy 

emerytalno-

rentowe

Rezerwy

na zobowiązania 

pozabilansowe

Inne rezerwy Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Stan na 1 stycznia 2014 1 371 757 1 125 166 3 419 

Utworzenie rezerw 576 107 2 225 224 3 132 

Aktualizacja rezerw 0 (153) 0 0 (153)

Wykorzystanie rezerw (44) (43) 0 (94) (181)

Rozwiązanie rezerw (643) 0 (2 719) 0 (3 362)

Stan na 31 grudnia 2014 1 260 668 631 296 2 855 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 1 225 15 631 296 2 167 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 35 653 0 0 688 

Stan na 31 grudnia 2014 1 260 668 631 296 2 855  
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Opis najistotniejszych spraw spornych Grupy 

W dniu 29 grudnia 2006 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) uznał praktyki 
polegające na wspólnym ustalaniu przez banki opłaty „interchange” za ograniczające konkurencję na rynku usług 
acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za 
nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski oraz nakazał 
zaniechanie ich stosowania, jednocześnie nakładając na banki kary pieniężne, w tym na Bank Pocztowy S.A. 
w wysokości 2 895 tys. zł (uczestniczący tylko w systemie VISA) (decyzja Prezesa UOKiK nr DAR 15/2006).  

Od powyższej decyzji odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("SOKiK") złożył Bank oraz inni 
uczestnicy postępowania. Wyrokiem z 21 listopada 2013 roku SOKiK zmienił kary nałożone na banki, w tym m.in. 
znacząco zmniejszył wysokość kary nałożonej na Bank. Pomimo obniżenia kary do kwoty 25 tys. zł. Bank postanowił 
utrzymać rezerwę na kwotę 1 043 tys. zł, z uwagi na apelację złożoną przez Prezesa UOKiK. 

Na skutek apelacji banków oraz Prezesa UOKiK Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał dnia 6 października 2015 roku 
prawomocny wyrok oddalający wszystkie odwołania banków w całości i uwzględniający apelację Prezesa UOKiK. 
W konsekwencji uprawomocniła się decyzja Prezesa UOKiK  nr DAR 15/2006 nakładająca na Bank karę w wysokości 
2 895 tys. zł, która została wykonana w dniu 20 października 2015 roku. Koszty poniesionej kary nie objęte rezerwą 
zostały ujęte w „Pozostałych kosztach operacyjnych”. 

 

Opis najistotniejszych czynników wpływających na ustalenie rezerw na odprawy emerytalno-rentowe 

Wyznaczanie rezerw emerytalno-rentowych przy wykorzystaniu metod aktuarialnych, naraża Bank na ryzyko 
aktuarialne obejmujące przede wszystkim ryzyko stopy procentowej, ryzyko długowieczności i ryzyko związane 
z wynagrodzeniem.  

 

Ryzyko Wpływ na wycenę

Ryzyko stopy procentowej
Spadek stóp oprocentowania nieobciążonych ryzykiem kredytowym instrumentów finansowych

spowoduje wzrost wyceny wartości bieżącej rezerw emerytalno-rentowych.

Ryzyko długowieczności

Wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do

najlepszych szacunków śmiertelności uczestników programu zarówno w okresie zatrudnienia, jak

i po okresie zatrudnienia. Zwiększenie oczekiwanej długości trwania życia uczestników programu

spowoduje wzrost wartości rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.

Ryzyko wynagrodzeń

Wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do

przyszłego poziomu wynagrodzeń uczestników programu. Wobec tego wzrost wynagrodzeń

uczestników programu spowoduje zwiększenie wartości rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.
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Poniższa tabela zawiera podstawowe parametry wykorzystane do kalkulacji rezerw na odprawy emerytalno-rentowe. 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

Stopy dyskonta 3,1% 3,5%

Oczekiwane tempo wzrostu wynagrodzeń 2,5% - 3,5% 2% - 3,5%

Tablice śmiertelności przyjete do wyliczeń* 100% PTTZ 2014 100% PTTZ 2013

Stopa inflacji 1,1% - 2,5% 2,5%

Rotacja (rocznie) 6,0% - 10,0% 6,0% - 10,0%

 
* Zakłada się, że fakt posiadania pracy powoduje obniżenie śmiertelności o 10%. 

 
Poniższa tabela prezentuje kwoty ujmowane w rachunku zysków i strat oraz w pozostałych całkowitych dochodach 
w odniesieniu do programu określonych świadczeń. 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Rezerwy na oprawy emerytalno-rentowe na początek okresu 668 757 

Wartości ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat,

w tym:

- koszty bieżącego zatrudnienia 91 65 

- koszty przeszłego zatrudnienia 0 11 

- koszty odsetkowe netto 23 31 

Koszty ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 114 107 

Wartości ujęte w skonsolidowanych pozostałych całkowitych 

dochodach, w tym:

- aktuarialne zyski i straty wynikające ze zmian założeń 

   demograficznych
(49) (60)

- aktuarialne zyski i straty wynikające ze zmian założeń 

   finansowych
165 (93)

Składniki kosztów ujęte w skonsolidowanych pozostałych 

całkowitych dochodach
116 (153)

Wypłacone świadczenia (40) (43)

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe na koniec okresu 858 668 

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe na początek okresu
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35. Pozostałe zobowiązania 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 32 533 38 912 

Rozliczenia z tytułu zastępczej obsługi kasowej z Pocztą Polską 28 550 23 338 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 16 037 15 792 

Rozliczenia publiczno - prawne 4 103 4 364 

Rozrachunki międzybankowe 3 196 4 410 

Rezerwy na premie, nagrody, wynagrodzenia 2 544 7 009 

Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 1 388 2 038 

Przychody przyszłych okresów 1 217 2 136 

Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 765 1 367 

Razem 90 333 99 366 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 90 089 99 079 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 244 287  
 

 

36. Kapitały własne 

 

 

36.1. Kapitał zakładowy 
 

Akcje serii A Akcje serii B Akcje serii C1 Razem

Liczba akcji na dzień 1 stycznia 2015 roku 291 300 9 437 740 0 9 729 040 

Emisja akcji serii C1 0 0 1 284 248 1 284 248 

Liczba akcji na dzień 31 grudnia 2015 roku 291 300 9 437 740 1 284 248 11 013 288 

Wartość akcji na dzień 31 grudnia 2015 roku (tys. zł) 2 913 94 377 12 843 110 133 

Rok emisji 2 011 2 011 2 015  
 

Na 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Banku składał się z 11 013 288 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. 
Akcje Banku zostały całkowicie opłacone. Ogólna charakterystyka akcji została opisana poniżej: 

 akcje imienne serii A – w liczbie 291 300 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) nie są uprzywilejowane,  

 akcje imienne serii B - w liczbie 7 005 470 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w liczbie 2 432 270 sztuk 
(należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane, 

 akcje imienne serii C1 – w liczbie 963 186 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w liczbie 321 062 sztuk 
(należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane. 

Każda akcja daje swojemu posiadaczowi prawo do dywidendy i jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej nie więcej niż 4 570 960 nowych akcji zwykłych na 
okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o wartości nominalnej 10 zł 
każda, zmiany statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii C i praw do 
akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym. Akcje serii C i prawa 
do akcji serii C miały być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

W dniu 30 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Banku 
m.in. dotyczącą zmiany statusu akcji. Akcje serii A utraciły swoje uprzywilejowanie co do podziału majątku w razie 
likwidacji Banku w proporcji 5 do 1 w stosunku do akcji zwykłych i obecnie są akcjami imiennymi 
nieuprzywilejowanymi. 

W dniu 23 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Banku poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 1 284 248 nowych akcji 
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zwykłych imiennych serii C1, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o wartości 
nominalnej 10 zł każda, zmiany statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji 
serii C1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cenę emisyjną akcji serii C1 ustalono na 46,72 zł za sztukę.  

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej nie więcej niż 4 570 960 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D 
z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy o wartości nominalnej 10 zł każda, zmiany 
statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D 
oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Wyemitowane akcje serii C1 zostały zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Banku proporcjonalnie do ich 
udziału w kapitale zakładowym Banku przed podniesieniem kapitału zakładowego. Wartość nominalna zaoferowanych 
akcji serii C1 wyniosła 12 842 480,00 zł a ich wartość emisyjna wyniosła 60 000 066,56 zł. Wszystkie akcje zostały 
objęte przez akcjonariuszy i opłacone wkładami pieniężnymi, a KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego 
Banku w dniu 20 listopada 2015 roku.  

 

 

36.2. Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy jest tworzony z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich ceną nominalną oraz z obligatoryjnego 8% 
odpisu z zysku netto. Szczegółowy podział kapitału zapasowego zaprezentowano w zestawieniu zmian w kapitale 
własnym. 

 

 

36.3. Kapitał z aktualizacji wyceny 
Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku rozpoznania efektu wyceny instrumentów finansowych 
zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, efektywnej części wyceny instrumentów 
finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne netto oraz zysków i strat aktuarialnych netto dotyczących wyceny 
programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia (rezerw emerytalno-rentowych). 

Składniki te zostają przeniesione z kapitału z aktualizacji wyceny (z wyjątkiem zysków/strat aktuarialnych netto 
z wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia) w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych 
całości lub części wycenianych aktywów, zakończenia stosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków 
i strat). 

F-96



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku  
(dane w tysiącach złotych) 

 

83  

 

Stan na Stan na

1 stycznia 2015 Aktualizacja 

wyceny aktywów 

finansowych z 

portfela 

dostępnych do 

sprzedaży

Przeniesienie do 

rachunku zysków i 

strat w wyniku 

sprzedaży 

aktywów 

finansowych z 

portfela 

dostępnych do 

sprzedaży

Rozliczenie 

wyceny aktywów 

finansowych 

reklasyfikowanych 

z portfela 

dostępnych do 

sprzedaży

do portfela 

utrzymywanych 

do terminu 

zapadalności

Zyski/straty z 

tytułu wyceny 

zobowiązań 

dotyczących 

programu 

określonych 

świadczeń

Aktualizacja 

wyceny 

instrumentów 

zabezpieczających 

stanowiących 

zebezpieczenie 

przepływów 

pieniężnych

Przeniesienie do 

rachunku zysków i 

strat aktualizacji 

wyceny 

instrumentów 

zabezpieczających 

w części 

stanowiącej 

nieefektywne 

zabezpieczenie 

przepływów 

pieniężnych 

31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Z tytułu wyceny aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, w tym:
4 053 12 678 (3 980) 0 0 0 0 12 751 

-  podatek odroczony (952) (2 974) 934 0 0 0 0 (2 992)

Z tytułu wyceny aktywów finansowych z 

portfela dostępnych

do sprzedaży reklasyfikowanych do kategorii 

utrzymywanych do terminu zapadalności,

 w tym:

(1 523) 0 0 358 0 0 0 (1 165)

-  podatek odroczony 359 0 0 (84) 0 0 0 275 

Zyski i straty aktuarialne z wyceny wartości 

zobowiązań z tytułu programu określonych 

świadczeń, w tym:

347 0 0 0 (93) 0 0 254 

-  podatek odroczony (83) 0 0 0 21 0 0 (62)

Z tytułu instrumentów zabezpieczających w 

części stanowiącej efektywne zebezpieczenie 

przepływów pieniężnych, w tym:

0 0 0 0 0 69 (44) 25 

-  podatek odroczony 0 0 0 0 0 (16) 10 (6)

Kapitał z aktualizacji wyceny razem 2 877 12 678 (3 980) 358 (93) 69 (44) 11 865 

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe skonsolidowane całkowite dochody
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Stan na Stan na

1 stycznia 2014 Aktualizacja 

wyceny aktywów 

finansowych z 

portfela 

dostępnych do 

sprzedaży

Przeniesienie do 

rachunku zysków i 

strat w wyniku 

sprzedaży aktywów 

finansowych z 

portfela 

dostępnych do 

sprzedaży

Rozliczenie wyceny 

aktywów 

finansowych 

reklasyfikowanych z 

portfela 

dostępnych do 

sprzedaży

do portfela 

utrzymywanych do 

terminu 

zapadalności

Zyski/straty z tytułu 

wyceny zobowiązań 

dotyczących 

programu 

określonych 

świadczeń

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

w tym:
(1 871) 7 151 (1 227) 0 0 4 053 

-  podatek odroczony 438 (1 678) 288 0 0 (952)

Z tytułu wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych

do sprzedaży reklasyfikowanych do kategorii utrzymywanych

 do terminu zapadalności, w tym:

297 0 0 (1 820) 0 (1 523)

-  podatek odroczony (69) 0 0 428 0 359 

Zyski i straty aktuarialne z wyceny wartości zobowiązań z tytułu 

programu określonych świadczeń, w tym:
223 0 0 0 124 347 

-  podatek odroczony (54) 0 0 0 (29) (83)

Kapitał z aktualizacji wyceny razem (1 351) 7 151 (1 227) (1 820) 124 2 877 

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe skonsolidowane całkowite dochody
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36.4. Pozostałe kapitały rezerwowe 
Kapitał rezerwowy tworzony jest zgodnie z Prawem bankowym i statutem Banku z podziału zysku netto. Składa się 
na niego fundusz ogólnego ryzyka bankowego oraz kapitał rezerwowy. Wartości funduszu ogólnego ryzyka i kapitału 
rezerwowego zostały pokazane poniżej. 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Fundusz ogólnego ryzyka 114 345 108 345 

Kapitał rezerwowy 201 451 158 893 

Pozostałe kapitały rezerwowe 315 796 267 238  
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37. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwa stanowi cenę, którą Grupa otrzymałaby za sprzedaż składnika aktywów lub zapłaciłby 
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku 
na dzień wyceny. 

Na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku Grupa dokonała następującej klasyfikacji aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej do wartości godziwej oraz tych aktywów i zobowiązań 
finansowych, które nie są wycenione na bieżąco w wartości godziwej: 

 Poziom I: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnych 
rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których Grupa ma dostęp w dniu wyceny.  

 Poziom II: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o dane wejściowe inne niż ceny notowane 
uwzględnione na Poziomie I, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, 
albo pośrednio, albo bezpośrednio.  

 Poziom III: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące 
danego składnika aktywów lub zobowiązania.  

 

37.1. Instrumenty finansowe niewyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według 
wartości godziwej 

Główne kategorie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy do 
wartości godziwej, stanowią składniki wyceniane według zamortyzowanego kosztu lub kosztu historycznego takie jak: 

 udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności nieprzeznaczone do obrotu, 

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, 

 zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu. 

 

Kasa, środki w Banku Centralnym oraz należności od innych banków 

Na pozycję składa się wartość środków pieniężnych Grupy utrzymywanych na rachunkach bieżących w innych bankach 
oraz dłużne papiery wartościowe banków zaklasyfikowane do kategorii pożyczek i należności. 

Dla bieżących należności oraz depozytów terminowych Grupy, których termin zapadalności nie przekracza jednego 
roku oraz pozostałych należności wartość godziwa jest zbieżna z ich wartością bilansową. 

Wyznaczenie wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych banków zaklasyfikowanych do kategorii pożyczek 
i należności odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu 
wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. Dla dłużnych papierów wartościowych z wbudowaną opcją 
wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie. 
Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy 
pomiędzy wyceną tego papieru z uwzględnieniem realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz 
zdyskontowanymi przepływami z tego papieru przy założeniu utrzymania tego papieru do terminu zapadalności. 

 

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu/Zobowiązania 
z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 

Wartość godziwa należności/zobowiązań z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych 
z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu ustalana jest metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
z transakcji. 

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

W pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” Grupa ujmuje kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe 
zakwalifikowane zgodnie z MSR 39 do kategorii pożyczki i należności. 

Wartość godziwa dla kredytów i pożyczek wyznaczona jest poprzez wyliczenie dla każdego kredytu korekty wartości 
bilansowej do wartości godziwej. Korekta ta została wyliczona, jako różnica pomiędzy sumą przyszłych przepływów 
pieniężnych kredytu lub pożyczki, zdyskontowanych rynkową stopą procentową (wg krzywej dochodowości 
zbudowanej z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS) powiększoną o rynkową marżę produktu a wartością 
niezapadłego kapitału kredytu na dzień bilansowy. Przyszłe przepływy pieniężne kredytu lub pożyczki obejmowały 
przepływy kapitałowe, wynikające z umowy oraz przepływy odsetkowe, wyznaczone kalkulacyjnie w oparciu F-100
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o rynkową krzywą dochodowości zbudowaną z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS według kwotowań z dnia 
bilansowego, powiększoną o indywidualną marżę kontraktową dla każdego kredytu lub pożyczki. Rynkowa marża 
produktu została natomiast wyznaczona jako średnia efektywna marża ważona wartością kapitału dla analogicznej 
grupy produktów udzielonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę bilansową, a w przypadku braku 
takich transakcji ostatnią dostępną marżę dla danego typu produktu. Korektę wartości bilansowej do wartości 
godziwej wyznaczano dla kredytów, dla których przyszłe przepływy finansowe są znane, natomiast dla pozostałych, 
w tym kredytów w rachunku bieżącym, kredytów z rozpoznaną utratą wartości, dla których utworzono odpis 
aktualizujący, przyjęto korektę zerową. 

Wyznaczenie wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych odbywa się metodą dyskontowania przyszłych 
płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. Dla 
papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji 
opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień 
bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną obligacji z uwzględnieniem realizacji opcji call 
w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z obligacji przy założeniu utrzymania obligacji 
do terminu zapadalności. 

 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 

Wartość godziwa obligacji Skarbu Państwa jest wyznaczana bezpośrednio w oparciu o ceny kwotowane na aktywnym 
rynku.  

Wyznaczenie wartości godziwej innych dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do kategorii aktywów 
finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności 
z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. Dla dłużnych 
papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji 
opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień 
bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną dłużnego papieru wartościowego z uwzględnieniem 
realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z dłużnego papieru 
wartościowego przy założeniu utrzymania tego papieru do terminu zapadalności. 

 

Pozostałe aktywa/zobowiązania finansowe nieujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości 
godziwej 

W przypadku grup aktywów finansowych utrzymywanych według wartości wymaganej zapłaty z uwzględnieniem 
utraty wartości i zobowiązań finansowych Grupa uznaje, że wartość godziwa jest zbieżna z wartością bilansową, 
co wynika z charakteru tych grup np. krótki termin do zapadalności lub wymagalności, unikalny charakter instrumentu. 
Dotyczy to w szczególności gotówki i środków pieniężnych, bieżących należności i zobowiązań oraz zobowiązań 
z tytułu leasingu finansowego. Wartość godziwą dla depozytów terminowych banków, których termin zapadalności 
nie przekracza jednego roku oraz pozostałych zobowiązań finansowych stanowi ich wartość bilansowa. 

 

Zobowiązania wobec klientów 

Wartość godziwa dla kategorii „Zobowiązania wobec klientów” została wyznaczona poprzez wyliczenie dla każdego 
depozytu terminowego korekty wartości bilansowej do wartości godziwej. Korekta ta została wyliczona, jako różnica 
pomiędzy sumą przyszłych przepływów kapitału i odsetek dla okresu od daty bilansowej do terminu wymagalności 
zdyskontowanych rynkową stopą procentową (wg krzywej dochodowości zbudowanej z notowanych stawek WIBOR, 
FRA oraz IRS) powiększoną o aktualną marżę produktu a wartością bilansową salda depozytu. Aktualna marża 
produktu została wyznaczona dla analogicznej grupy produktów udzielonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
poprzedzających datę bilansową jako średnia różnica pomiędzy efektywnym oprocentowaniem depozytu i stopą 
bazową z dnia bilansowego. Korektę wartości bilansowej do wartości godziwej wyznaczano dla depozytów, dla których 
przyszłe przepływy finansowe są znane, natomiast dla pozostałych, w tym dla depozytów terminowych z terminem 
zapadalności do 3 miesięcy od dnia bilansowego przyjęto zerową korektę. 

 

Zobowiązania podporządkowane i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

Wyznaczenie wartości godziwej pożyczki podporządkowanej i zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów 
wartościowych odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem 
spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. 
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W poniższych tabelach przedstawiono różnice pomiędzy wartością bilansową (wartość bilansowa oprocentowanych 
aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych została zaprezentowana wraz z narosłymi odsetkami) 
i szacowaną wartością godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Grupy oraz klasyfikację według hierarchii wartości 
godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych, które nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy 
według wartości godziwej. 

Grupa dokonała w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zmiany prezentacji w stosunku do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku poprzez uszczegółowienie 
prezentacji kredytów i pożyczek dla osób fizycznych i wydzielenie pozycji „Kredytów gotówkowych i ratalnych” 
oraz pozycji „Pożyczek hipotecznych”. 

 

Wartość 

bilansowa
Wartość godziwa

Wartość 

bilansowa
Wartość godziwa

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 426 875 426 875 757 643 757 643

Należności od innych banków 45 346 45 369 158 269 164 343

Należności z tytułu zakupionych papierów 

wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
19 794 19 792 0 0

Kredyty i pożyczki udzielone  klientom, w tym: 5 312 882 5 404 635 5 151 777 5 101 071

osoby fizyczne 4 534 691 4 596 689 4 296 942 4 285 668

- kredyty w rachunku bieżącym 28 609 28 609 32 370 32 370

- kredyty gotówkowe i ratalne 1 910 037 1 837 630 1 604 037 1 520 074

- pożyczki hipoteczne 215 079 240 159 235 046 253 393

- kredyty na nieruchomości 2 366 652 2 475 977 2 409 962 2 464 304

- kredyty w rachunku karty kredytowej 14 314 14 314 15 527 15 527

klienci instytucjonalni 525 366 554 876 551 538 512 111

instytucje samorządowe 252 825 253 070 303 297 303 292

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane

do terminu zapadalności
444 690 453 051 418 719 431 636

Inne aktywa 38 189 38 189 29 274 29 274

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 10 10 11 11

Zobowiązania wobec innych banków 34 440 34 440 4 020 4 020

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
154 017 154 003 177 701 177 683

Zobowiązania wobec klientów 5 742 377 5 753 962 6 492 023 6 506 449

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
503 500 505 187 358 256 359 920

Zobowiązania podporządkowane 141 887 140 631 142 090 140 563

Pozostałe zobowiązania 90 333 90 333 99 366 99 366

Stan na

31 grudnia 2015

Stan na

31 grudnia 2014
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Stan na

31 grudnia 2015 Poziom I Poziom II Poziom III Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 0 426 875 0 426 875 

Należności od innych banków 0 5 155 40 214 45 369 

Należności z tytułu zakupionych papierów 

wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem 

odkupu

0 19 792 0 19 792 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 0 74 785 5 329 850 5 404 635 

osoby fizyczne 0 42 923 4 553 766 4 596 689 

- kredyty w rachunku bieżącym 0 28 609 0 28 609 

- kredyty gotówkowe i ratalne 0 0 1 837 630 1 837 630 

- pożyczki hipoteczne 0 0 240 159 240 159 

- kredyty na nieruchomości 0 0 2 475 977 2 475 977 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 0 14 314 0 14 314 

klienci instytucjonalni 0 31 862 523 014 554 876 

instytucje samorządowe 0 0 253 070 253 070 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane 

do terminu zapadalności
403 002 0 50 049 453 051 

Inne aktywa 0 0 38 189 38 189 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 10 0 10 

Zobowiązania wobec innych banków 0 34 440 0 34 440 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 

odkupu

0 154 003 0 154 003 

Zobowiązania wobec klientów 0 3 158 496 2 595 466 5 753 962 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
0 0 505 187 505 187 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 140 631 140 631 

Pozostałe zobowiązania 0 0 90 333 90 333 
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Stan na

31 grudnia 2014 Poziom I Poziom II Poziom III Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 0 757 643 0 757 643 

Należności od innych banków 0 6 452 157 891 164 343 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 0 75 139 5 025 932 5 101 071 

osoby fizyczne 0 47 897 4 237 771 4 285 668 

- kredyty w rachunku bieżącym 0 32 370 0 32 370 

- kredyty gotówkowe i ratalne 0 0 1 520 074 1 520 074 

- pożyczki hipoteczne 0 0 253 393 253 393 

- kredyty na nieruchomości 0 0 2 464 304 2 464 304 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 0 15 527 0 15 527 

klienci instytucjonalni 0 27 242 484 869 512 111 

instytucje samorządowe 0 0 303 292 303 292 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane 

do terminu zapadalności
406 556 0 25 080 431 636 

Inne aktywa 0 0 29 274 29 274 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 11 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 0 4 020 0 4 020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 

odkupu

0 177 683 0 177 683 

Zobowiązania wobec klientów 0 2 907 744 3 598 705 6 506 449 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
0 0 359 920 359 920 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 140 563 140 563 

Pozostałe zobowiązania 0 0 99 366 99 366 
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37.2. Instrumenty finansowe wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według 
wartości godziwej 

Poniższa tabela pokazuje klasyfikację aktywów i zobowiązań finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
prezentowane są w wartości godziwej, według hierarchii wartości godziwej. 

 

Stan na

31 grudnia 2015

Poziom I Poziom II Poziom III Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa finansowe, w tym: 779 609 1 609 23 657 804 875 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 603 0 603 

Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 1 006 0 1 006 

Inwestycyjne aktywa finansowe 779 609 0 23 657 803 266 

   - dostępne do sprzedaży 779 609 0 23 657 803 266 

Zobowiązania finansowe, w tym: 0 377 0 377 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 377 0 377

 
 

Stan na

31 grudnia 2014

Poziom I Poziom II Poziom III Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa finansowe, w tym: 611 726 481 283 8 866 1 101 875 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 1 336 0 1 336 

Inwestycyjne aktywa finansowe 611 726 479 947 8 866 1 100 539 

   - dostępne do sprzedaży 611 726 479 947 8 866 1 100 539 

Zobowiązania finansowe, w tym: 0 94 0 94 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 94 0 94

 
 
W analizowanym okresie nie miały miejsca przesunięcia pomiędzy Poziomem I i Poziomem II. Ponadto, nie miały 
miejsca przesunięcia z oraz do Poziomu III. 

Z uwagi na niewielką skalę transakcji na instrumentach pochodnych do czerwca 2015 roku zawieranych wyłącznie 
z bankami posiadającymi rating inwestycyjny a od lipca 2015 roku wyłącznie poprzez KDPW CCP, Grupa w wycenie 
instrumentów pochodnych nie uwzględnia ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego, które 
w opinii Grupy ma nieznaczący wpływ na wycenę zawartych transakcji na instrumentach pochodnych. 

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmiany stanu instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do Poziomu III 
w 2015 i 2014 roku, których wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny z wykorzystaniem 
nieobserwowalnych danych wejściowych. 

 

Poziom III
Inwestycyjne aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży

tys. zł

Stan na 1 stycznia 2015 8 866 

Zyski lub straty 15 300 

rozpoznane w rachunku zysków i strat: 504 

- przychody z tytułu odsetek 506 

- wynik na pozostałych instrumentach finansowych (2)

rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych: 14 796 

 - zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 14 796 

Zakupy 0

Sprzedaże 0

Zapłacone odsetki (509)

Transfery 0

Stan na 31 grudnia 2015 23 657 

  

F-105



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku  
(dane w tysiącach złotych) 

 

92  

Potencjalny wpływ na zmianę wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do Poziomu III 
przy wzroście spreadu kredytowego o 1 p.b. wynosi -1 tys. zł, natomiast przy spadku spreadu kredytowego o 1 p.b. 
wynosi 1 tys. zł. W przypadku instrumentów kapitałowych, które są nominowane w EUR, zaklasyfikowanych do  
Poziomu III przy wzroście kursu EUR/PLN o 1% potencjalny wpływ na zmianę wartości  godziwej  wynosi 148 tys. zł, 
natomiast przy spadku kursu  EUR/PLN o 1% wynosi -148 tys. zł. 

 

Poziom III
Inwestycyjne aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży

tys. zł

Stan na 1 stycznia 2014 29 740 

Zyski lub straty 1 595 

rozpoznane w rachunku zysków i strat: 1 771 

- przychody z tytułu odsetek 3 072 

- wynik na pozostałych instrumentach finansowych (1 301)

rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych: (176)

 - zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (176)

Zakupy 103 427 

Sprzedaże (118 500)

Zapłacone odsetki (7 396)

Transfery 0

Stan na 31 grudnia 2014 8 866  

 

Poniższa tabela prezentuje informacje o danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w wartości godziwej. 
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tys. zł tys. zł

1
Obligacje i bony Skarbu 

Państwa
Aktywa: 779 609 Aktywa: 611 726 Poziom 1

Cena BID dla pozycji długiej oraz cena ASK dla pozycji krótkiej  

w danym papierze, kwotowane na aktywnym rynku 

międzybankowym.

nd. nd.

2 Bony pieniężne Aktywa: 0 Aktywa: 479 947 Poziom 2
Zdyskontowany przepływ z papieru przy stopie dyskontowej 

równej rentowności kupionej.
nd. nd.

Aktywa: 1 609 Aktywa: 1 336

Zobowiązania: 359 Zobowiązania: 0

4 FRA Zobowiązania: 18 Zobowiązania: 85 Poziom 2

Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe 

przepływy oraz czynniki  dyskontowe wyznaczane są na 

podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z 

notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS. 

nd. nd.

5 FX swap Zobowiązania: 0 Zobowiązania: 9 Poziom 2

Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Krzywe 

wykorzystywane do dyskontowania zbudowane są na 

podstawie notowanych: stawek depo oraz  punków 

swapowych dla par walutowych.

nd. nd.

6

Dłużne papiery 

wartościowe (obligacje 

komercyjne)

Aktywa: 8 924 Aktywa: 8 866 Poziom 3

Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. 

Dyskontowanie przyszłych płatności z papieru 

wartościowego odbywa się z wykorzystaniem krzywych 

dochodowości  powiększonych o spread kredytowy z tytułu 

ryzyka kontrahenta.

Stosowane spready 

obligacji BPS: 

na 31.12.2015 - 463pb

na 31.12.2014 - 463pb

Im wyższy spread, 

tym niższa wartość 

godziwa.

Swapy stóp procentowych Poziom 2

Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe 

przepływy oraz czynniki  dyskontowe wyznaczane są na 

podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z 

notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS. 

nd. nd.

Wartość godziwa naAktywa/zobowiązania 

finansowe 

Zależność wartości 

godziwej od danych 

nieobserwowalnych

Znaczące 

nieobserwowalne 

informacje

Lp.
31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

3

Techniki wyceny i podstawowe dane wsadowe 

Hierarchia 

wartości 

godziwej 

 
 
W pozycji „Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” sprawozdania z sytuacji finansowej Grupa prezentuje instrumenty kapitałowe o wartości godziwej 14 733 tys. 
zł. Szczegółowy opis wyceny tych instrumentów został zaprezentowany w nocie 25. Ponadto, w tej pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupa prezentuje 
instrumenty kapitałowe o wartości bilansowej 81 tys. zł na 31 grudnia 2015 roku i 8 tys. zł na 31 grudnia 2014 roku, które wyceniane są w koszcie nabycia w związku z tym, że ich 
wartość godziwa nie może być w wiarygodny sposób określona. Grupa nie ujmuje tych instrumentów w analizie hierarchii wartości godziwej inwestycyjnych aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży. 
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38. Leasing operacyjny 

 

Grupa jako leasingobiorca 

Grupa jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania 
pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres umowy.  

Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa występuje jako leasingobiorca, dotyczą przede wszystkim: 

 dzierżawy pomieszczeń – umowy zawarte z reguły na 5 lat z możliwością przedłużenia okresu najmu, 

 umowy dzierżawy samochodów – zawarte na 48 miesięcy z opcją wykupu po cenie zbliżonej do rynkowej.  

Umowy na czas nieokreślony zostały policzone za okres wypowiedzenia.  W niektórych umowach zawarte są zapisy 
uzależniające czynsz od wskaźników inflacji. Nie wystąpiły nieodwoływalne umowy subleasingu. 

Na dzień bilansowy Bank posiadała dwie istotne umowy leasingu operacyjnego dotyczące najmu pomieszczeń: 

  umowę ramową w zakresie najmu nieruchomości Poczty Polskiej S.A. przez Bank Pocztowy S.A. zawartą 2 września 
2011 roku. Umowa dotyczy najmu pomieszczeń na potrzeby placówek terenowych Banku. Umowa została zawarta 
na okres 5 lat. Jeżeli najpóźniej na 12 miesięcy przed upływem tego okresu, żadna ze stron nie złoży 
wypowiedzenia - po upływie pierwotnego okresu 5-letniego, umowa ramowa przekształci się w umowę zawartą na 
czas nieokreślony, która będzie mogła zostać rozwiązana z zachowaniem 18 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Na warunkach określonych w umowie ramowej zawarte są umowy najmu dla poszczególnych lokalizacji Banku. 

 umowę najmu powierzchni dla lokalizacji biura Centrali Banku w Warszawie. Umowa została zawarta 21 maja 2013 
roku na czas określony do 14 czerwca 2019 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. 

Na 31 grudnia 2015 roku oraz na 31 grudnia 2014 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływalnego 
leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco: 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Do 1 roku 8 902 9 606 

Od 1 do 5 lat 14 956 15 145 

Powyżej 5 lat 0 0

Razem 23 858 24 751  
 

Grupa jako leasingodawca 

Grupa jest stroną umów leasingowych na podstawie, których oddaje do odpłatnego używania lub pobierania 
pożytków własne środki trwałe przez uzgodniony okres umowny.  

Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa występuje jako leasingodawca, dotyczą przede wszystkim dzierżawy 
pomieszczeń oraz udostępniania powierzchni w Centrali Banku w Bydgoszczy. Umowy zostały zawarte na czas 
nieokreślony. Umowy na czas nieokreślony zostały policzone za okres wypowiedzenia. W niektórych umowach 
zawarte są zapisy uzależniające czynsz od wskaźników inflacji. Nie wystąpiły nieodwoływalne umowy subleasingu. 

Na 31 grudnia 2015 roku oraz na 31 grudnia 2014 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływalnego 
leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco: 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Do 1 roku 243 254 

Od 1 do 5 lat 61 150 

Powyżej 5 lat 0 0

Razem 304 404  
 

39. Leasing finansowy 

Grupa jako leasingobiorca 

Na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku Grupa nie posiadała istotnych umów leasingu finansowego.  
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40. Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 
zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące. 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Kasa i środki w Banku Centralnym 426 875 757 643 

Rachunki bieżące w innych bankach 3 925 4 841 

Razem 430 800 762 484  
 
Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych 
w  sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku 
przedstawiały się następująco: 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu 112 923 (121 940)

Zmiana stanu rachunków nostro - środki pieniężne (918) 382 

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
(1 207) 456 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
110 798 (121 102)

Zmiana stanu należności od innych banków

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

Bilansowa zmiana aktywów z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
(19 794) 0

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
12 0

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(19 782) 0

Zmiana stanu aktywów z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

Bilansowa zmiana aktywów z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
(1 140) 0

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
1 055 0

Wycena instrumentów zabezpieczających ujęta w kapitale z 

aktualizacji wyceny 
31 0

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(54) 0

Zmiana wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających
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okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych 

klientom
(161 105) (96 065)

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
37 597 31 203 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(123 508) (64 862)

Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży w działalności operacyjnej
297 200 354 471 

Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujęta

w kapitale z aktualizacji wyceny oraz efekt reklasyfikacji aktywów 

finansowych pomiędzy kategoriami

11 180 5 066 

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
944 7 768 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
309 324 367 305 

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych

do sprzedaży

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych 

utrzymywanych do terminu zapadalności
(25 971) (31 701)

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
(5 487) (526)

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(31 458) (32 227)

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych 

utrzymywanych do terminu zapadalności

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 30 420 (37 742)

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
(56) 43 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
30 364 (37 699)

Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań  z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
(23 684) 128 091 

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
(11) 0

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(23 695) 128 091 

Zmiana stanu zobowiązań  z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

 
 
 
 

F-110



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 
(dane w tysiącach złotych) 

 

97  

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu  zobowiązań wobec klientów (749 646) 261 445 

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
8 150 (970)

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(741 496) 260 475 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu pozostałych zobowiązań (9 033) 10 545 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0 306 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(9 033) 10 851 

Zmiana stanu  pozostałych zobowiązań 

 
 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Likwidacja środków trwałych i wartości  niematerialnych 360 649 

Wycena zysków aktuarialnych (114) 156 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
246 805 

Inne pozycje

 
 

Grupa przyjęła następujący podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową w sprawozdaniu 
z przepływów pieniężnych. 

Działalność operacyjna stanowi podstawową działalność Grupy, która nie zalicza się do działalności inwestycyjnej 
i finansowej. 

Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu i sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych oraz uzyskiwaniu wpływów w postaci dywidend otrzymanych w tytułu posiadania udziałów 
w jednostkach zależnych. 

Działalność finansowa polega na zawieraniu długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) operacji finansowych 
stanowiących źródło finansowania działalności Grupy tj. emisji dłużnych papierów wartościowych, zaciąganie 
pożyczek, wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i spłata zaciągniętych pożyczek oraz spłata 
związanych z nimi odsetek.  
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41. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe 

 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Finansowe 171 306 125 543

- niewykorzystane linie kredytowe 159 527 111 666

- limity na kartach kredytowych 11 779 13 877

Gwarancyjne 45 844 49 959

- gwarancje udzielone 45 844 49 959

Razem 217 150 175 502 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Finansowe 171 306 125 543

Bez określonego terminu 111 788 79 479

Do 1 miesiąca 4 620 3 017

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 171 7 964

Od 3 miesięcy do 1 roku 42 829 21 034

Od 1 roku do 5 lat 3 898 14 049

Gwarancyjne 45 844 49 959

Do 1 miesiąca 0 1 087

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 98

Od 3 miesięcy do 1 roku 1 297 3 564

Od 1 roku do 5 lat 44 547 45 210

Razem 217 150 175 502 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone

według rodzaju

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone

według terminów zapadalności

 
 

W ramach zobowiązań warunkowych dominują linie kredytowe. W procesie zarządzania ryzykiem w Grupie udzielone 
gwarancje oraz zobowiązania dotyczące finansowania traktowane są jako element zaangażowania obarczonego 
ryzykiem kredytowym. Ocena ryzyka wynikającego z udzielonych gwarancji i zobowiązań dotyczących finansowania 
stanowi element procesu oceny ryzyka kredytowego wynikającego z innych produktów kredytowych posiadanych 
przez danych klientów, tzn. wszystkie produkty kredytowe, łącznie z gwarancjami, udzielone konkretnym 
kredytobiorcom analizowane są równolegle zarówno pod kątem oceny przesłanek utraty wartości, jak i pomiaru 
odpisów aktualizujących. 

W tabeli poniżej prezentujemy zaangażowanie pozabilansowe brutto (linie kredytowe, gwarancje) wobec pięciu 
największych klientów według stanu na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku. 

 
Stan na

31 grudnia 2015

tys. zł

Klient 1 85 000

Klient 2 8 501

Klient 3 8 168

Klient 4 1 054

Klient 5 1 000

Razem wybrani klienci 103 723

Nazwa kredytobiorcy

 
 

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł

Klient 1 48 800

Klient 2 12 923

Klient 3 10 832

Klient 4 4 643

Klient 5 1 611

Razem wybrani klienci 78 809

Nazwa kredytobiorcy
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Oszacowana kwota rezerw na udzielone zobowiązania gwarancyjne i zobowiązania dotyczące finansowania 
na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 406 tys. zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiła 631 tys. zł). Rezerwy na zobowiązania 
pozabilansowe są ewidencjonowane na kontach bilansowych i prezentowane w nocie 34 jako pozycja „Rezerwy na 
zobowiązania pozabilansowe”. 
 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Gwarancyjne 1 264 1 235

- gwarancje otrzymane 1 264 1 235

Razem 1 264 1 235 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Gwarancyjne 1 264 1 235

Do 1 miesiąca 0 60

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 234

Od 3 miesięcy do 1 roku 941 941

Od 1 roku do 5 lat 323 0

Razem 1 264 1 235 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane

według rodzaju

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane

według terminów zapadalności

 
 
Główną pozycją w kwocie zobowiązań warunkowych otrzymanych jest gwarancja otrzymana na zabezpieczenie 
zobowiązań Grupy wynikających z umowy najmu powierzchni biurowej. 
 

Sprawy sądowe 

W 2015 roku Grupa nie była stroną w żadnym postępowaniu toczącym się przed sądem lub organem administracji 
publicznej, którego wartość stanowiłaby, co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy. Wszelkie ryzyka wiążące się 
z postępowaniami toczącymi się przed sądem lub organem administracji publicznej są odpowiednio zabezpieczone 
poziomem utworzonych rezerw. 

Suma roszczeń z tytułu toczących się postępowań, w których Grupa jest stroną pozwaną, dla których Grupa szacuje 
prawdopodobieństwo przegranej na poniżej 50%, wynosiła odpowiednio: na 31 grudnia 2015 roku 466 tys. zł 
oraz na 31 grudnia 2014 roku 323 tys. zł. 
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42. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 

 
Stan na

31 grudnia 2015

Rodzaj aktywów Banku stanowiących 

zabezpieczenie
Rodzaj zobowiązania

Wartość nominalna zobowiązań 

podlegających zabezpieczeniu

Wartość bilansowa aktywów 

stanowiących zabezpieczenie

tys. zł tys. zł

Obligacje skarbowe Fundusz ochrony środków gwarantowanych * 21 474 32 838

Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych

i kredytowych **
zmienne 2 011

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu ***
154 006 154 017

Razem 175 480 188 866  

* Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t. jedn. Dz. U. z 2014 
roku nr 1866). 

Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej 
przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej. 

** Zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji dokonanych na terenie 
Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych. 

*** Zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back. 
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Stan na

31 grudnia 2014

Rodzaj aktywów Banku stanowiących 

zabezpieczenie
Rodzaj zobowiązania

Wartość nominalna zobowiązań 

podlegających zabezpieczeniu

Wartość bilansowa aktywów 

stanowiących zabezpieczenie

tys. zł tys. zł

Obligacje skarbowe Fundusz ochrony środków gwarantowanych * 34 415 37 383

Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych

i kredytowych **
zmienne 9 088

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu ***
177 674 177 701

Razem 212 089 224 172  

* Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t. jedn. Dz. U. z 2014 
roku nr 1866). 

Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym zabezpieczenie wartości bilansowej 
przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej. 

** Zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji dokonanych na terenie 
Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych 

***Zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back. 
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43. Sprzedaż pakietów wierzytelności 

W 2015 roku Bank zrealizował jedną transakcję sprzedaży pakietów wierzytelności kredytowych. Transakcja ta została 
zawarta w dniu 17 września 2015 roku, nabywcą został fundusz sekurytyzacyjny, który w toku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego zaoferował najkorzystniejszą cenę.  

W wyniku tej realizacji transakcji dokonano zbycia 1 480 szt. kredytów o wartości nominalnej kapitału 11,76 mln zł. 
oraz wartości odsetek i innych kosztów w kwocie 7,5 mln zł, objętych w istotnej części odpisami z tytułu utraty 
wartości tych aktywów (10,33 mln. zł). Wynik brutto na transakcji sprzedaży pakietu wierzytelności wyniósł 987,22 tys. 
zł i został ujęty w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” skonsolidowanego rachunku zysków i strat. 

 
 

44. Informacje o podmiotach powiązanych 

Podmioty powiązane z Grupą to: 

 podmiot dominujący: Poczta Polska S.A., 

 podmiot o znaczącym wpływie na Bank: PKO Bank Polski S.A., 

 inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, 

 inne podmioty zależne od PKO Bank Polski S.A., 

 główna kadra kierownicza Grupy: główna kadra kierownicza Banku (członkowie Zarządu, członkowie Rady 
Nadzorczej, dyrektorzy zarządzający i ich zastępcy, dyrektorzy departamentów i ich zastępcy oraz dyrektorzy biur 
i ich zastępcy) oraz główna kadra kierownicza spółek zależnych Banku, 

 główna kadra kierownicza podmiotu dominującego wobec Banku. 

Zgodnie z MSR 24 do podmiotów powiązanych Grupa zalicza jednostki zależne od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej 
Polskiej, który sprawuje kontrolę nad Bankiem za pośrednictwem głównego akcjonariusza. Na potrzeby 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostki zależne od Skarbu Państwa należy rozumieć 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z większościowym udziałem Skarbu 
Państwa, których lista jest publikowana na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jednostki 
samorządu terytorialnego. Ponadto, Grupa skorzystała ze zwolnień przewidzianych w punktach 25-26 MSR 24 tj. do 
transakcji zawartych z podmiotami zależnymi Skarbu Państwa, przy braku indywidualnie znaczących transakcji, 
ograniczyła się do zbiorowego ujawnienia ich zakresu. 

W 2015 roku nie miały miejsca niestandardowe znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, których charakter 
i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej. Wszystkie transakcje były zawierane na warunkach 
rynkowych.  

Poniżej zaprezentowano charakter istotnych umów z podmiotami powiązanymi: 

 umowa o współpracy zawarta w dniu 2 września 2011 roku z późniejszymi zmianami (zawarta przez Bank z Pocztą 
Polską S.A.) określająca obszary i warunki współpracy, ogólne warunki dotyczące wzajemnych relacji, zakazu 
konkurencji, wzajemnej odpowiedzialności stron. Nie jest to umowa dotycząca bezpośrednio bieżącej działalności 
operacyjnej, ale ma istotny wpływ na jej kształtowanie, 

 umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym w imieniu i na rzecz Banku w zakresie całej gamy 
produktów i usług Banku, w tym w szczególności Umowa Agencyjna z 2 września 2011 roku zawarta z Pocztą 
Polską S.A.,  

 umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym przez Bank w imieniu i na rzecz podmiotu 
powiązanego Poczty Polskiej S.A. (w tym umowa rachunku bankowego wraz z produktami dodatkowymi), 

 umowy zawierane w ramach działalności bancassurance, w tym w szczególności umowa generalna grupowego 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. z 10 stycznia 
2010 roku (obowiązująca do końca marca 2015 roku), umowa agencyjna z Pocztowym Towarzystwem 
Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 8 kwietnia 2015 roku oraz umowa agencyjna z Pocztowym Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 30 listopada 2010 roku, 

 pakiet umów związanych z obsługą finansową przez Bank, w tym w szczególności umowy o charakterze cash 
processingu (m.in. umowa z Pocztą Polską S.A. w sprawie obsługi gotówkowej placówek własnych Banku),  

 umowa najmu regulująca zasady i warunki najmu/podnajmu lokali lub pomieszczeń na placówki Banku w ramach 
infrastruktury sieci placówek Poczty Polskiej S.A. 
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Rozrachunki oraz przychody i koszty z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w poniższych tabelach: 

 

Stan na

31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 13 748 125 6 903 3 009 

Rachunki nostro 0 19 0 0

Kredyty udzielone 0 0 6 903 0

Inne należności* 13 748 106 0 3 009 

Zobowiązania 273 358 14 057 867 31 559 

Depozyty otrzymane** 198 680 14 057 866 28 282 

Zobowiązania z tyt. sprzedaży 

papierów wartościowych

z przyrzeczeniem odkupu

0 0 0 3 000 

Inne zobowiązania* 74 678 0 1 277 

Operacje pozabilansowe 85 000 941 120 277 

Warunkowe zobowiązania 

pozabilansowe
85 000 941 120 277 

 - udzielone 85 000 0 120 277 

- otrzymane 0 941 0 0

Podmiot dominujący Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Główna kadra 

kierownicza

Pozostałe jednostki

z Grupy Kapitałowej 

Poczty Polskiej S.A.

* Wartość rozliczeń z podmiotem dominującym z tytułu wpłat i wypłat na rachunki bankowe oraz na lokaty prezentowana jest w bilansie Grupy 

   w ujęciu netto. 

** Obejmują środki podmiotu dominującego zgromadzone na rachunkach bieżących i rachunkach celowych z tytułu prowadzonej przez ten podmiot  

     działalności, regulowanych na podstawie umów zawartych z Bankiem, w tym środki transferowe, ZUS i wpłaty standard. 

 

Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane w wartości otrzymanej zapłaty od kontrahenta (tj. 
w ujęciu kasowym). 

 

okres

od 01.01.2015

do 31.12.2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 17 031 132 201 7 373 

 - z tytułu odsetek 0 0 198 0

 - z tytułu prowizji 17 013 132 3 7 195 

 - z tytułu innych 

   przychodów
18 0 0 178 

Koszty (53 637) (1 917) (20 892) (716)

 - z tytułu odsetek (3 978) (213) (13) (716)

 - z tytułu prowizji (38 631) (111) 0 0

 - z tytułu kosztów 

   rzeczowych
(11 028) (1 593) 0 0

 - z tytułu kosztów 

   osobowych
0 0 (20 879) 0

Podmiot dominujący Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Główna kadra 

kierownicza

Pozostałe jednostki

z Grupy Kapitałowej 

Poczty Polskiej S.A.
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Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane zgodnie z ujęciem rachunkowym zaprezentowanym 
w rachunku zysków i strat. 

 

okres

od 01.01.2015

do 31.12.2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 3 837 132 195 11 464 

 - z tytułu odsetek* (13 194) 0 190 9 872 

 - z tytułu prowizji 17 013 132 5 1 414 

 - z tytułu innych 

   przychodów
18 0 0 178 

Koszty (42 074) (1 917) (20 892) (716)

 - z tytułu odsetek (4 954) (213) (13) (716)

 - z tytułu prowizji (26 092) (111) 0 0

 - z tytułu kosztów 

   rzeczowych
(11 028) (1 593) 0 0

 - z tytułu kosztów 

   osobowych
0 0 (20 879) 0

Podmiot dominujący Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Główna kadra 

kierownicza

Pozostałe jednostki

z Grupy Kapitałowej 

Poczty Polskiej S.A.

* Ujemna wartość przychodów z tytułu odsetek dotyczy kosztów dystrybucji produktów bankowych rozliczanych według efektywnej stopy  

    procentowej, które korygują przychody z tytułu odsetek. 

 

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 57 611 12 6 860 294 

Rachunki nostro 0 12 0 0

Kredyty udzielone 0 0 6 860 0

Inne należności* 57 611 0 0 294 

Zobowiązania 764 578 0 927 68 838 

Depozyty otrzymane** 646 738 0 927 60 441 

Zobowiązania z tyt. sprzedaży 

papierów wartościowych

z przyrzeczeniem odkupu

0 0 0 5 312 

Inne zobowiązania* 117 840 0 0 3 085 

Operacje pozabilansowe 48 800 941 27 277 

Warunkowe zobowiązania 

pozabilansowe
48 800 941 27 277 

 - udzielone 48 800 0 27 277 

- otrzymane 0 941 0 0

Pozostałe jednostki

z Grupy Kapitałowej 

Poczty Polskiej S.A.

Główna kadra 

kierownicza

Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Podmiot dominujący

* Wartość rozliczeń z podmiotem dominującym z tytułu wpłat i wypłat na rachunki bankowe oraz na lokaty prezentowana jest w bilansie Grupy  

   w ujęciu netto. 

** Obejmują środki podmiotu dominującego zgromadzone na rachunkach bieżących i rachunkach celowych z tytułu prowadzonej przez ten podmiot  

     działalności, regulowanych na podstawie umów zawartych z Bankiem, w tym środki transferowe, ZUS i wpłaty standard. 
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Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane w wartości otrzymanej zapłaty od kontrahenta (tj. 
w ujęciu kasowym). 

 

okres

od 01.01.2014

do 31.12.2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 16 648 157 265 30 768 

 - z tytułu odsetek 0 0 262 4 

 - z tytułu prowizji 16 607 157 3 30 589 

 - z tytułu innych 

   przychodów
41 0 0 175 

Koszty (63 159) (2 645) (18 448) (923)

 - z tytułu odsetek (7 832) 0 (26) (737)

 - z tytułu prowizji (38 795) (1 102) 0 0

 - z tytułu kosztów 

   rzeczowych
(16 532) (1 543) 0 (186)

 - z tytułu kosztów 

   osobowych
0 0 (18 422) 0

Podmiot dominujący Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Główna kadra 

kierownicza

Pozostałe jednostki

z Grupy Kapitałowej 

Poczty Polskiej S.A.

 

Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane zgodnie z ujęciem rachunkowym zaprezentowanym 
w rachunku zysków i strat. 

 

okres

od 01.01.2014

do 31.12.2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 8 350 157 265 15 313 

 - z tytułu odsetek* (8 298) 0 262 12 060 

 - z tytułu prowizji 16 607 157 3 3 078 

 - z tytułu innych 

   przychodów
41 0 0 175 

Koszty (53 246) (2 645) (18 448) (923)

 - z tytułu odsetek (9 570) 0 (26) (737)

 - z tytułu prowizji (27 144) (1 102) 0 0

 - z tytułu kosztów 

   rzeczowych
(16 532) (1 543) 0 (186)

 - z tytułu kosztów 

   osobowych
0 0 (18 422) 0

Podmiot dominujący Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Główna kadra 

kierownicza

Pozostałe jednostki

z Grupy Kapitałowej 

Poczty Polskiej S.A.

* Ujemna wartość przychodów z tytułu odsetek dotyczy kosztów dystrybucji produktów bankowych rozliczanych według efektywnej stopy  

    procentowej, które korygują przychody z tytułu odsetek. 

 

Grupa dokonała w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zmiany prezentacji w stosunku 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2014 roku poprzez: 

 ujednolicenie informacji w kolumnie „Główna kadra kierownicza Grupy”. Uwzględnione zostały tam należności, 
zobowiązania, operacje pozabilansowe, przychody i koszty dotyczące głównej kadry kierowniczej wymienionej we 
wstępie do niniejszej noty,  

 przedstawienie przychodów i kosztów od podmiotów powiązanych w ujęciu kasowym (w wartości otrzymanej 
zapłaty od kontrahenta) i ujęciu zgodnym z rachunkiem zysków i strat. 
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Poniższe tabele prezentują informacje o rozrachunkach, przychodach i kosztach z jednostkami Skarbu Państwa 
i samorządu terytorialnego z wyłączeniem spółek z Grupy Poczty Polskiej oraz Grupy PKO Banku Polskiego S.A. 

 

Spółki z udziałem 

Skarbu Państwa

Instytucje rządowe

i samorządowe

Spółki z udziałem 

Skarbu Państwa

Instytucje rządowe

i samorządowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 20 149 252 825 131 775 303 395

Należności od innych banków 20 147 0 131 775 0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 0 252 825 0 303 395

Inne należności 2 0 0 0

Zobowiązania 9 909 49 681 22 132 57 826

Depozyty otrzymane 9 908 49 676 22 132 57 825

Inne zobowiązania 1 5 0 1

Spółki z udziałem 

Skarbu Państwa

Instytucje rządowe

i samorządowe

Spółki z udziałem 

Skarbu Państwa

Instytucje rządowe

i samorządowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 1 047 7 302 2 753 11 243

- z tytułu odsetek 986 7 188 2 655 11 018

- z tytułu prowizji 61 114 98 215

- z tytułu innych przychodów 0 0 0 10

Koszty (487) (712) (591) (2 030)

- z tytułu odsetek (112) (708) (279) (1 965)

- z tytułu prowizji 0 0 0 (57)

- z tytułu kosztów rzeczowych (375) 0 (312) 0

- z tytułu innych kosztów 0 (4) 0 (8)

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

do 31.12.2014do 31.12.2015

od 01.01.2015 od 01.01.2014

okresokres

 
 

Transakcje z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa innymi niż wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty 
Polskiej i PKO Banku Polskiego S.A. są związane z działalnością bankową (udzielanie finansowania, deponowanie 
środków). 
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Wysokość kredytów i pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz podmiotu 
dominującego wobec Banku 

 

Transakcje zawierane z kadrą zarządzającą zawierane są w ramach standardowej oferty produktowej. 

 

Stan na

31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 153 0 0

Kredyty udzielone 153 0 0

Zobowiązania 83 51 0

Depozyty otrzymane 83 51 0

Operacje pozabilansowe 0 0 0

Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu 

dominującego Banku*

 
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku. 

 

okres

od 01.01.2015

do 31.12.2015

tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 9 0 3 

- z tytułu odsetek 9 0 3 

Koszty (2) (1) (1)

- z tytułu odsetek (2) (1) (1)

Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu 

dominującego Banku*

 
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku. 

 

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 392 0 167 

Kredyty udzielone 392 0 167 

Zobowiązania 56 50 44 

Depozyty otrzymane 56 50 44 

Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu 

dominującego Banku*

 
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku. 

 

okres

od 01.01.2014

do 31.12.2014

tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 14 0 9 

- z tytułu odsetek 14 0 9 

Koszty (3) 0 (7)

- z tytułu odsetek (1) 0 0

- z tytułu prowizji (2) 0 (7)

Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu 

dominującego Banku*

 
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku. 
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Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku 

 
okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Zarząd 3 466 3 065 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, 

nagrody i narzuty)
2 674 2 818 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 792 247

Rada Nadzorcza 2 471 2 193 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, 

nagrody i narzuty)
2 471 2 193

Razem 5 937 5 258  
 
Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej Banku i jednostek 
zależnych Banku 

 
okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, 

nagrody i narzuty)
14 854 13 047 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 88 117 

Razem 14 942 13 164  
 
 

45. Struktura zatrudnienia 

Struktura zatrudnienia w Grupie na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku kształtowała się następująco: 
 

Stan na Stan na

31.12.2015 31.12.2014

Centrala Banku 685 669 

Placówki i Oddział Banku 155 178 

Mikroodziały 546 554 

Jednostki zależne 232 232 

Razem Grupa 1 618 1 633 

 w pełnych etatach

 
 
 

46. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające 
na sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku lub za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku. 

W dniu 1 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji 
finansowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 68). Ustawa wprowadza opodatkowanie aktywów niektórych instytucji 
finansowych, w tym banków podatkiem w wysokości 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie (0,44% podstawy 
opodatkowania rocznie). Podstawą opodatkowania jest suma wartości aktywów banku na ostatni dzień miesiąca 
ponad kwotę 4 mld zł pomniejszona o wartość funduszy własnych na ten dzień ustaloną zgodnie z art. 127 Prawa 
bankowego oraz pomniejszona o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych. Szacowane na 
bazie stanu aktywów Banku na 31 grudnia 2015 roku obciążenie z tytułu tego podatku wyniosłoby w 2016 roku około 
6 mln zł.  
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47. Cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie 

Głównym celem zarządzania ryzykiem w Grupie jest zapewnienie bezpieczeństwa środkom powierzonym przez 
klientów Grupy oraz zapewnienie skuteczności realizacji celów strategicznych Grupy poprzez podejmowanie decyzji 
nakierowanych na maksymalizację uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym, przy podejmowaniu 
akceptowalnego poziomu ryzyka. 

Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o wymogi nadzorcze 
oraz o wewnętrzne regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku. Obowiązujące regulacje 
wewnętrzne w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do zmian uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych funkcjonowania Grupy. Jednostką integrującą podejście do zarządzania ryzykiem w ramach Grupy jest 
Bank. 

W Grupie przyjęto 3-stopniowy schemat organizacji regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. 

Ogólne ramy zarządzania ryzykiem zostały określone w następujących dokumentach przyjętych przez Radę Nadzorczą: 

 Generalnych zasadach zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A., 

 Generalnych zasadach zarządzania kapitałem w Banku Pocztowym S.A., 

 Strategii rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2015-2018, 

 Planie Finansowym Banku Pocztowego S.A. na 2015 r., 

 Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A. na rok 2015. 

Ich uszczegółowieniem są, zaakceptowane przez Zarząd Banku, zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 
Delegują one obowiązki na poziom poszczególnych Departamentów i Biur oraz zawierają wytyczne dla jednostek 
zależnych Banku. Na ich podstawie opracowano szczegółowe procedury operacyjne zawierające opis poszczególnych 
czynności (w tym kontrolnych) przeprowadzanych przez Wydziały, Zespoły i Stanowiska. 

W systemie zarządzania ryzykiem uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza, 

 Zarząd, 

 komitety ds. zarządzania ryzykiem powołane przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, 

 komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka, 

 komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance), 

 pozostałe komórki organizacyjne, 

 wybrane komórki organizacyjne jednostek zależnych. 

Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz nad kontrolą procesu zarządzania 
poszczególnymi rodzajami ryzyka, jak również zatwierdza jego główne cele i wytyczne. 

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za całokształt zarządzania ryzykiem w Banku oraz na poziomie Grupy, jak również 
podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym wpływającym na skalę i strukturę ryzyka. Zarząd zatwierdza 
metody zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Obejmują one takie czynności jak: identyfikacja, pomiar, 
monitorowanie i kontrola, raportowanie, podejmowanie działań zaradczych, a także przegląd i weryfikacja procesu 
zarządzania wybranym rodzajem ryzyka. 

Komitety ds. zarządzania ryzykiem w Banku powoływane są przez Zarząd Banku i uczestniczą w procesie zarządzania 
ryzykiem. Komitety w Banku pełnią także funkcje opiniodawczą i rekomendacyjną w stosunku do Zarządu Banku 
w zakresie strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, zasad i procedur realizacji poszczególnych etapów 
procesu zarządzania ryzykami, a także decyzyjną w zakresie uprawnień delegowanych przez Zarząd Banku. Dotyczy to 
w szczególności ustalania i monitorowania przestrzegania limitów, a także podejmowania decyzji kredytowych zgodnie 
z obowiązującym w Banku systemem limitów kompetencji decyzyjnych. 

Ze względu na szeroki aspekt i przenikanie poszczególnych rodzajów ryzyka, każdy rodzaj ryzyka posiada komórkę 
wiodącą, która jest odpowiedzialna za koordynację procesu zarządzania danym rodzajem ryzyka. Komórki 
te odpowiadają za identyfikację, pomiar, monitoring i koordynację działań zaradczych w zakresie poszczególnych 
rodzajów ryzyka. Do zadań komórek należy także opracowywanie procedur dotyczących realizacji poszczególnych 
etapów procesu zarządzania ryzykiem. 

W Banku funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, której celem jest badanie i ocena, w sposób niezależny 
i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, procedur i mechanizmów kontroli 
wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym 
z działalnością Banku. W celu zapewnienia zgodności działania Banku z odpowiednimi prawami, przepisami 
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oraz standardami, w Banku funkcjonuje także wydzielona komórka compliance, której celem działania jest również 
właściwe zarządzanie ryzykiem braku zgodności. 

Docelowa struktura ryzyka Banku oraz na poziomie Grupy jest uwarunkowana zdefiniowanym „apetytem na ryzyko”. 
Apetyt na ryzyko Banku określa gotowość Banku oraz Grupy do podejmowania określonej wielkości ryzyka 
w określonym horyzoncie czasowym i jest akceptowany przez Zarząd. Apetyt na ryzyko stanowi istotny element 
konstrukcji Strategii Banku i Planu Finansowego zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. 

Efektem prowadzonych działań w zakresie identyfikacji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka jest określenie, 
które z nich są istotne z punktu widzenia Grupy, ich klasyfikacja z punktu widzenia stałej oceny istotności (ryzyka 
trwale istotne i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości pokrycia danego ryzyka kapitałem.  

Jako ryzyko trwale istotne Grupa uznaje następujące rodzaje ryzyka:  

 ryzyko kredytowe, 

 ryzyko operacyjne, 

 ryzyko stopy procentowej księgi bankowej, 

 ryzyko płynności.  

Dodatkowo Grupa identyfikuje następujące istotne rodzaje ryzyka: 

 ryzyko strategiczne, 

 ryzyko braku zgodności, 

 ryzyko cyklu gospodarczego, 

 ryzyka outsourcingu,  

 ryzyko reputacji, 

 ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, 

 ryzyko rezydualne, 

 ryzyko koncentracji, 

 ryzyko cen instrumentów dłużnych księgi handlowej. 

W 2015 roku działalność Banku oraz Grupy była zgodna z wymogami regulacyjnymi wynikającymi z Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych 
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Dyrektywy 
Parlamentu i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych 
do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej 
dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. 

 

 

47.1. Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko, na jakie narażona jest Grupa z tytułu zawarcia transakcji kredytowych, skutkujące 
możliwością nie odzyskania udzielonych kwot, utratą dochodu lub poniesieniem straty finansowej. Jest ono 
wypadkową z obszaru opracowania i wprowadzenia produktu kredytowego, procesu kredytowania, a z drugiej strony 
działań ograniczających możliwość poniesienia strat. W ramach ryzyka kredytowego Grupa uwzględnia zarówno ryzyko 
kontrahenta, jak również ryzyko rozliczenia i dostawy. 

Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma przede wszystkim na względzie utrzymanie 
ustalonego w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem NPL oraz kosztem ryzyka. Inne istotne 
czynniki brane pod uwagę to utrzymanie właściwego poziomu kapitału, przestrzeganie stosowanych przez Grupę 
limitów dotyczących działalności kredytowej, analiza mocnych i słabych stron działalności kredytowej Grupy oraz 
przewidywane możliwości i zagrożenia dla jej dalszego rozwoju. Polityka Grupy w zakresie akceptowalnego poziomu 
ryzyka kredytowego uwzględnia również cykliczność procesów ekonomicznych oraz zmiany zachodzące w samym 
portfelu ekspozycji kredytowych. 

Grupa kieruje się m.in. następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym: 

 analizuje ryzyko kredytowe pojedynczej ekspozycji kredytowej, portfela kredytowego i wymóg kapitałowy z tytułu 
ryzyka kredytowego, 

 stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające odpowiednio z apetytu na ryzyko w różnych obszarach portfela 
kredytowego oraz wynikające z Prawa bankowego i realizacji rekomendacji KNF, 

F-124



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 
(dane w tysiącach złotych) 

 

111  

 funkcje związane z bezpośrednią analizą wniosków, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowych 
są oddzielone od funkcji związanych z pozyskiwaniem klientów (sprzedażą produktów bankowych), 

 podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej 
przez klienta,  

 podejmowanie decyzji kredytowych w Grupie odbywa się zgodnie z trybem i kompetencjami określonymi 
w przepisach wewnętrznych dotyczących oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych, 

 każda transakcja kredytowa od momentu zawarcia do pełnego rozliczenia jest monitorowana w zakresie 
wykorzystania kredytu, terminowości spłat, prawnych zabezpieczeń kredytu, powiązań kapitałowo-organizacyjnych 
dłużnika, a w przypadku klientów instytucjonalnych również pod względem bieżącej sytuacji ekonomiczno – 
finansowej, 

 okresowo monitorowana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych zakładów ubezpieczeń 
dostarczających zabezpieczenia kredytów oraz dostarczanie i opłacanie przez klientów polis i cesji praw z polis 
ubezpieczeniowych,, 

 okresowo monitorowane są zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy prawno-
ekonomiczne dokonywanych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia ekspozycji 
kredytowych. 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się w Grupie na podstawie pisemnych instrukcji i procedur, w których 
są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka kredytowego. 
W regulacjach jest określony zakres kompetencji poszczególnych jednostek Grupy w procesie zarządzania ryzykiem 
kredytowym. 

W celu wyznaczenia poziomu ryzyka kredytowego Grupa wykorzystuje m. in. następujące metody jego pomiaru: 

 prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia powodującego stratę (PD), 

 stopy odzysków (RR), 

 strata w wyniku zdarzenia powodującego stratę (LGD), 

 okres identyfikacji straty (LIP), 

 udział i strukturę kredytów z utratą wartości (NPL),  

 wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami aktualizującymi (NPL coverage), 

 miary efektywności modeli scoringowych (m.in. Gini, PSI ratio),  

 koszt ryzyka.  

Grupa przeprowadza cykliczne przeglądy realizacji przyjętej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym. Przeglądowi 
i modyfikacji podlegają przede wszystkim: 

 przepisy wewnętrzne dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klienta oraz weryfikacji wartości 
prawnych zabezpieczeń - dostosowywane są one do zmieniających się warunków rynkowych, specyfiki działalności 
typów (grup) klientów, przedmiotu kredytowania oraz określenia minimalnych wymogów stosowania 
obligatoryjnych form prawnych zabezpieczeń, 

 wewnętrzny system limitowania działalności kredytowej oraz ustalania kompetencji decyzyjnych odnośnie 
podejmowania decyzji kredytowych, 

 system identyfikacji, oceny i raportowania ryzyka kredytowego Komitetom Kredytowym, Zarządowi Banku i Radzie 
Nadzorczej Banku, 

 maksymalne poziomy adekwatności wartości wskaźników wykorzystywanych przy ocenie ryzyka kredytowego 
oraz akceptowane formy wkładu własnego dla detalicznych kredytów mieszkaniowych, 

 modele scoringowe oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. 

System raportowania w Grupie składa się między innymi z następujących elementów: 

 raportowania o poziomie ryzyka kredytowego, w tym analiz vintage, informacji o wykorzystaniu limitów 
oraz jakości i skuteczności procesów kredytowych, 

 raportów z przeprowadzonych testów warunków skrajnych, przeglądu limitów oraz analiz backtestów dla odpisów 
aktualizacyjnych, 

 analiz rynku nieruchomości oraz badania aktualnej wartości zabezpieczeń ekspozycji kredytowych, 

 przeglądu realizacji zasad polityki ryzyka kredytowego. 
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Grupa przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe: 

 raport miesięczny dla Zarządu Banku i Komitetu Kredytowego Banku,  

 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. 

 

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe (w podziale na klasy instrumentów finansowych) 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 426 875 757 643 

Należności od innych banków 45 346 158 269 

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z 

otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
19 794 0

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 603 1 336 

Instrumenty finansowe zabezpieczające 1 140 0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 5 312 882 5 151 777 

- osoby fizyczne 4 534 691 4 296 942 

- klienci instytucjonalni 525 366 551 538 

- instytucje samorządowe 252 825 303 297 

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży : 803 347 1 100 547 

- notowane 788 533 620 592 

- nienotowane 14 814 479 955 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu 

zapadalności:
444 690 418 719 

- notowane 424 481 393 688 

- nienotowane 20 209 25 031 

Pozostałe aktywa 38 189 29 274 

Razem 7 071 932 7 617 565 

Wartość bilansowa netto

 
 
Grupa jest dodatkowo narażona na ryzyko kredytowe z tytułu zawartych transakcji wykazywanych jako udzielone 
zobowiązania pozabilansowe. Wysokość maksymalnego narażenia na ryzyko kredytowe z tytułu tych transakcji wyraża 
ich wartość pozabilansowa zaprezentowana w nocie 41. 

W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji zaangażowań, Grupa stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające 
z apetytu na ryzyko w różnych obszarach portfela kredytowego oraz z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”), Prawa bankowego i realizacji 
rekomendacji KNF. Szczegółowy wykaz przyjętych i monitorowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności 
kredytowej określają przepisy wewnętrzne dotyczące limitowania działalności kredytowej. W Grupie można wyróżnić 
wewnętrzne limity koncentracji zaangażowań kredytowych oraz poziomy referencyjne  ze względu na: 

 rodzaj branży, 

 rodzaj zabezpieczenia,  

 rodzaj produktu, 

 rodzaj klienta. 

Poziom wykorzystania  poszczególnych limitów monitorowany jest z częstotliwością miesięczną w cyklicznych 
raportach dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym.  W okresach rocznych w Grupie dokonywany jest natomiast 
przegląd i ewentualna aktualizacja limitów wewnętrznych oraz parametryzacja limitów pod względem bieżącej 
i planowanej struktury portfela kredytowego, która wynika z przyjętego poziomu apetytu na ryzyko. 

Grupa prowadzi działalność jedynie na terenie Polski. Poniższe tabele prezentują zaangażowanie bilansowe 
i pozabilansowe w zakresie kredytów i pożyczek udzielonych klientom w poszczególnych województwach. 

Grupa dokonała w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zmiany prezentacji w stosunku do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku poprzez uszczegółowienie 
prezentacji kredytów i pożyczek dla osób fizycznych i wydzielenie pozycji „Kredytów gotówkowych i ratalnych” 
oraz pozycji „Pożyczek hipotecznych”. 
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Struktura geograficzna portfela kredytowego - (wartości bilansowe netto) 

 

Stan na

31 grudnia 2015 kredyty w 

rachunku 

bieżącym

kredyty 

gotówkowe i 

ratalne 

pożyczki 

hipoteczne

kredyty na 

nieruchomości 

kredyty w 

rachunku karty 

kredytowej

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %

Mazowieckie 2 487 177 064 24 999 403 584 1 393 68 082 10 920 688 529 13,1%

Wielkopolskie 4 784 214 177 31 343 305 456 1 903 47 435 23 617 628 715 11,8%

Dolnośląskie 1 222 216 742 14 345 244 294 998 56 043 27 478 561 122 10,6%

Kujawsko-pomorskie 3 740 135 580 26 041 318 499 1 133 41 849 25 692 552 534 10,4%

Śląskie 3 327 250 570 30 060 132 729 1 764 30 710 21 981 471 141 8,9%

Pomorskie 1 605 125 712 16 120 208 999 905 56 324 7 210 416 875 7,8%

Łódzkie 1 309 113 098 19 606 151 843 760 60 965 14 983 362 564 6,8%

Warmińsko-mazurskie 1 046 85 959 6 612 127 511 560 41 353 48 050 311 091 5,9%

Zachodniopomorskie 2 466 127 145 10 777 113 037 1 055 48 919 4 535 307 934 5,8%

Małopolskie 1 824 119 421 13 569 116 097 1 019 13 987 25 912 291 829 5,5%

Lubuskie 880 73 800 12 021 71 520 676 26 341 8 509 193 747 3,6%

Lubelskie 1 578 86 227 5 173 62 774 666 25 530 9 803 191 751 3,6%

Podkarpackie 799 65 580 1 407 36 765 498 5 096 23 734 133 879 2,5%

Świętokrzyskie 534 46 186 1 083 21 951 398 888 0 71 040 1,3%

Opolskie 446 44 598 1 652 22 128 302 1 024 399 70 549 1,3%

Podlaskie 560 28 145 260 29 356 282 778 0 59 381 1,1%

Nieprzypisane 2 33 11 109 2 42 2 201 0,0%

Razem 28 609 1 910 037 215 079 2 366 652 14 314 525 366 252 825 5 312 882 100,0%

Razem

Udział w portfelu 

kredytowym 

netto

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:

osoby fizyczne

instytucje 

samorządowe 

klienci 

instytucjonalni 
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Stan na

31 grudnia 2014 kredyty w 

rachunku 

bieżącym

kredyty 

gotówkowe i 

ratalne 

pożyczki 

hipoteczne

kredyty na 

nieruchomości 

kredyty w 

rachunku karty 

kredytowej

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %

Mazowieckie 2 759 143 197 27 043 405 863 1 575 67 911 13 807 662 155 12,9%

Wielkopolskie 5 365 182 739 34 348 313 678 2 089 64 589 30 977 633 785 12,3%

Kujawsko-pomorskie 4 226 113 994 28 546 321 838 1 154 45 372 28 108 543 238 10,5%

Dolnośląskie 1 349 182 007 15 405 236 999 1 082 54 880 36 802 528 524 10,3%

Śląskie 3 670 214 220 32 540 137 499 1 847 31 102 24 912 445 790 8,7%

Pomorskie 1 890 112 221 18 521 215 618 1 064 58 188 7 931 415 433 8,1%

Łódzkie 1 563 87 285 20 432 156 638 809 56 742 17 140 340 609 6,6%

Warmińsko-mazurskie 1 212 74 853 7 172 129 312 656 41 008 55 332 309 545 6,0%

Zachodniopomorskie 2 593 107 777 11 638 115 494 1 219 53 005 5 324 297 050 5,8%

Małopolskie 2 222 103 455 14 908 119 321 1 123 15 708 32 836 289 573 5,6%

Lubuskie 1 038 60 169 13 760 75 422 724 26 963 9 134 187 210 3,6%

Lubelskie 1 880 70 829 5 345 66 710 627 28 340 10 943 184 674 3,6%

Podkarpackie 783 55 878 1 924 39 155 467 3 858 29 601 131 666 2,6%

Opolskie 520 35 197 2 028 23 353 316 1 241 450 63 105 1,2%

Świętokrzyskie 610 32 954 1 150 22 636 440 1 356 0 59 146 1,1%

Podlaskie 690 25 291 286 30 426 333 1 143 0 58 169 1,1%

Nieprzypisane 0 1 971 0 0 2 132 0 2 105 0,0%

Razem 32 370 1 604 037 235 046 2 409 962 15 527 551 538 303 297 5 151 777 100,0%

Razem

Udział w portfelu 

kredytowym 

netto

klienci 

instytucjonalni 

instytucje 

samorządowe 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:

osoby fizyczne
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Struktura geograficzna portfela kredytowego - (wartości pozabilansowe netto) 

Wartość netto zaangażowania pozabilansowego w zakresie kredytów i pożyczek uwzględnia wartość rezerw na zobowiązania pozabilansowe, które zostały zaprezentowane 
w nocie 34. 

 

Stan na

31 grudnia 2015 kredyty w 

rachunku 

bieżącym

kredyty 

gotówkowe i 

ratalne 

pożyczki 

hipoteczne

kredyty na 

nieruchomości 

kredyty w 

rachunku karty 

kredytowej

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %

Mazowieckie 3 206 4 424 0 3 736 1 092 95 051 0 107 509 49,7%

Śląskie 2 516 3 308 0 365 1 357 8 572 0 16 118 7,4%

Łódzkie 1 364 1 606 0 652 514 9 607 0 13 743 6,3%

Dolnośląskie 1 003 3 660 0 2 233 705 5 215 0 12 816 5,9%

Kujawsko-pomorskie 3 953 926 0 1 749 806 4 150 0 11 584 5,3%

Wielkopolskie 4 332 1 756 0 600 1 441 1 257 0 9 386 4,3%

Pomorskie 1 230 615 0 456 770 5 796 0 8 867 4,1%

Warmińsko-mazurskie 844 849 0 428 464 3 753 0 6 338 2,9%

Małopolskie 1 546 1 075 28 930 1 112 1 189 0 5 880 2,7%

Lubuskie 1 126 601 0 130 415 3 545 0 5 817 2,7%

Zachodniopomorskie 2 011 1 576 0 392 648 1 076 0 5 703 2,6%

Lubelskie 2 713 338 0 606 618 608 0 4 883 2,3%

Podkarpackie 1 077 660 0 254 895 310 0 3 196 1,5%

Podlaskie 1 274 398 0 194 237 38 0 2 141 1,0%

Świętokrzyskie 729 356 0 93 288 27 0 1 493 0,7%

Opolskie 357 545 0 49 299 13 0 1 263 0,6%

Nieprzypisane 2 0 0 2 1 2 0 7 0,0%

Razem 29 283 22 693 28 12 869 11 662 140 209 0 216 744 100,0%

Udział

w zaangażowaniu 

pozabilansowym 

netto

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:

osoby fizyczne

klienci 

instytucjonalni 

instytucje 

samorządowe 
Razem
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Stan na

31 grudnia 2014 kredyty w 

rachunku 

bieżącym

kredyty 

gotówkowe i 

ratalne 

pożyczki 

hipoteczne

kredyty na 

nieruchomości 

kredyty w 

rachunku karty 

kredytowej

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %

Mazowieckie 3 353 2 970 0 5 454 1 415 51 659 0 64 851 37,0%

Śląskie 2 730 2 476 0 1 083 1 958 13 256 0 21 503 12,3%

Łódzkie 1 389 1 458 0 1 157 714 15 750 0 20 468 11,7%

Wielkopolskie 4 328 1 339 0 2 614 1 659 1 401 0 11 341 6,5%

Dolnośląskie 1 010 2 076 0 3 370 869 2 053 0 9 378 5,4%

Kujawsko-pomorskie 4 075 1 089 0 1 211 989 350 0 7 714 4,4%

Pomorskie 1 300 1 064 0 1 647 879 1 781 0 6 671 3,8%

Lubelskie 1 717 1 129 0 1 059 722 1 771 0 6 398 3,7%

Małopolskie 1 623 1 383 28 1 045 1 098 225 0 5 402 3,1%

Zachodniopomorskie 1 842 978 0 657 818 239 0 4 534 2,6%

Warmińsko-mazurskie 886 499 0 1 708 460 540 0 4 093 2,3%

Lubuskie 1 030 813 0 330 482 1 187 0 3 842 2,2%

Podkarpackie 916 487 0 866 623 54 0 2 946 1,7%

Podlaskie 1 210 263 0 204 285 85 0 2 047 1,2%

Świętokrzyskie 748 223 0 397 316 67 0 1 751 1,0%

Opolskie 348 545 0 99 326 14 0 1 332 0,8%

Nieprzypisane 13 564 0 0 23 0 0 600 0,3%

Razem 28 518 19 356 28 22 901 13 636 90 432 0 174 871 100,0%

Udział

w zaangażowaniu 

pozabilansowym 

netto

osoby fizyczne

klienci 

instytucjonalni 

instytucje 

samorządowe 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:

Razem
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Struktura branżowa portfela kredytowego 

Poniższa tabela prezentuje strukturę koncentracji zaangażowania Grupy w poszczególne branże. W Grupie utrzymuje się dominacja kredytów udzielonych osobom fizycznym. 

 

Wartość 

bilansowa

netto

Wartość 

pozabilansowa

netto

Razem 

zaangażowanie 

kredytowe netto

Udział 

procentowy 

Wartość 

bilansowa

netto

Wartość 

pozabilansowa

netto

Razem 

zaangażowanie 

kredytowe netto

Udział 

procentowy 

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Osoby fizyczne 4 534 691 76 535 4 611 226 83,4% 4 296 942 84 439 4 381 381 82,1%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 338 923 42 771 381 694 6,9% 330 901 24 023 354 924 6,7%

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
252 825 0 252 825 4,6% 303 297 0 303 297 5,7%

Pozostała działalność 94 165 96 498 190 663 3,4% 110 272 53 171 163 443 3,1%

Zakwaterowanie 21 941 99 22 040 0,4% 29 779 10 913 40 692 0,8%

Produkcja papieru i wyrobów z papieru 19 998 597 20 595 0,4% 20 851 1 694 22 545 0,4%

Pozostała produkcja wyrobów 16 372 0 16 372 0,3% 0 0 0 0,0%

Edukacja 13 309 26 13 335 0,2% 14 794 14 14 808 0,3%

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 

pojazdami samochodowymi 
11 542 134 11 676 0,2% 14 484 245 14 729 0,3%

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami 

samochodowymi
9 116 84 9 200 0,2% 16 315 372 16 687 0,3%

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
0 0 0 0,0% 14 142 0 14 142 0,3%

Razem 5 312 882 216 744 5 529 626 100,0% 5 151 777 174 871 5 326 648 100,0%

Stan na

31 grudnia 2015

Stan na

31 grudnia 2014
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Zaangażowanie brutto Grupy wobec dziesięciu największych klientów  

 
Stan na

31 grudnia 2015

Nazwa kredytobiorcy branża wg PKD
Zaangażowanie 

całkowite

Zaangażowanie 

bilansowe (kapitał)

Zaangażowanie 

pozabilansowe

Udział w portfelu 

kredytowym brutto

tys. zł tys. zł tys. zł

Klient 1 Działalność pocztowa i kurierska 85 000 0 85 000 1,5%

Klient 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 27 839 19 671 8 168 0,5%

Klient 3 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 19 344 18 834 510 0,3%

Klient 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 18 501 18 501 0 0,3%

Klient 5 Pozostała produkcja wyrobów 16 528 16 528 0 0,3%

Klient 6 Zakwaterowanie 15 840 15 762 78 0,3%

Klient 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 15 523 15 395 128 0,3%

Klient 8 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 14 207 14 207 0 0,3%

Klient 9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 14 101 14 101 0 0,3%

Klient 10 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 11 459 2 958 8 501 0,2%

238 342 135 957 102 385 4,3%  
 
Stan na

31 grudnia 2014

Nazwa kredytobiorcy branża wg PKD
Zaangażowanie 

całkowite

Zaangażowanie 

bilansowe (kapitał)

Zaangażowanie 

pozabilansowe

Udział w portfelu 

kredytowym brutto

tys. zł tys. zł tys. zł

Klient 1 Działalność pocztowa i kurierska 49 077 0 49 077 0,9%

Klient 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 29 653 16 730 12 923 0,6%

Klient 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 23 625 23 625 0 0,4%

Klient 4 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 20 746 19 135 1 611 0,4%

Klient 5 Zakwaterowanie 17 500 6 668 10 832 0,3%

Klient 6 Zakwaterowanie 16 851 16 692 159 0,3%

Klient 7 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 14 203 14 203 0 0,3%

Klient 8 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 14 200 14 200 0 0,3%

Klient 9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 12 582 12 582 0 0,2%

Klient 10 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 11 100 11 100 0 0,2%

209 537 134 935 74 602 3,9%  
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Struktura jakościowa 

Grupa identyfikuje następującą strukturę jakościową aktywów finansowych: 

 nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości, 

 przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości, 

 dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono, 

 dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący. 

Poniższe tabele prezentują podsumowanie powyższych kategorii jakościowych dla poszczególnych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 
roku. 

 

A. Struktura jakościowa należności od innych banków 
 

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Należności od innych banków nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty 

wartości
45 346 0 45 346 100,0% 158 269 0 158 269 100,0%

Należności od innych banków przeterminowane, bez przesłanki utraty 

wartości
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Należności od innych banków, dla których wystąpiły przesłanki utraty 

wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Należności od innych banków, dla których wystąpiły przesłanki utraty 

wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Razem 45 346 0 45 346 100,0% 158 269 0 158 269 100,0%

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
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B. Struktura jakościowa inwestycyjnych aktywów finansowych 
 

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Inwestycyjne aktywa finansowe nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty 

wartości
1 248 037 0 1 248 037 100,0% 1 519 266 0 1 519 266 100,0%

Inwestycyjne aktywa finansowe przeterminowane, bez przesłanki utraty 

wartości
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Inwestycyjne aktywa finansowe, dla których wystąpiły przesłanki utraty 

wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Inwestycyjne aktywa finansowe, dla których wystąpiły przesłanki utraty 

wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Razem 1 248 037 0 1 248 037 100,0% 1 519 266 0 1 519 266 100,0%

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
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C. Struktura jakościowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom 
 

Stan na

31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 4 929 904 10 812 4 919 092 92,6% 215 815 276 215 539 99,4%

Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 194 318 14 790 179 528 3,4% 549 18 531 0,2%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej 

utraty wartości nie stwierdzono
28 429 439 27 990 0,5% 247 2 245 0,1%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, 

rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
389 838 203 566 186 272 3,5% 539 110 429 0,2%

Razem 5 542 489 229 607 5 312 882 100,0% 217 150 406 216 744 100,0%

Odpis Wartość 

pozabilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

pozabilansowej 

netto

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

Wartość 

pozabilansowa 

brutto

 

 
Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 4 689 905 10 334 4 679 571 90,8% 172 907 389 172 518 98,7%

Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 256 774 12 534 244 240 4,7% 1 154 60 1 094 0,6%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej 

utraty wartości nie stwierdzono
53 615 867 52 748 1,0% 496 4 492 0,3%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, 

rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
325 391 150 173 175 218 3,4% 945 178 767 0,4%

Razem 5 325 685 173 908 5 151 777 100,0% 175 502 631 174 871 100,0%

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

Wartość 

pozabilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

pozabilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

pozabilansowej 

netto
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Kredyty i pożyczki udzielone klientom, nieprzeterminowane bez przesłanki utraty wartości 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których Bank nie stwierdził przeterminowania ani nie zidentyfikował 
przesłanki utraty wartości charakteryzują się akceptowalnym poziomem ryzyka kredytowego. Grupa nie stosuje 
metody wewnętrznych ratingów do wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, więc jakość 
portfela bez opóźnień nie jest prezentowana w bardziej szczegółowych przekrojach (z wykorzystaniem ratingów 
wewnętrznych). 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 4 219 741 3 929 739 

- kredyty w rachunku bieżącym 24 495 28 280 

- kredyty gotówkowe i ratalne 1 721 316 1 404 603 

- pożyczki hipoteczne 177 782 190 941 

- kredyty na nieruchomości 2 284 290 2 293 433 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 11 858 12 482 

klienci instytucjonalni 457 321 458 448 

instytucje samorządowe 252 842 301 718 

Razem 4 929 904 4 689 905 

Odpis 10 812 10 334 

Razem netto 4 919 092 4 679 571 

Pozabilans brutto 215 815 172 907

Odpis na pozabilans 276 389 

Pozabilans netto 215 539 172 518
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Kredyty i pożyczki udzielone klientom, przeterminowane bez przesłanki utraty wartości 

Poniższe tabele prezentują analizę struktury przeterminowań kredytów i pożyczek udzielonych klientom, dla których 
stwierdzono przeterminowanie ale nie stwierdzono przesłanki utraty wartości. 

 

Stan na

31 grudnia 2015 1  –  30 dni 31 – 60 dni 61 – 90 dni Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 142 860 33 487 14 501 190 848 

- kredyty w rachunku bieżącym 1 307 267 79 1 653 

- kredyty gotówkowe i ratalne 87 136 25 203 12 071 124 410 

- pożyczki hipoteczne 12 595 1 671 313 14 579 

- kredyty na nieruchomości 41 180 6 180 1 906 49 266 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 642 166 132 940 

klienci instytucjonalni 3 052 188 230 3 470 

instytucje samorządowe 0 0 0 0

Razem brutto 145 912 33 675 14 731 194 318 

Odpis 5 712 4 822 4 256 14 790 

Razem netto 140 200 28 853 10 475 179 528 

Pozabilans brutto 467 67 15 549 

Odpis na pozabilans 11 5 2 18 

Pozabilans netto 456 62 13 531  
 

Stan na

31 grudnia 2014 1  –  30 dni 31 – 60 dni 61 – 90 dni Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 200 482 31 470 14 607 246 559 

- kredyty w rachunku bieżącym 1 702 237 160 2 099 

- kredyty gotówkowe i ratalne 117 709 23 213 11 667 152 589 

- pożyczki hipoteczne 13 697 2 008 607 16 312 

- kredyty na nieruchomości 66 429 5 761 1 986 74 176 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 945 251 187 1 383 

klienci instytucjonalni 6 526 1 410 735 8 671 

instytucje samorządowe 1 544 0 0 1 544 

Razem brutto 208 552 32 880 15 342 256 774 

Odpis 5 315 3 588 3 631 12 534 

Razem netto 203 237 29 292 11 711 244 240 

Pozabilans brutto 774 230 150 1 154 

Odpis na pozabilans 16 21 23 60 

Pozabilans netto 758 209 127 1 094  
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Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono 

Poniższe tabele prezentują kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono, 
z uwzględnieniem wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na odpis z tytułu utraty wartości. 

 

Stan na

31 grudnia 2015

bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty gotówkowe i ratalne 0 0 0 0 0 0 0 0

- pożyczki hipoteczne 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty na nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty w rachunku karty 

kredytowej
0 0 0 0 0 0 0 0

klienci instytucjonalni 28 429 247 8 583 108 8 144 106 439 2 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 28 429 247 8 583 108 8 144 106 439 2 

Wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale samej utraty wartości niestwierdzono, w tym:

wartość

bilansowa

brutto

wartość

pozabilansowa

brutto

utworzony odpis nieuwzględniający 

finansowego efektu zabezpieczeń

finansowy efekt zabezpieczeń, 

uwzględniony w odpisie 

utworzony odpis uwzględniający 

finansowy efekt zabezpieczeń

 
 

Stan na

31 grudnia 2014

bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty gotówkowe i ratalne 0 0 0 0 0 0 0 0

- pożyczki hipoteczne 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty na nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty w rachunku karty 

   kredytowej
0 0 0 0 0 0 0 0

klienci instytucjonalni 53 615 496 19 806 348 18 939 344 867 4 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 53 615 496 19 806 348 18 939 344 867 4 

Wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale samej utraty wartości niestwierdzono, w tym:

wartość

bilansowa

brutto

wartość

pozabilansowa

brutto

utworzony odpis nieuwzględniający 

finansowego efektu zabezpieczeń

finansowy efekt zabezpieczeń, 

uwzględniony w odpisie

utworzony odpis uwzględniający 

finansowy efekt zabezpieczeń
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Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący 

Poniższe tabele prezentują kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości i rozpoznano utratę wartości oraz utworzono odpis 
aktualizujący, z uwzględnieniem wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na odpis z tytułu utraty wartości. 

 

Stan na

31 grudnia 2015 bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 300 766 431 156 589 95 2 790 0 153 799 95 

- kredyty w rachunku bieżącym 6 330 13 3 520 3 0 0 3 520 3 

- kredyty gotówkowe i ratalne 185 551 3 100 451 1 0 0 100 451 1 

- pożyczki hipoteczne 36 237 0 16 049 0 2 790 0 13 259 0

- kredyty na nieruchomości 68 478 48 34 125 20 0 0 34 125 20 

- kredyty w rachunku karty 

   kredytowej
4 170 367 2 444 71 0 0 2 444 71 

klienci instytucjonalni 89 072 108 69 277 15 19 510 0 49 767 15 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 389 838 539 225 866 110 22 300 0 203 566 110 

Wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący, w tym:

wartość

bilansowa

brutto

wartość

pozabilansowa

brutto

utworzony odpis nieuwzględniający 

finansowego efektu zabezpieczeń

finansowy efekt zabezpieczeń, 

uwzględniony w odpisie

utworzony odpis uwzględniający 

finansowy efekt zabezpieczeń

 
 

Stan na

31 grudnia 2014 bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 247 265 825 110 177 163 2 913 0 107 264 163 

- kredyty w rachunku bieżącym 5 457 10 3 044 3 0 0 3 044 3 

- kredyty gotówkowe i ratalne 122 817 0 59 954 0 0 0 59 954 0

- pożyczki hipoteczne 38 539 0 13 293 0 2 913 0 10 380 0

- kredyty na nieruchomości 76 414 69 31 768 21 0 0 31 768 21 

- kredyty w rachunku karty 

kredytowej
4 038 746 2 118 139 0 0 2 118 139 

klienci instytucjonalni 78 026 120 62 661 15 19 797 0 42 864 15 

instytucje samorządowe 100 0 45 0 0 0 45 0

Razem 325 391 945 172 883 178 22 710 0 150 173 178 

Wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący, w tym:

wartość

bilansowa

brutto

wartość

pozabilansowa

brutto

utworzony odpis nieuwzględniający 

finansowego efektu zabezpieczeń

finansowy efekt zabezpieczeń, 

uwzględniony w odpisie

utworzony odpis uwzględniający 

finansowy efekt zabezpieczeń

 
F-139



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego   
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku  
(dane w tysiącach złotych) 

 

126  

 

Finansowy efekt uwzględnienia odzysku z zabezpieczeń dla należności analizowanych indywidualnie wyniósł 
na 31 grudnia 2015 roku 30,4 mln zł, natomiast na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 42,0 mln zł. Jest to kwota, o którą 
poziom wymaganych odpisów z tytułu utraty wartości byłby wyższy, gdyby przy szacowaniu odpisu nie zostały 
uwzględnione przepływy z zabezpieczeń.  

Całkowita wartość odpisów dla portfela kredytowego Grupy wyniosłaby w takim przypadku 260,5 mln zł na 31 grudnia 
2015 roku, a na 31 grudnia 2014 roku 216,5 mln zł.  

Grupa wykorzystuje następujące zabezpieczenia i inne elementy prowadzące do poprawy warunków kredytowania: 

 hipoteka wpisana w księdze wieczystej (KW), na pierwszym miejscu; możliwe także dalsze miejsce w KW (jeśli suma 
wszystkich dokonanych wpisów nie przekracza 50% wartości rynkowej nieruchomości). Stosuje się wpis hipoteki w 
wysokości 100% wartości transakcji na zabezpieczenie kapitału powiększony, co najmniej o 60% wartości transakcji 
na zabezpieczenie odsetek, opłat i prowizji oraz kosztów Grupy z tytułu niespłacenia przez kredytobiorcę, 
kredytu/pożyczki w terminie, 

 cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,  

 oświadczenie kredytobiorcy (i/lub poręczyciela) o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150% udzielonego 
kredytu brutto wraz z datą, do której Grupa będzie mogła wystąpić o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności, 

 oświadczenie właściciela nieruchomości o poddaniu się egzekucji do kwoty hipoteki/hipotek ustanowionej/ych 
na nieruchomości/ach będącej/ych jego własnością, wraz z datą do której Grupa będzie mogła wystąpić w oparciu 
o oświadczenie o poddaniu się egzekucji o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, 

 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową dla Grupy, 

 w przypadku budowy domu/lokalu – cesja wierzytelności z umowy o budowę domu/lokalu z deweloperem/ 
spółdzielnią mieszkaniową, 

 przelew środków pieniężnych należących do kredytobiorcy na rachunek Grupy – na podstawie art. 102 Prawa 
bankowego (depozyty i lokaty bankowe), 

 zastaw rejestrowy wraz z blokadą na prawach wynikających z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa i NBP (bony i obligacje skarbowe), 

 cesja praw z jednostek uczestnictwa w zaakceptowanym przez Grupę towarzystwie funduszy inwestycyjnych, 

 cesja praz z polisy ubezpieczeniowej w zaakceptowanym przez Grupę towarzystwie ubezpieczeń, 

 zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, cesja, kaucja lub blokada na innych produktach inwestycyjnych 
zatwierdzanych indywidualnie przy podejmowaniu decyzji kredytowej. 

Wartość godziwa zabezpieczeń hipotecznych dla ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie wynosiła 4 479,2 mln zł 
na 31 grudnia 2015 roku oraz 4 651,7 mln zł na 31 grudnia 2014 roku. 
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Kredyty restrukturyzowane (forbearance) 

Realizowana wobec wybranych ekspozycji kredytowych restrukturyzacja (ang. forbearance) oznacza wymuszoną 
zmianę początkowych warunków obowiązującej umowy kredytu na wniosek banku lub kredytobiorcy, spowodowaną 
brakiem możliwości spłaty kredytu na obecnych warunkach, w związku z wystąpieniem zdarzenia, które spowodowało 
pogorszenie sytuacji majątkowej kredytobiorcy oraz powstanie zaległości w spłacie kredytu lub wpływa negatywnie 
na prognozę spłaty kredytu. Celem działań restrukturyzacyjnych jest w szczególności: 

 dostosowanie warunków spłaty zobowiązań wynikających z transakcji kredytowej do aktualnych możliwości 
dłużnika do regulowania zobowiązań, 

 umożliwienie dłużnikowi zrestrukturyzowania zadłużenia bez uruchamiania przez Grupę procedur windykacyjnych 
powodujących natychmiastową wymagalność całości zadłużenia i pogorszenie zdolności do regulowania 
zobowiązań, 

 poprawienie pozycji windykacyjnej Grupy poprzez przyjęcie dodatkowych zabezpieczeń, 

 umożliwienie dłużnikowi zrestrukturyzowania zadłużenia po uruchomieniu przez Grupę procedur windykacyjnych, 

 minimalizacja strat Grupy. 

Grupa stosuje następujące formy restrukturyzacji: 

 zmianę harmonogramu spłat w ramach pierwotnego okresu kredytowania (tj. czasowe obniżenie wysokości raty do 
kwoty proponowanej przez dłużnika lub wynikającej z posiadanej zdolności do spłaty), 

 wydłużenie okresu kredytowania, 

 zmianę terminu spłaty raty, 

 prolongatę w spłatach, 

 zmianę zasad oprocentowania, 

 przejęcie długu przez wstąpienie osoby trzeciej na miejsce dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej, 

 zmianę algorytmu spłat z malejących na równe, 

 ustalenie harmonogramu spłat dla limitu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego lub malejącego salda 
wykorzystanej transakcji kredytowej, 

 zmianę sposobu spłat – najpierw kapitał później odsetki, 

 czasowe zawieszenie spłat odsetek, 

 kapitalizację odsetek/kapitału, 

 ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia transakcji, 

 sprzedaż wierzytelności, 

 konwersję, 

 przejęcie zabezpieczeń i rozliczenie w ciężar długu, 

 podpisanie nowej umowy kredytowej/porozumienia na spłatę restrukturyzowanego zadłużenia, 

 inne działania mające na celu minimalizację strat Grupy. 

Działania restrukturyzacyjne mogą polegać na podpisaniu nowej umowy kredytowej. Dotyczy to sytuacji, w której 
poprzednia umowa została wypowiedziana, a obecnie zachodzą przesłanki, że dłużnik odzyskał całkowicie zdolność 
kredytową. Po uruchomieniu kredyt podlega oznaczeniu jako kredyt zrestrukturyzowany. Transakcje 
zrestrukturyzowane podlegają rejestracji i objęte są bieżącym monitoringiem. Prawidłowość realizacji warunków 
aneksu restrukturyzacyjnego/nowej umowy/porozumienia jest monitorowana w szczególności w zakresie zgodności 
spłaty zadłużenia z terminami i kwotami określonymi w aneksie restrukturyzacyjnym/nowej umowie/porozumieniu. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla realizacji aneksu restrukturyzacyjnego/nowej umowy/porozumienia, 
komórka organizacyjna przeprowadzająca monitoring warunków restrukturyzacji podejmuje działania w celu 
renegocjacji warunków lub przekazania transakcji do windykacji. Rejestr tworzony jest i aktualizowany na bieżąco na 
podstawie właściwych zapisów w systemach informatycznych Banku. Wyniki monitoringu transakcji objętych 
restrukturyzacją  prezentowane są w okresach kwartalnych na Komitecie Kredytowym Banku. W ramach 
mechanizmów kontrolnych na koniec każdego kwartału dokonywany jest przegląd oznaczeń transakcji 
zrestrukturyzowanych. 

Zgodnie z Rekomendacją R restrukturyzacja stanowi przesłankę utraty wartości ekspozycji kredytowej, a każda 
zrestrukturyzowana ekspozycja podlega pomiarowi pod kątem utraty wartości. W przypadku transakcji 
restrukturyzowanych ponowna klasyfikacja ekspozycji do kategorii ekspozycji bez utraty wartości możliwa jest po 
zastosowaniu 12 -miesięcznego okresu kwarantanny, podczas którego przeterminowanie transakcji nie może 
przekraczać 30 dni na koniec żadnego z miesięcy. 
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Poniżej tabele prezentują wartość kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) według stanu na 
31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku. 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym: 5 542 489 5 325 685 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto (forborne): 56 888 57 772 

osoby fizyczne: 9 588 8 094 

- kredyty gotówkowe i ratalne 2 498 695 

- pożyczki hipoteczne 1 645 1 721 

- kredyty na nieruchomości 5 445 5 678 

klienci  instytucjonalni: 47 300 49 678 

- kredyty w rachunku bieżącym 4 930 4 262 

- kredyty operacyjne 10 216 12 342 

- kredyty inwestycyjne 27 355 28 140 

- kredyty pozostałe 4 799 4 934 

instytucje samorządowe 0 0

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych 

klientom (forborne):
(16 229) (17 529)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom forbearance netto 40 659 40 243  
 

 

* Dla jednego kredytu i pożyczki można zastosować kilka zmian warunków spłaty. 

 
Struktura kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) według przesłanki utraty wartości na 31 grudnia 
2015 roku i 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco: 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

- zmiana harmonogramu spłat 37 750 38 918 

- wydłużenie okresu kredytowania 30 258 32 246 

- karencja w spłacie 23 189 22 409 

- ustalenie harmonogramu spłat dla limitu 1 133 650 

- zmiana zasad oprocentowania 22 915 25 827 

- przejęcie długu 27 0

- zmiana zabezpieczenia 727 422 

- przystąpienie do długu 910 249 

- nowa umowa restrukturyzacyjna 51 0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto (forborne) według 

stosowanych zmian warunków spłaty*
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Stan na

31 grudnia 2015 z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości
Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 4 804 4 784 1 837 6 2 967 4 778 7 745 

- kredyty konsumpcyjne 2 262 236 943 1 1 319 235 1 554 

- pożyczki hipoteczne 649 996 137 1 512 995 1 507 

- kredyty na nieruchomości 1 893 3 552 757 4 1 136 3 548 4 684 

klienci instytucjonalni: 25 441 21 859 14 046 340 11 395 21 519 32 914 

- kredyty w rachunku bieżącym 4 476 454 2 049 7 2 427 447 2 874 

- kredyty operacyjne 6 190 4 026 2 231 62 3 959 3 964 7 923 

- kredyty inwestycyjne 10 661 16 694 8 054 260 2 607 16 434 19 041 

- kredyty pozostałe 4 114 685 1 712 11 2 402 674 3 076 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0

Razem 30 245 26 643 15 883 346 14 362 26 297 40 659 

Kredyty i pożyczki udzielone

klientom (wartość brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość netto)

 
 

Stan na

31 grudnia 2014 z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości
Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 7 984 110 2 205 0 5 779 110 5 889 

- kredyty gotówkowe i ratalne 695 0 219 0 476 0 476 

- pożyczki hipoteczne 1 721 0 222 0 1 499 0 1 499 

- kredyty na nieruchomości 5 568 110 1 764 0 3 804 110 3 914 

klienci instytucjonalni: 25 298 24 380 14 926 398 10 372 23 982 34 354 

- kredyty w rachunku bieżącym 3 891 371 1 747 6 2 144 365 2 509 

- kredyty operacyjne 5 996 6 346 3 450 103 2 546 6 243 8 789 

- kredyty inwestycyjne 10 477 17 663 7 718 289 2 759 17 374 20 133 

- kredyty pozostałe 4 934 0 2 011 0 2 923 0 2 923 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0

Razem 33 282 24 490 17 131 398 16 151 24 092 40 243 

Kredyty i pożyczki udzielone

klientom (wartość brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość netto)
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Poniższe tabele prezentują podsumowanie kategorii jakościowych kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) wg stanu na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 
2014 roku. 

Wartość bilansowa

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa netto

Udział 

w ekspozycji

Wartość bilansowa

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa netto

Udział 

w ekspozycji

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez 

przesłanki utraty wartości
19 771 247 19 524 48,0% 110 0 110 0,3%

Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki 

utraty wartości
775 4 771 1,9% 0 0 0 0,0%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki 

utraty wartości ale samej utraty wartości nie 

stwierdzono

6 097 95 6 002 14,8% 24 380 398 23 982 59,6%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki 

utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i 

utworzono odpis aktualizujący

30 245 15 883 14 362 35,3% 33 282 17 131 16 151 40,1%

Razem 56 888 16 229 40 659 100,0% 57 772 17 529 40 243 100,0%

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
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Poniższe tabele prezentują zmianę wartości bilansowych kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) w poszczególnych okresach sprawozdawczych. 

 

wartość netto wartość netto

1 stycznia 2015 31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 5 889 2 262 0 (832) 426 7 745 

- kredyty gotówkowe i ratalne 476 1 797 0 (39) (680) 1 554 

- pożyczki hipoteczne 1 499 0 0 (95) 103 1 507 

- kredyty na nieruchomości 3 914 465 0 (698) 1 003 4 684 

klienci instytucjonalni: 34 354 1 235 0 (4 508) 1 833 32 914 

- kredyty w rachunku bieżącym 2 509 889 0 (841) 317 2 874 

- kredyty operacyjne 8 789 346 0 (2 529) 1 317 7 923 

- kredyty inwestycyjne 20 133 0 0 (976) (116) 19 041 

- kredyty pozostałe 2 923 0 0 (162) 315 3 076 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0

Razem 40 243 3 497 0 (5 340) 2 259 40 659 

wartość brutto 

ekspozycji ujętych

w okresie 

wartość brutto 

ekspozycji 

wyłączonych

w okresie 

spłata należności

w okresie

zmiana odpisów 

aktualizujących

w okresie

 
 

wartość netto wartość netto

1 stycznia 2014 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 233 7 889 0 (49) (2 184) 5 889 

- kredyty gotówkowe i ratalne 0 739 0 0 (263) 476 

- pożyczki hipoteczne 120 1 582 0 (46) (157) 1 499 

- kredyty na nieruchomości 113 5 568 0 (3) (1 764) 3 914 

klienci instytucjonalni: 24 563 16 699 0 (3 116) (3 792) 34 354 

- kredyty w rachunku bieżącym 2 382 1 013 0 (493) (393) 2 509 

- kredyty operacyjne 990 11 268 0 (220) (3 249) 8 789 

- kredyty inwestycyjne 19 117 1 507 0 (436) (55) 20 133 

- kredyty pozostałe 2 074 2 911 0 (1 967) (95) 2 923 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0

Razem 24 796 24 588 0 (3 165) (5 976) 40 243 

wartość brutto 

ekspozycji ujętych

w okresie 

wartość brutto 

ekspozycji 

wyłączonych

w okresie 

spłata należności

w okresie

zmiana odpisów 

aktualizujących

w okresie
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Wartość przychodów odsetkowych od kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji (forborne) w 2015 roku i 2014 
roku przedstawiała się następująco. 

 

okres okres

od 01.01.2015 od 01.01.2014

do 31.12.2015 do 31.12.2014

tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 252 227 

- kredyty gotówkowe i ratalne 95 49 

- pożyczki hipoteczne 38 54 

- kredyty na nieruchomości 119 124 

klienci instytucjonalni: 830 1 228 

- kredyty w rachunku bieżącym 82 45 

- kredyty operacyjne 23 226 

- kredyty inwestycyjne 598 791 

- kredyty pozostałe 127 166 

instytucje samorządowe 0 0

Razem 1 082 1 455  
 

 
47.2. Ryzyko płynności 
Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań Grupy 
na skutek niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i zobowiązań. Źródłem ryzyka płynności może być 
niedopasowanie strumieni pieniężnych, nagłe wycofanie depozytów przez deponentów, koncentracja źródeł 
finansowania oraz portfela kredytowego, utrzymywanie nieadekwatnego poziomu portfela aktywów płynnych, 
ograniczona płynność aktywów, niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów Banku lub inna nieprzewidziana 
sytuacja na rynku finansowym. 

Ryzyko płynności Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek 
zależnych ponoszone przez nie ryzyko płynności jest nieistotne. 

Utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności wiąże się ze znalezieniem optymalnego rozkładu pomiędzy wielkością 
potrzeb płynnościowych Banku przejawiających się w zapotrzebowaniu na środki finansowe, a wielkością i kosztem 
utrzymywanych rezerw płynnościowych pozwalających na generowanie nadwyżki środków pieniężnych. Celem zatem 
zarządzania ryzykiem płynności Banku jest bilansowanie wpływów i wypływów środków z transakcji bilansowych 
i pozabilansowych w celu zapewnienia efektywnych kosztowo źródeł finansowania, generowania nadwyżek 
finansowych i odpowiedniego ich wykorzystania. Bank kształtuje strukturę aktywów i zobowiązań, zapewniającą 
osiągnięcie zakładanych wskaźników finansowych, przy zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka płynności 
oraz w ramach zdefiniowanego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko oraz zdefiniowanej w jego ramach tolerancji 
na ryzyko płynności określonej przez Zarząd Banku. 

Bank kieruje się m.in. następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem płynności: 

 utrzymywany jest akceptowalny poziom płynności, którego podstawą jest utrzymanie odpowiedniego zasobu 
aktywów płynnych, 

 główne źródło finansowania aktywów Banku stanowią stabilne środki finansowania, 

 podejmowane są działania w celu utrzymywania poziomu ryzyka płynności w ramach przyjętego profilu ryzyka, 

 nadzorcze miary płynności utrzymywane są powyżej ustalonych limitów. 

Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których są określone metody 
identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności. W regulacjach tych określony 
jest także zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie zarządzania ryzykiem płynności.  

Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad zgodnością polityki w zakresie zarządzania płynnością ze strategią 
i planem finansowym oraz definiuje apetyt na ryzyko płynności. Z kolei Zarząd odpowiada za zorganizowanie 
skutecznego procesu zarządzania płynnością oraz monitorowanie efektywności tego procesu. Zarządza kierunkowo 
płynnością oraz ustala, w oparciu o przejęty apetyt na ryzyko płynności, tolerancję na ryzyko płynności, jak również 
zatwierdza rodzaje i wysokości wewnętrznych limitów i progów ostrzegawczych dla poszczególnych miar płynności. 
Bezpośredni nadzór nad ryzykiem płynności sprawuje Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Odpowiada on m.in.: 
za strategię finansowania Banku, zatwierdza rodzaje i wysokości wewnętrznych limitów i progów ostrzegawczych dla 
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miar płynności, monitoruje poziom nadzorczych miar płynności w trybie dziennym, ustala wysokość korekt stawek 
transferowych w ramach systemu wewnętrznych funduszy, sprawuje bezpośredni nadzór i kontrolę nad poziomem 
płynności w przypadku uruchomienia planu awaryjnego płynności. Za pomiar oraz raportowanie ryzyka płynności 
odpowiada Departament Ryzyka i Zarządzania Kapitałem. Operacyjne zarządzanie ryzykiem płynności jest 
umiejscowione w Departamencie Skarbu w zakresie płynności krótkoterminowej oraz w Departamencie Kontrolingu w 
zakresie płynności średnio- oraz długoterminowej. 

Od 31 grudnia 2015 roku obowiązywać zaczęła znowelizowana Rekomendacja P, wydana przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w marcu 2015 roku, a mająca na celu dostosowanie wymogów stawianych bankom do aktualnego 
doświadczenia międzynarodowego dotyczącego zarządzania ryzykiem płynności, w szczególności wytycznych 
Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz europejskich instytucji nadzorczych – Komitetu Europejskich 
Nadzorców Bankowych (CEBS, obecnie: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EBA) oraz Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego (ESRB). Znowelizowana Rekomendacja P uwzględnia zalecenia zawarte w międzynarodowych 
wytycznych i obejmuje wskazania dotyczące: 

 określenia tolerancji na ryzyko płynności przez banki,  

 ujmowania pełnego zakresu rodzajów ryzyka płynności, włączając ryzyko nieoczekiwanego zapotrzebowania na 
płynność,  

 utrzymywania stałej obecności na wybranych, istotnych rynkach finansowania,  

 dywersyfikacji aktywów płynnych,  

 przeprowadzania testów warunków skrajnych i funkcjonalnego powiązania ich z planem awaryjnym płynności,  

  zarządzania zabezpieczeniami,  

 utrzymywania nadwyżki nieobciążonych, wysokiej jakości aktywów płynnych (tzw. „nadwyżki płynności”),  

 stosowania mechanizmu alokacji kosztów i korzyści z różnych rodzajów ryzyka płynności w systemie wewnętrznych 
cen transferowych,  

 zarządzania płynnością śróddzienną,  

 ujawniania informacji dotyczących ryzyka płynności banków.  

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem płynności, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, 
Bank co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu oraz weryfikacji zasad oraz procedur, w tym także wewnętrznych 
limitów płynności.  

W celu określenia poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje różne metody jego pomiaru i oceny, w tym: 

 metodę kontraktowej i urealnionej luki płynności, 

 badanie stabilności i koncentracji bazy depozytowej, 

 metodę nadwyżki aktywów płynnych nad pasywami niestabilnymi, 

 limity strukturalne, 

 testy warunków skrajnych. 

W ramach monitorowania ryzyka płynności Bank przeprowadza szereg testów warunków skrajnych. Na bazie dziennej 
Bank przeprowadza standardowe testy warunków skrajnych dla dwóch horyzontów czasowych (7 dni oraz 1 miesiąca) 
dla trzech różnych rodzajów scenariuszy („Run-na-Bank”, „Kryzys Rynkowy”, „Scenariusz Połączony”), które są 
analizowane w dwóch wariantach („dotkliwym” oraz „mniej dotkliwym”).  

Poniższa tabela przedstawia wyniki standardowych dziennych testów warunków skrajnych Banku wg stanu na 
31 grudnia 2015 roku obowiązujących w Banku od 31 grudnia 2015 roku i dostosowanych do wymogów stawianych 
instytucjom kredytowym przez znowelizowaną Rekomendację P. Ze względu na to, iż na koniec 2014 roku Bank 
stosował inaczej zdefiniowane założenia w zakresie standardowych testów warunków skrajnych wyniki te nie zostały 
poniżej zaprezentowane ze względu na brak porównywalności. 

 
Stan na 31 grudnia 2015

Horyzont czasowy Wariant Run-na-Bank Kryzys Rynkowy Kryzys Połączony

tys. zł tys. zł tys. zł

Scenariusz dotkliwy 215 879 529 633 306 310

Scenariusz mniej dotkliwy 477 677 740 941 622 594

Scenariusz dotkliwy 358 237 577 812 459 536

Scenariusz mniej dotkliwy 669 844 839 971 642 657

Rodzaj Scenariusza

1 miesiąc

7 dni
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W scenariuszu „Run-na-Bank” podstawowym elementem będącym podstawą analizy jest utrata zaufania uczestników 
rynku do Banku, przejawiająca się w wypływie środków klientowskich poprzez zwiększony poziom nieodnawiania 
niezabezpieczonego finansowania oraz wypływ części środków, których kontraktowy termin wymagalności przypada 
poza horyzont danego scenariusza. Poziom wypływu środków klientowskich jest zależny od rodzaju kontrahenta, ale 
również typu środków oraz cech produktów, których dotyczą (Bank zakłada dla przykładu zwiększone wypływy dla 
środków internetowych lub produktów posiadających ponadprzeciętne warunki oprocentowania).  

W scenariuszu „Kryzys Rynkowy” głównym elementem będącym podstawą analizy jest ograniczenie dostępnego 
finansowania na rynkach hurtowych oraz spadek wartości aktywów finansowych połączone ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem na środki zgłaszanym przez klientów poprzez wykorzystywanie udzielonych im zobowiązań 
pozabilansowych. Dodatkowo w ramach tego scenariusza rozwoju wydarzeń założone zostały restrykcje 
w wymienialności walut, wystąpienie warunków skrajnych w wielu walutach równocześnie oraz ograniczenie wielkości 
środków dostępnych w sektorze bankowym co przekłada się również na wypływ środków klientowskich w związku 
z ograniczeniem możliwości kredytowania się przez klientów w sektorze. 

„Scenariusz Połączony” stanowi kombinację obu powyższych scenariuszy, w szczególności zakłada on wystąpienie 
scenariusza „Kryzysu Rynkowego” (szoku systemowego) i wystąpienie ponadprzeciętnych problemów Banku 
jednocześnie z pojawiającymi się zwiększonymi odpływami środków klientowskich.  

Standardowe testy warunków skrajnych opisane powyżej są dodatkowo uzupełniane o analizy wrażliwości, które 
badają wpływ zmiany przyjętych założeń na wynik każdego ze scenariuszy. Uzupełnieniem standardowych testów 
warunków skrajnych są historyczne testy warunków skrajnych, które pozwalają zarówno na monitorowanie zagrożenia 
w dodatkowych horyzontach czasowych (od kilku dniu do 1 roku), jak również o różnej sile natężenia warunków 
stresowych. Dopełnieniem powyższych analiz są przeprowadzane w okresach kwartalnych odwrotne testy warunków 
skrajnych, które polegają na określaniu znacząco negatywnego rezultatu, a następnie ustalaniu przyczyn i skutków, 
które mogłyby do niego doprowadzić. Przynajmniej w okresach rocznych Bank przeprowadza również wewnętrzne 
kompleksowe testy warunków skrajnych, w których analizuje się wpływ warunków skrajnych na sytuację finansową, 
płynnościową oraz kapitałową w celu zaplanowania ewentualnych działań nakierowanych na ograniczenie 
negatywnego wpływu scenariuszy sytuacji kryzysowych. 

Testy warunków skrajnych w Banku wykorzystane są do określenia zapotrzebowania Banku na aktywa płynne zarówno 
w ramach bieżącej działalności, jak również w ramach opracowywania planów finansowych, gdzie minimalna wielkość 
aktywów płynnych jest definiowana m.in. poprzez prognozy scenariuszy testów warunków skrajnych. Przeprowadzane 
testy warunków skrajnych dostarczają dodatkowych informacji w zakresie stopnia podatności Banku na zakłócenia 
powodowane przez czynniki podlegające analizom, a także wykorzystywane są w procesie ustalania wielkości limitów 
w zakresie ryzyka płynności. 

W powiązaniu ze standardowymi testami warunków skrajnych dla ryzyka płynności Bank opracował zestaw 
Wskaźników Wczesnego Ostrzegania dla identyfikacji zwiększonego ryzyka lub pojawiających się słabych punktów 
pozycji płynnościowej czy potencjalnego wzrostu zapotrzebowania na płynność. Wskaźniki Wczesnego Ostrzegania 
identyfikują negatywne trendy, umożliwiają dokonanie oceny ryzyka i ewentualne podjęcie działań redukujących 
ekspozycję Banku na nowopowstałe ryzyko. Zatem nie tylko same wyniki przeprowadzanych testów warunków 
skrajnych, ale również i zmiany w czynnikach ryzyka w nich zawartych stanowią element aktywacyjny dla 
uruchomienia awaryjnych planów Banku w zakresie ryzyka płynności.  

W celu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje limity płynności oraz progi ostrzegawcze nałożone na wybrane 
miary, m.in. na wskaźniki płynności czy niedopasowanie skumulowanych urealnionych przepływów wynikających 
z aktywów i pasywów w poszczególnych pasmach czasowych. 

Zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008 z 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności 
(z późn. zm.) Bank monitoruje oraz przestrzega nadzorczych wskaźników płynności. W 2015 roku Bank spełniał 
wymagania w zakresie minimalnych poziomów nadzorczych miar płynności wskazanych w powyższej Uchwale KNF. 

Począwszy od października 2015 roku Bank zobowiązany jest do utrzymywania minimalnego poziomu w odniesieniu 
do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (tzw. „LCR”), który to obowiązek wynika 
z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 roku uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów 
netto dla instytucji kredytowych wydanego w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Minimalny poziom wskaźnika LCR obowiązujący Bank 
wynosi 60% od 1 października 2015 roku, 70% od 1 stycznia 2016 roku, 80% od 1 stycznia 2017 roku i 100% od 
1 stycznia 2018 roku. 
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Na 31 grudnia 2015 roku wskaźniki płynności kształtowały się w ramach obowiązujących limitów ograniczających 
ryzyko płynności. Poniższa tabela przedstawia nadzorcze miary płynności wg stanu na 31 grudnia 2015 roku 
oraz 31 grudnia 2014 roku. 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

M1 (w tys. zł) 520 331 694 826 0

M2 1,60 1,49 1 

M3 4,85 4,74 1 

M4 1,16 1,19 1 

LCR 131% 138% 60%*

Limit

*Od 1 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

 

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko płynności: 

 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku, Departamentu Skarbu 
i Departamentu Kontrolingu, 

 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku, 

 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku. 

Bank posiada zdefiniowane plany awaryjnego działania w sytuacji nagłych wahań poziomu bazy depozytowej. Z analizy 
szybko dostępnych źródeł finansowania wynika, iż w sytuacjach hipotetycznie obniżonej płynności, Bank jest w stanie 
pozyskać środki w odpowiedniej wysokości, bez uruchamiania, tzw. planów awaryjnych. Na 31 grudnia 2015 roku Bank 
dysponował wystarczającym zasobem aktywów płynnych, aby przetrwać w sytuacji urzeczywistnienia się sytuacji 
kryzysowych. 

Nadwyżka płynności określona zgodnie ze znowelizowaną Rekomendacją P przedstawiała się następująco: 

 

Nadwyżka płynności Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Podstawowa nadwyżka płynności 1 194 944 1 888 088 

Gotówka (nieoperacyjna) 0 0

Rachunki bieżące w bankach 3 920 4 838 

Lokaty O/N w bankach 0 0

Środki w NBP (ponad rezerwę obowiązkową) 223 969 554 138 

Dłużne papiery skarbowe 967 055 858 764 

Dłużne papiery NBP 0 470 348 

Inne papiery dłużne 0 0

Uzupełniająca nadwyżka płynności 62 095 26 667 

Dłużne papiery bankowe 62 095 26 667 

Inne pozycje 0 0

Nadwyżka płynności 1 257 039 1 914 755  
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Urealnione luki płynności 
Poniższa tabela przedstawia urealnione luki płynności dla Grupy wg stanu na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku. 
 
Stan na

31 grudnia 2015

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa bilansowe razem 1 342 562 258 419 361 249 610 610 2 677 533 3 183 901 

Pasywa bilansowe razem 615 658 251 060 254 226 539 085 3 939 032 1 648 998 

Luka urealniona bilansowa 726 904 7 359 107 023 71 525 (1 261 499) 1 534 904 

Luka skumulowana bilansowa 726 904 734 263 841 286 912 811 (348 688) 1 186 215 

Zobowiązania pozabilansowe 20 934 8 113 7 395 18 111 2 375 0

Luka urealniona ogółem 705 970 (754) 99 628 53 414 (1 263 874) 1 534 904 

Luka skumulowana  ogółem 705 970 705 216 804 844 858 258 (405 616) 1 129 287 

Powyżej 5 lat
Od 1 roku 

do 5 lat 

Od 6 miesięcy 

do 1 roku

Od 3 miesięcy 

do 6 miesięcy

Od 1 miesiąca 

do 3 miesięcy
Do 1 miesiąca

 
 
Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa bilansowe razem 2 032 264 225 522 366 798 597 000 2 544 562 3 177 303 

Pasywa bilansowe razem 1 108 379 342 328 347 236 503 134 3 984 141 1 517 897 

Luka urealniona bilansowa 923 885 (116 806) 19 562 93 866 (1 439 579) 1 659 406 

Luka skumulowana bilansowa 923 885 807 079 826 641 920 507 (519 072) 1 140 334 

Zobowiązania pozabilansowe 17 889 8 386 3 648 14 174 356 0

Luka urealniona ogółem 905 996 (125 192) 15 914 79 692 (1 439 935) 1 659 406 

Luka skumulowana  ogółem 905 996 780 804 796 718 876 410 (563 525) 1 095 881 

Powyżej 5 latDo 1 miesiąca
Od 1 miesiąca 

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy 

do 6 miesięcy

Od 6 miesięcy 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat 
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Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy według ich daty zapadalności i wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych  płatności 

Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy według ich daty zapadalności i wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności, 
według stanu na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku. 
 
Stan na

31 grudnia 2015

Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa oraz środki w Banku Centralnym 426 875 0 0 426 875 0 0 0 0 426 875 

Należności od innych banków 5 155 0 0 5 155 40 191 0 40 191 0 45 346 

Należności z tytułu zakupionych 

papierów wartościowych z 

otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

19 794 0 0 19 794 0 0 0 0 19 794 

Aktywa finansowe przeznaczone

do obrotu
0 0 0 0 603 0 603 0 603 

Instrumenty finansowe 

zabezpieczające
0 0 0 0 1 140 0 1 140 0 1 140 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 91 086 102 648 382 304 576 038 1 504 579 3 096 723 4 601 302 135 542 5 312 882 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży
0 0 86 655 86 655 662 483 39 395 701 878 14 814 803 347 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności
0 35 154 118 160 153 314 291 376 0 291 376 0 444 690 

Pozostałe aktywa 28 407 68 7 290 35 765 2 362 0 2 362 62 38 189 

Aktywa razem 571 317 137 870 594 409 1 303 596 2 502 734 3 136 118 5 638 852 150 418 7 092 866 

Zobowiązania pozabilansowe 

otrzymane
27 0 5 027 5 054 7 637 0 7 637 0 12 691

Od 1 miesiąca do 

3 miesięcy

Do 1 miesiąca 

włącznie

Od 3 miesięcy 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat

Razem 

do 1 roku

RazemO nieokreślonej 

zapadalności

Razem 

powyżej 1 roku

Powyżej 5 lat
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Stan na

31 grudnia 2015

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku 

Centralnego
10 0 0 10 0 0 0 0 10 

Zobowiązania wobec innych banków 34 440 0 0 34 440 0 0 0 0 34 440 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

154 017 0 0 154 017 0 0 0 0 154 017 

Zobowiązania finansowe przeznaczone 

do obrotu
377 0 0 377 0 0 0 0 377 

Zobowiązania wobec klientów 668 986 507 054 918 081 2 094 121 483 638 6 122 489 760 3 158 496 5 742 377 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
0 0 148 903 148 903 354 597 0 354 597 0 503 500 

Zobowiązania podporządkowane 1 260 0 608 1 868 0 140 019 140 019 0 141 887 

Pozostałe zobowiązania 76 441 13 200 448 90 089 73 171 244 0 90 333 

Zobowiązania razem 935 531 520 254 1 068 040 2 523 825 838 308 146 312 984 620 3 158 496 6 666 941 

Zobowiązania pozabilansowe 

udzielone 
5 270 8 351 47 177 60 798 54 576 0 54 576 111 788 227 162

Do 1 miesiąca 

włącznie

Od 1 miesiąca do 

3 miesięcy

Od 3 miesięcy 

do 1 roku

Razem 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat

RazemPowyżej 5 lat Razem 

powyżej 1 roku

O nieokreślonej 

zapadalności
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Stan na

31 grudnia 2014

Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa oraz środki w Banku Centralnym 757 643 0 0 757 643 0 0 0 0 757 643 

Należności od innych banków 6 451 0 10 004 16 455 64 639 77 175 141 814 0 158 269 

Aktywa finansowe przeznaczone

do obrotu 
1 336 0 0 1 336 0 0 0 0 1 336 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 88 663 91 010 377 408 557 081 1 354 549 3 122 273 4 476 822 117 874 5 151 777 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży
479 947 0 91 491 571 438 520 235 8 866 529 101 8 1 100 547 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności
4 996 9 957 214 905 229 858 178 233 10 628 188 861 0 418 719 

Pozostałe aktywa 26 329 180 2 695 29 204 4 0 4 66 29 274 

Aktywa razem 1 365 365 101 147 696 503 2 163 015 2 117 660 3 218 942 5 336 602 117 948 7 617 565 

Zobowiązania pozabilansowe 

otrzymane
1 307 0 51 800 53 107 21 619 0 21 619 0 74 726 

Razem 

powyżej 1 roku

O nieokreślonej 

zapadalności

Do 1 miesiąca 

włącznie

Od 1 miesiąca do 

3 miesięcy

Od 3 miesięcy 

do 1 roku

Razem 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat

RazemPowyżej 5 lat

 
 
Stan na

31 grudnia 2014

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku 

Centralnego
11 0 0 11 0 0 0 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 4 020 0 0 4 020 0 0 0 0 4 020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

173 381 4 320 0 177 701 0 0 0 0 177 701 

Zobowiązania finansowe przeznaczone 

do obrotu
94 0 0 94 0 0 0 0 94 

Zobowiązania wobec klientów 1 528 984 856 373 820 963 3 206 320 370 285 6 843 377 128 2 908 575 6 492 023 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
0 232 826 1 058 357 198 0 357 198 0 358 256 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0 0 142 090 142 090 0 142 090

Pozostałe zobowiązania 86 902 10 364 648 97 914 86 201 287 1 165 99 366 

Zobowiązania razem 1 793 392 871 289 822 437 3 487 118 727 569 149 134 876 703 2 909 740 7 273 561 

Zobowiązania pozabilansowe 

udzielone
151 911 8 475 71 930 232 316 22 033 0 22 033 0 254 349

Do 1 miesiąca 

włącznie

Od 1 miesiąca do 

3 miesięcy

Od 3 miesięcy 

do 1 roku

Razem 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat

RazemPowyżej 5 lat Razem 

powyżej 1 roku

O nieokreślonej 

zapadalności
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Działalność w zakresie pozyskiwania finansowania 

Bank pozyskuje finansowanie mające na celu zabezpieczenie płynności na jego bezpieczny bieżący rozwój przede 
wszystkim poprzez: 

 rozwój bazy depozytowej klientów w obszarze detalicznym jako główny element wzrostu źródeł finansowania, 

 depozyty instytucjonalne jako finansowanie uzupełniające 

Ponadto, w zależności od sytuacji rynkowej i popytu na produkty depozytowe, Bank zakłada również możliwość emisji 
obligacji krótkoterminowych. 

Bank prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania finansowania długoterminowego ukierunkowaną na 
poprawę płynności długoterminowej przede wszystkim poprzez: 

 rozwój bazy depozytów długoterminowych od osób prywatnych.,  

 emisje własnych obligacji długoterminowych  

Mając na celu optymalne dostosowanie struktury terminowej źródeł finansowania do struktury posiadanych aktywów, 
przy podejmowaniu decyzji co do finansowania, Bank bierze pod uwagę poziomy nadzorczych miar płynności oraz 
wewnętrznie ustanowione limity płynności.  

Struktura źródeł finansowania Banku dostosowana jest do potrzeb wynikających z jego działalności kredytowej. 
Dywersyfikacja źródeł finansowania wg stanu na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku przedstawiono 
w poniższej tabeli: 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 Struktura 31 grudnia 2014 Struktura 

tys. zł % tys. zł %

Zobowiązania – banki i instytucje finansowe 34 450 0% 4 031 0%

Zobowiązania – osoby fizyczne 4 444 874 62% 4 650 326 60%

Zobowiązania – podmioty gospodarcze 1 247 743 17% 1 783 872 23%

Zobowiązania – jednostki budżetowe 49 760 1% 57 825 1%

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów 

wartościowych 
503 500 7% 358 256 5%

Pozostałe pasywa 932 703 13% 864 717 11%

Razem (suma bilansowa) 7 213 030 100% 7 719 027 100%
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47.3. Ryzyko rynkowe 
 

Ryzyko rynkowe to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku i Grupy oraz jej 
kapitału z powodu możliwości wystąpienia niekorzystnych zmian pozycji bilansowych i pozabilansowych, w wyniku 
zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych. 

Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku i Grupie jest optymalizowanie procesu zarządzania 
ekspozycjami przy jednoczesnej ochronie wyniku finansowego.  

Ryzyko rynkowe Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek 
zależnych ponoszone przez nie ryzyko rynkowe jest nieistotne. 

Zarządzanie ryzykiem rynkowym odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których 
są określone cele zarządzania ryzykiem rynkowym, metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz 
raportowania ryzyka rynkowego. W regulacjach tych określony jest także zakres kompetencji poszczególnych 
jednostek Banku w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym. 

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem rynkowym, zgodnych z najlepszą praktyką bankową 
Bank dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur. 

W Banku występuje organizacyjne wyodrębnienie jednostek odpowiedzialnych za kontrolę, monitorowanie 
oraz zarządzanie ryzykiem rynkowym. 

Raporty ryzyka rynkowego sporządzane są z podziałem na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej, ryzyko stopy 
procentowej księgi handlowej oraz ryzyko walutowe. Dzienne raporty służą do zarządzania operacyjnego ryzykiem 
rynkowym, natomiast raporty okresowe sporządzane są w celach zarządczych. 

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym Bank w 2015 roku rozpoczął stosowanie rachunkowości zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych dla portfela kredytów mieszkaniowych opartych na stawce WIBOR 3M z wykorzystaniem 
transakcji IRS. Na dzień 31 grudnia 2015 roku  wartość nominalna transakcji IRS na potrzeby  rachunkowości 
zabezpieczeń wyniosła 140 mln zł. 

 
Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko, na jakie narażony jest wynik finansowy oraz kapitały Banku oraz Grupy 
z powodu niekorzystnych zmian stóp procentowych. 

Ryzyko stopy procentowej wynika z następujących źródeł: 

 ryzyka niedopasowania terminów przeszacowania – polegającego na niedopasowaniu wielkości 
przeszacowywanych w danym czasie aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, ryzyko to wyraża się 
w zagrożeniu przychodów Banku, w tym przede wszystkim odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian 
rynkowych stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury przeszacowania pozycji w bilansie powodującej 
zmiany w wyniku z tytułu odsetek, 

 ryzyka bazowego – wynikającego z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp procentowych produktów 
generujących przychody i koszty odsetkowe, które to instrumenty mają jednocześnie te same okresy 
przeszacowania, 

 ryzyka krzywej dochodowości – polegającego na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi odnoszącymi się 
do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku, 

 ryzyka opcji klienta – powstającego, gdy klient zmienia wielkość i harmonogram przepływów gotówkowych 
aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, do czego ma prawo zgodnie z umową kredytową lub depozytową, 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz z różnymi typami instrumentów dłużnych zawierających opcje typu call 
lub put, dające możliwość np. wcześniejszego wykupu instrumentu. 

Bank dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali prowadzonej działalności. W Banku 
ryzyko stopy procentowej dzieli się na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej i księgi handlowej.  

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest kształtowanie struktury aktywów i pasywów, zapewniające 
ochronę wartości bieżącej oraz wyniku odsetkowego Banku dla księgi bankowej, a także uzyskiwanie korzyści 
finansowych poprzez zawieranie transakcji w instrumentach stopy procentowej na własny rachunek w ramach księgi 
handlowej, przy zaakceptowanym poziomie ryzyka stopy procentowej.  
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Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, 
które określają między innymi metody: 

 identyfikacji ryzyka,  

 wyliczania miar ryzyka (pomiar ryzyka), 

 limitowania ekspozycji na ryzyko – określanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, 

 monitorowania pozycji i zmian w poszczególnych księgach, portfelach oraz poziomu wykorzystania limitów, 

 raportowania ekspozycji na ryzyko, 

 zabezpieczania ekspozycji narażonej na ryzyko stopy procentowej. 

Pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej księgi bankowej dokonywane jest m.in. za pomocą następujących 
miar ryzyka: 
 BPV (ang. Basis Point Value) – oznacza wyrażone w wartościach pieniężnych ryzyko stopy procentowej, jakie wiąże 

się z utrzymaniem danej pozycji przy zmianie stóp procentowych o jeden punkt bazowy, 

 NII (ang. net interest income) – oznacza zmianę wyniku odsetkowego netto będącą różnicą między przychodami 
i kosztami odsetkowymi przy założonym poziomie zmiany stopy procentowej, 

 wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania, 

 Duration – miara ryzyka stopy procentowej interpretowana jako średni czas trwania instrumentu lub portfela, 

 wskaźników przedpłat kredytów i zrywalności depozytów dla poszczególnych typów produktów i podmiotów. 

Z kolei pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej księgi handlowej dokonywane jest m.in. za pomocą 
następujących miar ryzyka: 
 BPV oraz wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania, 

 wartości zagrożonej (VaR). 

Dodatkowo Bank przeprowadza testy warunków skrajnych polegające na analizie wrażliwości, badającej wpływ zmian 
stóp procentowych na wartość bieżącą pozycji narażonych na ryzyko w oparciu o założone zmiany krzywej 
dochodowości, a także wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy. 

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej 
i księgi handlowej: 

 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu, 

 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku, 

 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. 

Na potrzeby wyliczenia miar ryzyka księgi bankowej wartość bieżąca kredytów i depozytów wyznaczana jest w oparciu 

o stawki referencyjne wynikające z terminów ich przeszacowania i korekty płynnościowej z wykluczeniem marży 

komercyjnej realizowanej na produkcie. Dodatkowo testy warunków skrajnych dla przesunięcia krzywej w dół 

odbywają się przy założeniu, że oprocentowanie pozycji wrażliwych na ryzyko stopy procentowej nie obniży się poniżej 

0%.  

Poniższe tabele przedstawiają poziom ryzyka stopy procentowej księgi bankowej (miara BPV i testy warunków 
skrajnych) według stanu na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku. 
 
Zestawienie BPV księgi bankowej  
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

księga bankowa 5 17 

BPV (1 p.b.)
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Wyniki testów warunków skrajnych na +/- 200 p.b. księgi bankowej 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

200 p.b. w dół 69 (1 034)

200 p.b. w górę 1 359 4 767 

Zmiana wartości bieżącej księgi bankowej

 

Poniższa tabela pokazuje zmianę rocznego wyniku odsetkowego w okresie 12 miesięcy następujących po dacie 
bilansowej przy zmianie stóp o +/- 100 p.b. i założonej niezmienności bilansu wg stanu na dzień bilansowy. Analiza 
uwzględnia następujące założenia: 

 w przypadku spadku stóp: oprocentowanie kredytów nie będzie przekraczało ustawowego oprocentowania 
maksymalnego a oprocentowanie depozytów (terminowych i rachunków bieżących) nie spadnie poniżej 0%; 

 w przypadku wzrostu stóp: dla nieoprocentowanych rachunków bieżących oprocentowanie nie wzrośnie. 

 
Roczna zmiana wyniku odsetkowego przy zmianie stóp o +/- 100 p.b. 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

100 p.b. w dół (29 045) (51 777)

100 p.b. w górę 14 589 17 494 

Zmiana rocznego wyniku odsetkowego 

 

 

Spadek zmienności wyniku odsetkowego w okresie 12 miesięcy następujących po dacie 31 grudnia 2015 roku 
w przypadku obniżki stóp procentowych na 31 grudnia 2015 roku wynika ze zmiany od 1 stycznia 2016 roku zasad 
określania oprocentowania maksymalnego i powiązania go ze stopą referencyjną NBP powiększoną o marżę 
i przemnożoną przez 2. Do 31 grudnia 2015 roku maksymalne oprocentowanie kredytów określone było na poziomie 
czterokrotności stawki lombardowej NBP. 

W 2015 roku i 2014 roku działalność handlowa Banku w zakresie stopy procentowej ograniczała się do transakcji 
na polskich papierach skarbowych w złotych. Bank nie zawierał spekulacyjnych transakcji pochodnych na własny 
rachunek oraz transakcji pochodnych z klientami. 

Poniższa tabela przedstawia poziom ryzyka stopy procentowej księgi handlowej (miara BPV) według stanu 
na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku. 
 
Zestawienie BPV księgi handlowej 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

księga handlowa 0 0

BPV (1 p.b.)
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Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania oraz pozycje pozabilansowe Grupy sklasyfikowane według kryterium ryzyka stopy procentowej – terminu przeszacowania 
dla pozycji o oprocentowaniu zmiennym lub terminu zapadalności/wymagalności dla pozycji o oprocentowaniu stałym, według stanu na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 
2014 roku. 
 
Stan na Aktywa/ Razem

31 grudnia 2015 zobowiązania 

nieoprocentowane

Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. Zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 421 682 0 0 0 0 5 193 426 875 

Należności od innych banków 0 0 40 000 0 0 5 346 45 346 

Należności z tytułu zakupionych papierów 

wartościowych z otrzymanym 

przyrzeczeniem odkupu

19 782 0 0 0 0 12 19 794 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 603 603 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 1 140 1 140 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 048 367 2 361 130 885 468 2 205 0 15 712 5 312 882 

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne 

do sprzedaży 
75 000 0 94 000 572 600 30 000 31 747 803 347 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności
0 50 000 100 000 277 000 0 17 690 444 690 

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 46 015 46 015 

Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 54 122 54 122 

Należności z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
0 0 0 0 0 98 98 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego netto
0 0 0 0 0 19 929 19 929 

Pozostałe aktywa 0 0 0 0 0 38 189 38 189 

Razem aktywa 2 564 831 2 411 130 1 119 468 851 805 30 000 235 796 7 213 030 

Powyżej 5 lat Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy

do 1 roku

Od 1 roku

do 5 lat
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Stan na Aktywa/ Razem

31 grudnia 2015 zobowiązania 

nieoprocentowane

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 0 0 0 10 10 

Zobowiązania wobec innych banków 32 893 0 0 0 0 1 547 34 440 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

154 006 0 0 0 0 11 154 017 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 

obrotu
0 0 0 0 0 377 377 

Zobowiązania wobec klientów 3 875 860 537 146 879 183 438 128 25 12 035 5 742 377 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
0 0 462 850 40 000 0 650 503 500 

Zobowiązania podporządkowane 90 340 0 50 000 0 0 1 547 141 887 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
0 0 0 0 0 2 145 2 145 

Rezerwy 0 0 0 0 0 1 459 1 459 

Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 90 333 90 333 

Kapitały 0 0 0 0 0 542 485 542 485 

Razem zobowiązania i kapitały 4 153 099 537 146 1 392 033 478 128 25 652 599 7 213 030 

Luka (1 588 268) 1 873 984 (272 565) 373 677 29 975 (416 803) 0

Pozycje pozabilansowe Razem

Transakcje stopy procentowej: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa 0 0 150 000 360 000 0 0 510 000 

Zobowiązania 272 480 20 000 225 000 0 0 0 517 480 

Luka (272 480) (20 000) (75 000) 360 000 0 0 (7 480)

Luka razem (1 860 748) 1 853 984 (347 565) 733 677 29 975 (416 803) (7 480)

Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy

do 1 roku

Od 1 roku

do 5 lat

Powyżej 5 lat 

 
 
  

F-159



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 
(dane w tysiącach złotych) 

 

146  

Stan na Aktywa/ Razem

31 grudnia 2014 zobowiązania 

nieoprocentowane

Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 751 268 0 0 0 0 6 375 757 643 

Należności od innych banków 0 0 49 000 29 970 69 000 10 299 158 269 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 1 336 1 336 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 138 590 2 281 642 715 752 485 0 15 308 5 151 777 

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne 

do sprzedaży 
575 000 0 99 000 405 982 0 20 565 1 100 547 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności
5 000 10 000 207 271 175 000 10 000 11 448 418 719 

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 47 921 47 921 

Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 32 401 32 401 

Należności z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
0 0 0 0 0 120 120 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego netto
0 0 0 0 0 21 020 21 020 

Pozostałe aktywa 0 0 0 0 0 29 274 29 274 

Razem aktywa 3 469 858 2 291 642 1 071 023 611 437 79 000 196 067 7 719 027 

Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy

do 1 roku

Od 1 roku

do 5 lat

Powyżej 5 lat 
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Stan na Aktywa/ Razem

31 grudnia 2014 zobowiązania 

nieoprocentowane

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 0 0 0 11 11 

Zobowiązania wobec innych banków 0 0 0 0 0 4 020 4 020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

173 360 4 314 0 0 0 27 177 701 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 

obrotu
0 0 0 0 0 94 94 

Zobowiązania wobec klientów 4 370 669 913 790 792 252 377 529 165 37 618 6 492 023 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
0 0 317 850 40 000 0 406 358 256 

Zobowiązania podporządkowane 90 340 0 50 000 0 0 1 750 142 090 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
0 0 0 0 0 2 979 2 979 

Rezerwy 0 0 0 0 0 2 855 2 855 

Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 99 366 99 366 

Kapitały 0 0 0 0 0 439 632 439 632 

Razem zobowiązania i kapitały 4 634 369 918 104 1 160 102 417 529 165 588 758 7 719 027 

Luka (1 164 511) 1 373 538 (89 079) 193 908 78 835 (392 691) 0

Pozycje pozabilansowe Razem

Transakcje stopy procentowej: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa 100 000 0 50 000 20 000 0 0 170 000 

Zobowiązania 0 20 000 150 000 0 0 0 170 000 

Luka 100 000 (20 000) (100 000) 20 000 0 0 0

Luka razem (1 064 511) 1 353 538 (189 079) 213 908 78 835 (392 691) 0

Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy

do 1 roku

Od 1 roku

do 5 lat

Powyżej 5 lat 
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Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku i Grupy 
oraz poziomu jego kapitałów z tytułu niekorzystnych zmian kursów walutowych. 

Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ochrona wyniku finansowego z tytułu różnic kursowych oraz uzyskiwanie 
korzyści finansowych poprzez zawieranie transakcji walutowych na własny rachunek przy zaakceptowanym poziomie 
ryzyka.  

Bank w procesie zarządzania ryzykiem walutowym mierzy to ryzyko poprzez: 

 wyliczanie pozycji całkowitej Banku, 

 wyliczanie pozycji w poszczególnych walutach, 

 wyliczanie wartości zagrożonej (VaR), 

 przeprowadzanie testów warunków skrajnych. 

Wartość narażona na ryzyko (VaR) definiowana jest jako maksymalna strata, którą może ponieść Bank w założonym 
horyzoncie czasowym, z określonym prawdopodobieństwem. Bank wylicza wartości VaR metodą symulacji 
historycznej przy założeniu 99,2% przedziału ufności i 10-dniowego okresu utrzymywania pozycji. 

Testy warunków skrajnych będące dopełnieniem miary VaR dla ryzyka walutowego służą określeniu potencjalnej 
straty, na jaką narażony jest Bank przy wystąpieniu bardzo niekorzystnych (skrajnych) zmian kursów walutowych.  

W procesie zarządzania ryzykiem walutowym Bank codziennie monitoruje: 

 wartość pozycji w poszczególnych walutach, 

 limity ograniczające wartość VaR oraz całkowitą pozycję walutową, 

 limity stop-loss ograniczające wartość straty w okresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym. 

 
Statystyka miary VaR dla ryzyka walutowego w 2015 roku oraz wg stanu na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 
roku. 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

VaR 11 409 33 409 10 

Wartość minimalna

w 2015 roku

Wartość maksymalna

w 2015 roku

Wartość średnia

w 2015 roku

 
 

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko walutowe: 

 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu, 

 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku, 

 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości pozycji walutowych dla USD, EUR, GBP, CHF w 2015 roku według stanu 
na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku. Wartość maksymalna, minimalna i średnia zostały przedstawione 
w odniesieniu do wartości bezwzględnych pozycji (w tys. waluty). 

 
Stan na Stan na

31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. tys. tys. tys. tys.

USD 0 1 560 78 (66) (9)

EUR 6 3 328 236 3 328 (135)

GBP 21 1 026 43 27 38 

CHF 0 57 29 39 (3)

Wartość minimalna

w 2015 roku

Wartość maksymalna

w 2015 roku

Wartość średnia

w 2015 roku

 
 
W 2015 roku i 2014 roku ryzyko walutowe Grupy kształtowało się na niskim poziomie, co wynikało z niewielkiego 
udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej (poniżej 2%). Wartość całkowitej pozycji walutowej 
przekraczała 2% funduszy własnych jedynie na 31 grudnia 2015 roku.  
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Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania oraz pozycje pozabilansowe Grupy na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku według podziału walutowego. 
 

PLN
Pozostałe 

waluty

Stan na

31 grudnia 2015

Aktywa tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 424 421 2 266 532 131 34 0 0 57 426 875 

Należności od innych banków 42 073 1 471 345 994 255 156 40 652 45 346 

Należności z tytułu zakupionych papierów 

wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem 

odkupu

19 794 0 0 0 0 0 0 0 19 794 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 603 0 0 0 0 0 0 0 603 

Instrumenty finansowe zabezpieczające 1 140 0 0 0 0 0 0 0 1 140 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 311 704 1 178 276 0 0 0 0 0 5 312 882 

Inwestycyjne aktywa finansowe: 1 233 223 14 814 3 476 0 0 0 0 0 1 248 037 

- dostępne do sprzedaży 788 533 14 814 3 476 0 0 0 0 0 803347

- utrzymywane do terminu zapadalności 444 690 0 0 0 0 0 0 0 444690

Rzeczowe aktywa trwałe 46 015 0 0 0 0 0 0 0 46 015 

Wartości niematerialne 54 122 0 0 0 0 0 0 0 54 122 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 98 0 0 0 0 0 0 0 98 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego netto
19 929 0 0 0 0 0 0 0 19 929 

Pozostałe aktywa 37 519 670 157 0 0 0 0 0 38 189 

Razem aktywa 7 169 707 20 399 4 786 1 125 289 156 40 709 7 213 030 

Waluta

EUR USD CHF

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
Razem
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PLN
Pozostałe 

waluty

Stan na

31 grudnia 2015

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 10 0 0 0 0 0 0 0 10 

Zobowiązania wobec innych banków 34 440 0 0 0 0 0 0 0 34 440 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
154 017 0 0 0 0 0 0 0 154 017 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 377 0 0 0 0 0 0 0 377 

Zobowiązania wobec klientów 5 734 759 6 205 1 456 1 374 352 0 0 39 5 742 377 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
503 500 0 0 0 0 0 0 0 503 500 

Zobowiązania podporządkowane 141 887 0 0 0 0 0 0 0 141 887 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
2 145 0 0 0 0 0 0 0 2 145 

Rezerwy 1 459 0 0 0 0 0 0 0 1 459 

Pozostałe zobowiązania 90 297 29 7 7 2 0 0 0 90 333 

Razem zobowiązania 6 662 891 6 234 1 463 1 381 354 0 0 39 6 670 545 

Kapitały 542 485 0 0 0 0 0 0 0 542 485 

Razem pasywa 7 205 376 6 234 1 463 1 381 354 0 0 39 7 213 030 

Zaangażowanie netto (35 669) 14 165 3 323 (256) (65) 156 40 670 (20 934)

Pozycje pozabilansowe 216 522 (636) (149) 0 0 0 0 0 215 886 

Aktywa 216 845 305 72 0 0 0 0 0 217 150 

Pasywa 323 941 221 0 0 0 0 0 1 264 

Luka 180 853 13 529 3 174 (256) (65) 156 40 670 194 952 

Waluta

EUR USD CHF

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
Razem
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PLN
Pozostałe 

waluty

Stan na

31 grudnia 2014

Aktywa tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 754 467 2 805 658 361 103 0 0 10 757 643 

Należności od innych banków 153 925 1 897 445 1 119 319 705 199 623 158 269 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 336 0 0 0 0 0 0 0 1 336 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 148 845 2 762 648 0 0 170 48 0 5 151 777 

Inwestycyjne aktywa finansowe: 1 519 257 9 2 0 0 0 0 0 1 519 266 

- dostępne do sprzedaży 1 100 538 9 2 0 0 0 0 0 1100547

- utrzymywane do terminu zapadalności 418 719 0 0 0 0 0 0 0 418719

Rzeczowe aktywa trwałe 47 921 0 0 0 0 0 0 0 47 921 

Wartości niematerialne 32 401 0 0 0 0 0 0 0 32 401 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 120 0 0 0 0 0 0 0 120 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego netto
21 020 0 0 0 0 0 0 0 21 020 

Pozostałe aktywa 29 077 111 26 0 0 0 0 86 29 274 

Razem aktywa 7 708 369 7 584 1 779 1 480 422 875 247 719 7 719 027 

Waluta

EUR USD CHF

w walucie
w przeliczeniu 

na PLN 
Razem

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 

 
  

F-165



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku 
(dane w tysiącach złotych) 

 

152  

PLN
Pozostałe 

waluty

Stan na

31 grudnia 2014

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 11 0 0 0 0 0 0 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 4 020 0 0 0 0 0 0 0 4 020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
177 701 0 0 0 0 0 0 0 177 701 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 94 0 0 0 0 0 0 0 94 

Zobowiązania wobec klientów 6 482 940 7 544 1 770 1 505 429 0 0 34 6 492 023 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
358 256 0 0 0 0 0 0 0 358 256 

Zobowiązania podporządkowane 142 090 0 0 0 0 0 0 0 142 090 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
2 979 0 0 0 0 0 0 0 2 979 

Rezerwy 2 855 0 0 0 0 0 0 0 2 855 

Pozostałe zobowiązania 99 129 230 54 7 2 0 0 0 99 366 

Razem zobowiązania 7 270 075 7 774 1 824 1 512 431 0 0 34 7 279 395 

Kapitały 439 632 0 0 0 0 0 0 0 439 632 

Razem pasywa 7 709 707 7 774 1 824 1 512 431 0 0 34 7 719 027 

Zaangażowanie netto (1 338) (190) (45) (32) (9) 875 247 685 0

Pozycje pozabilansowe 176 074 305 71 0 0 (886) (250) 0 175 493 

Aktywa 176 074 305 71 0 0 0 0 0 176379

Pasywa 0 0 0 0 0 886 250 0 886

Luka 174 736 115 26 (32) (9) (11) (3) 685 175 493 

Waluta

EUR USD CHF

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
Razem

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie
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Pochodne instrumenty finansowe 

W ofercie Grupy znajdują się instrumenty pochodne, jednak Grupa nie jest aktywnym uczestnikiem rynku 
instrumentów pochodnych. W ramach operacji wykonywanych przez Grupę zawierane są transakcje pochodne 
w celach zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej. 

Grupa codziennie wycenia instrumenty pochodne wykorzystując model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 
Podstawą wyceny są ogólnodostępne stawki oraz kwotowania rynkowe. Z uwagi na nieznaczącą skalę transakcji na 
instrumentach pochodnych zawieranych do czerwca 2015 roku wyłącznie z bankami posiadającymi ratingi 
inwestycyjne, a od lipca 2015 roku rozliczanych wyłącznie poprzez KDPW CCP, Grupa w wycenie instrumentów 
pochodnych nie uwzględnia ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego, które w opinii Grupy 
ma nieznaczący wpływ na wycenę zawartych transakcji pochodnych. 
 
 
47.4. Ryzyko operacyjne 

Grupa określa ryzyko operacyjne jako ryzyko poniesienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności 
wewnętrznych procesów, ludzi, systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Definicja nie obejmuje ryzyka 
strategicznego i ryzyka reputacji, którymi zarządza się odrębnie, natomiast uwzględnia ryzyko prawne. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami w Banku jak również w Grupie, funkcjonuje struktura zarządzania ryzykiem 
operacyjnym obejmująca wszystkie komórki organizacyjne, oddział, placówki i mikrooddziały oraz jednostki zależne. 
Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym realizowane jest przez wszystkich dyrektorów w podległych im obszarach.  

W ramach bieżącego zarządzania podejmowane są działania mające na celu ocenę skali występującego ryzyka, 
ograniczenie skutków występujących zdarzeń oraz redukcję możliwości wystąpienia ryzyka w przyszłości. Nadzór 
nad całościowym procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym sprawuje Zarząd Banku. Funkcję opiniodawczą 
w zakresie podejmowanych działań mających wpływ na ryzyko operacyjne pełni Komitet Ryzyka Operacyjnego. Z kolei 
funkcja koordynowania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym została umiejscowiona w Pionie Ryzyka. 

Każdy pracownik w ramach swojego stanowiska pracy identyfikuje zdarzenia ryzyka operacyjnego, które następnie są 
gromadzone w dedykowanej do tego celu bazie danych. Zdarzenia są na bieżąco weryfikowane przez 
tzw. koordynatorów ryzyka operacyjnego oraz monitorowane przez komórkę koordynującą pod względem liczby 
występujących zdarzeń oraz wielkości strat. Monitorowanie zagrożeń pozwala na podejmowanie działań w zakresie 
ograniczania skutków zdarzeń oraz wdrażania instrumentów ograniczających ryzyko. 

W ramach identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego Grupa monitoruje wykorzystanie apetytu na ryzyko operacyjne, 
kształtowanie się kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego (KRI), a także cyklicznie przeprowadza proces 
samooceny ryzyka operacyjnego. Proces samooceny obejmuje wszystkie komórki organizacyjne centrali Banku a także 
spółki zależne. 

W Banku przygotowywane są następujące cykliczne raporty dotyczące narażenia na ryzyko operacyjne: 

 raport kwartalny dla Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (KRO) oraz Zarządu Banku, 

 raport półroczny dla Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku. 

Mając na względzie ograniczanie ryzyka operacyjnego, Grupa nieustannie optymalizuje procesy w ramach struktur 
Banku oraz w obszarze współpracy z podmiotami Grupy, jak i z Pocztą Polską S.A. 

Dodatkowo w zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego w Banku obowiązują między innymi procedury związane 
z realizacją Generalnych zasad polityki bezpieczeństwa Banku Pocztowego S.A., dotyczące przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy, przeciwdziałania przestępczości, zasad ochrony zasobów Banku, zarządzania ciągłością działania, 
ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorcy oraz zasad zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych. 

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgodnych z najlepszą praktyką 
bankową, Grupa dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur. 

  

F-167



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku  
(dane w tysiącach złotych) 

 

154  

47.5. Pozostałe ryzyka 
Poza powyżej wymienionymi i szczegółowo opisanymi rodzajami ryzyka Grupa identyfikuje i ocenia następujące 
rodzaje ryzyka: 

 ryzyko braku zgodności,  

 ryzyko strategiczne,  

 ryzyko cyklu gospodarczego, 

 ryzyko reputacji, 

 ryzyko outsourcingu, 

 ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 

 

Ryzyko braku zgodności 

Ryzyko braku zgodności to ryzyko wystąpienia skutków nieprzestrzegania przez Grupę przepisów prawa, przepisów 
wewnętrznych oraz przyjętych przez Grupę standardów postępowania. Grupa uwzględnia także ryzyko braku 
zgodności generowane zarówno przez Bank jak również przez jednostki zależne oraz zarządza ryzykiem braku 
zgodności wynikającym ze współpracy Banku z Pocztą Polską S.A. 

Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności jest realizowany na podstawie pisemnych zasad i procedur. Określają 
one podstawowe zasady działania pracowników Banku, wyjaśniają główne procesy identyfikujące ryzyko braku 
zgodności oraz umożliwiają zarządzanie ryzykiem braku zgodności na wszystkich szczeblach organizacji Grupy. 

Zakres zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmuje następujące obszary: 

 zgodność działania Grupy z przepisami prawa i wymogami obowiązującymi banki, 

 przestrzeganie właściwych standardów rynkowych, dobrych praktyk i kodeksów postępowania przyjętych przez 
sektor bankowy, 

 przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

 przeciwdziałanie przestępczości na szkodę Grupy. 

Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmuje identyfikację ryzyka, pomiar, monitorowanie, ograniczanie 
i raportowanie.  

Identyfikacja ryzyka braku zgodności jest procesem ciągłym i odbywa się: 

  na etapie opiniowania przepisów wewnętrznych przez komórkę ds. compliance pod kątem zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami obowiązującymi banki, 

 z wykorzystaniem wyników testów zgodności oraz procesów samooceny zgodności przepisów wewnętrznych 
Banku, 

 na podstawie bieżących analiz m.in.: bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego, protokołów z kontroli funkcjonalnej 
następnej oraz raportów z audytów wewnętrznych, rejestru spraw sądowych, informacji o reklamacjach i skargach 
klientów mających związek z ryzykiem braku zgodności, informacji od kierujących komórkami o występujących 
ryzykach braku zgodności, zgłoszeń popełnienia przestępstwa.  

Zidentyfikowane przypadki występującego ryzyka braku zgodności komórka ds. compliance ewidencjonuje w bazie 
zdarzeń ryzyka braku zgodności. 

Proces pomiaru ryzyka braku zgodności jest realizowany w okresach kwartalnych przez komórkę ds. compliance przy 
wykorzystaniu arkusza oceny ryzyka uwzględniającego prognozowany wpływ skutków ryzyka braku zgodności 
na organizację oraz klientów i prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a także inne kryteria takie jak np.: 

 liczba występujących zdarzeń ryzyka braku zgodności lub rzeczywistych strat z tytułu występującego ryzyka, 

 liczba krytycznych artykułów, informacji w prasie oraz zarzutów wobec Banku w zakresie ryzyka braku zgodności. 

Wynikiem pomiaru jest ocena poziomu ryzyka wg 3 stopniowej skali (poziom niski, średni, wysoki).  

W zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności wynikającym ze współpracy Banku z Pocztą Polską S.A. komórka 
ds. compliance ewidencjonuje zdarzenia ryzyka braku zgodności oraz monitoruje działania dotyczące wyjaśnienia 
i ograniczenia ryzyka braku zgodności. 
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Ryzyko strategiczne 

Ryzyko strategiczne jest to ryzyko na jakie narażona jest Grupa, jej wynik finansowy i kapitał, z tytułu niekorzystnych 
lub błędnych decyzji strategicznych, braku lub wadliwej realizacji przyjętej strategii oraz zmian w otoczeniu 
biznesowym lub niewłaściwej reakcji na zachodzące w nim zmiany. 

W kwietniu 2015 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła „Strategię rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2015-
2018”, której założenia wyznaczyły nowy kierunek i tempo rozwoju Banku.  

Monitorowanie realizacji strategii, z uwzględnieniem wpływu (bezpośredniego lub potencjalnego) czynników 
zewnętrznych, ma na celu badanie skuteczności podejmowanych działań w ramach dążenia do osiągania celów Banku 
zdefiniowanych w strategii. 

 

Ryzyko cyklu gospodarczego 

Ryzyko cyklu gospodarczego to ryzyko długotrwałego wpływu niekorzystnej fazy cyklu gospodarczego 
(np. spowolnienia lub recesji) na wynik finansowy lub poziom kapitałów własnych Grupy. 

Sytuacja w gospodarce wpływa na kondycję sektora bankowego i w związku z tym ocena sytuacji makroekonomicznej 
powinna być uwzględniana przy podejmowaniu decyzji w bankach. Bank prowadzi stały monitoring wskaźników 
makroekonomicznych obrazujących stan polskiej gospodarki, jak również raz w miesiącu przygotowuje szczegółowe 
raporty makroekonomiczne będące podstawą do podejmowania odpowiednich decyzji przez Zarząd Banku.  

Ryzyko cyklu gospodarczego ujawnia się w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej. W przypadku wzrostu 
bezrobocia, wzrostu podatków lub inflacji, wzrostu stóp procentowych lub występowania istotnych zmian kursów 
walutowych należy liczyć się z możliwością pogorszenia sytuacji finansowej klientów (w tym nestorów, jako jednej 
z grup docelowych Banku). Może to przełożyć się na obniżenie ich zdolności do terminowego regulowania 
zaciągniętych zobowiązań oraz popytu na produkty oferowane przez Bank (depozyty, kredyty). Pogorszenie się 
koniunktury może spowodować również wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek lub ograniczyć 
wzrost wartości portfela kredytowego Banku na skutek mniejszego popytu na kredyt oraz niższej liczby klientów 
spełniających warunki umożliwiające uzyskanie pożyczki. W warunkach utrzymującej się niestabilnej sytuacji rynkowej, 
spowolnienia gospodarczego i rosnącego bezrobocia może również nastąpić istotny spadek wartości aktywów 
klientów Banku, m.in. wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielanych przez Bank kredytów.  

Ze względu na wciąż mało stabilne otoczenie zewnętrzne w 2015 roku, tak makroekonomiczne jak i polityczne, mające 
wpływ na krajową aktywność gospodarczą, ocena ryzyka cyklu gospodarczego w Banku została utrzymana na poziomie 
istotnym. Choć polska gospodarka rozwijała się w tempie przekraczającym 3,0%, sytuacja na rynku pracy poprawiała 
się, a finanse publiczne pozostawały pod kontrolą mimo głębszej i dłuższej od oczekiwań deflacji, wydarzenia na 
świecie takie jak tlący się konflikt rosyjsko-ukraiński, problemy finansowe Grecji i groźba opuszczenia przez nią strefy 
euro, gwałtowny spadek cen ropy naftowej, a także ryzyko bankructwa Rosji czy Brazylii, rodziły ryzyko  dalszego 
łagodzenia polityki pieniężnej, co zazwyczaj negatywnie odbija się na wynikach sektora bankowego.  

 

Ryzyko reputacji 

Jest to ryzyko związane z pogorszeniem się reputacji Banku, czyli jego reputacji w oczach klientów i interesariuszy, 
obecnych lub potencjalnych. Skutkiem pogorszenia reputacji może być niekorzystny wpływ na kapitał Banku, czyli 
negatywny wpływ na planowany wynik finansowy Banku, m.in. poprzez odpływ klientów oraz spowolniony lub 
zahamowany napływ nowych. 

Zarządzanie ryzykiem reputacji ma na celu zapewnienie dobrego wizerunku Banku, jak również zminimalizowanie 
prawdopodobieństwa pogorszenia się jego reputacji, a co za tym idzie niekorzystnego wpływu na kapitał Banku. 
Zarządzanie ryzykiem reputacji realizowane jest poprzez: 

 stały monitoring i analizę zdarzeń oraz przekazów medialnych, mogących mieć wpływ na wizerunek Banku oraz, 
w razie konieczności, realizację działań zaradczych, 

 okresowe raportowanie na temat poziomu ryzyka reputacji. 
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Ryzyko outsourcingu 

Ryzyko outsourcingu jest to ryzyko negatywnego wpływu ze strony podmiotu zewnętrznego na ciągłość, integralność 
lub jakość funkcjonowania Banku, jego majątku lub pracowników. 

Powierzenie czynności bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową podmiotom 
zewnętrznym niesie ze sobą konieczność przeprowadzenia przez Bank szeregu analiz, zarówno przed, jak i w trakcie 
współpracy z insourcerem. Ocena istotności ryzyka outsourcingu zależy od zakresu zlecanych czynności oraz liczby 
podmiotów wykonujących te czynności w imieniu i na zlecenie Banku. Powierzenie szerokiego zakresu czynności małej 
liczbie podmiotów zewnętrznych powoduje ryzyko koncentracji i potencjalne problemy związane z zapewnieniem 
terminowego wykonania czynności, w przypadku zaprzestania przez te podmioty świadczenia usług. Z kolei zbyt duża 
liczba insourcerów powoduje, że Bank nie może wykluczyć możliwości utraty choćby częściowej kontroli 
nad wykonywaniem zleconych czynności.  

Zarządzanie ryzykiem outsourcingu odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których są 
zawarte metody identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyka outsourcingu. W regulacjach tych określono także 
zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie powierzenia czynności bankowych oraz czynności 
faktycznych związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym. 

Kluczowe informacje na temat ryzyka outsourcingu są okresowo prezentowane na posiedzeniach Komitetu Ryzyka 
Operacyjnego. 

 

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej 

Ryzyko nadmiernej dźwigni jest to ryzyko wynikające z podatności instytucji na zagrożenia z powodu dźwigni 
finansowej lub warunkowej dźwigni finansowej, które może wymagać podjęcia niezamierzonych działań korygujących 
jej plan biznesowy, w tym awaryjnej sprzedaży aktywów mogącej przynieść straty lub spowodować konieczność 
korekty wyceny jej pozostałych aktywów. 

Bank dokonuje pomiaru ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej przy wykorzystaniu wskaźnika dźwigni, który wyliczany 
jest jako wartość kapitału instytucji podzielonej przez wartość ekspozycji całkowitej tej instytucji.  

Wskaźnik dźwigni jest wyznaczany w okresach kwartalnych i raportowany w ramach Raportów adekwatności 
kapitałowej Banku. 
 

 

48. Zarządzanie kapitałem 

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu utrzymywanie 
posiadanych przez Bank kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż wymagany przez zewnętrzne i wewnętrzne 
regulacje. Regulacje te uzależniają wymagany poziom kapitałów od skali działalności i ryzyka podejmowanego przez 
Bank. 

Mając na uwadze powyższy cel Grupa regularnie: 

 identyfikuje ryzyka istotne z punktu widzenia swojej działalności, 

 zarządza ryzykami istotnymi, 

 wyznacza kapitał wewnętrzny, który zobowiązuje się posiadać na wypadek materializacji ryzyka,  

 kalkuluje i raportuje miary adekwatności kapitałowej, 

 alokuje kapitał wewnętrzny na obszary biznesowe, 

 przeprowadza testy warunków skrajnych, 

 porównuje potrzeby kapitałowe z posiadanym poziomem kapitałów własnych, 

 integruje proces oceny adekwatności kapitałowej z procesem opracowywania Strategii Banku, planów finansowych 
i sprzedażowych. 

Grupa przygotowuje następujące cykliczne raporty w celu bieżącego monitorowania adekwatności kapitałowej: 

 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz dla Zarządu Banku, 

 raport kwartalny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku. 

W 2015 roku poziom współczynnika wypłacalności, współczynnika kapitału Tier 1 oraz wewnętrznego współczynnika 
wypłacalności Grupy kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego. 
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W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania kapitałowego, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Grupa 
dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur. 

 

Fundusze własne i współczynnik wypłacalności 

Dla celów wyznaczania funduszy własnych Grupa stosuje metody wynikające z Rozporządzenia CRR. Fundusze własne 
Grupy składają się z funduszy podstawowych Tier 1 (CET1) oraz funduszy Tier 2 w ujęciu jednostkowym (Bank na mocy 
przepisów Rozporządzenia CRR zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym).  

W 2015 roku fundusze podstawowe Tier 1 Grupy obejmowały: 

 instrumenty kapitałowe spełniające warunki, o których mowa w Rozporządzeniu CRR, 

 agio emisyjne związane z instrumentami, o których mowa w punkcie powyżej, 

 zyski zatrzymane, w tym zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne przed podjęciem formalnej decyzji 
potwierdzającej ostateczny wynik finansowy w danym roku po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia właściwego 
organu, 

 skumulowane inne całkowite dochody, 

 kapitały rezerwowe, 

 fundusz ogólnego ryzyka, 

 niezrealizowane zyski i straty wyceniane według wartości godziwej (w kwotach uwzględniających przepisy 
przejściowe, o których mowa w art. 467 oraz art. 468 Rozporządzenia CRR), 

 inne pozycje funduszy podstawowych Tier 1, określone w Rozporządzeniu CRR, 

i były pomniejszane o: 

 wartości niematerialne według ich wyceny bilansowej, 

 ujemne różnice z wyceny instrumentów dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży. 

W październiku 2015 roku, Bank dokonał emisji akcji zwykłych imiennych serii C1 o łącznej wartości nominalnej 
12 842 480,00 zł i wartości emisyjnej 60 000 066,56 zł. Środki pochodzące z emisji zostały zarejestrowane przez KRS 
w dniu 20 listopada 2015 roku Następnie w dniu 15 grudnia 2015 roku Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru 
Finansowego na zaliczenie ww. instrumentów kapitałowych jako instrumenty w kapitale podstawowym Tier 1 (sygn. 
DBK/DBK2/7105/26/7/2015/AN).  

Z kolei fundusze Tier 2 Grupy w 2015 roku stanowiły środki pieniężne pochodzące z uzyskanej w 2014 roku pożyczki 
podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. oraz dwóch emisji obligacji podporządkowanych 
(przeprowadzonych odpowiednio w 2011 roku oraz 2012 roku). 

Poniższa tabela prezentuje wartości funduszy własnych, współczynnika wypłacalności oraz współczynnika Tier 1 
na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku. 
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Stan na Stan na

Fundusze własne 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Kapitał podstawowy  Tier 1 480 417 399 481 

Opłacone instrumenty kapitałowe 110 133 94 378

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym 

Tier 1 
0 2 330

Agio 55 691 8 600

Zyski zatrzymane, w tym: 25 086 38 179

- zysk 25 086 38 179

Skumulowane inne całkowite dochody 11 908 3 571 

Korekty z tytułu niezrealizowanych zysków/strat z instrumentów

w kapitale podstawowym Tier 1*
(8 146) (5 532)

Kapitał rezerwowy 225 577 183 019 

Fundusze ogólne ryzyka bankowego 114 345 108 345 

Inne wartości niematerialne (53 362) (32 307)

Dodatkowe korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (815) (1 102)

Kapitał uzupełniający Tier 2 126 138 130 872 

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał 

Tier 2
93 000 93 000

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier 2 33 138 37 872

Fundusze własne 606 555 530 353 

* Korekta  dotyczy usunięcia części dodatniej wyceny z tyt. niezrealizowanych zysków w okresie przejściowym. 
 

Stan na Stan na

Wymogi kapitałowe 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł

Wymogi kapitałowe dla ryzyka kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia

i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie, w tym dla ekspozycji
293 364 278 431

z wagą ryzyka 0% 0 0

z wagą ryzyka 4%** 9 0

z wagą ryzyka 20% 4 128 4 955

z wagą ryzyka 35% 43 364 43 135

z wagą ryzyka 50% 2 535 1 154

z wagą ryzyka 75% 176 316 162 333

z wagą ryzyka 100% 57 038 59 528

z wagą ryzyka 150% 5 454 2 491

z wagą ryzyka 250% 4 520 4 835

pozostałe wagi ryzyka 0 0

Korekta wyceny kredytowej (CVA) 51 39

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego 1 201 0

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego 41 270 37 495

Całkowity wymóg kapitałowy 335 886 315 965 

Współczynnik wypłacalności 14,4% 13,4%

Tier 1 11,4% 10,1%

** Zaokrąglona waga ryzyka dla ekspozycji z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania  
      zobowiązania. 
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Podpisy wszystkich członków Zarządu 
 

 

 

 

 

8 marca 2016 roku Szymon Midera  Prezes Zarządu  

 

 

 

 

8 marca 2016 roku Paweł Spławski  Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

8 marca 2016 roku Hubert Meronk  Członek Zarządu  

 

 

 

 

 

8 marca 2016 roku Magdalena Nawara Członek Zarządu  

 

 

 

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych 
 

 

 

 

 

8 marca 2016 roku Michał Sasim Dyrektor Departamentu  
     Rachunkowości    
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Spółka z ograniaoną odpow1edz1alnośC1ą Sp. k 
z siedzibą w Warszawie 
Al. Jana Pawia li 19 
00-854 Warszawa 
Polska 

Tel.:~4822 5110811. 511 0812 
Fax: 1-48 22 511 08 13 
www.delo1tte.com/pl 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. 

Przeprowadzi l iśmy badanie za lączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitalowej Banku Pocztowego S.A. (zwanej dalej „Grupą Kapitałową"), w której jednostką 
dominującą jest Bank Pocztowy S.A. (zwana dalej „Spółką Dominująca") z siedzibą w Bydgoszczy 
przy ulicy Jagiellońskiej 17. Na sprawozdan ie to składają si<(: skonsolidowane sprawozdanie 
z sytuacji finansowej sporządzone na dzier1 31 grudnia 2014 roku, skonsolidowany rachunek 
zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów, 
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsol idowane sprawozdanie 
z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od I styczn ia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz 
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowośc i i inne 
informacje objaśn iające . 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z działa lności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółki Dominuj ącej. 

Zarząd Spó łki Dominującej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby skonsolidowane sprawozdan ie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalności Grupy Kapitałowej 
spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrześn ia 1994 roku o rachunkowości 
(Dz_ U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą o rachunkowości" . 

Naszym zadaniem było zbadan ie i wyrażenie opin ii o zgodnośc i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego z przyjętymi przez Grupę Kapitałową zasadami (pol ityką) rachunkowości oraz czy 
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową 

i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy 
stosownie do postanowiet1: 

rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości , 

przeprowadziliśmy 

krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce. 

Badanie skonsol idowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy 
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę 
Dominującą oraz jednostk i za leżne zasad (pol ityki) rachunkowośc i i sprawdzenie -
w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - podstaw, z których wynikają liczby i informacje 
zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsol idowanego 
sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do_ / 
wyrażenia opinii. f!V 

S~d Re1onowydla m st Warszawy KRS0000446833. NIP 527-020·07·86, REGON 010076870 

Member ot Deloitte Touche Tohmatsu L1m11ed 
3 
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Deloitte. 

Naszym zdaniem zbadane skonso lidowane sprawozdan ie finansowe Grupy Kapitałowej Banku 
Pocztowego S.A. we wszystkich istotnych aspektach: 

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Grupy Kapitałowej na dzier1 31 grudnia 20 I 4 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od I stycznia 2014 roku do 3 1 grudnia 20 14 roku, 

zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowośc i , 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanym i z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządze 11 Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości 
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

- jest zgodne z wpływającym i na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami 
prawa obowiązującymi Spól kę Dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Gru py 
Kapitałowej . 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapita łowej za rok obrotowy 20 14 jest kompletne 
w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości a zawarte w nim informacje, pochodzące ze 
zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

Kluczowy · gly rewident 
przeprowa<lząjący badanie 
nr ewid. 90 I 19 

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdar1 finansowych wpisanego na l i stę podmiotów uprawnionych 
prowadzoną przez KRB R pod nr. ewidencyjnym 73 : 

Dorota Snarska-Kuman - Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza 
Deloitte Polska Spółka z ogran iczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

Warszawa, 19 marca 2015 roku 

4 
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GRUPA KAPITAŁOWA BANKU POCZTOWEGO S.A. 

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. 

ZA ROK OBROTOWY 2014 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Dominuj ~}cą 

Spółka Dominująca działa pod firmą Bank Pocztowy S.A. (dalej „Spółka Dom i nująca"). S iedzibą 
Spółki Dominującej jest Bydgoszcz, ul. Jagielloilska 17. 

Spółka Dom i nuj ąca prowadzi działa lność w formie spółki akcyjnej. Spółka Dominująca jest 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X111 Wydział 
Gospodarczy Rejestrowy w Bydgoszczy, pod numerem KRS 00000 I 082 1. 

Spółka Dom inująca działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych 
bankowego. 

Prawa 

Kapitał zakładowy Spółki Dominującej wedł ug stanu na dzień 3 ł grudn ia 20 14 roku wynosił 
97.290.400 zł i dzie l ił się na 9.729.040 akcji o wartośc i nominalnej 10 zł każda. 

W badanym okresie Spółka Dominująca prowadzi ła dz iałalność główn ie w zakresie udzielania 
kredytów i pożyczek, przyjmowania depozytów klientów oraz prowadzen ia rachunków bankowych 
i innych rozlicze11 finansowych. 

W skład Zarządu Spółki Dom i nującej na dzie{1 wydan ia opini i wchodzili: 
Szymon Midera Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, 
Hubert Meronk Członek Zarządu, 

M ichał Sobiech Członek Zarząd u , 

Paweł Spławski Członek Zarządu. 

W badanym okresie oraz do dnia wydania opini i wystąpiły następujące zmiany w składz ie Zarządu 

Spółki Dom inującej: 

W dniu 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki Dominującej podję ła uchwałę o odwołaniu 

z dniem 12 maja 201 4 roku Radosława Sałaty z funkcji Członka Zarządu Spółki Dom inującej. 

Ponadto Rada Nadzorcza Spół ki Dom inującej podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 19 maja 
2014 roku Pawła Spławskiego w skład Zamidu Spółk i Dom inującej i powierzyła mu fu nkcję 
Członka Zarządu Spółki Dominującej. 

W dniu 16 stycznia 2015 roku Tomasz Bogus złożył w rezygnację z pełnienia funkcj i Prezesa 
Zarządu Spółki Dominującej oraz ze skład u Zarządu Spółki Dominującej ze skutkiem od dnia 
19 stycznia 2015 roku. 

W dniu 16 stycznia 20 15 roku Rada Nadzorcza Spółki Dominującej powierzyła Szymonowi 
M iderze wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 20 stycznia 20 15 roku. Ponadto 
Rada Nadzorcza Spółk i Dominującej podjęła uchwałę o powołaniu Szymona Midery 
do funkcj i Prezesa Zarządu Spółki Dom inującej. Uchwała ta wejdzie w życie od dnia 
następnego po dn iu wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powołan ie 
Szymona Midery na to stanowisko. 

W dniu 12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spół ki Dom i nującej podjęła uchwałę 
o powołani u z dniem 12 lutego 2015 roku Huberta Meronka w skład Zarządu Spółki 
Dominuj ącej i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu Spółk i Dominującej . 

Deloitte Polska Spółka z ogra niczoną odpowiedzi alnośc i ą Sp. k. 5 

F-179



GRUPA KAPITAŁOWA BANKU POCZTOWEGO S.A. 

2. Struktura Grupy Kapitałowej 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzieó 3 1 grudnia 2014 roku objęte zostały 
następujące spółki: 

a) Spólka Dominująca - Bank Pocztowy S.A. 

Przeprowadzi l iśmy badan ie sprawozdania finansowego Spółki Dominującej za okres od I stycznia 
do 3 1 grudnia 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydal iśmy w dniu 19 marca 2015 
roku opinię bez zastrzeżeó. 

b) Spółki objęte konsol idacją metodą pełną: 

Podmiot 
Udział w przeprowadzający Dzi eń bilansowy 

Nazwa i siedziba Spółki kapitale b:1da nie s prawozdania ko nsolidowanej 
(w%) lina nsowego i r odzaj jednostki 

wydane j opinii 
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. 100% Nic podle_ga badaniu 31 grudnia 2014 
Spólka Dvstrvbucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. 100% Nie podlega badaniu 3 1 grudnia 2014 

W roku obrotowym skład badanej Grupy Kapitałowej oraz jednostek konsol idowanych, dla których 
Spółka Dominująca przygotowała badane sprawozdania skonsol idowane, nie uległ zmian ie. 

3. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 

Działalność Grupy Kapitałowej w 20 I 3 roku zamknęła s ię zyskiem netto w wysokości 

36.027 tys. zł . Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowej za rok obrotowy 20 13 
podlegało badan iu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot 
uprawn iony Delo itte Po lska Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Biegły rewident 
wydal o tym sprawozdan iu opin ię bez zastrzeżeń. 

Wa lne Zgromadzenie zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
2013 odbyło się w dniu 14 kwietn ia 20 14 roku. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zostało złożone w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w dn iu 28 kwietnia 20 14 roku. 

4. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta 
przeprowadzającego w j ego imieniu badanie 

Wyboru podmiotu uprawn ionego dokonała Rada Nadzorcza. Badanie skonso lidowanego 
sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 28 maja 2012 
roku, zawartej pomiędzy Spółką Dominującą a firmą Delo itte Polska Spó lka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisaną na prowadzoną 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów l istę podmiotów uprawnionych do badania sprawozda11 
finansowych pod nr 73 . W imieni u podmiotu uprawnionego badanie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego b iegłego rewidenta 
Pawła Nowosadko (nr ewidencyjny 90 119) w siedzibie Spółk i Dominującej w dniach 
od 20 października do 7 listopada 20 14 roku, od 2 do 20 lutego 2015 roku oraz poza siedz ibą 
Spółki Dominującej do dnia wydania niniejszej opinii . 

De lo itte Polska Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badan ie potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych 
oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy o b iegłych rewidentach i ich samorz<1dzie, 

Deloitte Polska Spółka z ograniczo ną odpow iedzi a lnością Sp. k. 6 
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podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaó finansowych oraz nadzorze publicznym 
(Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) do wyrażen ia bezstronnej i niezależnej 
opini i o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. 

5. .Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki Dominuj~1ccj 

Nic wystąpi ły ograniczenia zakresu naszego badania. 

Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono 
żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, 
co między innymi zosta ło potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki Dominuj ącej 

z dnia 19 marca 20 15 roku. 

Deloitte Pols ka Spółka z ogr:iniczoną odpowiedzia lnością Sp. k. 7 
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li. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Poniżej zaprezentowane są podstawowe wiel kości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, 
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik 
finansowy Grupy Kapitałowej , jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych 
wiel kości za rok ubiegły. 

Podstawowe wielkośc i z rachunku zysków i strat (w tys. zł) 

Przychody odsetkowe 
Koszty odsetkowe 
Wynik z tytułu prowizji i opiat 
Ogólne koszty administracyjne 
Wynik na odpisach aktuali zujących z tytułu utraty wartośc i 
Zysk netto 
Całkowity dochód ogółem 

Podstawowe wielkośc i ze sprawozdania z sytuacji finansowej 
(w tys. zł) 

Suma bilansowa 
Kasa, środk i w Banku Centralnym 
Należności od innych banków 
Kredyty i pożyczki udzie lone kl i en tom 
Inwestycyjne aktywa fi nansowe 
Zobowiązania wobec klientów 
Zobowiązania z tytułu em isj i dłużnych papierów wartośc iowych 

Zobowiązania podporządkowane 
Kapitał własny, w tym: 
Kapitał zakładowy 

Analiza wskaźn ikowa 

Wskaźnik zyskowności ogółem 

Współczynn ik adekwatności kapitałowej 
Wskaźnik kredytowania 
Wskaźnik kredytów zagrożonych 
Wskaźn i k depozytów 

2014 

416.278 
( 148.128) 

59.657 
(218.622) 
(61.0 13) 

43.639 
47.867 

2014 

7.719.027 
757.643 
158.269 

5.1 51.777 
1.519.266 
6.492.023 

358.256 
142.090 
439.632 

97.290 

2014 

8,3% 
13,4% 
66,7% 
6,1% 

84,1% 

2013 

423.400 
(179.593) 

41 .628 
(2 12.738) 
(42 .398) 

36.027 
30.295 

2013 

7.382.745 
327.242 

36.329 
5.055.712 
1.842.036 
6.230.578 

431.597 
142.027 
391.765 
97.290 

2013 

7, 1% 
12,9% 
68,5% 

5,4% 
84,4% 

Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2014 następujących 
tendencji: 

wskaźnik zyskownośc i ogólem, liczony jako stosunek wyniku netto do przychodów z tytułu 
odsetek, prowizj i i opiat, wyn iku na instrumentach finansowych wycenianych w wa1tości 
godziwej przez wynik finansowy oraz wyniku z pozycj i wymiany, a także \'l)'n iku na 
pozostałych instrumentach finansowych, wzrósł na koniec 2014 roku, osiągaj ąc wartość 
8,3% w porównan iu do 7,1% na koniec 2013 roku; 

wskaźn i k kredytowania, liczony jako stosunek kredytów i pożyczek udzielonych klientom do 
aktywów ogółem spadł na koniec 20 14 roku, osiągając wartość 66, 7% w porównaniu do 
68,5% na koniec 2013 roku; 

wskaźnik kredytów zagrożonych, liczony j ako s tosunek kredytów i pożyczek brutto 
z rozpoznaną utratą wartości do kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto, wzrósł 
z poziomu 5,4% na koniec 2013 roku do poziomu 6,1% na koniec 2014 roku; 

wskaźn ik depozytów, liczony j ako stosunek zobowiązań wobec klientów do pasywów ogółem, 
spadł z poziomu 84,4% na koniec 2013 roku do poziomu 84, I% na koniec 2014 roku. 

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną od powiedzi a lnością Sp. k. 8 
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Stosowanie zasad ostrożności 

Podczas przeprowadzanego badania nie zidentyfikowa l iśmy istotnych odstępstw, wskazujących na 
niestosowanie się przez Bank w roku obrotowym 2014 do obowiązujących zasad ostrożności 
określonych przepisami Prawa bankowego, uchwa lami Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
oraz uchwałami Komisj i Nadzoru Finansowego. 

Współczynnik wypłacalności 

Podczas przeprowadzania badania nie stwierdzil iśmy istotnych nieprawidłowości w zakresie 
ustalenia współczynnika wypłacalności na dzie1i 3 1 grudnia 2014 roku wyznaczonego zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 
roku w sprawie wymogów ostrożnościowych d la instytucj i kredyto\\rych i firm inwestycyjnych. 

Deloitte Polska Spólka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią Sp. k. 9 
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III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Badane skonsolidowane sprawozdan ie finansowe zostało sporządzone na dzie11 31 grudnia 
2014 roku i obejmuje: 

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzie11 3 1 grudnia 2014 
roku, które po stronie aktywów i zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje sumę 
7.719.027 tys. zł, 

skonsolidowany rachunek zysków i s trat za okres od I stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 
roku wykazujący zysk netto w kwocie 43.639 tys. zł, 

skonsol idowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od I stycznia 2014 roku do 
3 1 grudnia 2014 roku wykazuj ące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 47.867 tys. zł, 

zestawienie zm ian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od I stycznia 20 14 roku do 
31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału wlasnego o kwotę 47.867 tys. zł, 

skonsol idowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od I stycznia 2014 roku do 
31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększen ie stanu środków pien iężnych o kwotę 
430.784 tys. zl, 

informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne 
informacje objaśniające. 

Badan ie objęło okres od I styczn ia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i polegało głównie na: 

badaniu prawidłowości i rzete lności przygotowanego przez Zarząd Spółki Dominującej 

skonsol idowanego sprawozdania finansowego, 

badaniu dokumentacji konsol idacyjnej, 

ocen ie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsol idacj i metod 
konsolidacyjnych. 

2. Dokumentacja konsolidacyjna 

Spólka Dominująca przedstawila dokumentację konsolidacyjną obejmującą: 

procedur 

sprawozdan ia finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 

sprawozdan ia finanso·we jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polityki) 
rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji, 

korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została 
przeprowadzona metod~} pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich odpowiedn ich 
pozycji sprawozdai1 .finansowych Spółki Dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją . 

Spółka Dominująca sporządzająca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowała istotnych 
uproszczei1 i odstępstw od przyjętych zasad konsolidacji w stosunku do kontrolowanych jednostek. 

Deloitte Polska Spółka z ogra niczoną odpowiedzialnością Sp. k. IO 
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3. Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji 
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 

objaśniei1 oraz 

Spółka Dominująca potwierdz i·ła kontynuację działa lności przy sporządzan iu skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Istotne zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsol idowanego sprawozdania finansowego zostały 
opisane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsol idowanego sprawozdania 
finansowego. 

Spółka Dominująca sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych 
do poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, 
skonsol idowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z pozostałych 
całkowitych dochodów oraz opisów słownych zgodn ie z zasadami zawartymi w MSSF. 

Zarząd Spółki Dom inującej sporządz i ł i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014. Sprawozdanie 
z działalności zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. 
Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakres ie ujawnionych w nim informacji, których 
bezpośrednim źródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdan ie finansowe. 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

Oświadczenia Zarządu 

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident 
otrzymali od Zarządu Spółki Dominującej pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, 
iż Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa. 

Paw~~sadko 
Kluczowy 01cgly rewident 
przeprowadzający badanie 
nr ewid. 90 119 

W imien iu Deloitte Polska Spółka z ogran iczoną odpowiedzialnośc ią Sp. k. - podmiotu 
uprawnionego do badan ia sprawozdaó finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych 
prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73: 

Dorota Snarska-Kuman - Wiceprezes Zarządu Delo itte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza 
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzial nośc ią Sp. k. 

Warszawa, 19 marca 20 I 5 roku 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 

 

 
 
* W roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana 
** Grupa nie wylicza rozwodnionego zysku na jedna akcję z uwagi na brak w okresie bieżącym i latach poprzednich kategorii 

kapitałowych powodujących rozwodnienie. 

  

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

Działalność kontynuowana* tys. zł tys. zł

Przychody z tytułu odsetek 7 416 278 423 400 

Koszty z tytułu odsetek 7 (148 128) (179 593)

Wynik z tytułu odsetek 268 150 243 807 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 8 102 304 73 006 

Koszty z tytułu prowizji i opłat 8 (42 647) (31 378)

Wynik z tytułu prowizji i opłat 59 657 41 628 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w 

wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji 

wymiany 

9 2 763 2 905 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 10 1 770 5 980 

Ogólne koszty administracyjne 11 (218 622) (212 738)

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości 13 (61 013) (42 398)

Pozostałe przychody operacyjne 14 8 736 8 739 

Pozostałe koszty operacyjne 15 (6 296) (4 663)

Wynik na działalności operacyjnej 55 145 43 260 

Zysk brutto 55 145 43 260 

Podatek dochodowy 16 (11 506) (7 233)

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 43 639 36 027 

z tego przypadający na:

   - akcjonariuszy jednostki dominującej 43 639 36 027 

Średnioważona liczba akcji zwykłych 9 729 040 9 729 040 

Zysk podstawowy na jedna akcję zwykłą (w złotych)** 4,49 3,70

Nota

F-190



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe   
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku   
(dane w tysiącach złotych)  

 

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 138 stanowią jego integralną część. 

4 

Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych 
całkowitych dochodów 

za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 

 

  

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

Nota tys. zł tys. zł 

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 43 639 36 027 
0 0

Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione

do rachunku zysków i strat:

Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela 

dostępnych do sprzedaży, w tym:
24, 35.3. 4 697 (11 321)

-  podatek odroczony 16 (1 102) 2 655 

Przeniesienie do rachunku zysków i strat wyniku

na sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych 

do sprzedaży, w tym:

1 227 5 881 

   - podatek odroczony 16 (288) (1 379)

Rozliczenie wyceny aktywów finansowych 

reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży

do portfela utrzymywanych do terminu zapadalności

(1 820) (319)

   - podatek odroczony 16 428 75 

Pozycje, które nie zostaną w przyszłości przeniesione

 do rachunku zysków i strat:

Zyski i straty aktuarialne z wyceny programów określonych 

świadczeń, w tym:
124 27 

   - podatek odroczony 16 (29) (7)

Pozostałe całkowite dochody razem 35.3. 4 228 (5 732)

Dochody całkowite 47 867 30 295 

z tego przypadające na:

   - akcjonariuszy jednostki dominującej 47 867 30 295
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
finansowej 

na 31 grudnia 2014 roku 

 

 
  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Nota tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 19 757 643 327 242 

Należności od innych banków 20 158 269 36 329 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 22 1 336 1 369 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 23 5 151 777 5 055 712 

Inwestycyjne aktywa finansowe: 24 1 519 266 1 842 036 

- dostępne do sprzedaży 24 1 100 547 1 455 018 

- utrzymywane do terminu zapadalności 24 418 719 387 018 

Rzeczowe aktywa trwałe 25 47 921 44 666 

Wartości niematerialne 26 32 401 30 215 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 120 98 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego netto
16 21 020 18 004 

Pozostałe aktywa 27 29 274 27 074 

Aktywa razem 7 719 027 7 382 745 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Nota tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 28 11 11 

Zobowiązania wobec innych banków 29 4 020 41 762 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
21 177 701 49 610 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 22 94 17 

Zobowiązania wobec klientów 30 6 492 023 6 230 578 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
31 358 256 431 597 

Zobowiązania podporządkowane 32 142 090 142 027 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 16 2 979 3 138 

Rezerwy 33 2 855 3 419 

Pozostałe zobowiązania 34 99 366 88 821 

Zobowiązania razem 7 279 395 6 990 980 

Kapitał zakładowy 97 290 97 290 

Kapitał zapasowy 34 068 34 068 

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 877 (1 351)

Pozostałe kapitały rezerwowe 267 238 242 207 

Zyski zatrzymane 38 159 19 551 

Kapitał własny razem 35 439 632 391 765 

Zobowiązania i kapitał własny razem 7 719 027 7 382 745 

Aktywa

Zobowiązania i kapitał własny
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych 

za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 

 

 
 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

Nota tys. zł tys. zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 43 639 36 027 

Korekty razem: 508 408 (824 396)

Amortyzacja 11 20 804 21 939 

Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) (268 150) (243 807)

Odsetki wypłacone (126 364) (158 897)

Odsetki otrzymane 377 379 372 684 

Zysk/strata z działalności inwestycyjnej (55) (13)

Zmiana stanu należności od innych banków 39 (121 102) (8 180)

Zmiana aktywów finansowych przeznaczonych do 

obrotu
33 (603)

Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom 39 (64 862) (422 186)

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży
39 367 305 (384 898)

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych 

utrzymywanych do terminu zapadalności
39 (32 227) 6 028 

Zmiana stanu pozostałych aktywów (2 200) (11 797)

Zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego 0 5 

Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 39 (37 699) 38 894 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
128 091 49 610 

Zmiana zobowiązań finansowych przeznaczonych do 

obrotu
77 0

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 39 260 475 (88 349)

Zmiana stanu rezerw (564) (576)

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 39 10 851 12 011 

Zapłacony podatek dochodowy (15 695) (13 746)

Obciążenie podatkowe pokazywane w rachunku zysków i 

strat
11 506 7 233 

Inne pozycje 39 805 252 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 552 047 (788 369)
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Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy z działalności inwestycyjnej 71 58 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 71 58 

Wydatki z działalności inwestycyjnej 26 913 25 527 

Nabycie wartości niematerialnych 11 415 12 828 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 15 498 12 699 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (26 842) (25 469)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z działalności finansowej 330 000 227 850 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 330 000 227 850 

Wydatki z działalności finansowej 424 421 23 657 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 311 623 

Wykup obligacji z emisiji własnej 400 000 0

Spłata odsetek od wyemitowanych instrumentów 

finansowych i zaciągniętych zobowiązań 

podporządkowanych

24 110 23 034 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (94 421) 204 193 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów
430 784 (609 645)

w tym różnice kursowe netto 71 (127)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 331 700 941 345 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 39 762 484 331 700 
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 

 

 
 

za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku 

 

 

Kapitał 

zakładowy

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Kapitał własny 

ogółem

Kapitał zapasowy 

tworzony ustawowo

Z nadwyżki przy 

emisji akcji

Niepodzielony 

wynik finansowy

Wynik finansowy 

netto bieżącego 

okresu 

Nota tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Na dzień 1 stycznia 2014 roku 97 290 25 468 8 600 (1 351) 242 207 (16 476) 36 027 391 765 

Zysk za okres 0 0 0 0 0 0 43 639 43 639 

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 4 228 0 0 0 4 228 

Całkowite dochody 0 0 0 4 228 0 0 43 639 47 867 

Podział zysku 0 0 0 0 25 031 10 996 (36 027) 0

Na dzień 31 grudnia 2014 roku 35 97 290 25 468 8 600 2 877 267 238 (5 480) 43 639 439 632 

Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane

Kapitał 

zakładowy

Kapitał z 

aktualizacji 

wyceny

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Kapitał własny 

ogółem

Kapitał zapasowy 

tworzony ustawowo

Z nadwyżki przy 

emisji akcji

Niepodzielony 

wynik finansowy

Wynik finansowy 

netto bieżącego 

okresu 

Nota tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Na dzień 1 stycznia 2013 roku 97 290 25 161 8 600 4 381 195 070 (7 981) 38 949 361 470 

Zysk za okres 0 0 0 0 0 0 36 027 36 027 

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 (5 732) 0 0 0 (5 732)

Całkowite dochody 0 0 0 (5 732) 0 0 36 027 30 295 

Podział zysku 0 307 0 0 47 137 (8 495) (38 949) 0

Na dzień 31 grudnia 2013 roku 35 97 290 25 468 8 600 (1 351) 242 207 (16 476) 36 027 391 765 

Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane
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Noty do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

1. Informacje ogólne 

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. („Grupa”) jest Bank Pocztowy S.A. (‘’Bank’’, 
„Jednostka dominująca”). Został on utworzony na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
nr 18 z 5 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Banku Pocztowego Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy. 

Bank zarejestrowano pod numerem RHB 1378 w dziale B Rejestru Handlowego w dniu 16 maja 1990 roku przez 
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Obecnie Bank figuruje pod numerem 0000010821 w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

Bankowi nadano numer statystyczny REGON: 002482470. 

Czas trwania Banku zgodnie ze statutem Banku nie jest ograniczony. 

Akcjonariat Banku na 31 grudnia 2014 roku był następujący: 
 

 
 
W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2013 roku w strukturze właścicielskiej Banku nie nastąpiły zmiany.  
 
Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym 
oraz w granicach dopuszczonych prawem wszelkich innych czynności powiązanych z czynnościami bankowymi. 

Podstawowa działalność Banku według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana do działu 
pozostałe pośrednictwo pieniężne symbol 6419Z.  

Bank działa na podstawie obowiązujących przepisów i statutu Banku. 

 
 

2. Skład Grupy 

W skład Grupy na 31 grudnia 2014 roku wchodził Bank oraz następujące spółki zależne, konsolidowane metodą pełną: 

 

 
 

Na 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2013 roku udział głosów posiadanych przez Bank na Walnym Zgromadzeniu 
podmiotów zależnych w ogólnej liczbie głosów był równy udziałowi Banku w kapitałach tych jednostek. Ponadto, Bank 
ma prawo do desygnowania do Rady Nadzorczej każdej ze spółek większości członków, a tym samym prawo 
do podejmowania kluczowych decyzji, w tym ma prawo mianowania wszystkich członków ich zarządów. 

 
Spółka Centrum Operacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Centrum Operacyjne”) została utworzona 
przez Bank 20 maja 2010 roku. Spółka ta rozpoczęła działalność 28 maja 2010 roku. 

Nazwa podmiotu Ilość akcji Ilość głosów

   Wartość 

nominalna 1 

akcji (w zł)

Udział w kapitale 

podstawowym

Poczta Polska S.A. 7 296 770 7 296 770 10 74,9999%

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 2 432 270 2 432 270 10 25,0001%

9 729 040 9 729 040 100%

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Bydgoszcz
Działalność wspomagająca usługi 

finansowe
100% 100%

Spółka Dystrybucyjna Banku 

Pocztowego Sp. z o.o.
Warszawa Pośrednictwo finansowe 100% 100%

Jednostka Siedziba
Podstawowy przedmiot 

działalności

Procentowy udział Banku w kapitale
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Centrum Operacyjne powstało w celu świadczenia usług w zakresie procesów administracyjnych dla produktów i usług 
podmiotów sektora finansowego. Podstawowa działalność Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 
została zakwalifikowana, jako pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 
i funduszy emerytalnych – symbol 6619Z. 

W 2014 roku Centrum Operacyjne świadczyło usługi na rzecz Banku, Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. 
z o.o. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Na 31 grudnia 2014 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Centrum Operacyjnego wynosił 
3 284 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 784 tys. zł. 

 

Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  („Spółka Dystrybucyjna”) została 
utworzona przez Bank 20 maja 2010 roku. Spółka ta rozpoczęła działalność 28 maja 2010 roku. 

Spółka Dystrybucyjna powstała w celu organizacji i prowadzenia działań w ramach mobilnych struktur sprzedażowych 
dla produktów i usług finansowych, w tym przede wszystkim dotyczących współpracy z Bankiem. Podstawowa 
działalność Spółki Dystrybucyjnej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana, jako 
pozostałe formy udzielania kredytów – symbol 6492Z.  

W 2014 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała przede wszystkim z Bankiem, w zakresie dystrybucji jego 
produktów. 

Na 31 grudnia 2014 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Spółki Dystrybucyjnej wynosił 
2 680 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 680 tys. zł. 

 

 

3. Identyfikacja i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Bank sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, które zostało 
zatwierdzone przez Zarząd Banku w dniu 19 marca 2015 roku. 

 

 

4. Skład Zarządu jednostki dominującej 

Skład Zarządu Banku według stanu na 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco: 

 

 Tomasz Bogus – Prezes Zarządu, 

 Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu, 

 Michał Sobiech – Członek Zarządu, 

 Paweł Spławski – Członek Zarządu. 

 

W dniu 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Radosława Sałaty z dniem 
12 maja 2014 roku z funkcji Członka Zarządu Banku. Ponadto, Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu 
z dniem 19 maja 2014 roku Pana Pawła Spławskiego w skład Zarządu Banku i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu 
Banku. 

W dniu 16 stycznia 2015 roku Pan Tomasz Bogus złożył w rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz 
ze składu Zarządu Banku ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2015 roku. 

W dniu 16 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Szymonowi Miderze, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 
wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu od 20 stycznia 2015 roku. Ponadto, Rada Nadzorcza Banku podjęła 
uchwałę o powołaniu Pana Szymona Midery na funkcję Prezesa Zarządu Banku. Uchwała ta wejdzie w życie od dnia 
następnego po dniu wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Szymona Midery 
na to stanowisko.  

W dniu 12 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 12 lutego 2015 roku 
Pana Huberta Meronk w skład Zarządu Banku i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu Banku.  
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Skład Zarządu Banku według stanu na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał 
się następująco: 

 Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, 

 Hubert Meronk – Członek Zarządu, 

 Michał Sobiech – Członek Zarządu, 

 Paweł Spławski – Członek Zarządu. 

 
 

5. Zasady rachunkowości 

 
 
5.1. Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie 

o jego zgodności ze standardami rachunkowości 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym 
instrumentów pochodnych, które wyceniane są do wartości godziwej.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w polskich złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano 
inaczej, podane są w tysiącach złotych (tys. zł). 

 
Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz ich interpretacjami („MSSF”) zatwierdzonymi przez 
Unię Europejską („UE”). Natomiast w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami i interpretacjami jest ono 
zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. 
zm.) („Ustawa o rachunkowości”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez UE standardów oraz związanych z nimi 
interpretacji za wyjątkiem wymienionych poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez UE 
bądź zostały zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Grupa nie skorzystała 
w okresie objętym sprawozdaniem z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały 
zatwierdzone przez UE, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. 

 

Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez UE, które Grupa zastosowała po raz pierwszy 
od 1 stycznia 2014 roku 

Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE weszły w życie po raz 
pierwszy od 1 stycznia 2014 roku: 
 

 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” - opublikowany przez RMSR w dniu 12 maja 2011 roku.  
MSSF 10 zastępuje wytyczne dotyczące konsolidacji zawarte w MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe 
sprawozdania finansowe” i SKI-12 „Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia” poprzez wprowadzenie 
jednolitego modelu konsolidacji dla wszystkich jednostek na podstawie kontroli, niezależnie od charakteru 
inwestycji (tj. tego, czy jednostka jest kontrolowana poprzez prawa głosu inwestorów czy poprzez inne ustalenia 
umowne powszechnie w jednostkach specjalnego przeznaczenia). Zgodnie z MSSF 10, kontrola opiera się na tym, 
czy inwestor posiada  

1) zdolność kontroli nad inwestycją,  

2) ekspozycję lub prawo do zmiennych zysków powstałych z jej zaangażowania w inwestycję,  

3) możliwość korzystania z jego kontroli nad inwestycją w celu wpłynięcia na wysokość zwrotu z inwestycji. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie miało znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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 MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” - opublikowany przez RMSR w dniu 12 maja 2011 roku. 
MSSF 11 wprowadza nowe regulacje rachunkowości w odniesieniu do wspólnych ustaleń umownych, zastępując 
MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”. Możliwość zastosowania metody konsolidacji proporcjonalnej 
w stosunku do jednostek współkontrolowanych została usunięta. Ponadto, MSSF 11 eliminuje wspólnie 
kontrolowane aktywa pozostawiając rozróżnienie na wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcie. Wspólne 
operacje są to wspólne ustalenia umowne, w których strony mają wspólną kontrolę nad prawami do aktywów 
i zobowiązań. Wspólne przedsięwzięcie jest to wspólne ustalenie umowne, w którym strony mają wspólną kontrolę 
nad prawami do aktywów netto. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie miało znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

 MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” - opublikowany przez RMSR w dniu 12 
maja 2011 roku. 
MSSF 12 wymaga dostarczenia zwiększonej informacji zarówno na temat jednostek objętych konsolidacją jak 
i jednostek nieobjętych konsolidacją, w których jednostka jest zaangażowana. Celem MSSF 12 jest dostarczanie 
informacji, tak aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogliby ocenić podstawę kontroli, ograniczenia 
narzucone na skonsolidowane aktywa i pasywa, ekspozycję na ryzyko wynikające z zaangażowania w strukturalne 
jednostki nieobjęte konsolidacją oraz zaangażowanie niekontrolujących posiadaczy udziałów w operacjach 
skonsolidowanych jednostek. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie miało znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

 MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (znowelizowany w roku 2011) - opublikowany przez RMSR w dniu 
12 maja 2011 roku.  
Wymagania dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych nie uległy zmianie i są zawarte w znowelizowanym 
MSR 27. Inne części MSR 27 zostały zastąpione przez MSSF 10. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

 MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” (znowelizowany w roku 2011) 
- opublikowany przez RMSR w dniu 12 maja 2011 roku. 
MSR 28 zmieniono w wyniku publikacji MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” oraz MSSF 
12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – objaśnienia na temat przepisów 
przejściowych - opublikowane przez RMSR w dniu 28 czerwca 2012 roku. 
Zmiany mają na celu dostarczenie dodatkowych objaśnień na temat przepisów przejściowych w MSSF 10, MSSF 11 
i MSSF 12 w taki sposób, aby ograniczyć wymogi przekształcenia danych porównawczych tylko do poprzedzającego 
okresu porównawczego. Wprowadzono również zmiany do MSSF 11 i MSSF 12 w celu eliminacji wymogów 
prezentowania danych porównawczych za okresy wcześniejsze niż bezpośrednio poprzedzający okres. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat 
udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – jednostki inwestycyjne - 
opublikowane przez RMSR w dniu 31 października 2012 roku. 
Zmiany wprowadzają zwolnienie z wymogu konsolidacji zgodnie z MSSF 10 oraz wymóg dla jednostek 
inwestycyjnych ujmowania poszczególnych jednostek zależnych w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
zamiast obowiązku ich konsolidacji. Zmiany wprowadzają również wymogi dotyczące ujawnień dla jednostek 
inwestycyjnych. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  
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 Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych - opublikowane przez RMSR w dniu 16 grudnia 2011 roku.  

Zmiany doprecyzowują zasady kompensowania i skupiają się na czterech głównych obszarach  

1) wyjaśnienie, na czym polega „posiadanie możliwego do wyegzekwowania prawa do przeprowadzania 
kompensaty”, 

2) jednoczesne przeprowadzanie kompensat i rozliczeń,  

3) kompensowanie zabezpieczeń, 

4) jednostka rozliczeniowa na potrzeby kompensat. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

 Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” – ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych - 
opublikowane przez RMSR w dniu 29 maja 2013 roku. 
Zmiany do MSR 36 dotyczą ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej aktywów, dla których dokonano odpisu 
z tytułu utraty wartości oraz w sytuacji kiedy wartość odzyskiwalna jest oparta na wartości godziwej pomniejszonej 
o koszty zbycia. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – nowacja instrumentów pochodnych i dalsze 
stosowanie rachunkowości zabezpieczeń - opublikowane przez RMSR w dniu 29 maja 2013 roku. 
Zmiany wprowadzają możliwość dalszego stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przypadku nowacji 
instrumentu pochodnego (wyznaczonego jako instrument zabezpieczający) w taki sposób, że jego stroną staje się 
kontrahent centralny, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie 

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian 
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zostały zatwierdzone do stosowania w UE, 
ale które nie weszły jeszcze w życie: 
 

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” opublikowane w dniu 12 grudnia 2013 roku. 
Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek 
do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie 
na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie 
księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich 
to nowe lub zmienione wymogi dotyczące:  

1) definicji „warunku nabycia uprawnień”, 

2) rozliczania zapłaty warunkowej w połączeniu przedsięwzięć, 

3) agregacji segmentów operacyjnych i uzgodnienia sumy aktywów segmentów sprawozdawczych do aktywów 
jednostki, 

4) wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań, 

5) proporcjonalnego przekształcenia skumulowanego umorzenia w modelu przeszacowania,  

6) definicji kluczowych członków kierownictwa. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” – opublikowane w dniu 12 grudnia 2013 
roku. 
Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek 
do Standardów (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności 
i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których F-200
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poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi 
dotyczące:  

1) znaczenia obowiązujących MSSF w MSSF 1, 

2) zakresu zwolnień dotyczących wspólnych przedsięwzięć, 

3) zakresu paragrafu 52 MSSF 13 (zwolnienie portfela),  

4) doprecyzowania relacji między MSSF 3 a MSR 40 dotyczącej klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych 
lub użytkowanych we własnym zakresie. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – programy określonych świadczeń: składki pracownicze - zostały 
opublikowane przez RMSR w dniu 21 listopada 2013 roku. 
Zmiany dotyczą zakresu zastosowania standardu do składek od pracowników lub osób trzecich płaconych na rzecz 
programów określonych świadczeń. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne 
od liczby przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych obliczanych jako stały procent wynagrodzenia). 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” - opublikowana przez RMSR w dniu 20 maja 2013 roku. 
KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. MSR 37 określa 
kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym z których jest wymóg posiadania obecnego obowiązku wynikającego 
z przeszłych zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że zdarzeniem skutkującym powstanie 
zobowiązania do uiszczenia opłaty jest działalność podlegająca opłacie określona w odpowiednich przepisach 
prawnych. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowej interpretacji. Zastosowanie niniejszej interpretacji nie będzie miało 
znaczącego wpływu na roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE  

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez 
RMSR, z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na 31 grudnia 
2014 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE: 
 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku jest standardem zastępującym MSR 39 
„Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”. 
MSSF 9 określa wymogi w zakresie ujmowania i wyceny, utraty wartości, zaprzestania ujmowania oraz 
rachunkowości zabezpieczeń.  

Klasyfikacja i wycena - MSSF 9 wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów finansowych, która uzależniona 
jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz modelu biznesowego związanych z danymi aktywami. 

Utrata wartości - MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości ustalanej w oparciu o oczekiwane straty, który 
wymaga bieżącego ujmowania oczekiwanych strat kredytowych. W szczególności, nowy standard wymaga, 
aby jednostki ujmowały oczekiwane straty kredytowe w momencie kiedy instrumenty finansowe są ujmowane po 
raz pierwszy oraz ujmowały wszelkie oczekiwane straty z całego okresu życia instrumentów w szybszy 
niż dotychczas sposób. 

Rachunkowość zabezpieczeń - MSSF 9 wprowadza zreformowany model rachunkowości zabezpieczeń, 
z rozszerzonymi wymaganiami w zakresie ujawnień dotyczących zarządzania ryzykiem. Nowy model stanowi 
znaczącą zmianę rachunkowości zabezpieczeń, która ma na celu dostosowanie zasad rachunkowości w tym 
zakresie do praktycznej działalności zarządzania ryzykiem.  

Własne ryzyko kredytowe - MSSF 9 usuwa zmienność wyniku finansowego, powodowaną przez zmiany własnego 
ryzyka kredytowego zobowiązań wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej. 

W przypadku MSSF 9, zastosowanie tego standardu w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych 
oraz zasad tworzenia odpisów na utratę wartości instrumentów finansowych będzie miało znaczący wpływ 
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na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy. Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu 
wprowadzenia MSSF 9 na wyniki finansowe.  

 

 Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – 
obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe opublikowane przez RMSR w dniu 16 grudnia 2011 roku. 
Zmiana odracza w czasie obowiązkowy dzień wejścia w życie, z 1 stycznia 2013 roku na 1 stycznia 2015 roku. 
Zmiany również zwalniają z obowiązku przekształcania danych porównawczych w sprawozdaniach finansowych 
w związku z zastosowaniem MSSF 9. Zwolnienie to było pierwotnie dostępne tylko dla jednostek, które 
zdecydowały się na zastosowanie MSSF 9 przed rokiem 2012. Zamiast tego wymagane są dodatkowe ujawnienia na 
temat skutków przejścia na nowe standardy, sporządzone w taki sposób, aby pomóc inwestorom w zrozumieniu 
wpływu początkowego zastosowania MSSF 9 na klasyfikację i wycenę instrumentów finansowych. 

W przypadku MSSF 9, zastosowanie tego standardu w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych 
oraz zasad tworzenia odpisów na utratę wartości instrumentów finansowych będzie miało znaczący wpływ 
na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy. Grupa jest w trakcie analizy i oszacowania wpływu 
wprowadzenia MSSF 9 na wyniki finansowe.  

 

 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” opublikowany przez RMSR w dniu 30 stycznia 2014 roku. 
Standard ten ma na celu umożliwienie podmiotom stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują 
odroczone salda z działalności regulacyjnej zgodnie z ich poprzednimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, 
kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie będzie miało znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - opublikowany przez RMSR w dniu 28 maja 2014 roku. 
Standard ten określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, oraz wprowadza wymóg dostarczenia bardziej 
szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz 
wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów 
z klientami (główne wyjątki dotyczą umów leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów 
ubezpieczeniowych). Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, 
aby odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz klientów w kwocie, która odzwierciedla wysokość 
wynagrodzenia (tj. płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za towary lub usługi. 
Standard dostarcza również wytyczne ujmowania transakcji, które nie były szczegółowo regulowane przez 
dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacje umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyjaśnienia 
na temat ujmowania umów wieloelementowych. 

Grupa przeanalizowała wymogi nowego standardu. Jego zastosowanie nie będzie miało znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego 
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem - opublikowane w dniu 11 września 2014 roku. 
Zmiany mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF 10 oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku 
lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego 
czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych 
jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – jednostki 
inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji - opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku. 
Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 28 wprowadzają wyjaśnienia w odniesieniu do rozliczania jednostek 
inwestycyjnych. Zmiany dostarczają także, w szczególnych okolicznościach, pewne zwolnienia w tym aspekcie. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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 Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach - 
opublikowane przez RMSR w dniu 6 maja 2014 roku. 
Zmiany dostarczają nowe wskazówki w zakresie sposobu rozliczania nabycia udziałów we wspólnych operacjach  
mającego formę przedsięwzięcia. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – inicjatywa w odniesieniu do ujawnień – opublikowane 
w dniu 18 grudnia 2014 roku. 
Zmiany do MSR 1 mają na celu zachęcanie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu określenia, 
jakie informacje podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki. Na przykład, zmiany określają jasno, 
że istotność ma zastosowanie do całości sprawozdania finansowego oraz że włączanie nieistotnych informacji 
może zmniejszyć przydatność ujawnień w sprawozdaniu finansowym.  

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – wyjaśnienia na temat 
akceptowalnych metod amortyzacji - opublikowane przez RMSR w dniu 12 maja 2014 roku. 
Zmiany precyzują, że stosowanie metod opartych na przychodach do obliczania amortyzacji środka trwałego nie 
jest właściwe, ponieważ przychody uzyskane z działalności, która obejmuje wykorzystanie aktywów, na ogół 
odzwierciedla czynniki inne niż konsumowanie korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika 
aktywów. Zmiany precyzują również, że przyjęcie przychodu jako podstawy pomiaru zużycia korzyści 
ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów niematerialnych jest co do zasady uważane 
za nieodpowiednie. Dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej zasady w ściśle określonych okolicznościach. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – rolnictwo: uprawy roślinne - 
opublikowane przez RMSR w dniu 30 czerwca 2014 roku. 
Zmiany włączają uprawy roślinne, które są wykorzystywane wyłącznie w celu wzrostu produktów, w zakres MSR 16 
i w związku z tym powinny być rozliczane w taki sam sposób jak rzeczowe aktywa trwałe. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 

 Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – metoda praw własności w jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych - opublikowane przez RMSR w dniu 12 sierpnia 2014 roku. 
Zmiany mają na celu przywrócenie metody praw własności jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji 
w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych wykazywanych 
w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tym standardzie. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – opublikowane w dniu 25 września 2014 
roku. 
Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek 
do standardów (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności 
i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których 
poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Poprawki zawierają nowe lub zmienione wymogi dotyczące:  
1) zmiany w metodach zbycia, 
2) kontraktów usługowych, 
3) zastosowania poprawek do MSSF 7 w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych, 
4) stopy dyskonta: emisje na rynkach regionalnych, 
5) ujawniania informacji „w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego”. 

Grupa przeanalizowała zmiany wprowadzone w tych standardach. Zmiany nie będą miały znaczącego wpływu 
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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Okres i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i zawiera 
dane porównawcze: 

 dla pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2013 roku, 

 dla pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z pozostałych całkowitych 
dochodów, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania 
z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

Kontynuacja działalności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez jednostki wchodzące w skład Grupy w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31 grudnia 2014 
roku. 

Zarząd Banku nie stwierdza, na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, istnienia faktów 
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez jednostki wchodzące 
w skład Grupy w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania 
bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

 

Działalność zaniechana 

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła 
działalność zaniechana. 

 

Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Banku oraz sprawozdania finansowe 
jego jednostek zależnych. Zostały one sporządzone za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku. 

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF, 
sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, w oparciu 
o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. 
W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym przychody i koszty, niezrealizowane zyski 
oraz zyski i straty wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są 
eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości. 

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę 
dominującą do dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, 
gdy jednostka dominująca sprawuje władzę nad jednostką zależną, z tytułu swojego zaangażowania w jednostkę 
zależną jednostka dominująca podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych 
wyników finansowych oraz posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką zależną 
do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. 

 

 

5.2. Profesjonalny osąd 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, 
oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

 
Utrata wartości aktywów finansowych 

Grupa ocenia, czy wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika/grupy aktywów 
finansowych. Poprzez przesłanki utraty wartości rozumie się zdarzenia lub grupy zdarzeń, które miały miejsce po dacie 
początkowego ujęcia składnika/grupy aktywów, a które wskazują, iż mogło nastąpić obniżenie przyszłych 
oczekiwanych przepływów pieniężnych ze składnika aktywów lub grupy aktywów. W momencie rozpoznania 
przesłanek utraty wartości dokonuje się oszacowania odpisów z tytułu utraty wartości. 

Więcej informacji na temat utraty wartości aktywów finansowych zostało zaprezentowanych w notach 5.5.7, 13, 20 
i 23. 
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Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie 
osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych 
w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.  

Więcej informacji na temat aktywów z tytułu podatku odroczonego przedstawiono w nocie 16. 

 

Klasyfikacja umów leasingowych  

Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko 
i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena 
ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. Szczegółowe informacje na temat umów leasingowych zawarto 
w notach 37 i 38. 

 

 

5.3. Niepewność szacunków 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące 
na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów 
i zobowiązań w następnym roku obrotowym.  

Dokonywane przez Grupę szacunki oraz założenia są poddawane bieżącym przeglądom. Korekty szacunków 
rozpoznaje się w tym okresie, w którym dokonano zmiany szacunków, jeżeli korekty dotyczą tylko tego okresu. 
Natomiast, jeżeli korekty wpływają zarówno na okres, w którym dokonano zmiany, jak i na przyszłe okresy są one 
rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany oraz w okresach przyszłych. 
 

Wartość godziwa instrumentów finansowych 

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych ujmowanych w bilansie w wartości godziwej, dla których 
nie identyfikuje się aktywnego rynku, wycenę przeprowadza się w oparciu o powszechnie stosowane techniki wyceny 
w maksymalnym stopniu bazując na obserwowalnych w otoczeniu rynkowym danych wejściowych i profesjonalnym 
osądzie. Stosowane techniki wyceny i dane wejściowe podlegają regularnej weryfikacji.  

Sposób ustalenia wartości godziwej poszczególnych instrumentów finansowych i ich wartości bilansowe 
przedstawiono w nocie 36 

Poniższa tabela prezentuje wpływ zmiany rynkowych stóp procentowych o + 1 p.b./- 1 p.b. na wartość godziwą 
instrumentów finansowych ujmowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej: 

 

 
 
Utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości 
składnika/grupy aktywów finansowych.  

 

-1 p.b. +1 p.b. -1 p.b. +1 p.b.

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne 

do sprzedaży 
(106) 106 (91) 91 

Aktywa finansowe i zobowiązania 

finansowe przeznaczone do obrotu
(5) 5 (7) 7 

31 grudnia 2014

Stan na

31 grudnia 2013

Stan na
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Poniższa tabela prezentuje szacunkowy wpływ zmiany wartości bieżącej szacowanych przepływów pieniężnych 
na zmianę kosztów odpisów z tytułu utraty wartości dla składników pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” 
analizowanych indywidualnie. 

 

 
 
Wartość godziwa zabezpieczeń udzielonych kredytów 

Wartość godziwą zabezpieczeń udzielonych kredytów ustala się w oparciu o techniki wyceny oraz analizę rynku 
nieruchomości. Lista przyjmowanych przez Grupę zabezpieczeń oraz ich wartość godziwa (w przypadku zabezpieczeń 
hipotecznych) zostały przedstawione w nocie 46.1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

W Grupie przyjmuje się następujące podstawowe zasady wyceny wartości dla najczęściej stosowanych rodzajów 
zabezpieczeń: 

 

 

  

scenariusz +10 % scenariusz -10 % scenariusz +10 % scenariusz -10 %

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Szacunkowa zmiana odpisów (2 098) 3 015 (3 080) 4 408 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Lp. Rodzaj zabezpieczenia Ogólne zasady dokonywania wyceny wartości

wycena nieruchomości dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę, sporządzona dla 

celów związanych z zabezpieczeniem lub

dokument potwierdzający nabycie nieruchomości lub przedwstępna umowy sprzedaży, 

w przypadku finansowania celów mieszkaniowych dla osób fizycznych

wycena ruchomości dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę, sporządzona dla celów 

związanych z zabezpieczeniem lub

polisa ubezpieczeniowa - w przypadkach, gdy rzeczy ruchome występują w powszechnym 

obrocie rynkowym lub

cena zakupu - w przypadkach, gdy rzeczy ruchome są nowe, zakupione na rynku, 

charakteryzuje je płynność rynkowa

cena zakupu, po jej zweryfikowaniu z cenami giełdowymi /rynkowymi /komisowymi lub

polisa ubezpieczeniowa, po jej zweryfikowaniu z cenami 

giełdowymi/rynkowymi/komisowymi lub

udokumentowana cena giełdowa/rynkowa/komisowa rzeczy

dochody poręczyciela muszą kształtować się na poziomie zbliżonym do dochodów 

wnioskodawcy lub

jeżeli poręczyciel nie spełnia wymogów określonych powyżej do ustalenia wartości 

zabezpieczenia przyjmuje się taką kwotę, jaką przy uwzględnianiu sytuacji majątkowej 

poręczyciela mógłby on uzyskać w Banku jako kredytobiorca lub

w przypadku poręczenia podmiotu jako zabezpieczenie przyjmowane jest wyłącznie

w przypadku, gdy łączna kwota poręczenia udzielonego przez poręczyciela jednemu 

dłużnikowi nie przekroczy 15% aktywów netto poręczyciela, pomniejszonych o należne,

lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych

i spółdzielni

5
przelew wierzytelności

z umowy

wartość netto towarów lub usług, bez podatku VAT, uwzględniając indywidualne warunki 

umowy/kontraktu, w tym terminy płatności, tryb zgłaszania i załatwiania reklamacji, 

zabezpieczenie realizacji umowy

6 ubezpieczenie

w przypadku ubezpieczeń na życie suma ubezpieczenia powinna pokrywać kwotę kredytu, 

natomiast w przypadku ubezpieczeń od utraty pracy suma ubezpieczenia na jedno 

zdarzenie ubezpieczeniowe powinna stanowić wyższą z kwot: równowartość 6 rat kredytu, 

lub kwotę 9 tys. zł. Zakres ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

z tytułu polisy ubezpieczeniowej podlega każdorazowo akceptacji Banku

4
poręczenia lub poręczenia 

wekslowe 

1 hipoteka na nieruchomości

2

przewłaszczenie, zastaw 

rejestrowy, zastaw zwykły na 

rzeczy ruchomej stanowiącej 

środek trwały

3

przewłaszczenie, zastaw 

rejestrowy, zastaw zwykły na 

rzeczy ruchomej stanowiącej 

majątek obrotowy
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Okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 

Szacując długość okresu użytkowania poszczególnych rodzajów rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych uwzględniane są m.in.:  

 dotychczasowe przeciętne okresy użytkowania, odzwierciedlające tempo zużycia fizycznego, intensywności 
wykorzystania, itp.,  

 utratę przydatności z przyczyn technologicznych,  

 okres sprawowania kontroli nad składnikiem aktywów oraz prawne i inne ograniczenia okresu użytkowania,  

 zależność okresu użytkowania składników aktywów od okresu użytkowania innych aktywów,  

 inne okoliczności mające wpływ na okres użytkowania tego rodzaju aktywów.  

W przypadku, gdy okres korzystania ze składnika aktywów wynika z tytułów umownych, okres użytkowania odpowiada 
okresowi wynikającemu z tych tytułów umownych, bądź też w sytuacji, kiedy szacowany okres jest krótszy, przyjmuje 
się szacowany okres użytkowania. 

Grupa corocznie weryfikuje przyjęte okresy użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych na podstawie 
bieżących szacunków. Szczegółowe informacje dotyczące okresów użytkowania aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych zawarto w nocie 5.5.9. i 5.5.10. 

Poniższa tabela prezentuje wpływ na skonsolidowane koszty Grupy zmiany długości okresu użytkowania o +/- 1 rok dla 
największych grup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych podlegających amortyzacji. 

 

 

 
Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (programy określonych świadczeń) 

Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe wyliczana jest przez aktuariusza metodą aktuarialną jako wartość obecna 
przyszłych zobowiązań Grupy wobec pracowników według stanu zatrudnienia i płac na dzień aktualizacji. Wyliczenie 
rezerw oparto na szeregu założeń co do stóp dyskontowych, prognozowanych podwyżek wynagrodzenia, rotacji 
pracowników, wskaźnika umieralności i innych. Wszystkie założenia są weryfikowane na koniec roku obrotowego.  

Wielkości bilansowe utworzonych rezerw przedstawiono w nocie 33. 

Wpływ zmiany stopy dyskonta oraz stopy wzrostu wynagrodzeń na zmiany wartości rezerwy na odprawy emerytalno-
rentowe został przedstawiony w poniższej tabeli: 
 

 

  

scenariusz + 1 rok scenariusz - 1 rok scenariusz + 1 rok scenariusz - 1 rok

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Budynki i budowle (21) 25 (15) 16 

Urządzenia i maszyny (965) 1 438 (787) 1 208 

Ulepszenia w obcych obiektach (362) 529 (353) 513 

Wyposażenie (487) 686 (542) 806 

Koszty zakończonych prac rozwojowych (163) 269 (75) 113 

Autorskie prawa majątkowe, licencje

i oprogramowanie
(1 399) 2 282 (1 741) 2 934 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

scenariusz 

+0,5 p.p.

scenariusz

-0,5 p.p.

scenariusz 

+0,5 p.p.

scenariusz

-0,5 p.p.

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

stopa dyskontowa (36) 40 (44) 49 

stopa wzrostu wynagrodzeń 40 (37) 49 (45)

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
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5.4. Zmiana szacunków 
W bieżącym okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym Grupa nie zmieniała istotnie wielkości szacunkowych, 
które mogły mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe okresu bieżącego lub okresów przyszłych.  

 

 
5.5. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości 

 

5.5.1. Początkowe ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych 

Grupa ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej, wtedy i tylko wtedy, gdy staje się stroną umowy tego instrumentu. 

Grupa decyduje o klasyfikacji aktywa finansowego w momencie jego początkowego ujęcia. 

Aktywa i zobowiązania finansowe objęte zakresem MSR 39 klasyfikuje się do następujących kategorii: 

 aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (do tej kategorii zalicza 
się aktywa lub zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, a także aktywa 
i zobowiązania finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy), 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, 

 pożyczki i należności, 

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, 

 pozostałe zobowiązania finansowe. 

W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wycenia się według 
wartości godziwej, powiększonej, w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego niekwalifikowanych 
do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być 
bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego.  

Wszystkie standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży składnika aktywów finansowych ujmuje się pozabilansowo 
na dzień zawarcia transakcji tj. na dzień, w którym Grupa zobowiązuje się zakupić składnik aktywów finansowych. 
Natomiast w dniu realizacji transakcji składnik aktywów finansowych wprowadza się do ewidencji bilansowej. 
Standaryzowana transakcja kupna lub sprzedaży polega na kupnie lub sprzedaży składnika aktywów finansowych 
zgodnie z umową, której warunki wymagają dostarczenia składnika aktywów w okresie wynikającym ze zwykle 
obowiązujących regulacji lub konwencji przyjętych na danym rynku. 

 

5.5.2. Późniejsza wycena aktywów i zobowiązań finansowych 

 

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pochodne instrumenty finansowe ujmowane są w wartości godziwej. Instrumenty pochodne posiadające na dzień 
wyceny dodatnią wartość godziwą wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa, 
zaś instrumenty posiadające ujemną wartość z wyceny – jako zobowiązania. Zmiany wartości godziwej pochodnych 
instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, wykazuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, 
w pozycji “Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik 
z pozycji wymiany”. 

 

Pozostałe aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu obejmują instrumenty finansowe nabyte w celu sprzedaży 
lub odkupienia w krótkim czasie lub są częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie, 
i co do których istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie. Inne niż pochodne instrumenty 
finansowe aktywa i zobowiązania finansowe zakwalifikowane jako przeznaczone do obrotu ujmowane są 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej odnoszone są 
do skonsolidowanego rachunku zysków i strat, w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany”. Przychody oraz koszty z tytułu odsetek 
ujmowane są odpowiednio w pozycji „Przychody z tytułu odsetek” albo „Koszty z tytułu odsetek”. 
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa 
finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie zapadalności, które Grupa 
zamierza i jest w stanie utrzymać do terminu zapadalności, inne niż: 

 aktywa finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy przy początkowym ujęciu, 

 aktywa finansowe zaklasyfikowane do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

 aktywa finansowe spełniające definicję „pożyczek i należności”. 

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności są wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.  

Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej jest ujmowane w rachunku 
zysków i strat w pozycji „Przychody z tytułu odsetek”. Straty z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków 
i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

 

Metoda efektywnej stopy procentowej to metoda naliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów 
finansowych lub zobowiązania finansowego (albo grupy aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych) oraz 
przypisania przychodów lub kosztów odsetkowych do odpowiednich okresów. Efektywna stopa procentowa jest stopą, 
która dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie 
do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym – do bilansowej 
wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej Bank 
dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu 
finansowego, jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów. 
Wyliczenie obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy prowizje i punkty stanowiące integralną 
część efektywnej stopy procentowej, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie lub dyskonta. 

W przypadku rozliczania prowizji i opłat oraz niektórych kosztów zewnętrznych związanych z nabyciem lub 
wytworzeniem instrumentu finansowego, w przypadku instrumentów z ustalonym harmonogramem przepływów, 
dla których ze względów technicznych lub merytorycznych nie można zastosować metody efektywnej stopy 
procentowej Bank stosuje metody uproszczone, których wyniki nie różnią się istotnie od wyników kalkulacji opartej 
o metodę efektywnej stopy procentowej. 

 

Pożyczki i należności 

Do kategorii pożyczek i należności zalicza się aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi 
lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku, inne niż:  

 aktywa finansowe, które Grupa zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie, które kwalifikuje się jako 
przeznaczone do obrotu i te, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy, 

 aktywa finansowe wyznaczone przez Grupę przy początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży, lub 

 aktywa finansowe, gdzie Grupa może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego 
powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży. 

Po ujęciu początkowym pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody 
efektywnej stopy procentowej. Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej 
ujmuje się w pozycji „Przychody z tytułu odsetek” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Straty z tytułu utraty 
wartości pozycji innych niż „Pozostałe aktywa” są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji 
„Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 
zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych kategorii 
aktywów. 

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej, a zyski i straty 
z tytułu zmiany wartości godziwej ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach (pozostałe całkowite dochody 
skumulowane są w pozycji kapitału „Kapitał z aktualizacji wyceny”). Kapitał z aktualizacji wyceny podlega rozliczeniu 
do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży składnika aktywów bądź wystąpienia utraty jego 
wartości, gdzie skumulowane zyski i straty ujmowane są w pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach 
finansowych”.  
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W przypadku instrumentów dłużnych, przychody odsetkowe, dyskonto lub premia rozliczane w czasie 
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 
w pozycji „Przychody z tytułu odsetek”. Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych są wykazywane 
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w momencie ustanowienia prawa do otrzymania płatności w pozycji 
„Przychody z dywidend”. 

Jeśli nie można ustalić wartości godziwej instrumentów kapitałowych, to wówczas aktywa te są ujmowane według 
kosztu nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznawane są 
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości” 
i nie podlega odwróceniu. 

 

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Zobowiązania finansowe inne niż wycenianie w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku 
zysków i strat wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy 
procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przepływów pieniężnych, a więc 
także rzetelnie ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty. 

 

Gwarancje finansowe 

Zgodnie z MSR 39 gwarancje finansowe to takie umowy, które zobowiązują Grupę, jako ich wystawcę, do dokonania 
określonych płatności rekompensujących posiadaczowi stratę, jaką poniesie z powodu niedokonania przez 
określonego dłużnika płatności w przypadającym terminie zgodnie z warunkami instrumentu dłużnego. Umowy 
gwarancji finansowych w momencie ich początkowego ujęcia wyceniane są w wartości godziwej skorygowanej 
o koszty transakcji, które można bezpośrednio przyporządkować czynności wystawienia gwarancji. W terminie 
późniejszym zobowiązania te są ujmowane według wyższej z dwóch wartości: najlepszego szacunku wydatków 
koniecznych do uregulowania bieżących zobowiązań na dzień bilansowy oraz wartości ujętej pierwotnie pomniejszonej 
o odpisy amortyzacyjne ujęte zgodnie z MSR 18. 

 

5.5.3. Przekwalifikowanie aktywów finansowych 

Grupa może przekwalifikować niebędący instrumentem pochodnym składnik aktywów z kategorii przeznaczonych 
do obrotu do kategorii pożyczek i należności, jeżeli nie jest już dłużej utrzymywany w celu sprzedaży lub odkupienia 
w krótkim czasie. Aby składnik aktywów finansowych mógł być przekwalifikowany, musi spełniać warunki wynikające 
z definicji pożyczek i należności oraz Grupa musi mieć intencję i możliwość utrzymywania składnika aktywów 
finansowych w dającej się przewidzieć przyszłości lub do upływu terminu zapadalności. 

Przekwalifikowane aktywa finansowe ujmowane są w wartości godziwej na moment reklasyfikacji. W przypadku 
przekwalifikowania z kategorii aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie zyski i straty ujęte już 
w rachunku zysków i strat, nie ulegają odwróceniu. Wartość godziwa składnika aktywów w momencie 
przekwalifikowania staje się nowym zamortyzowanym kosztem. 

W przypadku aktywów finansowych przekwalifikowanych z kategorii dostępnych do sprzedaży do kategorii aktywów 
finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności lub kategorii pożyczek i należności (o ile aktywa te spełniają 
kryteria klasyfikacji do powyższej kategorii), wszelkie zyski i straty związane z takim składnikiem aktywów, które 
poprzednio odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny, ujmuje się w następujący sposób: 

 w przypadku składnika aktywów z określonym terminem zapadalności, skumulowane zyski lub straty ujęte 
w kapitale z aktualizacji wyceny do dnia przekwalifikowania amortyzuje się i ujmuje w skonsolidowanym rachunku 
zysków i strat przez okres pozostały do terminu zapadalności przy zastosowaniu metody efektywnej stopy 
procentowej, 

 w przypadku składnika aktywów o nieokreślonym terminie zapadalności, skumulowane zyski i straty pozostają 
w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży lub wyzbycia się go w inny sposób, kiedy to ujmuje się je 
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 

 

5.5.4. Wyłączenie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

 

Aktywa finansowe 

Grupa wyłącza składnik aktywów finansowych (lub część składnika aktywów finansowych, lub część grupy podobnych 
aktywów finansowych) ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy: 

 wygasły prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych, 
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 Grupa przeniosła prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów lub zobowiązała się 
do przekazania otrzymanych przepływów pieniężnych bez zbędnej zwłoki stronie trzeciej na zasadzie 
pośredniczenia w transakcji i: 

(a) przeniosła zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane ze składnikiem aktywów, lub 

(b) nie przeniosła ani nie zachowała zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem 
składnika aktywów, ale przeniosła kontrolę nad składnikiem aktywów finansowych. 

W przypadku, gdy Grupa przeniosła swoje prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów 
lub zobowiązała się do pośredniczenia w transakcji, ale nie przeniosła ani nie zachowała zasadniczo całego ryzyka 
i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem składnika aktywów, ani też wyżej wymienione przeniesienie 
nie spowodowało przeniesienia kontroli nad składnikiem aktywów, wówczas ten składnik aktywów jest ujmowany 
w stopniu, w jakim Grupa utrzymuje zaangażowanie w składnik aktywów. 

Zaangażowanie w składnik aktywów, które przyjmuje formę gwarancji, jest wyceniane według niższej z dwóch 
wartości: wartości bilansowej składnika aktywów oraz maksymalnej kwoty, którą Grupa może być zobowiązana 
zapłacić za ten składnik aktywów. 

 

Zobowiązania finansowe 

Grupa wyłącza ze swojego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe, kiedy 
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.  

Zastąpienie dotychczasowego instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach, dokonywane 
pomiędzy tymi samymi podmiotami, Grupa ujmuje jako wygaśnięcie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie 
nowego zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego 
zobowiązania finansowego Grupa ujmuje jako wygaśnięcie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. 
Powstającą z tytułu zamiany różnicę odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w skonsolidowanym rachunku 
zysków i strat. 

 

5.5.5. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu/odsprzedaży oraz umowy pożyczek papierów wartościowych 

Papiery wartościowe sprzedane z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu repo, sell buy back) nie są 
wyłączane z bilansu pod warunkiem zachowania przez Grupę zasadniczo całości ryzyk i korzyści wynikających z danego 
aktywa. Zobowiązania wobec kontrahenta ujmuje się jako „Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu”. 

W przypadku transakcji zakupu papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży (reverse repo, buy 
sell back), w przypadku których kontrahent zachowuje zasadniczo całość ryzyk i korzyści dotyczących papierów 
wartościowych, należności z tytułu zawartych transakcji ujmowane są jako „Należności z tytułu zakupionych papierów 
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu”. 

Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zakupu papierów 
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży wyceniane są według zamortyzowanego kosztu metodą 
efektywnej stopy procentowej, natomiast papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji sprzedaży 
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu podlegają wycenie według zasad określonych dla poszczególnych portfeli 
papierów wartościowych. 

Różnica między ceną sprzedaży i odkupu jest traktowana jako koszty/przychody odsetkowe i rozliczana w czasie 
trwania umowy z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. 

W przypadku sprzedaży papierów wartościowych zakupionych z udzielonym przyrzeczeniem odsprzedaży 
zobowiązanie odzwierciedlające obowiązek ich zwrotu jest ujmowane w pozycji „Zobowiązania finansowe wyceniane 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat”. 

 

5.5.6. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwa stanowi cenę, którą Grupa otrzymałaby za sprzedaż składnika aktywów lub zapłaciłaby 
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku 
na dzień wyceny. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych notowanych na aktywnym zorganizowanym rynku finansowym jest 
ustalana poprzez odniesienie do bieżącej ceny kupna – dla składnika aktywów, lub bieżącej ceny sprzedaży – 
dla zaciągniętego zobowiązania.  

Wartość godziwa instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek jest ustalana przy zastosowaniu 
różnych technik wyceny, gdzie Grupa maksymalizuje wykorzystanie obserwowalnych danych wejściowych, 
np. oszacowania ceny instrumentu finansowego, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie 
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regulowanym ceny nie różniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego albo cen składników złożonego 
instrumentu finansowego lub oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie 
uznanych za poprawne. 

Wartość godziwa dla poszczególnych pozycji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, oraz sposoby jej 
szacowania zostały opisane szczegółowo w nocie 36 

 

5.5.7. Utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły 
wartość, a strata z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne dowody 
utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów 
(„zdarzenie powodujące stratę”), a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe 
przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których 
wiarygodne oszacowanie jest możliwe. Do obiektywnych dowodów utraty wartości należą np. znaczące trudności 
finansowe dłużnika, niespłacenie lub zaleganie ze spłacaniem odsetek lub nominału, wysokie prawdopodobieństwo 
upadłości lub innej reorganizacji finansowej dłużnika, obserwowane dane wskazujące na możliwy do zmierzenia 
spadek oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. 

 

Przesłanki utraty wartości ekspozycji indywidualnie istotnych dzieli się na dwie grupy: 

1) Ilościowe (obligatoryjne): 

a) opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej przekracza 90 dni, 

b) w przypadku sektora rządowego i samorządowego opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej 
przekracza 30 dni, 

c) ekspozycja klasyfikowana jest do grupy „zagrożone” (tj. kategorie ryzyka „poniżej standardu”, „wątpliwe”, 
„stracone”), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 
związane z działalnością banków. 

2) Jakościowe: 

a) Kryteria twarde (obligatoryjne): 

- wniosek (w tym wniosek banku) o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego, upadłościowego 
lub naprawczego wobec kontrahenta (dłużnika), 

- kwestionowanie bilansowej ekspozycji kredytowej przez kontrahenta na drodze postępowania sądowego, 

- wypowiedzenie umowy kredytowej/pożyczki,  

- umorzenie części kredytu/pożyczki, układ, ugoda. 

b) Kryteria miękkie (czynniki podlegające ocenie eksperckiej analityka dokonującego oceny): 

- uzyskanie informacji o wszczęciu postępowania upadłościowego, bankructwie lub innej reorganizacji 
finansowej kontrahenta, 

- wysokie prawdopodobieństwo upadłości lub innej reorganizacji finansowej kontrahenta, 

- nieznane miejsca pobytu i nieujawniony majątek kontrahenta, 

- zanik aktywnego rynku na daną bilansową ekspozycję kredytową ze względu na trudności finansowe, 

- opóźnienia lub brak spłat rat kapitałowych lub odsetkowych w okresie ostatnich 3 miesięcy, 

- przegrana istotna sprawa sporna mogąca spowodować istotne straty, 

- uzyskanie informacji o problemach finansowych kontrahenta (np. obniżenie dochodów, wzrost zadłużenia, 
niespłacanie zadłużenia w innych instytucjach), 

- znaczące trudności finansowe kontrahenta (na podstawie negatywnej oceny sytuacji finansowej 
kontrahenta dokonanej w procesie monitoringu), 

- restrukturyzacja zadłużenia, 

- znaczące pogorszenie wyników analizy ratingowej lub scoringowej (np. do kategorii, przy której klient 
nie otrzymałby kredytu/pożyczki w ogóle lub na pierwotnych warunkach z momentu podpisania umowy 
lub otrzymałby kredyt/pożyczkę w niższej kwocie), 

- obniżenie przez uznaną i powszechnie akceptowaną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej 
(agencję ratingową) ratingu kontrahenta, ratingu kraju lub ratingu jakichkolwiek papierów dłużnych 
emitowanych przez kontrahenta, 

- występowanie zajęć na rachunkach kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, 
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- utrata rynków zbytu lub znaczących klientów, 

- negatywne zmiany czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na branżę, w której działa 
kredytobiorca/pożyczkobiorca, 

- niedotrzymanie innych istotnych warunków umowy, skutkujące spadkiem oszacowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, 

- negatywne zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej czy strukturze kierownictwa, 

- zmiana przepisów prawa mających negatywny wpływ na funkcjonowanie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, 

- znaczący spadek cen rynkowych zabezpieczeń ekspozycji, 

- niedostarczenie przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę dokumentów dotyczących jego sytuacji ekonomiczno-
finansowej, 

- inne, o ile mogą wpłynąć na przewidywane przepływy pieniężne. 

Natomiast dla kredytów indywidualnie nieistotnych podlegających analizie grupowej Grupa identyfikuje następujące 
przesłanki utraty wartości: 

1) Ilościowe (obligatoryjne): 

a) opóźnienie w spłacie raty kapitałowej lub odsetkowej przekracza 90 dni,  

b) wypowiedzenie umowy kredytu/pożyczki, 

c) ekspozycja ma charakter wyłudzenia (fraud), 

d) ekspozycja podlega restrukturyzacji, 

e) ekspozycje objęte procesem windykacji, 

f) uzyskanie przez Grupę informacji o zdarzeniu mogącym mieć wpływ na przewidywane przepływy pieniężne, 

g) ekspozycja klasyfikowana jest do grupy „zagrożone” (tj. kategorie ryzyka „poniżej standardu”, „wątpliwe”, 
„stracone”), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 
związane z działalnością banków.  

2) Kryteria miękkie (czynniki podlegające ocenie eksperckiej): 

a) zanik aktywnego rynku na wybraną grupę ekspozycji kredytowych ze względu na trudności finansowe 
kontrahentów (np. znaczne pogorszenie sytuacji finansowej emitentów spowodowało spadek obrotu 
wybranymi rodzajami aktywów, skutkujący brakiem możliwości wiarygodnego ustalenia ceny aktywów), 

b) obserwowane dane wskazują na możliwy do zmierzenia spadek oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych związanych z grupą bilansowych ekspozycji kredytowych od momentu początkowego ich ujęcia, 
mimo że nie można jeszcze ustalić spadku dotyczącego pojedynczego składnika grupy, w tym: 

- negatywne zmiany statusu płatności kontrahentów w grupie (np. zwiększona ilość opóźnionych płatności 
lub zwiększona liczba posiadaczy kart kredytowych, którzy osiągnęli limit kredytowy i spłacają miesięczną 
kwotę minimalną), lub 

- krajowa lub lokalna sytuacja gospodarcza, która ma związek z niespłacaniem ekspozycji kredytowych 
w grupie (np. wzrost wskaźnika bezrobocia w obszarze geograficznym kontrahenta, w przypadku kredytów 
hipotecznych, spadek cen nieruchomości w danym regionie lub niekorzystne zmiany w kondycji branży, 
która dotyczy kontrahentów w grupie). 

 

Należności od innych banków oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom 

W przypadku należności od innych banków oraz kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według 
zamortyzowanego kosztu metodą efektywnej stopy procentowej, Grupa w pierwszej kolejności rozważa, czy istnieją 
obiektywne dowody utraty wartości pojedynczych składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, 
a także łącznie w przypadku aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. W przypadku stwierdzenia, 
że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, 
niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, składnik ten jest włączany do grupy aktywów finansowych 
o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie oceniany pod względem utraty wartości. Aktywa oceniane 
indywidualnie pod względem utraty wartości, w przypadku których Grupa dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu 
utraty wartości lub postanawia taki odpis dalej ujmować, nie są uwzględniane w łącznej ocenie utraty wartości. 

Jeżeli istnieją dowody, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości, to kwota odpisu aktualizującego równa się 
różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat kredytowych). Wartość bilansową składnika aktywów obniża się poprzez 
zastosowanie rachunku rezerw i kwota straty ujmowana jest w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach 
aktualizujących z tytułu utraty wartości”.  
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W przypadku aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości, przychody odsetkowe są 
ujmowane przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych 
dla celów oszacowania straty z tytułu utraty wartości. Kredyty wraz z dotyczącymi ich odpisami z tytułu utraty wartości 
są spisywane w momencie, gdy brak jest realnych perspektyw przyszłych odzysków oraz wszystkie zabezpieczenia 
zostały zrealizowane i przeniesione na rzecz Grupy. Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości 
zwiększyła się bądź zmniejszyła się z powodu zdarzenia, które miało miejsce po ujęciu utraty wartości, to uprzednio 
ujętą stratę z tego tytułu zwiększa się bądź zmniejsza się poprzez skorygowanie rachunku rezerw.  

Wartość bieżąca oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych jest ustalana przy użyciu pierwotnej efektywnej 
stopy procentowej dla danego instrumentu finansowego. Jeżeli pożyczka bądź należność mają przypisaną zmienną 
stopę procentową, to stopa dyskontowa dla wyceny utraty wartości jest bieżącą efektywną stopą procentową. 
Kalkulacja wartości bieżącej oszacowanych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczonym zastawem 
składnikiem aktywów, odzwierciedla przepływy pieniężne, które mogą powstać w wyniku egzekucji, pomniejszone 
o koszty związane z pozyskaniem i sprzedażą zabezpieczenia (w przypadku analizy portfelowej koszty nie są obecnie 
uwzględniane ze względu na brak możliwości jednoznacznego przypisania kosztu do ekspozycji kredytowej, a także 
stwierdzony w drodze przeprowadzonych analiz brak materialności wpływu uwzględnienia kosztów), niezależnie 
od tego, czy dokonanie egzekucji jest prawdopodobne. 

Dla celów łącznej oceny utraty wartości, aktywa finansowe grupowane są według podobnych charakterystyk ryzyka 
kredytowego, które wskazują na zdolność dłużnika do spłaty całości zobowiązania zgodnie z warunkami umowy, 
np. na podstawie oceny ryzyka kredytowego lub procesu oceniania według przyjętej skali, z uwzględnieniem typu 
składnika aktywów, branży, obszaru geograficznego, rodzaju zabezpieczenia, opóźnienia w spłacie i innych istotnych 
czynników. 

Przyszłe przepływy pieniężne w grupie aktywów finansowych, dla których utrata wartości oceniana jest łącznie, 
są szacowane na podstawie historii strat dla aktywów o podobnych charakterystykach ryzyka kredytowego.  

Odpisy wyznaczane dla grupy aktywów finansowych, dla których utrata wartości oceniana jest łącznie, w tym odpis 
IBNR, szacowane są zgodnie z koncepcją straty poniesionej lecz niezaraportowanej, opartą o powszechnie stosowane 
w sektorze parametry ryzyka: PD oraz LGD. Szacując rezerwy na pozabilansowe ekspozycje kredytowe Grupa 
uwzględnia dodatkowo współczynnik konwersji kredytowej (CCF). Wartości parametrów PD, LGD oraz CCF szacowane 
są z wykorzystaniem metod statystycznych opartych na obserwacjach historycznych strat dla aktywów o podobnych 
charakterystykach ryzyka kredytowego, przy zastosowaniu zasady PIT (ang. point in time), poprzez zastosowanie 
mechanizmu ważenia historycznych obserwacji oraz uwzględnieniu czynników wynikających z aktualnej sytuacji 
rynkowej. W razie potrzeby dane historyczne dotyczące strat mogą być korygowane na podstawie dostępnych 
bieżących danych, tak aby odzwierciedlić oddziaływanie bieżących warunków, które nie miały wpływu w okresie, 
na którym opierają się dane historyczne dotyczące strat, jak też, aby wyeliminować czynniki mające wpływ na dane 
historyczne, a niewystępujące obecnie.  

Dodatkowo, w celu zapewnienia adekwatności odpisów z tytułu utraty wartości model wyliczeniowy podlega w Grupie 
procesowi zarządzania modelami (w tym cyklicznej walidacji) oraz cyklicznie (raz do roku) przeprowadzanym testom 
potwierdzającym (tzw. backtest). 

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności  

W przypadku aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności na każdy dzień bilansowy Grupa 
indywidualnie ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych. Jeśli istnieją 
obiektywne dowody, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości, to kwota odpisu aktualizującego równa się 
różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych. Wartość bilansową składnika aktywów obniża się, a kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat 
w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła się, a zmniejszenie to można w obiektywny 
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu 
odwraca się. Kwotę odwróconej straty ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach 
aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją 
obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

W przypadku inwestycji kapitałowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, do obiektywnych dowodów utraty 
wartości zalicza się znaczący bądź utrzymujący się spadek wartości godziwej składnika aktywów finansowych poniżej 
kosztu.  
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Jeżeli nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych, to skumulowane straty – będące różnicą pomiędzy 
kosztem nabycia a bieżącą wartością godziwą, pomniejszone o wszelkie straty z tytułu utraty wartości tego składnika 
aktywów uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat – wyksięgowuje się z kapitału z aktualizacji wyceny i ujmuje 
w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 

Strat z tytułu utraty wartości inwestycji kapitałowych nie poddaje się odwróceniu przez rachunek zysków i strat. 
Wzrost ich wartości godziwej po ujęciu straty z tytułu utraty wartości ujmowany jest bezpośrednio w pozostałych 
całkowitych dochodach. 

W przypadku instrumentów dłużnych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, ocena czy istnieją obiektywne 
dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku 
aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.  

W przypadku aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości, przychody odsetkowe są 
ujmowane przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych 
dla celów oszacowania straty z tytułu utraty wartości. 

Jeśli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten 
może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu straty z tytułu utraty wartości w rachunku 
zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na odpisach 
aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 
 
Aktywa finansowe wyceniane według kosztu 

Jeśli występują obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który 
nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę 
straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych 
oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu 
bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty wartości 
nie poddaje się odwróceniu. 

 

5.5.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz na rachunku nostro 
w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne 
o terminie wymagalności do 3 miesięcy, wykazywane według wartości nominalnej oraz aktywa finansowe o dużej 
płynności, tzw. krótkoterminowe (za taki okres można przyjąć okres trzymiesięczny lub krótszy, licząc od daty nabycia). 

 

5.5.9. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie 
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia 
powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu 
zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń 
w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego 
do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. 
Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzacja innych rzeczowych aktywów trwałych jest naliczana metodą liniową 
przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: 

 

 
 
Odpis amortyzacyjny składników rzeczowych aktywów trwałych o określonym okresie użytkowania ujmuje się 
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Ogólnych kosztach administracyjnych”. 

Typ Okres

Budynki i budowle 25, 40 lat

Maszyny i urządzenia techniczne 5 – 20 lat

Urządzenia biurowe 5 – 20 lat

Środki transportu 5 lat

Komputery 3 – 10 lat

Inwestycje w obcych środkach trwałych 3,5 – 10 lat (ale nie dłużej niż okres umowy najmu)
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Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy 
ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w rachunku zysków 

i strat odpowiednio w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne” w okresie, 

w którym dokonano takiego usunięcia. 

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen 
nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe 
w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania. 
 
5.5.10. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości 
niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace 
rozwojowe, są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. 

Amortyzację wartości niematerialnych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej przez 
okresy ich użytkowania, które wynoszą 2 lata, w uzasadnionych przypadkach przy uwzględnieniu przewidywanego 
okresu użyteczności 3 – 20 lat.  

Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania ujmuje się 
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Ogólnych kosztach administracyjnych”. 

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 
finansowej są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat odpowiednio w pozycji „Pozostałe przychody 
operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne”. 

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. 

Aktywa niematerialne powstałe w wyniku prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków: 

 z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby 
nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, 

 istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży, 
 składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, 
 znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, 
 zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego 

użytkowania i sprzedaży, 
 istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. 

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków 
poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich 
w bilansie (patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych 
we własnym zakresie, koszty te są ujmowane w rachunku zysków i strat okresu, w którym zostały poniesione. 

Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie w ramach prac rozwojowych po początkowym ujęciu 
są wykazywane po pomniejszeniu o umorzenie i łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, na takiej samej 
zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne. 

 

5.5.11. Leasing 

 

Grupa jako leasingobiorca 

Grupa jest stroną umów leasingu finansowego, na mocy których przyjmuje do odpłatnego użytkowania obce środki 
trwałe przez określony w umowie czas.  

Umowy leasingu finansowego przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania 
przedmiotu leasingu, który ujmowany jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczęcia leasingu według 
niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu 
lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe 
i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek 
od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków 
i strat. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane metodą liniową przez 
krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 
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Ponadto Grupa jest stroną umów leasingu operacyjnego, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe 
ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu 
operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową 
przez okres trwania leasingu. 

 

Grupa jako leasingodawca 

Grupa jest stroną umów leasingu operacyjnego, na mocy których oddaje do odpłatnego użytkowania lub pobierania 
pożytków środki trwałe przez określony w umowie czas. 

Opłaty z tytułu umów leasingu operacyjnego ujmowane są w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” rachunku 
zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

 

5.5.12. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 

Grupa raz do roku ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości 
któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, 
lub w razie obligatoryjności wynikającej z MSSF przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego czy nastąpiła 
utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. 

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów odpowiada wartości godziwej tego składnika aktywów lub ośrodka 
wypracowującego środki pieniężne (OWŚP) pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie 
od tego, która z tych wartości jest wyższa. Wartość tę ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba, że dany składnik 
aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są 
generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów lub OWŚP jest wyższa 
niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości 
odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich 
wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która 
odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika 
aktywów. 

Do określania wartości godziwej, pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, używany jest odpowiedni 
dla danego składnika aktywów model wyceny. Obliczenia te są potwierdzone przez wyceny dokonane na podstawie 
innych źródeł lub inne dostępne wyznaczniki wartości godziwej. 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, z wyłączeniem 
aktywów wcześniej przeszacowanych. W ich przypadku przeszacowanie zostało odniesione na kapitał. Wówczas odpis 
z tytułu utraty wartości jest także ujmowany w kapitałach do wartości wcześniejszych przeszacowań. 

Na koniec każdego roku obrotowego ocenia się, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że wcześniej 
ujęte odpisy z tytułu utraty wartości aktywów są nadal zasadne i czy nie powinny zostać pomniejszone. Jeżeli takie 
przesłanki występują, Grupa szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów bądź ośrodków wypracowujących 
wpływy pieniężne. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, 
gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych 
do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową 
składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. 

Podwyższona kwota nie powinna przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona 
(po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się 
niezwłocznie w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, chyba że dany składnik aktywów wykazywany jest 
w wartości przeszacowanej, w którym to przypadku odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
traktuje się jako zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny. 

Powyższe kryteria mają także zastosowanie w ocenie, czy nastąpiła utrata wartości aktywów ujętych jako wartości 
niematerialne. Test ten przeprowadza się albo dla poszczególnych aktywów, albo dla ośrodków wypracowujących 
środki pieniężne oraz gdy okoliczności wskazują, że mogła wystąpić utrata wartości. 

 

5.5.13. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania.  
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Jeżeli Grupa spodziewa się, że wydatki objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, 
wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, 
że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazywane w skonsolidowanym rachunku 
zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest dyskontowana, 
przy zastosowaniu bieżącej stopy dyskontowej nieuwzględniającej podatku, odzwierciedlającej ewentualne ryzyko 
związane z danym zobowiązaniem. Jeżeli kwota rezerwy została zdyskontowana, zwiększenie rezerwy w związku 
z upływem czasu jest ujmowane jako koszty odsetkowe. 
 
Rezerwy na sprawy sporne 

Rezerwy na sprawy sporne dotyczą spraw toczących się w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych 
sporów o charakterze prawnym. Grupa prowadzi szczegółową ewidencję spraw spornych. W sprawach, w których 
na Grupie ciąży obowiązek prawny lub wynikający z ogólnie przyjętych zwyczajów, mający swe źródło w zdarzeniach 
przeszłych, jak również jeżeli prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 
środków, Grupa tworzy rezerwy. Ewentualne przyszłe rozliczenia dokonywane są w ciężar utworzonych rezerw. Grupa 
rozpoznała rezerwy na wszystkie szacowane straty. Szacunkowe terminy realizacji rezerw na sprawy sporne wynoszą, 
co do zasady, powyżej 1 roku. 

 

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe 

Odprawy emerytalno-rentowe stanowią zgodnie z MSR 19 programy określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. 
Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe ustalana jest w oparciu o zasady Regulaminów Wynagradzania 
obowiązujących w Grupie. Wartość bieżąca rezerw na odprawy emerytalno-rentowe i związanych z nimi kosztów 
bieżącego i przeszłego zatrudnienia wyceniona jest przez niezależnego aktuariusza metodą prognozowanych 
uprawnień jednostkowych. Przeszacowania rezerw na odprawy emerytalno-rentowe składają się z następujących 
składników: 

 kosztów zatrudnienia (w tym kosztów bieżącego zatrudnienia, kosztów przeszłego zatrudnienia), 

 kosztu lub dochodu z odsetek netto, oraz 

 zysków lub strat aktuarialnych. 

Koszty zatrudnienia i koszty lub dochód z odsetek netto ujmowane są w rachunku zysków i strat, natomiast zyski 
lub straty aktuarialne są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny 
w okresie, w którym te zmiany wystąpiły. 

 

Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku udzielone gwarancje oraz bezwarunkowe zobowiązania dotyczące 
finansowania traktowane są jako element zaangażowania obarczonego ryzykiem kredytowym. Przy kalkulacji rezerw 
związanych ze zobowiązaniami pozabilansowymi Bank uwzględnia współczynnik konwersji kredytowej (CCF). 
Szczegółowe zasady tworzenia odpisów na utratę wartości ekspozycji obarczonych ryzykiem kredytowym, w tym 
kredytów i pożyczek zostały opisane w nocie 5.5.7. 

 

5.5.14. Pozostałe aktywa 

Na pozycję „Pozostałe aktywa” składają się głównie: koszty do rozliczenia w czasie, przychody do otrzymania, zaliczki, 
rozliczenia kart płatniczych, zapasy związane z działalnością uboczną Grupy oraz należności od kontrahentów. 

Przychody do otrzymania to przychody odnoszące się do wyniku danego okresu sprawozdawczego do otrzymania 
przez Grupę w okresie późniejszym, które dotyczą naliczonych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków i wykonanie 
innych czynności bankowych. 

Koszty do rozliczenia w czasie to koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym dotyczące następnych okresów 
sprawozdawczych, dotyczące w szczególności kosztów ubezpieczenia, prenumeraty i składek na fundusz świadczeń 
gwarantowanych. 

Należności od kontrahentów ujmuje się w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji (jeżeli występują) 
zgodnie z MSR 39. 

Nabyte lub powstałe zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia na dzień ich nabycia lub powstania. 
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Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego, który zalicza się w rachunku zysków i strat do „Pozostałych kosztów operacyjnych” lub „Kosztów 
prowizyjnych”. 

Wartość zapasów aktualizuje się uwzględniając ich cenę nabycia lub koszt wytworzenia w stosunku do ich wartości 
netto możliwą do odzyskania. Odpis wartości zapasów do ich wartości netto możliwej do uzyskania ujmowany jest 
w rachunku zysków i strat „Pozostałych kosztach operacyjnych”.  

 

5.5.15. Pozostałe zobowiązania 

Składnikami pozostałych zobowiązań są między innymi: rezerwy na koszty rzeczowe wynikające ze świadczeń 
wykonanych na rzecz Grupy przez kontrahentów, które zostaną rozliczone w następnych okresach sprawozdawczych, 
zobowiązania wobec pracowników z tytułu niewykorzystanych urlopów, premii uznaniowych, zaliczki otrzymane oraz 
pozostałe zobowiązania od kontrahentów, rozrachunki międzybankowe, rozliczenia publiczno-prawne oraz rozliczenia 
z Pocztą Polską z tytułu obsługi zastępczej. Pozycje te ujmuje się w wartości wymagającej zapłaty. 
 
5.5.16. Ujmowanie przychodów 

 

Wynik z tytułu odsetek 

W przypadku wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 
oraz oprocentowanych aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, przychody i koszty 
odsetkowe ujmowane są z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej, jako odpowiednio „Przychody 
z tytułu odsetek” lub „Koszty z tytułu odsetek”. Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej Grupa dokonuje 
oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu finansowego, 
jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów. W przypadku, 
gdy Grupa zmienia oszacowania płatności udzielonych lub otrzymanych, koryguje wartość bilansową składnika 
aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. Korekta jest wyliczana z zastosowaniem pierwotnej efektywnej 
stopy procentowej instrumentu finansowego i ujmowana jest w „Przychodach z tytułu odsetek” lub „Kosztach z tytułu 
odsetek” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu 
bądź desygnowanych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy na moment początkowego ujęcia 
są ujmowane w „Przychodach z tytułu odsetek”. 

W przypadku aktywów finansowych lub grupy podobnych aktywów finansowych, dla których dokonano odpisu z tytułu 
utraty wartości, przychody odsetkowe naliczane są od wartości bieżącej należności (to jest wartości pomniejszonej 
o odpis aktualizujący wartość) przy zastosowaniu stopy procentowej użytej do zdyskontowania przyszłych przepływów 
pieniężnych dla celów oszacowania odpisu z tytułu utraty wartości. 

 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 

Opłaty i prowizje nie stanowiące integralnej części efektywnej stopy procentowej tj. takie, które nie są rozliczane 
metodą efektywnej stopy procentowej, lecz rozkładane są w czasie metodą liniową lub rozpoznawane jednorazowo 
w rachunku zysków i strat, są ujmowane odpowiednio w pozycji „Przychody z tytułu opłat i prowizji” lub „Koszty 
z tytułu opłat i prowizji”. Do przychodów rozliczanych w czasie metodą liniową zaliczane są głównie prowizje 
od kredytów w rachunku bieżącym. 

Do przychodów prowizyjnych zaliczanych jednorazowo należą m.in.: 

 opłaty płacone urzędom pocztowym za zawarcie umowy wkładu terminowego – ujmuje się w rachunku zysków 
i strat w momencie poniesienia, pod warunkiem, że te umowy są niezależne od samej lokaty (wkładu 
terminowego), 

 opłaty płacone urzędom pocztowym za przyjęcie pełnomocnictwa pod warunkiem, że dotyczy ono nie konkretnej 
lokaty, ale różnych depozytów – ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie poniesienia, 

 opłaty płacone urzędom pocztowym za odwołanie pełnomocnictwa Klienta – ujmuje się w rachunku zysków i strat 
w momencie poniesienia, 

 opłaty płacone urzędom pocztowym za przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci – ujmuje się w rachunku zysków 
i strat w momencie poniesienia. 
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Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 

Grupa uzyskuje przychody z tytułu „bancassurance”, tj. sprzedaży poprzez kanały dystrybucji Grupy produktów 
ubezpieczeniowych. Jednocześnie, w trakcie ochrony ubezpieczeniowej, Grupa może świadczyć dodatkowe usługi 
na rzecz towarzystwa ubezpieczeń o charakterze obsługi posprzedażowej zawartych polis. 
Grupa ujmuje wynagrodzenie otrzymywane za oferowanie produktów ubezpieczeniowych na podstawie 
profesjonalnego osądu czy sprzedaż ubezpieczenia jest ograniczona wyłącznie do świadczenia usługi pośrednictwa 
czy też usługa sprzedaży ubezpieczenia jest powiązana ze sprzedażą produktu kredytowego. Ocena bazuje na treści 
ekonomicznej oferowanych produktów kredytowych oraz produktów ubezpieczeniowych, w których sprzedaży Grupa 
uczestniczy. Celem osądu jest rozróżnienie na bazie treści ekonomicznej przychodów stanowiących: 
 integralną część wynagrodzenia z tytułu oferowanego produktu kredytowego,  

 wynagrodzenie za usługę agencyjną lub pośrednictwa,  

 wynagrodzenie za świadczenie dodatkowych czynności po dokonaniu sprzedaży produktu ubezpieczeniowego.  
 
Ocena bezpośredniego powiązania przeprowadzana jest przede wszystkim na podstawie następujących kryteriów: 
 możliwości nabycia produktu kredytowego bez produktu ubezpieczeniowego (niezależność umowy kredytowej 

i ubezpieczeniowej),  

 średniego rzeczywistego rocznego oprocentowania poszczególnych kredytów w portfelu Grupy w podziale 
na zawierające ochronę ubezpieczeniową oraz bez elementu ubezpieczenia, 

 dobrowolności skorzystania z ubezpieczenia,  

 możliwości dostarczenia indywidualnej polisy przez klienta z dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego 
bez udziału Grupy, 

 oceny rentowności produktu kredytowego w oparciu o raporty zarządcze w uwzględnieniem wyniku z tytułu 
pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, 

 oceny stopnia sprzedaży produktów łączonych, tzn. procentowego udziału produktów kredytowych z ochroną 
ubezpieczeniową do ilości umów dotyczących produktów kredytowych w portfelu Grupy, 

 ilości rezygnacji i wysokości zwracanych prowizji - w podziale na kredyty zgodnie z ofertą produktową Grupy, 
produkty ubezpieczeniowe i grupy ubezpieczeń; poziomu kontynuowanych umów ubezpieczenia po ich 
pierwotnym okresie obowiązywania. 

Analiza bezpośredniego powiązania produktu ubezpieczeniowego z kredytem skutkuje podziałem produktu złożonego 
tj. wydzieleniem wartości godziwej oferowanego kredytu oraz wartości godziwej produktu ubezpieczeniowego 
sprzedawanego łącznie z kredytem. W przypadku, gdy Grupa wykonuje czynności pośrednictwa, należne Grupie 
wynagrodzenie jest dzielone pomiędzy część stanowiącą element zamortyzowanego kosztu kredytu ujmowane 
w „Przychodach z tytułu odsetek” oraz część stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie czynności pośrednictwa 
ujmowane w „Przychodach z tytułu prowizji i opłat”. Podział wynagrodzenia jest dokonywany w czytelnej części: 
odpowiednio wartości godziwej kredytu oraz wartości godziwej usługi pośrednictwa w stosunku do sumy obu tych 
wartości. 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, iż Grupa będzie zobowiązana do świadczenia dalszych usług w okresie ważności 
polisy ubezpieczeniowej, prowizja lub jej część jest odraczana i rozliczana w czasie przy uwzględnieniu zasady 
współmierności przychodów i kosztów. 

Wartość godziwą ustala się według następującego podejścia: 

 usługa pośrednictwa – bazuje na danych rynkowych i wykorzystuje ceny i inne dane rynkowe generowane 
przez identyczne lub porównywalne transakcje rynkowe realizowane w ramach produktów ubezpieczeniowych 
sprzedawanych niezależnie od produktów kredytowych, 

 wartość godziwa kredytu – określenie przyszłych spłat kapitałowych i odsetkowych z uwzględnieniem przyszłych 
strat z tytułu utraty wartości godziwej kredytu oraz spodziewanych odzysków, zdyskontowanych za pomocą 
rynkowej krzywej stóp procentowych powiększonej o bieżące marże oferowane przez Grupę dla danego typu 
kredytu,  

 w odniesieniu do elementu wynagrodzenia za inne czynności na rzecz ubezpieczyciela wykonywane przez Grupę 
w trakcie trwania ubezpieczenia, szacunek wartości godziwej dla celów alokacji dokonany na podstawie analizy 
poniesionych kosztów w związku z świadczeniem tych usług. 

Dodatkowo, Grupa dokonuje szacunku rezerwy na zwroty, czyli kwoty, o którą winna być pomniejszona suma 
wynagrodzenia Grupy z tytułu dystrybucji ubezpieczeń. Grupa opiera szacunek rezerwy na zwroty na analizie 
historycznych informacji o rzeczywistych zwrotach wynagrodzenia, jak również na przewidywaniach Grupy, co do 
trendu w przyszłości. Rezerwa na zwroty uwzględniana jest proporcjonalnie do podziału wynagrodzenia między 
element pośrednictwa oraz element stanowiący integralną część efektywnej stopy procentowej kredytu. 

F-220



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 
(dane w tysiącach złotych) 

 

34  

Koszty sprzedaży ubezpieczenia ujmowane są proporcjonalnie do sposobu podziału przychodów na rozpoznawane 
w ramach kalkulacji kosztu zamortyzowanego (ujmowane jako „Przychody z tytułu odsetek”) i przychodów 
rozpoznawanych jednorazowo jako wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi pośrednictwa i ujmowane jako „Koszty 
z tytułu prowizji i opłat”. 

Grupa w następujący sposób ujmuje przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 
powiązanych z kredytami: 
 kredyty gotówkowe z ubezpieczeniem – od 6% do 17% przychodu z tytułu sprzedaży produktów 

ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami gotówkowymi ujmowana jest jednorazowo jako przychód 
prowizyjny, natomiast pozostała część przychodu rozliczana jest jako przychód odsetkowy metodą efektywnej 
stopy procentowej lub metodą uproszczoną przez okres ekonomicznego trwania kredytu, 

 kredyty hipoteczne z ubezpieczeniem – od 0% do 15% przychodu z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 
powiązanych z kredytami hipotecznymi ujmowana jest jednorazowo jako przychód prowizyjny, natomiast 
pozostała część przychodu rozliczana jest jako przychód odsetkowy metodą efektywnej stopy procentowej 
lub metodą uproszczoną przez okres ekonomicznego trwania kredytu. 

 

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji 
wymiany 

Pozycja „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik 
z pozycji wymiany” uwzględnia wszystkie zyski i straty wynikające ze zbycia oraz zyski lub straty z wyceny do wartości 
godziwej aktywów i zobowiązań finansowych zaklasyfikowanych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy. 

Pozycja ta obejmuje również wynik z pozycji wymiany, tj. dodatnie i ujemne różnice kursowe zarówno zrealizowane, 
jak niezrealizowane, wynikające z codziennej wyceny aktywów i zobowiązań walutowych według obowiązującego 
na dzień bilansowy średniego kursu NBP. 

 

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 

„Wynik na pozostałych instrumentach finansowych” zawiera: 

 zyski i straty powstałe w wyniku zbycia aktywów finansowych zaklasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży oraz efekt rozliczania metodą efektywnej stopy procentowej zysków lub strat ujętych w kapitale 
z aktualizacji wyceny dla papierów wartościowych zaklasyfikowanych pierwotnie do kategorii aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały zreklasyfikowane do kategorii inwestycji utrzymywanych 
do terminu zapadalności, 

 zyski i straty zrealizowane na sprzedaży papierów wartościowych zakwalifikowanych do kategorii pożyczek 
i należności. 

 

Koszty świadczeń pracowniczych 

Płatności z tytułu wynagrodzeń, premii oraz płatnych urlopów wypoczynkowych ujmowane są jako „Koszty świadczeń 
pracowniczych” w okresie, w którym pracownicy świadczyli pracę. 

Płatności na rzecz określonych programów emerytalnych tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, funduszy emerytalnych 
i Pracowniczego Programu Emerytalnego stanowią programy określonych składek i ujmowane są jako koszty w pozycji 
„Koszty świadczeń pracowniczych” w momencie kiedy pracownicy wykonali usługi uprawniające ich do udziału w tych 
programach. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wykazywane są pozycje niezwiązane bezpośrednio 
z podstawową działalnością operacyjną. 

Na pozostałe przychody operacyjne składają się w szczególności zyski z tytułu sprzedaży środków trwałych, otrzymane 
odszkodowania oraz kary, przychody z odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, spłaty 
kosztów windykacji, rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania oraz przychody uboczne Grupy. 

Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie straty z tytułu sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych, koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien, koszty z tytułu spisanych należności, 
odpisy na należności od dłużników różnych i inne koszty operacyjne. 
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5.5.17. Podatki 

 

Podatek bieżący 

Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się 
w wysokości kwoty przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (w przypadku należności – podlegających 
zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które na dzień 
bilansowy prawnie już obowiązywały lub proces legislacyjny ich zatwierdzania był w zasadzie zakończony. 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza wynikiem finansowym jest ujmowany w pozostałych 
całkowitych dochodach, w zakresie pozycji ujętych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale 
własnym, w zakresie pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. 

 

Podatek odroczony 
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, odroczony podatek dochodowy jest obliczany metodą zobowiązań 
bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 
aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych 
z wyjątkiem przypadku, gdy rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku początkowego ujęcia 
wartości firmy lub innego składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek 
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód 
do opodatkowania czy stratę podatkową. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 
przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych 
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód 
do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice, ulgi i straty, z wyjątkiem przypadku, gdy 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku 
początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek 
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód 
do opodatkowania czy stratę podatkową. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień 
bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu 
do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego pod lega 
ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo 
osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na zrealizowanie tego składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 
podatkowe), które na dzień bilansowy prawnie już obowiązywały lub proces legislacyjny ich zatwierdzania był 
w zasadzie zakończony.  

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza wynikiem finansowym jest ujmowany w pozostałych 
całkowitych dochodach, w zakresie pozycji ujętych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale 
własnym, w zakresie pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. 

Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny 
do przeprowadzenia kompensat aktywów z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek 
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym. 

 

5.5.18. Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości zgodnej ze statutem Banku oraz wpisem do rejestru sądowego 
według wartości nominalnej. 

Pozostałe pozycje kapitałów własnych wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
z uwzględnieniem ich podziału na rodzaje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z postanowieniami statutu 
Banku. Tworzą je: 

 kapitał zapasowy, który jest tworzony z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich ceną nominalną, 
z obligatoryjnego 8% odpisu z zysku netto i z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny,  
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 kapitał rezerwowy tworzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. jedn. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) („Prawo bankowe”) i statutem Banku z podziału zysku netto, 

 wynik finansowy netto bieżącego okresu oraz niepodzielony zysk lub niepokryta strata z okresów poprzednich 
(prezentowane łącznie w pozycji „Zyski zatrzymane/Niepokryte straty”), 

 kapitał z aktualizacji wyceny. 

 

5.5.19. Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla danego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią 
ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  

Grupa nie prezentuje rozwodnionego zysku/straty na akcję, ponieważ nie występują potencjalne akcje zwykłe, 
które rozwadniałyby średnią ważoną liczbę akcji zwykłych. 

 

5.5.20. Zobowiązania warunkowe 

W ramach prowadzonej działalności Bank zawiera transakcje, które w momencie ich zawarcia nie są ujmowane 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa lub zobowiązania, lecz powodują powstanie zobowiązań 
warunkowych. Zobowiązanie warunkowe jest: 

 możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone 
dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, 
które nie w pełni podlegają kontroli Banku; 

 obecnym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej, ponieważ nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków pieniężnych 
lub innych aktywów w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można oszacować w sposób 
wiarygodny. 

Na udzielone zobowiązania pozabilansowe obarczone ryzykiem braku wywiązania się zleceniodawcy z warunków 
umowy tworzone są rezerwy. Na pozycje udzielonych zobowiązań pozabilansowych składają się przyznane linie 
kredytowe oraz udzielone gwarancje. W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się 
do wartości godziwej. Po początkowym ujęciu wycenia się ją według wartości wyższej z:  

 wartości ustalonej zgodnie z MSR 37 oraz 

 wartości początkowej pomniejszonej, w odpowiednich przypadkach, o skumulowane odpisy amortyzacyjne ujęte 
zgodnie z MSR 18. 

 

5.5.21. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t. jedn. Dz. U. 
z 2012 roku, poz. 592 z późn. zm.) Grupa tworzy ZFŚS. Celem ZFŚS jest finansowanie działalności socjalnej na rzecz 
pracowników. Zobowiązania ZFŚS stanowią zakumulowane odpisy dokonane przez Bank i spółki Grupy na rzecz ZFŚS 
pomniejszone o bezzwrotne wydatki z ZFŚS. 

W Grupie nie występuje majątek socjalny, całość zobowiązań z tytułu ZFŚS wyrażona jest w środkach pieniężnych 
zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.  

Na potrzeby prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała kompensaty aktywów 
i zobowiązań ZFŚS ze względu na fakt, że nie stanowią one aktywów Grupy. 

 

5.5.22. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w polskich złotych. Jest to waluta funkcjonalna Grupy. 
Jest to również waluta podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Grupa. 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na polskie złote przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane 
na polskie złote przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w skonsolidowanym 
rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany”. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu 
historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa 
i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie 
z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. 
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Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 

 
 

5.5.23 Rachunkowość zabezpieczeń 

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

  

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

1 USD = 3,5072 zł 1 USD = 3,0120 zł

1 EUR = 4,2623 zł 1 EUR = 4,1472 zł

1 CAD = 3,0255 zł 1 CAD = 2,8297 zł

1 CHF = 3,5447 zł 1 CHF = 3,3816 zł

1 GBP = 5,4648 zł 1 GBP = 4,9828 zł

1 DKK = 0,5725 zł 1 DKK = 0,5560 zł

1 SEK = 0,4532 zł 1 SEK = 0,4694 zł
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6. Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych 

Zgodnie z intencją MSSF 8 informacje o segmentach operacyjnych prezentuje się w oparciu o strukturę raportowania 
stosowaną do celów sprawozdawczości wewnętrznej przedstawianej Zarządowi Banku, którego zadaniem jest 
przydzielanie zasobów do segmentów oraz ocena ich wyników. 

Dla celów zarządczych działalność Grupy podzielono na segmenty w oparciu o sprzedawane produkty, świadczone 
usługi oraz typ klientów. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: detaliczny, instytucjonalny 
oraz rozliczeń i skarbu. 

Szczegółowe zasady wydzielenia przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów poszczególnych segmentów opisują 
wewnętrzne regulacje Banku. Operacje koncentrują się na rynku polskim - podstawową bazę klientów stanowią 
krajowe osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Działalność Grupy nie jest narażona na fluktuacje związane 
z sezonowością operacji. 

Zarząd Banku ocenia wyniki finansowe poszczególnych segmentów w zakresie następujących wielkości: 

 wynik na działalności bankowej po odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości z uwzględnieniem pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych, 

 ogólne koszty administracyjne, 

 C/I (cost/income). 

 

Segment detaliczny Grupy 

Segment detaliczny w ujęciu zarządczym obejmuje ofertę skierowaną do osób fizycznych oraz mikroprzedsiębiorstw  
(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Oferta zawiera rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 
i oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne (w tym: gotówkowe, kredyty odnawialne w rachunku 
bieżącym), kredyty hipoteczne (w tym: kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne i kredyty konsolidacyjne), karty 
kredytowe, produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne i fundusze inwestycyjne. Oferta kierowana jest 
za pomocą tradycyjnych kanałów dystrybucji poprzez ogólnopolską sieć placówek (w tym sieć Poczty Polskiej S.A. 
i pośredników finansowych), bankowość internetową Pocztowy24, bankowość mobilną PocztowySMS i telefoniczne 
Contact Centre. 

 

Segment instytucjonalny Grupy 

Segment instytucjonalny w ujęciu zarządczym obejmuje wynik na działalności uzyskany z tytułu obsługi podmiotów 
gospodarczych będących osobami prawnymi, osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej, jeżeli na podstawie właściwych przepisów prowadzą działalność gospodarczą oraz jednostek 
budżetowych szczebla centralnego i samorządowego. 

W skład oferty segmentu instytucjonalnego wchodzą: produkty kredytowe (kredyty obrotowe w tym kredyt obrotowy 
odnawialny, kredyty w rachunku bieżącym i kredytowym, kredyty inwestycyjne, kredyty z premią 
termomodernizacyjną i z premią remontową, pożyczki hipoteczne oraz gwarancja bankowa), depozytowe (rachunki 
bieżące, lokaty standardowe i indywidualnie negocjowane, konta oszczędnościowe) oraz usługi rozliczeniowe 
wzbogacone o atrakcyjną cenowo ofertę produktową mającą na celu ułatwienie przedsiębiorcom efektywne 
zarządzanie środkami pieniężnymi. Produkty są oferowane poprzez sieć własną i sieć Poczty Polskiej S.A. oraz 
pośredników finansowych. 

 

Segment rozliczeń i skarbu Grupy 

Segment rozliczeń i skarbu w ujęciu zarządczym obejmuje wynik na działalności prowadzonej w zakresie usług 
rozliczeniowych oraz działalności skarbowej. W obszarze usług rozliczeniowych Grupa oferuje kompleksową i unikalną 
w skali kraju obsługę w oparciu o dostęp do infrastruktury Poczty Polskiej S.A. Do usług tych należą przede wszystkim: 
obsługa dokumentów wpłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych. Ponadto, oferta 
produktów rozliczeniowych obejmuje wpłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich dostępne w sieci Poczty Polskiej S.A. 
oraz sieci własnej Banku, wpłaty gotówkowe w sieci Poczty Polskiej S.A. oraz sieci własnej Banku na rachunki, obsługę 
masowych, krajowych i bezgotówkowych zleceń płatniczych w walucie polskiej oraz usługę umożliwiającą 
przyjmowanie wpłat gotówkowych od klientów. 

Obszar skarbu prowadzi działalność w zakresie operacji skarbowych, rynków finansowych, zarządzania płynnością, 
ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym. Dokonuje transakcji na rynku międzybankowym 
(np. depozyty), kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe (obligacje Skarbu Państwa, instrumenty dłużne 
wyemitowane przez Narodowy Bank Polski, obligacje banków), przeprowadza transakcje sell-buy-back i buy-sell-back 
oraz transakcje pochodne zabezpieczające ekspozycję na ryzyko (typu: FRA, IRS i swap). W transakcjach wewnętrznych 
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odkupuje po stawce transferowej od segmentów operacyjnych pozyskane przez nie środki klientów i sprzedaje im 
fundusze na działalność kredytową. 

 

Pozycje niezaalokowane oraz korekty i wyłączenia 

Wielkości niezaalokowane oraz korekty i wyłączenia obejmują przychody i koszty nieprzyporządkowane 
do powyższych segmentów oraz podatek dochodowy. 

 

Zmiany w sprawozdawczości dotyczącej segmentów operacyjnych 

W 2014 roku Bank dokonał zmian w obszarze sprawozdawczości dotyczącej segmentów operacyjnych. Zmiany te 
wynikały z aktualizacji klucza alokacji kosztów działania placówek Banku do segmentów detalicznego 
i instytucjonalnego oraz klucza alokacji wyniku odsetkowego obszaru skarbu. Dodatkowo, w związku ze zmianą 
struktury organizacyjnej w 2014 roku, klienci będący mikroprzedsiębiorstwami zostali przeniesieni z segmentu 
instytucjonalnego do segmentu detalicznego. Dane za 12 miesięcy 2013 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku 
prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały doprowadzone do porównywalności. 

 

W związku z tym, że Zarząd Banku analizuje wynik odsetkowy łącznie w wynikach finansowych poszczególnych 
segmentów nie wydzielono przychodów i kosztów odsetkowych. 

 

 

* Na pozycję składają się: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz 

wynik z pozycji wymiany, wynik na pozostałych instrumentach finansowych. 

 

okres

od 01.01.2014

do 31.12.2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wynik z tytułu odsetek 222 091 28 631 18 083 (655) 0 268 150 

- sprzedaż klientom

  zewnętrznym
222 291 22 738 0 (655) 23 776 268 150 

- sprzedaż innym segmentom (200) 5 893 18 083 0 (23 776) 0

Wynik z tytułu prowizji i opłat 31 975 10 599 15 519 1 564 0 59 657 

Pozostałe przychody i koszty 

związane z działalnością 

bankową*

0 0 4 533 0 0 4 533 

Wynik na działalności bankowej 254 066 39 230 38 135 909 0 332 340 

Pozostałe przychody i koszty 

operacyjne
3 906 (288) 17 (1 195) 0 2 440 

Ogólne koszty administracyjne,

w tym:
(178 694) (21 013) (15 475) (3 440) 0 (218 622)

- amortyzacja (18 209) (1 010) (1 013) (572) 0 (20 804)

Wynik na odpisach 

aktualizujących z tytułu utraty 

wartości

(49 130) (11 883) 0 0 0 (61 013)

Wynik na działalności 

operacyjnej
30 148 6 046 22 677 (3 726) 0 55 145 

Zysk (strata) brutto 30 148 6 046 22 677 (3 726) 0 55 145 

Podatek dochodowy 0 0 0 (11 506) 0 (11 506)

Wynik finansowy netto

bieżącego okresu
30 148 6 046 22 677 (15 232) 0 43 639 

RazemSegment 

detaliczny

Segment 

instytucjonalny

Segment

rozliczeń i 

skarbu

Wielkości 

niezaalokowane

Korekty i 

wyłączenia
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* Na pozycję składają się: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz 

wynik z pozycji wymiany i wynik na pozostałych instrumentach finansowych 

 

Aktywa segmentu obejmują przypisane bezpośrednio do segmentu kredyty i pożyczki netto udzielone klientom Banku 
oraz zaalokowane zarządczo do segmentu następujące pozycje aktywów: gotówka i środki zgromadzone w Banku 
Centralnym, należności od innych banków, inwestycyjne aktywa finansowe, rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto oraz pozostałe aktywa. 

Zobowiązania i kapitał własny segmentu obejmują przypisane bezpośrednio zobowiązania wobec klientów, 
zobowiązania wobec Banku Centralnego i innych banków oraz zaalokowane zarządczo do segmentu następujące 
pozycje pasywów: zobowiązania przeznaczone do obrotu, rezerwy, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego, pozostałe zobowiązania, zobowiązania podporządkowane, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych oraz kapitał własny ogółem. 

 

 
 

 
 
Przychody od głównego kontrahenta Banku w 2014 roku wyniosły 16 648 tys. zł podczas, gdy w 2013 roku wyniosły 
22 785 tys. zł.  

okres

od 01.01.2013

do 31.12.2013

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wynik z tytułu odsetek 205 027 29 663 8 269 848 0 243 807 

- sprzedaż klientom

  zewnętrznym
182 324 29 589 0 848 31 046 243 807 

- sprzedaż innym segmentom 22 703 74 8 269 0 (31 046) 0

Wynik z tytułu prowizji i opłat 6 270 12 544 19 624 3 190 0 41 628 

Pozostałe przychody i koszty 

związane z działalnością 

bankową*

0 0 8 885 0 0 8 885 

Wynik na działalności bankowej 211 297 42 207 36 778 4 038 0 294 320 

Pozostałe przychody i koszty 

operacyjne
4 349 463 494 (1 230) 0 4 076 

Ogólne koszty administracyjne,

w tym:
(164 650) (28 950) (15 343) (3 795) 0 (212 738)

- amortyzacja (17 603) (2 289) (1 519) (528) 0 (21 939)

Wynik na odpisach 

aktualizujących z tytułu utraty 

wartości

(32 503) (9 895) 0 0 0 (42 398)

Wynik na działalności 

operacyjnej
18 493 3 825 21 930 (988) 0 43 260 

Zysk (strata) brutto 18 493 3 825 21 930 (988) 0 43 260 

Podatek dochodowy 0 0 0 (7 233) 0 (7 233)

Wynik finansowy netto

bieżącego okresu
18 493 3 825 21 930 (8 221) 0 36 027 

Segment 

detaliczny

Segment 

instytucjonalny

Segment

rozliczeń i 

skarbu

Wielkości 

niezaalokowane

Korekty i 

wyłączenia

Razem

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa segmentu 6 271 572 1 461 631 0 (14 176) 0 7 719 027

Zobowiązania segmentu i kapitał 

własny
5 493 265 2 239 938 0 (14 176) 0 7 719 027

RazemKorekty i 

wyłączenia

Wielkości 

niezaalokowane

Segment

rozliczeń i 

skarbu

Segment 

instytucjonalny

Segment 

detaliczny

Stan na

31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa segmentu 5 746 154 1 646 580 0 (9 989) 0 7 382 745

Zobowiązania segmentu i kapitał 

własny
4 902 270 2 490 464 0 (9 989) 0 7 382 745

RazemWielkości 

niezaalokowane

Segment

rozliczeń i 

skarbu

Segment 

instytucjonalny

Segment 

detaliczny

Korekty i 

wyłączenia
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7. Wynik z tytułu odsetek 

 

 
 

Kwota przychodów odsetkowych od należności z rozpoznaną utratą wartości w 2014 roku wyniosła 14 738 tys. zł, 
natomiast w 2013 roku kwota ta wynosiła 14 224 tys. zł. 

 

  

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Przychody z tytułu należności od innych banków 9 064 9 607

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: 361 466 355 103 

od kredytów w rachunku bieżącym 7 125 7 480 

od kredytów i pożyczek terminowych 354 341 347 623 

- osoby fizyczne 309 011 294 269 

- klienci instytucjonalni 34 300 37 980 

- instytucje samorządowe 11 030 15 374 

Przychody z tytułu inwestycyjnych aktywów finansowych 

zaklasyfikowanych jako:
45 447 58 541 

dostępne do sprzedaży 25 361 37 891 

utrzymywane do terminu zapadalności 20 086 20 650 

Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 301 149 

Razem 416 278 423 400 

Przychody z tytułu odsetek, w tym:

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Koszty z tytułu zobowiązań wobec banków (419) (450)

Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów, w tym: (121 894) (156 552)

od rachunków bieżących (31 603) (43 503)

od depozytów terminowych: (90 291) (113 049)

     - osoby fizyczne (71 031) (82 795)

     - klienci instytucjonalni (18 157) (28 780)

     - instytucje samorządowe (1 103) (1 474)

Koszty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i pożyczki 

podporządkowanej
(23 199) (21 312)

Koszty z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu
(2 616) (1 279)

Razem (148 128) (179 593)

Koszty z tytułu odsetek, w tym:

F-228



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku 
(dane w tysiącach złotych) 

 

42  

8. Wynik z tytułu prowizji i opłat 

 

 
 

 
 

 

9. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy oraz wynik z pozycji wymiany 

 

 
 

 

10. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych 

 

  

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych 42 783 36 742 

obsługi rachunków bankowych 27 589 10 568 

kart płatniczych i kredytowych 21 028 17 126 

sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 4 717 3 589 

udzielonych kredytów i pożyczek 855 747 

pozostałe 5 332 4 234 

Razem 102 304 73 006 

Przychody z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu:

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych (18 108) (14 788)

obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach (10 746) (8 012)

obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Grupy (8 513) (5 901)

pozostałych usług (5 280) (2 677)

Razem (42 647) (31 378)

Koszty z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu:

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym: 1 239 (628)

- IRS 852 (35)

- dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 835 (568)

- OIS 18 (17)

- FRA (466) (8)

Wynik z pozycji wymiany 1 524 3 533 

Razem 2 763 2 905 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Wynik zrealizowany z aktywów finansowych dostępnych

do sprzedaży
1 515 5 980 

Wynik na papierach wartościowych zakwalifikowanych do kategorii 

pożyczki i należności
255 0

Razem 1 770 5 980 
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11. Ogólne koszty administracyjne 

 

 
 

 

12. Świadczenia pracownicze 

 

 
 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Świadczenia pracownicze (99 398) (92 372)

Wynagrodzenia (84 054) (78 216)

Narzuty na wynagrodzenia (13 416) (12 283)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 928) (1 873)

Koszty rzeczowe (98 420) (98 427)

Inne świadczenia na rzecz pracowników (6 688) (6 184)

Materiały (3 385) (4 289)

Koszty usług obcych, w tym: (50 398) (49 006)

- koszty usług telekomunikacyjnych (12 412) (13 497)

- koszty usług związanych z rozliczeniami bankowymi (5 692) (5 652)

- koszty remontów i napraw (1 456) (1 561)

- koszty doradztwa i audytu, obsługi prawnej (5 636) (4 323)

- koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych (16 851) (15 083)

- koszty usług komunalnych, ochrona i monitoring (5 394) (5 274)

- pozostałe (2 957) (3 616)

Koszty ubezpieczeń, czynszów, dzierżawy (16 519) (19 744)

Koszty promocji i reklamy (10 220) (11 526)

Pozostałe koszty rzeczowe (1 566) (814)

Podatki i opłaty (3 099) (3 193)

Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (6 545) (3 671)

Amortyzacja, w tym : (20 804) (21 939)

Amortyzacja środków trwałych (11 937) (11 986)

Amortyzacja wartości niematerialnych (8 867) (9 953)

Razem (218 622) (212 738)

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Wynagrodzenia, w tym: (84 054) (78 216)

- pracowniczy program emerytalny (1 434) (1 583)

     - rezerwy na niewykorzystane urlopy (337) (38)

     - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (107) (143)

Narzuty na wynagrodzenia (13 416) (12 283)

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 928) (1 873)

Razem (99 398) (92 372)
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13. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości 

 

 
 
Na kwotę wyniku na odpisach składa się zmiana stanu rezerw na ekspozycje bilansowe i pozabilansowe oraz wykorzystanie rezerw z tytułu spisania w ciężar rezerw i sprzedaży 
wierzytelności. 
 

bilansowe pozabilansowew tym IBNR bilansowe pozabilansowe bilansowe pozabilansowew tym IBNR bilansowe pozabilansowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kredyty i pożyczki udzielone 

klientom, w tym:
(57 388) 492 (8 411) (4 119) 2 (61 013) (32 214) (441) (382) (9 743) 0 (42 398)

osoby fizyczne (48 403) 63 (7 471) (399) 0 (48 739) (28 844) (357) 98 (2 921) 0 (32 122)

- kredyty w rachunku

   bieżącym
(628) 63 189 0 0 (565) (1 144) (148) (368) 0 0 (1 292)

- kredyty konsumpcyjne (42 882) (17) (8 017) (399) 0 (43 298) (16 648) (7) (2 040) (2 921) 0 (19 576)

- kredyty na nieruchomości (3 963) 20 477 0 0 (3 943) (10 241) 11 2 597 0 0 (10 230)

- kredyty w rachunku karty

   kredytowej
(930) (3) (120) 0 0 (933) (811) (213) (91) 0 0 (1 024)

klienci instytucjonalni (8 944) 429 (944) (3 720) 2 (12 233) (3 758) (87) (871) (6 822) 0 (10 667)

instytucje samorządowe (41) 0 4 0 0 (41) 388 3 391 0 0 391 

Razem (57 388) 492 (8 411) (4 119) 2 (61 013) (32 214) (441) (382) (9 743) 0 (42 398)

Razem

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

Ekspozycje oceniane portfelowo
Ekspozycje oceniane 

indywidualnie
Razem

Ekspozycje oceniane portfelowo
Ekspozycje oceniane 

indywidualnie
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14. Pozostałe przychody operacyjne 

 

 
 

 

15. Pozostałe koszty operacyjne 

 

 
 

Grupa utworzyła odpisy aktualizujące na należności od dłużników różnych, na zapasy oraz na przychody do otrzymania 
(przeterminowane należności prowizyjne), uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty i okres przeterminowania 
tych należności. Odpisy na przeterminowane należności prowizyjne za prowadzenie rachunków bieżących 
prezentowane są w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Wyniku z tytułu prowizji i opłat”. 

 

  

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Przychody z tytułu spłaty kosztów windykacji należności 

komorniczych i sądowych
2 698 2 267 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących 277 116 

Przychody ze sprzedaży wierzytelności bilansowych 1 858 626 

Rozwiązanie rezerw na przyszłe zobowiązania 643 1 949 

Przychody uboczne Grupy: 1 896 2 433 

   - przychody ze sprzedaży towarów i usług 754 1 541 

   - inne przychody uboczne 1 142 892 

Inne pozostałe przychody operacyjne 1 364 1 348 

Razem 8 736 8 739 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Koszty z tytułu odpisów na należności (2 523) (1 642)

Koszty z tytułu spisania należności (1 812) (1 301)

Koszty z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania (576) (823)

Wynik na sprzedaży, likwidacji rzeczowych aktywów 

trwałych
(595) (201)

Koszty z tytułu przekazania darowizn (371) (372)

Pozostałe (419) (324)

Razem (6 296) (4 663)
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16. Podatek dochodowy 

 

 
 

 
 

 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Bieżący podatek dochodowy (15 513) (9 022)

Odroczony podatek dochodowy 4 007 1 789 

Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku 

zysków i strat
(11 506) (7 233)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Odroczony podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych

w całkowitych dochodach
(991) 1 344 

Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z pozostałych całkowitych dochodów 
(991) 1 344 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 55 145 43 260 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej

w Polsce wynoszącej 19% 
(10 478) (8 219)

Pozycje zwiększające/zmniejszające efektywną stawkę podatkową

nie ujęte w podatku odroczonym
(1 028) 986 

- składka na PFRON (286) (290)

- koszty spisania należności przedawnionych i nieściągalnych (537) (224)

- odpisy na przyszłe zobowiązania i rezerwy na dłużników 

   różnych
(404) 85 

- spadek/przyrost wartości odpisów aktualizujących,

co do których istnieje prawdopodobieństwo nierealizowalności
0 556 

- koszty związane z projektem emisji akcji (103) 0

- opłata ostrożnościowa na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (264) 0

 - ulga technologiczna 483 914 

 - koszty utworzenia IBNR do wysokości odpisu na fundusz

    ogólnego ryzyka
225 0

- pozostałe koszty (142) (55)

Razem bieżące obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat
(11 506) (7 233)

Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej
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Stan na Stan na okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

Aktywa z tytułu podatku odroczonego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Odsetki do zapłacenia od depozytów 5 802 3 740 2 062 (496)

Koszty papierów dłużnych (premia, ESP) 1 028 839 189 273 

Odsetki do zapłacenia od papierów dłużnych 621 1 289 (668) (541)

Ujemna wycena instrumentów pochodnych 78 165 (87) (67)

Rezerwy na koszty rodzajowe do zapłacenia 8 623 1 953 6 670 (692)

Prowizje i odsetki rozliczane według ESP 14 497 15 389 (892) 4 103 

Odpisy aktualizujące na należności od podmiotów finansowych 31 43 (12) 19 

Odpisy aktualizujące na należności podmiotów niefinansowych 13 878 11 316 2 562 2 318 

Odpisy na prowizje od rachunków bieżących 2 162 1 631 531 851 

Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 550 1 097 (547) 196 

Wartość aportu wniesionego do spółki okołobankowej 0 7 (7) 7 

Pozostałe 12 82 (70) (39)

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone 

na wynik finansowy
47 282 37 551 9 731 5 932 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone 

na kapitał własny
457 529 (72) 512 

Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego 47 739 38 080 9 659 6 444 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Odsetki naliczone do otrzymania od kredytów (5 080) (3 968) (1 112) (616)

Dyskonto i odsetki od papierów wartościowych (686) (1 866) 1 180 299 

Dodatnia wycena transakcji pochodnych (314) (421) 107 (47)

Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową (4 255) (3 552) (703) (256)

Prowizje opodatkowane z góry płacone pośrednikom kredytowym (15 251) (10 053) (5 198) (3 529)

ZFŚS 0 (2) 2 6 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na wynik finansowy (25 586) (19 862) (5 724) (4 143)

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na kapitał własny (1 133) (214) (919) 832 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego razem (26 719) (20 076) (6 643) (3 311)

Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszony do rachunku zysków i strat 47 282 37 551 9 731 5 932 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – odnoszona do rachunku zysków i strat (25 586) (19 862) (5 724) (4 143)

Rezerwa / Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na rachunek zysków i strat 21 696 17 689 4 007 1 789 

Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i pozostałych całkowitych dochodach: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszony na pozostałe całkowite dochody 457 529 (72) 512 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – odnoszony na pozostałe całkowite dochody (1 133) (214) (919) 832 

Rezerwa / Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na pozostałe całkowite dochody (676) 315 (991) 1 344 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów

31 grudnia 201331 grudnia 2014
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Zobowiązania/należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 

 

 
 
 

17. Podział wyniku finansowego 

W 2014 roku i w okresie porównawczym Bank nie wypłacał dywidendy. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z 14 kwietnia 2014 roku, zysk 
Banku za rok 2013 w kwocie 36 870 353,25 zł przeznaczono na: 

 pokrycie straty z lat ubiegłych związanej z korektą bilansu otwarcia 2013 roku w kwocie 11 841 415,02 zł, 

 kapitał rezerwowy w kwocie 23 028 938,23 zł, 

 fundusz ogólnego ryzyka w kwocie 2 000 000,00 zł. 

Zarząd Banku będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto za 2014 rok 
na zasilenie kapitału rezerwowego i funduszu ogólnego ryzyka Banku. 

 
 

18. Zysk na jedną akcję  

Zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie wyniku finansowego netto za bieżący okres, 
przypadającego na akcjonariuszy Banku przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących 
w ciągu okresu.  

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące wyniku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego zysku 
na jedną akcję: 

 

 
 

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję 

W bieżącym okresie oraz w okresach poprzednich Bank nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani opcji na akcje. 
Kapitał zakładowy dzieli się w całości na akcje zwykłe (nie ma akcji uprzywilejowanych co do podziału wyniku 
finansowego). Ze względu na powyższe wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję jest równa 
wartości podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję. W okresie między dniem bilansowym a dniem 
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące akcji 
zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 

 
  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 120 98 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 979 3 138

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

Wynik finansowy netto przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej (w tys. zł)
43 639 36 027

Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 9 729 040 9 729 040

Zysk na jedną akcję (w zł) 4,49 3,70 

F-235



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku   
(dane w tysiącach złotych) 

 

49  

19. Kasa i środki w Banku Centralnym 

 

 
 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w Banku Centralnym Grupa wykorzystuje na pokrycie rezerwy 
obowiązkowej oraz na realizację bieżących rozliczeń pieniężnych w ciągu danego dnia. Grupa musi jednak zapewnić 
utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w wysokości odpowiadającej wartości z deklaracji rezerwy 
obowiązkowej. 

Grupa utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową w wysokości 3,5% 
depozytów otrzymanych. Średnia arytmetyczna stanu środków rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez Bank 
w Narodowym Banku Polskim wynosiła: 

 206 213 tys. zł w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku, 

 216 147 tys. zł w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 1 lutego 2015 roku. 

Istotną część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym w Banku Centralnym stanowią środki 
przyjęte od Poczty Polskiej S.A. będące krótkoterminowymi transferami płatności, na które składają się przede 
wszystkim: 

 płatności emerytalno-rentowe, przekazywane przez Pocztę Polską S.A. emerytom i rencistom w formie 
gotówkowej, 

 wpłaty o charakterze masowym (np. rachunki za media) dokonane w sieci sprzedaży Poczty Polskiej S.A., 

 środki własne Poczty Polskiej S.A., głównie lokaty jednodniowe. 

Środki te charakteryzują się wysoką zmiennością, sięgającą kilkuset milionów złotych w ciągu jednego miesiąca, 
co prowadzi do istotnych zmian w sumie bilansowej Grupy na poszczególne daty bilansowe. 

Środki transferowe od Poczty Polskiej S.A. nie są ujmowane w wyliczeniu stabilnej bazy depozytowej służącej 
finansowaniu podstawowej działalności Grupy 

 

  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Środki pieniężne w kasie 4 074 3 576 

Środki pieniężne w rachunku bieżącym w Banku Centralnym 753 569 323 666 

Razem 757 643 327 242 
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20. Należności od innych banków 

 

 

20.1. Należności od innych banków (netto) 
 

 
 

 
 

 

20.2. Należności od innych banków wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości oraz przesłanki utraty wartości 

Wszystkie należności od innych banków są oceniane indywidualnie. Nie zidentyfikowano dla nich przesłanek utraty 
wartości zarówno na 31 grudnia 2014 roku jak i 31 grudnia 2013 roku. 

 

 

20.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

Na 31 grudnia 2014 roku, jak i na 31 grudnia 2013 roku nie nastąpiła utrata wartości należności od innych banków. 

 

  

Struktura rodzajowa Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Rachunki bieżące 4 841 4 458 

Pozostałe należności, w tym: 153 428 31 871 

- dłużne papiery wartościowe banków 151 818 30 182 

Należności od banków brutto 158 269 36 329 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności 0 0

Należności od banków netto 158 269 36 329 

Według terminów zapadalności Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 6 451 6 147 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

Od 3 miesięcy do 1 roku 10 004 181 

Od 1 roku do 5 lat 64 639 10 000 

Powyżej 5 lat 77 175 20 001 

Razem 158 269 36 329 
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21. Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych 
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 

 

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu (według kontrahenta) 

 

 
 

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu (według rodzaju) 

 

 
 

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem 
odkupu (według terminu zapadalności) 

 

 
  

Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

- od banków 0 172 389 0 41 428 

- od klientów 0 5 312 0 8 182 

Razem 0 177 701 0 49 610 

Stan naStan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

- obligacje Skarbu Państwa 0 177 701 0 49 610 

Razem 0 177 701 0 49 610 

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Stan na Stan na

Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 0 173 381 0 49 610 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 4 320 0 0

Razem 0 177 701 0 49 610 

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Stan naStan na
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22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

 

 
 

 
 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Instrumenty pochodne 1 336 1 369 

Razem 1 336 1 369 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Instrumenty pochodne 94 17 

Razem 94 17 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Swap walutowy 0 9 0 0

FRA 0 85 0 0

IRS 1 336 0 1 369 0

OIS 0 0 0 17 

Razem 1 336 94 1 369 17 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Instrumenty pochodne - struktura 

rodzajowa
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Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2014 roku 

 

 
 

Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2013 roku  

 

 
 

do 1 miesiąca od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

od 3 miesięcy

do 1 roku

od 1 roku

do 5 lat

powyżej 5 lat Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Walutowe instrumenty pochodne:

Swap walutowy 1 763 0 0 0 0 1 763 

kupno 886 0 0 0 0 886 

sprzedaż 877 0 0 0 0 877 

Instrumenty pochodne stopy procentowej:

FRA 0 0 100 000 0 0 100 000 

kupno 0 0 100 000 0 0 100 000 

IRS 0 0 100 000 40 000 0 140 000 

kupno 0 0 50 000 20 000 0 70 000 

sprzedaż 0 0 50 000 20 000 0 70 000 

Razem instrumenty pochodne 1 763 0 200 000 40 000 0 241 763 

do 1 miesiąca od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

od 3 miesięcy

do 1 roku

od 1 roku

do 5 lat

powyżej 5 lat Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Instrumenty pochodne stopy procentowej:

IRS 0 0 100 000 100 000 0 200 000 

kupno 0 0 50 000 50 000 0 100 000 

sprzedaż 0 0 50 000 50 000 0 100 000 

OIS 200 000 0 0 0 0 200 000 

kupno 100 000 0 0 0 0 100 000 

sprzedaż 100 000 0 0 0 0 100 000 

Razem instrumenty pochodne 200 000 0 100 000 100 000 0 400 000 
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23. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (netto) 

 

 

23.1. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według rodzaju) 
 

 
 

 

23.2. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według terminów zapadalności) 
 

 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 4 423 563 4 143 207 

- kredyty w rachunku bieżącym 35 836 37 515 

- kredyty konsumpcyjne 1 925 801 1 723 116 

- kredyty na nieruchomości 2 444 023 2 367 726 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 17 903 14 850 

klienci instytucjonalni 598 760 680 683 

- kredyty w rachunku bieżącym 34 627 42 111 

- kredyty na nieruchomości 297 997 293 502 

- kredyty operacyjne 78 595 96 644 

- kredyty inwestycyjne 147 337 161 494 

- pożyczki hipoteczne pod zastaw nieruchomości 37 063 58 993 

- pozostałe należności 3 141 27 939 

instytucje samorządowe 303 362 356 614 

- kredyty na nieruchomości 507 664 

- kredyty operacyjne 0 2 611 

- kredyty inwestycyjne 302 855 353 339 

Kredyty i pożyczki brutto 5 325 685 5 180 504 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności 173 908 124 792 

Kredyty i pożyczki netto 5 151 777 5 055 712 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 88 663 92 682 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 91 010 96 644 

Od 3 miesięcy do 1 roku 377 408 387 644 

Od 1 roku do 5 lat 1 354 549 1 363 562 

Powyżej 5 lat 3 122 273 3 023 725 

Dla których termin zapadalności upłynął 117 874 91 455 

Razem 5 151 777 5 055 712 
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23.3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
 

 
 

 
 
Ekspozycje indywidualnie znaczące, dla których wystąpiła przesłanka utraty wartości, ale finalnie nie stwierdzono utraty wartości, włączane są do kalkulacji grupowej szacowania 
odpisów z tytułu strat poniesionych, lecz niezaraportowanych (IBNR). 
 

Stan na

31 grudnia 2014 oceniane 

indywidualnie

oceniane 

grupowo

oceniane 

indywidualnie

oceniane 

indywidualnie

oceniane 

grupowo
Razem

bez przesłanki 

utraty wartości

z przesłanką utraty 

wartości

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 6 231 4 417 332 3 320 19 357 103 944 2 911 4 294 031 4 296 942 

- kredyty w rachunku bieżącym 0 35 836 0 422 3 044 0 32 370 32 370 

- kredyty konsumpcyjne 6 231 1 919 570 3 320 16 384 67 014 2 911 1 836 172 1 839 083 

- kredyty na nieruchomości 0 2 444 023 0 2 293 31 768 0 2 409 962 2 409 962 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 0 17 903 0 258 2 118 0 15 527 15 527 

klienci instytucjonalni 47 005 551 755 27 089 4 358 15 775 19 916 531 622 551 538 

instytucje samorządowe 0 303 362 0 20 45 0 303 297 303 297 

Razem 53 236 5 272 449 30 409 23 735 119 764 22 827 5 128 950 5 151 777 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość netto)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość brutto)

oceniane grupowo

Stan na

31 grudnia 2013 oceniane 

indywidualnie

oceniane 

grupowo

oceniane 

indywidualnie

oceniane 

indywidualnie

oceniane 

grupowo
Razem

bez przesłanki 

utraty wartości

z przesłanką utraty 

wartości

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 6 012 4 137 195 2 921 11 853 75 223 3 091 4 050 119 4 053 210 

- kredyty w rachunku bieżącym 0 37 515 0 547 2 291 0 34 677 34 677 

- kredyty konsumpcyjne 6 012 1 717 104 2 921 8 386 44 308 3 091 1 664 410 1 667 501 

- kredyty na nieruchomości 0 2 367 726 0 2 751 27 347 0 2 337 628 2 337 628 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 0 14 850 0 169 1 277 0 13 404 13 404 

klienci instytucjonalni 64 754 615 929 23 369 2 974 8 428 41 385 604 527 645 912 

instytucje samorządowe 0 356 614 0 24 0 0 356 590 356 590 

Razem 70 766 5 109 738 26 290 14 851 83 651 44 476 5 011 236 5 055 712 

oceniane grupowo

Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość brutto) (wartość netto)
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23.4. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wg przesłanki utraty wartości  
 

 
 

 
 

Stan na

31 grudnia 2014 z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości
Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 247 265 4 176 298 107 264 19 357 140 001 4 156 941 4 296 942 

- kredyty w rachunku bieżącym 5 457 30 379 3 044 422 2 413 29 957 32 370 

- kredyty konsumpcyjne 161 356 1 764 445 70 334 16 384 91 022 1 748 061 1 839 083 

- kredyty na nieruchomości 76 414 2 367 609 31 768 2 293 44 646 2 365 316 2 409 962 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 4 038 13 865 2 118 258 1 920 13 607 15 527 

klienci instytucjonalni 78 026 520 734 42 864 4 358 35 162 516 376 551 538 

instytucje samorządowe 100 303 262 45 20 55 303 242 303 297 

Razem 325 391 5 000 294 150 173 23 735 175 218 4 976 559 5 151 777 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

(wartość netto)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość brutto)

Stan na

31 grudnia 2013 z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości
Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 193 465 3 949 742 78 144 11 853 115 321 3 937 889 4 053 210 

- kredyty w rachunku bieżącym 4 103 33 412 2 291 547 1 812 32 865 34 677 

- kredyty konsumpcyjne 114 152 1 608 964 47 229 8 386 66 923 1 600 578 1 667 501 

- kredyty na nieruchomości 72 761 2 294 965 27 347 2 751 45 414 2 292 214 2 337 628 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 2 449 12 401 1 277 169 1 172 12 232 13 404 

klienci instytucjonalni 83 776 596 907 31 797 2 974 51 979 593 933 645 912 

instytucje samorządowe 0 356 614 0 24 0 356 590 356 590 

Razem 277 241 4 903 263 109 941 14 851 167 300 4 888 412 5 055 712 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

(wartość brutto) (wartość netto)
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23.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 
 

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały zmiany stanów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom w poszczególnych okresach 
sprawozdawczych. 

 

 
* Spisanie w ciężar rezerw i sprzedaż wierzytelności 

 

 

* Spisanie w ciężar rezerw i sprzedaż wierzytelności 

 

Stan odpisów 

aktualizujących na  

Stan odpisów 

aktualizujących na 

1 stycznia 2014 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 89 997 60 138 (11 336) (12 178) 126 621 

- kredyty w rachunku bieżącym 2 838 1 808 (1 180) 0 3 466 

- kredyty konsumpcyjne 55 615 49 709 (6 428) (12 178) 86 718 

- kredyty na nieruchomości 30 098 7 426 (3 463) 0 34 061 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 1 446 1 195 (265) 0 2 376 

klienci instytucjonalni 34 771 17 413 (4 749) (213) 47 222 

instytucje samorządowe 24 45 (4) 0 65 

Razem 124 792 77 596 (16 089) (12 391) 173 908 

Utworzone w okresie Rozwiązane w okresie Wykorzystanie*

Stan odpisów 

aktualizujących na

Stan odpisów 

aktualizujących na

1 stycznia 2013 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 70 131 44 900 (13 135) (11 899) 89 997 

- kredyty w rachunku bieżącym 1 693 1 823 (678) 0 2 838 

- kredyty konsumpcyjne 46 880 28 713 (9 146) (10 832) 55 615 

- kredyty na nieruchomości 20 921 13 426 (3 184) (1 065) 30 098 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 637 938 (127) (2) 1 446 

klienci instytucjonalni 24 563 13 966 (3 386) (372) 34 771 

instytucje samorządowe 412 4 (392) 0 24 

Razem 95 106 58 870 (16 913) (12 271) 124 792 

Utworzone w okresie Rozwiązane w okresie Wykorzystanie*
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24. Inwestycyjne aktywa finansowe 

 

 
 

 
 

  

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł

Notowane 620 592 393 688 1 014 280 

Obligacje Skarbu Państwa, w tym: 611 726 393 688 1 005 414 

- na pokrycie BFG 0 37 383 37 383 

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 8 866 0 8 866 

Nienotowane 479 955 25 031 504 986 

Akcje 8 0 8 

Instrumenty dłużne wyemitowane przez

Narodowy Bank Polski
479 947 0 479 947 

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 0 25 031 25 031 

Razem inwestycyjne aktywa finansowe 1 100 547 418 719 1 519 266 

Utrzymywane do terminu 

zapadalności 
Dostępne do sprzedaży Razem

Stan na

31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł tys. zł

Notowane 615 185 372 080 987 265 

Obligacje Skarbu Państwa, w tym: 585 445 372 080 957 525 

- na pokrycie BFG 0 37 484 37 484 

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 29 740 0 29 740 

Nienotowane 839 833 14 938 854 771 

Akcje 8 0 8 

Instrumenty dłużne wyemitowane przez

Narodowy Bank Polski
839 825 0 839 825 

Obligacje i certyfikaty depozytowe banków 0 14 938 14 938

Razem inwestycyjne aktywa finansowe 1 455 018 387 018 1 842 036 

Utrzymywane do terminu 

zapadalności 
Dostępne do sprzedaży Razem
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Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według terminów zapadalności 

 

 
 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – według terminów zapadalności 

 

 
 

Reklasyfikacja papierów wartościowych 

W wyniku zmiany intencji, w 2010 roku i w 2014 roku Grupa dokonała reklasyfikacji papierów wartościowych 
z portfela dostępnych do sprzedaży do utrzymywanych do terminu zapadalności zgodnie z kryteriami klasyfikacji 
opisanymi w MSR 39.  

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące wartości nominalnej, wartości bilansowej i wartości godziwej 
reklasyfikowanych papierów wartościowych na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. 

 

 
  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 479 947 839 825 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

Od 3 miesięcy do 1 roku 91 491 212 630 

Od 1 roku do 5 lat 520 235 327 620 

Powyżej 5 lat 8 866 74 935 

O nieokreślonej zapadalności 8 8 

Razem 1 100 547 1 455 018 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 4 996 4 996 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 957 9 942 

Od 3 miesięcy do 1 roku 214 905 54 153 

Od 1 roku do 5 lat 178 233 317 927 

Powyżej 5 lat 10 628 0

Razem 418 719 387 018 

Nazwa

Wartość 

nominalna 

podlegająca 

reklasyfikacji

Wartość

bilansowa

Wartość

godziwa

Wartość 

nominalna 

podlegająca 

reklasyfikacji

Wartość

bilansowa

Wartość

godziwa

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

obligacje skarbowe 382 271 393 688 406 348 359 271 372 080 384 652 

Razem 382 271 393 688 406 348 359 271 372 080 384 652 

Stan na

31 grudnia 2013

Stan na

31 grudnia 2014
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Wartości, jakie byłyby ujęte w rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodach, gdyby 
reklasyfikacja nie nastąpiła 

 

 
 
Wartości, jakie zostały ujęte w rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodach po dokonanej 
reklasyfikacji 

 

 
 

 

25. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

 
 
Na 31 grudnia 2014 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia 
rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 3 695 tys. zł. 
 

Nazwa
Rachunek

zysków i strat

Pozostałe

całkowite dochody

Rachunek

zysków i strat

Pozostałe

całkowite dochody

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

obligacje skarbowe 12 501 2 160 12 707 6 563 

Razem 12 501 2 160 12 707 6 563 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

Nazwa
Rachunek

zysków i strat

Pozostałe

całkowite dochody

Rachunek

zysków i strat

Pozostałe

całkowite dochody

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

obligacje skarbowe 12 294 (2 248) 13 100 (394)

Razem 12 294 (2 248) 13 100 (394)

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Budynki i budowle 12 521 13 057 

Grunty i inne 499 499 

Ulepszenia w obcych obiektach 6 674 6 353 

Urządzenia i maszyny 16 079 14 422 

Środki trwałe w budowie 7 385 3 510 

Środki transportu 0 59 

Wyposażenie 4 763 6 460 

Środki trwałe przyjęte w ramach umowy leasingu finansowego 0 306 

Razem 47 921 44 666 
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Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 

 

 
 

Budynki

i budowle

Grunty i inne Ulepszenia

w obcych 

obiektach

Urządzenia

i maszyny

Środki trwałe

w budowie

Środki 

transportu

Wyposażenie Leasing Środki trwałe 

razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wartość brutto środków trwałych

na początek okresu
19 469 499 23 331 44 062 3 510 230 27 566 2 188 120 855 

Zwiększenia 44 0 2 873 7 340 9 491 7 1 323 0 21 078 

Zakupy bezpośrednie 44 0 1 018 3 924 9 491 2 1 008 0 15 487 

Inne zwiększenia 0 0 1 855 3 416 0 5 315 0 5 591 

Zmniejszenia 0 0 (9 396) (1 978) (5 616) (13) (1 360) (2 188) (20 551)

Sprzedaż, likwidacja 0 0 (9 396) (1 978) (25) (13) (1 360) (2 188) (14 960)

Inne zmniejszenia 0 0 0 0 (5 591) 0 0 0 (5 591)

Wartość brutto środków trwałych

na koniec okresu
19 513 499 16 808 49 424 7 385 224 27 529 0 121 382 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)

na początek okresu
6 412 0 16 978 29 640 0 171 21 106 1 882 76 189 

Zwiększenia 580 0 2 372 5 654 0 60 2 982 306 11 954 

Amortyzacja 580 0 2 362 5 647 0 60 2 982 306 11 937 

Inne zwiększenia 0 0 10 7 0 0 0 0 17 

Zmniejszenia 0 0 (9 216) (1 949) 0 (7) (1 322) (2 188) (14 682)

Sprzedaż, likwidacja 0 0 (9 216) (1 944) 0 (7) (1 302) (2 188) (14 657)

Inne zmniejszenia 0 0 0 (5) 0 0 (20) 0 (25)

Skumulowana amortyzacja (umorzenia)

na koniec okresu
6 992 0 10 134 33 345 0 224 22 766 0 73 461 

Wartość netto środków trwałych

na początek okresu
13 057 499 6 353 14 422 3 510 59 6 460 306 44 666 

Wartość netto środków trwałych

na koniec okresu
12 521 499 6 674 16 079 7 385 0 4 763 0 47 921 
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Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku  

 

 
 

Budynki

i budowle

Grunty i inne Ulepszenia

w obcych 

obiektach

Urządzenia

i maszyny

Środki trwałe

w budowie

Środki 

transportu

Wyposażenie Leasing Środki trwałe 

razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wartość brutto środków trwałych

na początek okresu
19 046 499 22 201 38 345 3 104 210 27 144 2 188 112 737 

Zwiększenia 423 0 2 292 7 787 6 201 44 2 296 0 19 043 

Zakupy bezpośrednie 238 0 323 5 418 6 201 14 505 0 12 699 

Inne zwiększenia 185 0 1 969 2 369 0 30 1 791 0 6 344 

Zmniejszenia 0 0 (1 162) (2 070) (5 795) (24) (1 874) 0 (10 925)

Sprzedaż, likwidacja 0 0 (1 162) (2 070) (32) (24) (1 293) 0 (4 581)

Inne zmniejszenia 0 0 0 0 (5 763) 0 (581) 0 (6 344)

Wartość brutto środków trwałych

na koniec okresu
19 469 499 23 331 44 062 3 510 230 27 566 2 188 120 855 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)

na początek okresu
5 848 0 15 392 26 365 0 113 19 507 1 299 68 524 

Zwiększenia 564 0 2 655 5 304 0 59 3 313 583 12 478 

Amortyzacja 564 0 2 653 4 817 0 59 3 310 583 11 986 

Inne zwiększenia 0 0 2 487 0 0 3 0 492 

Zmniejszenia 0 0 (1 069) (2 029) 0 (1) (1 714) 0 (4 813)

Sprzedaż, likwidacja 0 0 (1 069) (2 029) 0 (1) (1 229) 0 (4 328)

Inne zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 (485) 0 (485)

Skumulowana amortyzacja (umorzenia)

na koniec okresu
6 412 0 16 978 29 640 0 171 21 106 1 882 76 189 

Wartość netto środków trwałych

na początek okresu
13 198 499 6 809 11 980 3 104 97 7 637 889 44 213 

Wartość netto środków trwałych

na koniec okresu
13 057 499 6 353 14 422 3 510 59 6 460 306 44 666 
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26. Wartości niematerialne 

 

 
 
Na 31 grudnia 2014 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia 
wartości niematerialnych w kwocie 2 598 tys. zł. 

 

Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 

 

 
  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Koszty zakończonych prac rozwojowych 6 537 4 012 

Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie 22 279 23 840 

Nakłady na wartości niematerialne 3 585 2 363 

Wartości niematerialne razem 32 401 30 215 

Koszty zakończonych 

prac rozwojowych

Autorskie prawa 

majątkowe, licencje

i oprogramowanie

Nakłady na wartości 

niematerialne

Wartości 

niematerialne razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wartość brutto

wartości niematerialnych

na początek okresu

4 482 79 945 2 363 86 790 

Zwiększenia 3 762 6 235 6 984 16 981 

Przeniesienie z nakładów 2 355 3 211 0 5 566 

Zakupy bezpośrednie 1 407 3 024 6 984 11 415 

Zmniejszenia (187) (2 989) (5 762) (8 938)

Sprzedaż, likwidacja (187) (2 989) (196) (3 372)

Rozliczenie nakładów 0 0 (5 566) (5 566)

Wartość brutto

wartości niematerialnych

na koniec okresu

8 057 83 191 3 585 94 833 

Skumulowana amortyzacja

na początek okresu
470 56 105 0 56 575 

Zwiększenia 1 071 7 796 0 8 867 

Amortyzacja 1 071 7 796 0 8 867 

Zmniejszenia (21) (2 989) 0 (3 010)

Sprzedaż, likwidacja (21) (2 989) 0 (3 010)

Skumulowana amortyzacja

na koniec okresu
1 520 60 912 0 62 432 

Wartość netto

wartości niematerialnych

na początek okresu

4 012 23 840 2 363 30 215 

Wartość netto

wartości niematerialnych

na koniec okresu

6 537 22 279 3 585 32 401 
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Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 

 
  

Koszty zakończonych 

prac rozwojowych

Autorskie prawa 

majątkowe, licencje

i oprogramowanie

Nakłady na wartości 

niematerialne

Wartości 

niematerialne razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Wartość brutto

wartości niematerialnych

na początek okresu

2 137 67 404 4 557 74 098 

Zwiększenia 2 345 12 678 7 554 22 577 

Przeniesienie z nakładów 2 345 7 403 0 9 748 

Zakupy bezpośrednie 0 5 275 7 554 12 829 

Zmniejszenia 0 (137) (9 748) (9 885)

Sprzedaż, likwidacja 0 (137) 0 (137)

Rozliczenie nakładów 0 0 (9 748) (9 748)

Wartość brutto

wartości niematerialnych

na koniec okresu

4 482 79 945 2 363 86 790 

Skumulowana amortyzacja

na początek okresu
4 46 755 0 46 759 

Zwiększenia 466 9 487 0 9 953 

Amortyzacja 466 9 487 0 9 953 

Zmniejszenia 0 (137) 0 (137)

Sprzedaż, likwidacja 0 (137) 0 (137)

Skumulowana amortyzacja

na koniec okresu
470 56 105 0 56 575 

Wartość netto

wartości niematerialnych

na początek okresu

2 133 20 649 4 557 27 339 

Wartość netto

wartości niematerialnych

na koniec okresu

4 012 23 840 2 363 30 215 
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27. Pozostałe aktywa 

 

 
 

 
 

 
 

 

28. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 

 

 

  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Przychody do otrzymania 17 669 17 187 

Dłużnicy różni i inne aktywa 15 432 14 010 

Koszty do rozliczenia w czasie 2 914 3 484 

Rozliczenia kart płatniczych 6 854 1 547 

Zapasy związane z działalnością uboczną Banku 1 284 690 

Pozostałe aktywa 254 366 

Razem pozostałe aktywa brutto 44 407 37 284 

Odpisy aktualizujące pozostałe aktywa (15 133) (10 210)

Razem pozostałe aktywa netto 29 274 27 074 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa

na początek okresu
10 210 5 161 

Utworzenie/aktualizacja odpisów 5 779 5 182 

Wykorzystanie odpisów (4) (17)

Rozwiązanie odpisów (852) (116)

Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa

na koniec okresu
15 133 10 210 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 26 329 22 190 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 180 193 

Od 3 miesięcy do 1 roku 2 695 4 613 

Razem krótkoterminowe 29 204 26 996 

Od 1 roku do 5 lat 4 5 

Powyżej 5 lat 0 0

Razem długoterminowe 4 5 

Nieokreślony termin zapadalności 66 73 

Razem pozostałe aktywa netto 29 274 27 074 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Rachunki bieżące loro 11 11 

Razem zobowiązania wobec Banku Centralnego 11 11 
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29. Zobowiązania wobec innych banków 

 

 
 
Na 31 grudnia 2013 roku na kwotę depozytów terminowych składały się głównie depozyty terminowe typu O/N 
oraz depozyty krótkoterminowe do 3 miesięcy. 
 

 

30. Zobowiązania wobec klientów 

 

  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Rachunki bieżące 4 020 3 719 

Depozyty terminowe 0 38 043 

Razem zobowiązania wobec innych banków 4 020 41 762 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 4 020 41 762 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 0 0

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Klienci instytucjonalni:

Rachunki bieżące 593 056 584 135 

Depozyty terminowe 1 173 795 1 386 033 

Inne zobowiązania, w tym: 17 021 4 494 

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 13 427 1 977 

Razem - Klienci instytucjonalni 1 783 872 1 974 662 

Klienci indywidualni:

Rachunki bieżące 2 265 200 2 209 188 

Depozyty terminowe 2 323 793 1 899 036 

Inne zobowiązania, w tym: 61 333 48 947 

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 4 4 

Razem - Klienci indywidualni 4 650 326 4 157 171 

Klienci instytucje rządowe i samorządowe:

Rachunki bieżące 50 312 84 987 

Depozyty terminowe 7 506 13 751 

Inne zobowiązania, w tym: 7 7 

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 7 7 

Razem - Klienci instytucje rządowe i samorządowe 57 825 98 745 

Razem 6 492 023 6 230 578 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 3 206 320 3 037 883 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 377 128 314 385 

O nieokreślonej zapadalności 2 908 575 2 878 310 
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31. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

 

 
 

 
 

 
 

Bank wprowadził w I kwartale 2014 roku obligacje serii B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst). W III kwartale 2014 roku Bank 
wyemitował obligacje długoterminowe zwykłe serii B3 w kwocie 40 000 tys. zł. W IV kwartale 2014 roku Bank 
wyemitował obligacje serii B4 o terminie zapadalności 4 lat w kwocie 170 000 tys. zł. Wszystkie wyemitowane 
obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków 
emisji obligacji. 

 

 
 

W roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków 
emisji obligacji. Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Instrumenty finansowe wyceniane wg. zamortyzowanego kosztu 358 256 431 597 

Razem 358 256 431 597 

Klasyfikacja

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Do 1 miesiąca 0 34 204 

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 232 0

Od 3 miesięcy do 1 roku 826 249 543 

Od 1 roku do 5 lat 357 198 147 850 

Razem 358 256 431 597 

Według terminów zapadalności

Stan na

31 grudnia 2014

Nazwa Nr serii obligacji Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań

tys. zł tys. zł

Obligacje

Notowane B2 147 850 WIBOR 6M + 1,40pp 13 grudnia 2016 147 845 

Nienotowane B4 170 000 WIBOR 6M + 1,45pp 17 grudnia 2018 169 847 

Nienotowane B3 40 000 4% 20 sierpnia 2018 40 564 

Razem 357 850 358 256 

Stan na

31 grudnia 2013

Nazwa Nr serii obligacji Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań

tys. zł tys. zł

Obligacje

Notowane B 200 000 WIBOR 6M + 1,70pp 10 lipca 2014 204 127 

Nienotowane D2 30 000 obligacje zerokuponowe 8 stycznia 2014 29 982 

Nienotowane D3 50 000 obligacje zerokuponowe 2 czerwca 2014 49 325 

Nienotowane B2 147 850 WIBOR 6M + 1,40pp 13 grudnia 2016 148 163 

Razem 427 850 431 597 
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32. Zobowiązania podporządkowane 

 

 
 

Dnia 8 stycznia 2014 roku Bank zawarł umowę pożyczki podporządkowanej z Pocztą Polską S.A na kwotę 43 000 tys. zł. 
Pożyczka została udzielona na okres 7 lat. Jednocześnie obie strony zawarły porozumienie wcześniejszej spłaty 
pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku.  

W dniu 21 marca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy 
uzupełniających Banku środków pieniężnych pochodzących z pożyczki podporządkowanej otrzymanej od Poczty 
Polskiej S.A. na podstawie umowy z 8 stycznia 2014 roku. Ponadto KNF wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę pożyczki 
podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku zaliczonej dotychczas 
do funduszy uzupełniających Banku. W związku z uzyskaną decyzją środki pieniężne z pożyczki podporządkowanej 
udzielonej przez Pocztę Polską S.A. na podstawie umowy z 8 lipca 2011 roku zostały spłacone przez Bank 26 marca 
2014 roku. 

 

 
 
Obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 
 

Obligacje podporządkowane są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku Catalyst 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Instrumenty finansowe wyceniane wg. zamortyzowanego kosztu,

w tym:

- pożyczki 43 106 43 036 

- obligacje 98 984 98 991 

Razem 142 090 142 027 

Klasyfikacja

Stan na

31 grudnia 2014

Nazwa
Wartość 

nominalna
Warunki oprocentowania Termin wymagalności

Stan zobowiązań 

podporządkowanych

tys. zł tys. zł

Pożyczki

Poczta Polska 43 000 WIBOR6M+3,25pp 15 stycznia 2021 43 106 

Obligacje

Notowane 47 340 

WIBOR6M+3,75pp (do 8 lipca 2016)

WIBOR6M+3,75pp + 1,5pp (od 9 lipca 

2016 do 8 lipca 2021)

8 lipca 2021 48 714 

Notowane 50 000 WIBOR6M+3,50pp 5 października 2022 50 270 

Razem 140 340 142 090 

Stan na

31 grudnia 2013

Nazwa
Wartość 

nominalna
Warunki oprocentowania Termin wymagalności

Stan Zobowiązań 

podporządkowanych

tys. zł tys. zł

Pożyczki

Poczta Polska 43 000 WIBOR6M+3pp 8 lipca 2016 43 036 

Obligacje

Notowane 47 340 

WIBOR6M+3,75pp (do 8 lipca 2016)

WIBOR6M+3,75pp + 1,5pp (od 9 lipca 

2016 do 8 lipca 2021)

8 lipca 2021 48 707 

Notowane 50 000 WIBOR6M+3,50pp 5 października 2022 50 284 

Razem 140 340 142 027 
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33. Rezerwy 

 

 
 

 
 

Rezerwy

na sprawy sporne

Rezerwa

na odprawy 

emerytalno-

rentowe

Rezerwy

na zobowiązania 

pozabilansowe

Inne rezerwy Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Stan na 1 stycznia 2014 1 371 757 1 125 166 3 419 

Utworzenie rezerw 576 107 2 225 224 3 132 

Aktualizacja rezerw 0 (153) 0 0 (153)

Wykorzystanie rezerw (44) (43) 0 (94) (181)

Rozwiązanie rezerw (643) 0 (2 719) 0 (3 362)

Inne 0 0 0 0 0

Stan na 31 grudnia 2014 1 260 668 631 296 2 855 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 1 225 15 631 296 2 167 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 35 653 0 0 688 

Stan na 31 grudnia 2014 1 260 668 631 296 2 855 

Rezerwy

na sprawy sporne

Rezerwa

na odprawy 

emerytalno-

rentowe

Rezerwy

na zobowiązania 

pozabilansowe

Inne rezerwy Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Stan na 1 stycznia 2013 2 470 675 684 166 3 995 

Utworzenie rezerw 823 143 4 304 0 5 270 

Aktualizacja rezerw 84 (34) 0 0 50 

Wykorzystanie rezerw (57) (27) 0 0 (84)

Rozwiązanie rezerw (1 949) 0 (3 863) 0 (5 812)

Stan na 31 grudnia 2013 1 371 757 1 125 166 3 419 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 1 371 51 1 125 166 2 713 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 0 706 0 0 706 

Stan na 31 grudnia 2013 1 371 757 1 125 166 3 419 
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Opis najistotniejszych spraw spornych Grupy 

W 2001 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ("Prezes UOKiK") wszczął postępowanie 
antymonopolowe przeciwko organizacjom kartowym Visa, Europay oraz bankom – emitentom kart Visa oraz 
Europay/Eurocard/Mastercard w zakresie praktyk ograniczających konkurencję na rynku płatności za pomocą kart 
płatniczych w Polsce, mających polegać na wspólnym ustalaniu opłaty „interchange” za transakcje dokonane kartami 
systemu Visa oraz Europay/Eurocard/Mastercard. 

W dniu 29 grudnia 2006 roku Prezes UOKiK uznał praktyki polegające na wspólnym ustalaniu przez banki opłaty 
„interchange” za ograniczające konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań 
konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart 
płatniczych na terytorium Polski oraz nakazał zaniechanie ich stosowania, jednocześnie nakładając na banki kary 
pieniężne, w tym na Bank w wysokości 2 895 tys. zł (uczestniczący tylko w systemie VISA) (decyzja Prezesa UOKiK 
nr DAR 15/2006). Bank utworzył na powyższą karę rezerwę w pełnej wysokości. 

Od powyższej decyzji odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("SOKiK") złożył Bank oraz inni 
uczestnicy postępowania. Na skutek tych odwołań, wyrokiem z 12 listopada 2008 roku SOKiK zmienił zaskarżoną 
decyzję nie stwierdzając w związku z przedmiotową sprawą stosowania przez banki praktyki ograniczającej 
konkurencję. Na skutek apelacji Prezesa UOKiK, Sąd Apelacyjny w dniu 22 kwietnia 2010 roku uchylił powyższy wyrok 
w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez SOKiK. 

Wyrokiem z 21 listopada 2013 roku SOKiK: 

 zmienił zaskarżoną decyzję w zakresie wysokości kar pieniężnych nałożonych na wymienione w wyroku banki,  
 oddalił odwołania w pozostałym zakresie, 
 zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania. 
Od powyższego wyroku Bank wniósł 3 lutego 2014 roku apelację w części dotyczącej oddalenia odwołania. W dniu 
12 lutego 2014 roku Prezes UOKiK złożył apelację od powyższego wyroku w części dotyczącej kar i kosztów 
postępowania. Wobec wniesienia apelacji przez Prezesa UOKiK i niektóre z banków, wyrok jest nieprawomocny. 

Biorąc pod uwagę ocenę co do prawdopodobieństwa utrzymania niższego wymiaru kary dla Banku oraz analizując 
stanowiska Prezesa UOKiK oraz SOKiK w zakresie ustalenia wysokości nałożonych kar, jak również poszczególne 
scenariusze co do dalszego przebiegu postępowania, Bank oszacował wartość rezerwy na ewentualną karę pieniężną 
przy korzystnym dla Prezesa UOKiK wyroku Sądu Apelacyjnego, wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku, na kwotę 
1 043 tys. zł. 

 

Opis najistotniejszych czynników wpływających na ustalenie rezerw na odprawy emerytalno-rentowe 

Wyznaczanie rezerw emerytalno-rentowych przy wykorzystaniu metod aktuarialnych, naraża Bank na ryzyko 
aktuarialne obejmujące przede wszystkim ryzyko stopy procentowej, ryzyko długowieczności i ryzyko związane 
z wynagrodzeniem.  

 

  

Ryzyko Wpływ na wycenę

Ryzyko stopy procentowej
Spadek stóp oprocentowania nieobciążonych ryzykiem kredytowym instrumentów finansowych

spowoduje wzrost wyceny wartości bieżącej rezerw emerytalno-rentowych.

Ryzyko długowieczności

Wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do

najlepszych szacunków śmiertelności uczestników programu zarówno w okresie zatrudnienia, jak

i po okresie zatrudnienia. Zwiększenie oczekiwanej długości trwania życia uczestników programu

spowoduje wzrost wartości rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.

Ryzyko wynagrodzeń

Wartość bieżącą zobowiązań programu określonych świadczeń oblicza się przez odniesienie do

przyszłego poziomu wynagrodzeń uczestników programu. Wobec tego wzrost wynagrodzeń

uczestników programu spowoduje zwiększenie wartości rezerw na odprawy emerytalno-rentowe.
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Poniższa tabela zawiera podstawowe parametry wykorzystane do kalkulacji rezerw na odprawy emerytalno-rentowe. 

 

* zakłada się, że fakt posiadania pracy powoduje obniżenie śmiertelności o 10% 

 
Poniższa tabela prezentuje kwoty ujmowane w rachunku zysków i strat oraz w pozostałych całkowitych dochodach 
w odniesieniu do programu określonych świadczeń. 
 

 
  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Stopy dyskonta 3,5% 4,0%

Oczekiwane tempo wzrostu wynagrodzeń 2% - 3,5% 2% - 5%

Tablice śmiertelności przyjete do wyliczeń* 100% PTTZ 2013 100% PTTZ 2012

Stopa inflacji 2,5% 2,5%

Rotacja (rocznie) 6,0% - 10,0% 5,0% - 9,0%

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Rezerwy na oprawy emerytalno-rentowe na początek okresu 757 675 

Wartości ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat,

w tym:

- koszty bieżącego zatrudnienia 65 111 

- koszty przeszłego zatrudnienia 11 0

- koszty odsetkowe netto 31 32 

Koszty ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 107 143 

Wartości ujęte w skonsolidowanych pozostałych całkowitych 

dochodach, w tym:

- aktuarialne zyski i straty wynikające ze zmian założeń 

   demograficznych
(60) (145)

- aktuarialne zyski i straty wynikające ze zmian założeń 

   finansowych
(93) 111 

Składniki kosztów ujęte w skonsolidowanych pozostałych 

całkowitych dochodach
(153) (34)

Wypłacone świadczenia (43) (27)

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe na koniec okresu 668 757 
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34. Pozostałe zobowiązania 

 

 
 

 

35. Kapitały własne 

 

 

35.1. Kapitał zakładowy 
 

 
 

 
 
Na 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Banku składał się z 9 729 040 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje 
Banku zostały całkowicie opłacone. Ogólna charakterystyka akcji została opisana poniżej: 

 akcje imienne serii A – w liczbie 291 300 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) nie są uprzywilejowane, 
co do prawa głosu i są uprzywilejowane, co do podziału majątku w razie likwidacji Banku w proporcji 5 do 1 
w stosunku do akcji zwykłych. Zbycie akcji serii A podmiotowi spoza akcjonariuszy założycieli powoduje utratę 
przez akcję uprzywilejowania, 

 akcje imienne serii B - w ilości 7 005 470 sztuk (należące do Poczty Polskiej S.A.) oraz w ilości 2 432 270 sztuk 
(należące do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.) nie są uprzywilejowane.  

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku, w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale 
zakładowym Banku. 

Każda akcja daje swojemu posiadaczowi prawo do dywidendy i jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 38 912 38 656 

Rozliczenia z tytułu zastępczej obsługi kasowej z Pocztą Polską 23 338 29 171 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 15 792 7 312 

Rezerwy na premie, nagrody, wynagrodzenia 7 009 847 

Rozrachunki międzybankowe 4 410 3 892 

Rozliczenia publiczno - prawne 4 364 5 022 

Przychody przyszłych okresów 2 136 1 542 

Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 2 038 1 822 

Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 1 367 251 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0 306 

Razem 99 366 88 821 

w tym:

Krótkoterminowe (do 1 roku) 99 079 88 580 

Długoterminowe (powyżej 1 roku) 287 241 

liczba akcji rok rejestracji wartość akcji 

tys. zł

Akcje imienne serii A o wartości nominalnej 10 zł każda 291 300 2011 2 913 

Akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10 zł każda 9 437 740 2011 94 377 

Razem 9 729 040 97 290 

31 grudnia 2014

Stan na

liczba akcji rok rejestracji wartość akcji 

tys. zł

Akcje imienne serii A o wartości nominalnej 10 zł każda 291 300 2011 2 913 

Akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10 zł każda 9 437 740 2011 94 377 

Razem 9 729 040 97 290 

Stan na

31 grudnia 2013
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35.2. Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy jest tworzony z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich ceną nominalną oraz z obligatoryjnego 8% 
odpisu z zysku netto. Szczegółowy podział kapitału zapasowego zaprezentowano w zestawieniu zmian w kapitale 
własnym. 

 

 

35.3. Kapitał z aktualizacji wyceny 
Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku rozpoznania efektu wyceny instrumentów finansowych 
zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży w kwocie netto oraz zysków i strat aktuarialnych netto 
dotyczących wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia (rezerw emerytalno-rentowych). 

Składniki te zostają przeniesione z kapitału z aktualizacji wyceny (z wyjątkiem zysków/strat aktuarialnych netto 
z wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia) w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych 
całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy 
odnoszony do rachunku zysków i strat). 

 

 
 

 

35.4. Pozostałe kapitały rezerwowe 
Kapitał rezerwowy tworzony jest zgodnie z Prawem bankowym i statutem Banku z podziału zysku netto. Składa się 
na niego fundusz ogólnego ryzyka bankowego oraz kapitał rezerwowy. Wartości funduszu ogólnego ryzyka i kapitału 
rezerwowego zostały pokazane poniżej. 

 

 
  

Stan na Stan na Zmiana

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 2014/2013

tys. zł tys. zł tys. zł

Z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 5 005 (2 309) 7 314 

Z tytułu wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych

do sprzedaży reklasyfikowanych do kategorii utrzymywanych

do terminu zapadalności

(1 882) 366 (2 248)

Zyski i straty aktuarialne z wyceny wartości zobowiązań z tytułu 

programu określonych świadczeń
430 277 153 

Podatek odroczony od wyceny aktywów finansowych ujętej

w kapitale z aktualizacji wyceny
(593) 369 (962)

Podatek odroczony od wyceny zysków/strat aktuarialnych 

ujetych w kapitale z aktualizacji wyceny
(83) (54) (29)

Kapitał z aktualizacji wyceny razem 2 877 (1 351) 4 228 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Fundusz ogólnego ryzyka 108 345 106 345 

Kapitał rezerwowy 158 893 135 862 

Pozostałe kapitały rezerwowe 267 238 242 207 
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36. Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwa stanowi cenę, którą Grupa otrzymałaby za sprzedaż składnika aktywów lub zapłaciłby 
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku 
na dzień wyceny. 

Na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku Grupa dokonała następującej klasyfikacji aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej do wartości godziwej oraz tych aktywów i zobowiązań 
finansowych, które nie są wycenione na bieżąco w wartości godziwej: 

 Poziom I: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnych 
rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których Grupa ma dostęp w dniu wyceny.  

 Poziom II: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o dane wejściowe inne niż ceny notowane 
uwzględnione na Poziomie I, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, 
albo pośrednio, albo bezpośrednio.  

 Poziom III: aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące 
danego składnika aktywów lub zobowiązania.  

 

A. Instrumenty finansowe niewyceniane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości 
godziwej 

Główne kategorie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej Grupy do wartości godziwej, stanowią składniki wyceniane według zamortyzowanego kosztu lub kosztu 
historycznego takie jak: 

 udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności nieprzeznaczone do obrotu, 

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, 

 zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu. 

 

Kasa, środki w Banku Centralnym oraz należności od innych banków 

Na pozycję składa się wartość środków pieniężnych Grupy utrzymywanych na rachunkach bieżących w innych bankach 
oraz dłużne papiery wartościowe banków zaklasyfikowane do kategorii pożyczek i należności. 

Dla bieżących należności oraz depozytów terminowych Grupy, których termin zapadalności nie przekracza jednego 
roku oraz pozostałych należności wartość godziwa jest zbieżna z ich wartością bilansową. 

Wyznaczenie wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych banków zaklasyfikowanych do kategorii pożyczek 
i należności odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu 
wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. Dla dłużnych papierów wartościowych z wbudowaną opcją 
wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie. 
Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy 
pomiędzy wyceną tego papieru z uwzględnieniem realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz 
zdyskontowanymi przepływami z tego papieru przy założeniu utrzymania tego papieru do terminu zapadalności. 

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 

W pozycji „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” Grupa ujmuje kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe 
zakwalifikowane zgodnie z MSR 39 do kategorii pożyczki i należności. 

Wartość godziwa dla kredytów i pożyczek wyznaczona jest poprzez wyliczenie dla każdego kredytu korekty wartości 
bilansowej do wartości godziwej. Korekta ta została wyliczona, jako różnica pomiędzy sumą przyszłych przepływów 
pieniężnych kredytu lub pożyczki, zdyskontowanych rynkową stopą procentową (wg krzywej dochodowości 
zbudowanej z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS) powiększoną o rynkową marżę produktu a wartością 
niezapadłego kapitału kredytu na dzień bilansowy. Przyszłe przepływy pieniężne kredytu lub pożyczki obejmowały 
przepływy kapitałowe, wynikające z umowy oraz przepływy odsetkowe, wyznaczone kalkulacyjnie w oparciu 
o rynkową krzywą dochodowości zbudowaną z notowanych stawek WIBOR, FRA oraz IRS według kwotowań z dnia 
bilansowego, powiększoną o indywidualną marżę kontraktową dla każdego kredytu lub pożyczki. Rynkowa marża 
produktu została natomiast wyznaczona jako średnia efektywna marża ważona wartością kapitału dla analogicznej 
grupy produktów udzielonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę bilansową. Korektę wartości 
bilansowej do wartości godziwej wyznaczano dla kredytów, dla których przyszłe przepływy finansowe są znane, 
natomiast dla pozostałych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, kredytów z rozpoznaną utratą wartości, dla których 
utworzono odpis aktualizujący, przyjęto korektę zerową. 
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Wyznaczenie wartości godziwej korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych odbywa się metodą dyskontowania 
przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. 
Dla papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu 
realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy 
na dzień bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną obligacji z uwzględnieniem realizacji opcji call 
w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z obligacji przy założeniu utrzymania obligacji 
do terminu zapadalności. 

 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 

Wartość godziwa obligacji Skarbu Państwa jest wyznaczana bezpośrednio w oparciu o ceny kwotowane na aktywnym 
rynku.  

Wyznaczenie wartości godziwej innych dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do kategorii aktywów 
finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności 
z tychże instrumentów z wykorzystaniem spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. Dla dłużnych 
papierów wartościowych z wbudowaną opcją wcześniejszego wykupu wycenę dokonuje się przy założeniu realizacji 
opcji call w najbliższym możliwym terminie. Wycena opcji call wbudowanej w dłużny papier wartościowy na dzień 
bilansowy opiera się na wyznaczeniu różnicy pomiędzy wyceną dłużnego papieru wartościowego z uwzględnieniem 
realizacji opcji call w najbliższym możliwym terminie oraz zdyskontowanymi przepływami z dłużnego papieru 
wartościowego przy założeniu utrzymania tego papieru do terminu zapadalności. 

W poniższych tabelach przedstawiono różnice pomiędzy wartością bilansową (wartość bilansowa oprocentowanych 
aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych została zaprezentowana wraz z narosłymi odsetkami) 
i szacowaną wartością godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Grupy oraz klasyfikację według hierarchii wartości 
godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych, które nie są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej Grupy według wartości godziwej. 

 

Pozostałe aktywa/zobowiązania finansowe nieujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
w wartości godziwej 

W przypadku grup aktywów finansowych i zobowiązań finansowych utrzymywanych według wartości wymaganej 
zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości Grupa uznaje, że wartość godziwa jest zbieżna z wartością bilansową, 
co wynika z charakteru tych grup np. krótki termin do zapadalności lub wymagalności, unikalny charakter instrumentu. 
Dotyczy to w szczególności gotówki i środków pieniężnych, bieżących należności i zobowiązań oraz zobowiązań 
z tytułu leasingu finansowego. Wartość godziwą dla depozytów terminowych banków, których termin zapadalności 
nie przekracza jednego roku oraz pozostałych zobowiązań finansowych stanowi ich wartość bilansowa. 

 

Zobowiązania wobec klientów 

Wartość godziwa dla kategorii „Zobowiązania wobec klientów” została wyznaczona poprzez wyliczenie dla każdego 
depozytu terminowego korekty wartości bilansowej do wartości godziwej. Korekta ta została wyliczona, jako różnica 
pomiędzy sumą przyszłych przepływów kapitału i odsetek dla okresu od daty bilansowej do terminu zapadalności 
zdyskontowanych rynkową stopą procentową (wg krzywej dochodowości zbudowanej z notowanych stawek WIBOR, 
FRA oraz IRS) powiększoną o aktualną marżę produktu a wartością bilansową salda depozytu. Aktualna marża 
produktu została wyznaczona dla analogicznej grupy produktów udzielonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
poprzedzających datę bilansową jako średnia różnica pomiędzy efektywnym oprocentowaniem depozytu i stopą 
bazową z dnia bilansowego. Korektę wartości bilansowej do wartości godziwej wyznaczano dla depozytów, dla których 
przyszłe przepływy finansowe są znane, natomiast dla pozostałych, w tym dla depozytów terminowych z terminem 
zapadalności do 3 miesięcy od dnia bilansowego przyjęto zerową korektę. 

 

Zobowiązania podporządkowane i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

Wyznaczenie wartości godziwej pożyczki podporządkowanej i zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów 
wartościowych odbywa się metodą dyskontowania przyszłych płatności z tychże instrumentów z wykorzystaniem 
spreadu wyznaczonego z momentu zawarcia transakcji. 
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W poniższych tabelach przedstawiono różnice pomiędzy wartością bilansową (wartość bilansowa oprocentowanych 
aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych została zaprezentowana wraz z narosłymi odsetkami) 
i szacowaną wartością godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Grupy oraz klasyfikację według hierarchii wartości 
godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych, które nie są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej Grupy według wartości godziwej. 

 

  

Wartość 

bilansowa
Wartość godziwa

Wartość 

bilansowa
Wartość godziwa

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 757 643 757 643 327 242 327 242

Należności od innych banków 158 269 164 343 36 329 36 327

Kredyty i pożyczki udzielone  klientom, w tym: 5 151 777 5 022 830 5 055 712 4 988 692

osoby fizyczne 4 296 942 4 207 427 4 053 210 3 998 915

- kredyty w rachunku bieżącym 32 370 32 370 34 677 34 677

- kredyty konsumpcyjne 1 839 083 1 695 226 1 667 501 1 522 188

- kredyty na nieruchomości 2 409 962 2 464 304 2 337 628 2 428 646

- kredyty w rachunku karty kredytowej 15 527 15 527 13 404 13 404

klienci instytucjonalni 551 538 512 111 645 912 634 252

instytucje samorządowe 303 297 303 292 356 590 355 525

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane

do terminu zapadalności
418 719 431 636 387 018 399 701

Pozostałe aktywa 29 274 29 274 27 074 27 074

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 11 11 11 11

Zobowiązania wobec innych banków 4 020 4 020 41 762 41 762

Zobowiązania wobec klientów 6 492 023 6 506 449 6 230 578 6 250 590

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
358 256 359 920 431 597 427 256

Zobowiązania podporządkowane 142 090 140 563 142 027 140 974

Pozostałe zobowiązania 99 366 99 366 88 821 88 821

Stan na

31 grudnia 2014

Stan na

31 grudnia 2013
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Stan na

31 grudnia 2014 Poziom I Poziom II Poziom III Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 0 757 643 0 757 643 

Należności od innych banków 0 6 452 157 891 164 343 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 0 75 139 4 947 691 5 022 830 

osoby fizyczne 0 47 897 4 159 530 4 207 427 

- kredyty w rachunku bieżącym 0 32 370 0 32 370 

- kredyty konsumpcyjne 0 0 1 695 226 1 695 226 

- kredyty na nieruchomości 0 0 2 464 304 2 464 304 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 0 15 527 0 15 527 

klienci instytucjonalni 0 27 242 484 869 512 111 

instytucje samorządowe 0 0 303 292 303 292 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane 

do terminu zapadalności
406 556 0 25 080 431 636 

Pozostałe aktywa 0 0 29 274 29 274 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 11 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 0 4 020 0 4 020 

Zobowiązania wobec klientów 0 2 907 744 3 598 705 6 506 449 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
0 0 359 920 359 920 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 140 563 140 563 

Pozostałe zobowiązania 0 0 99 366 99 366 

Stan na

31 grudnia 2013 Poziom I Poziom II Poziom III Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 0 327 242 0 327 242 

Należności od innych banków 0 6 147 30 180 36 327 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 0 85 029 4 903 663 4 988 692 

osoby fizyczne 0 48 081 3 950 834 3 998 915 

- kredyty w rachunku bieżącym 0 34 677 0 34 677 

- kredyty konsumpcyjne 0 0 1 522 188 1 522 188 

- kredyty na nieruchomości 0 0 2 428 646 2 428 646 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 0 13 404 0 13 404 

klienci instytucjonalni 0 36 948 597 304 634 252 

instytucje samorządowe 0 0 355 525 355 525 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane 

do terminu zapadalności
384 760 0 14 941 399 701 

Pozostałe aktywa 0 0 27 074 27 074 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 11 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 0 41 762 0 41 762 

Zobowiązania wobec klientów 0 2 876 961 3 373 629 6 250 590 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
0 0 427 256 427 256 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 140 974 140 974 

Pozostałe zobowiązania 0 0 88 821 88 821 
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B. Instrumenty finansowe wyceniane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości 
godziwej 

Poniższa tabela pokazuje kwalifikację aktywów i zobowiązań finansowych, które w skonsolidowanym sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej prezentowane są w wartości godziwej, według hierarchii wartości godziwej. 

 

 
 

 
 
W analizowanym okresie nie miały miejsca przesunięcia pomiędzy Poziomem I i Poziomem II. Ponadto, nie miały 
miejsca przesunięcia z oraz do Poziomu III. 

Z uwagi na niewielką skalę transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych wyłącznie z bankami posiadającymi 
rating inwestycyjny, Grupa w wycenie instrumentów pochodnych nie uwzględnia ryzyka kredytowego kontrahenta 
oraz własnego ryzyka kredytowego, które w opinii Grupy ma nieznaczący wpływ na wycenę zawartych transakcji 
na instrumentach pochodnych. 

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmiany stanu instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do Poziomu III  
w 2014 roku, których wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny z wykorzystaniem 
nieobserwowalnych danych wejściowych. 

 

 

Stan na

31 grudnia 2014

Poziom I Poziom II Poziom III Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa finansowe, w tym: 611 726 481 283 8 866 1 101 875 

 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 1 336 0 1 336 

Inwestycyjne aktywa finansowe 611 726 479 947 8 866 1 100 539 

   - dostępne do sprzedaży 611 726 479 947 8 866 1 100 539 

Zobowiązania finansowe, w tym: 0 94 0 94 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 94 0 94

Stan na

31 grudnia 2013

Poziom I Poziom II Poziom III Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa finansowe, w tym: 585 445 841 194 29 740 1 456 379 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 1 369 0 1 369 

Inwestycyjne aktywa finansowe 585 445 839 825 29 740 1 455 010 

   - dostępne do sprzedaży 585 445 839 825 29 740 1 455 010 

Zobowiązania finansowe, w tym: 0 17 0 17 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 17 0 17

Poziom III
Inwestycyjne aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży

tys. zł

Stan na 1 stycznia 2014 29 740 

Zyski lub straty 1 595 

rozpoznane w rachunku zysków i strat: 1 771 

- przychody z tytułu odsetek 3 072 

- wynik na pozostałych instrumentach finansowych (1 301)

rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych: (176)

 - zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (176)

Zakupy 103 427 

Sprzedaże (118 500)

Zapłacone odsetki (7 396)

Transfery 0

Stan na 31 grudnia 2014 8 866 
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Potencjalny wpływ na zmianę wartości godziwej instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do Poziomu III 
przy wzroście spreadu kredytowego o 1 p.b. wynosi -2 tys. zł, natomiast przy spadku spreadu kredytowego o 1 p.b. 
wynosi 2 tys. zł. 

Poniższa tabela prezentuje informacje o danych wejściowych wykorzystywanych do wyceny aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w wartości godziwej. 

 

Poziom III
Inwestycyjne aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży

tys. zł

Stan na 1 stycznia 2013 9 068 

Zyski lub straty 1 024 

rozpoznane w rachunku zysków i strat: 1 056 

- przychody z tytułu odsetek 1 404 

- wynik na pozostałych instrumentach finansowych (348)

rozpoznane w pozostałych dochodach całkowitych: (32)

 - zyski/straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (32)

Zakupy 21 461 

Sprzedaże 0

Zapłacone odsetki (1 813)

Transfery 0

Stan na 31 grudnia 2013 29 740 
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W pozycji „Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupa prezentuje instrumenty kapitałowe o wartości 
bilansowej 8 tys. zł, które wyceniane są w koszcie nabycia w związku z tym, że ich wartość godziwa nie może być w wiarygodny sposób określona. Grupa nie ujmuje tych 
instrumentów w analizie hierarchii wartości godziwej inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. 

tys. zł tys. zł

1
Obligacje i bony Skarbu 

Państwa
Aktywa: 611 726 Aktywa: 585 445 Poziom 1

Cena BID dla pozycji długiej oraz cena ASK dla pozycji krótkiej  

w danym papierze, kwotowane na aktywnym rynku 

międzybankowym.

nd. nd.

2 Bony pieniężne Aktywa: 479 947 Aktywa: 839 825 Poziom 2
Zdyskontowany przepływ z papieru przy stopie dyskontowej 

równej rentowności kupionej.
nd. nd.

Aktywa: 1 336 Aktywa: 1 369

Zobowiązania: 0 Zobowiązania: 17

4 FRA Zobowiązania: 85 nd Poziom 2

Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe 

przepływy oraz czynniki  dyskontowe wyznaczane są na 

podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z 

notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS. 

nd. nd.

5 FX swap Zobowiązania: 9 nd Poziom 2

Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Krzywe 

wykorzystywane do dyskontowania zbudowane są na 

podstawie notowanych: stawek depo oraz  punków 

swapowych dla par walutowych.

nd. nd.

6

Dłużne papiery 

wartościowe (obligacje 

komercyjne)

Aktywa: 8 866 Aktywa: 29 740 Poziom 3

Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. 

Dyskontowanie przyszłych płatności z papieru 

wartościowego odbywa się z wykorzystaniem krzywych 

dochodowości  powiększonych o spread kredytowy z tytułu 

ryzyka kontrahenta.

Stosowane spready na 

31 grudnia 2014:

obligacje BPS: 463pb

Stosowane spready na 

31 grudnia 2013:

obligacje BPS: 391pb

obligacje IPS1014: 14pb

Im wyższy spread, 

tym niższa wartość 

godziwa.

Swapy stóp procentowych Poziom 2

Zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne. Przyszłe 

przepływy oraz czynniki  dyskontowe wyznaczane są na 

podstawie krzywych dochodowości zbudowanych z 

notowanych stawek WIBOR/LIBOR, FRA oraz IRS. 

nd. nd.

Wartość godziwa naAktywa/zobowiązania 

finansowe 

Zależność wartości 

godziwej od danych 

nieobserwowalnych

Znaczące 

nieobserwowalne 

informacje

Lp.
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

3

Techniki wyceny i podstawowe dane wsadowe 

Hierarchia 

wartości 

godziwej 
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37. Leasing operacyjny 

 

Grupa jako leasingobiorca 

Grupa jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania 
pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres umowy.  

Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa występuje jako leasingobiorca, dotyczą przede wszystkim: 

 dzierżawy pomieszczeń – umowy zawarte z reguły na 5 lat z możliwością przedłużenia okresu najmu, 

 umowy dzierżawy samochodów – zawarte na 48 miesięcy z opcją wykupu po cenie zbliżonej do rynkowej.  

Umowy na czas nieokreślony zostały policzone za okres wypowiedzenia.  

Nie wystąpiły istotne warunkowe opłaty leasingowe ani nieodwoływalne umowy subleasingu. 

Na dzień bilansowy Bank posiadała dwie istotne umowy leasingu operacyjnego dotyczące najmu pomieszczeń: 

  umowę ramową w zakresie najmu nieruchomości Poczty Polskiej S.A. przez Bank Pocztowy S.A. zawarta 2 września 
2011 roku. Umowa dotyczy najmu pomieszczeń na potrzeby placówek terenowych Banku. Umowa została zawarta 
na okres 5 lat. Jeżeli najpóźniej na 12 miesięcy przed upływem tego okresu, żadna ze jej stron nie złoży wypowiedzenia 
- po upływie pierwotnego okresu 5-letniego, umowa ramowa przekształci się w umowę zawartą na czas nieokreślony, 
która będzie mogła zostać rozwiązana z zachowaniem 18 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na warunkach 
określonych w umowie ramowej zawarte są umowy najmu dla poszczególnych lokalizacji Banku. 

 umowę najmu powierzchni dla lokalizacji biura Centrali Banku w Warszawie. Umowa została zawarta 21 maja 2013 
roku na czas określony do 14 czerwca 2019 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. 

Na 31 grudnia 2014 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływalnego 
leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco: 
 

 
 

Grupa jako leasingodawca 

Grupa jest stroną umów leasingowych na podstawie, których oddaje do odpłatnego używania lub pobierania 
pożytków własne środki trwałe przez uzgodniony okres umowny.  

Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa występuje jako leasingodawca, dotyczą przede wszystkim dzierżawy 
pomieszczeń oraz udostępniania powierzchni w Centrali Banku w Bydgoszczy. Umowy zostały zawarte na czas 
nieokreślony.  

Umowy na czas nieokreślony zostały policzone za okres wypowiedzenia.  

Nie wystąpiły istotne warunkowe opłaty leasingowe ani nieodwoływalne umowy subleasingu. 

Na 31 grudnia 2014 roku oraz na 31 grudnia 2013 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływalnego 
leasingu operacyjnego przedstawiały się następująco: 
 

 
 
 

38. Leasing finansowy 

 

Grupa jako leasingobiorca 

Na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku Grupa nie posiadała istotnych umów leasingu finansowego.  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Do 1 roku 9 606 11 701 

Od 1 do 5 lat 15 145 22 350 

Powyżej 5 lat 0 0

Razem 24 751 34 051 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Do 1 roku 254 823 

Od 1 do 5 lat 150 238 

Powyżej 5 lat 0 0

Razem 404 1 061 
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39. Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Dla potrzeb skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków 
pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące. 

 

 
 
Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 
2013 roku przedstawiały się następująco: 
 

 
 

 
 

 
 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Kasa i środki w Banku Centralnym 757 643 327 242 

Rachunki bieżące 4 841 4 458 

Razem 762 484 331 700 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu (121 940) (6 480)

Zmiana stanu rachunków nostro - środki pieniężne 382 (2 143)

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
456 443 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(121 102) (8 180)

Zmiana stanu należności od innych banków

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych 

klientom
(96 065) (456 167)

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
31 203 33 981 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(64 862) (422 186)

Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży w działalności operacyjnej
354 471 (393 793)

Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujęta

w kapitale z aktualizacji wyceny oraz efekt reklasyfikacji aktywów 

finansowych pomiędzy kategoriami

5 066 (7 110)

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
7 768 16 005 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
367 305 (384 898)

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych

do sprzedaży
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Grupa przyjęła następujący podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową w skonsolidowanym 
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 
Działalność operacyjna stanowi podstawową działalność Grupy, która nie zalicza się do działalności inwestycyjnej 
i finansowej. 
Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu i sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych oraz uzyskiwaniu wpływów w postaci dywidend otrzymanych w tytułu posiadania udziałów 
w jednostkach zależnych. 
Działalność finansowa polega na zawieraniu długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) operacji finansowych 
stanowiących źródło finansowania działalności Grupy tj. emisji dłużnych papierów wartościowych, zaciąganie 
pożyczek, wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i spłata zaciągniętych pożyczek oraz spłata 
związanych z nimi odsetek.  

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych 

utrzymywanych do terminu zapadalności
(31 701) 5 744 

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
(526) 284 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(32 227) 6 028 

Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych 

utrzymywanych do terminu zapadalności

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków (37 742) 38 938 

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
43 (44)

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
(37 699) 38 894 

Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu  zobowiązań wobec klientów 261 445 (87 371)

Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi 

kasowo w okresie sprawozdawczym
(970) (978)

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
260 475 (88 349)

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Bilansowa zmiana stanu pozostałych zobowiązań 10 545 11 428 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 306 583 

Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu

z przepływów pieniężnych
10 851 12 011 

Zmiana stanu  pozostałych zobowiązań 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Likwidacja środków trwałych i wartości  niematerialnych 649 219 

Wycena zysków aktuarialnych 156 33 

Inne pozycje 805 252 

Inne pozycje
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40. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe 

 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone 

 

 
 

W ramach zobowiązań warunkowych dominują linie kredytowe. W procesie zarządzania ryzykiem w Grupie udzielone 
gwarancje oraz bezwarunkowe zobowiązania dotyczące finansowania traktowane są jako element zaangażowania 
obarczonego ryzykiem kredytowym. Ocena ryzyka wynikającego z udzielonych gwarancji i bezwarunkowych 
zobowiązań dotyczących finansowania stanowi element procesu oceny ryzyka kredytowego wynikającego z innych 
produktów kredytowych posiadanych przez danych klientów, tzn. wszystkie produkty kredytowe, łącznie 
z gwarancjami, udzielone konkretnym kredytobiorcom analizowane są równolegle zarówno pod kątem oceny 
przesłanek utraty wartości, jak i pomiaru odpisów aktualizujących. 

W tabeli poniżej prezentujemy zaangażowanie pozabilansowe brutto (linie kredytowe, gwarancje) wobec pięciu 
największych klientów w danym roku według stanu na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. 

 

 
 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Finansowe 125 543 261 402

- niewykorzystane linie kredytowe 111 666 204 504

- udzielone linie depozytowe 0 40 000

- limity na kartach kredytowych 13 877 16 898

Gwarancyjne 49 959 47 166

- gwarancje udzielone 49 959 47 166

Razem 175 502 308 568 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Finansowe 125 543 261 402

Bez określonego terminu 79 479 131 249

Do 1 miesiąca 3 017 9 548

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 964 23 828

Od 3 miesięcy do 1 roku 21 034 72 709

Od 1 roku do 5 lat 14 049 24 068

Gwarancyjne 49 959 47 166

Do 1 miesiąca 1 087 34

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 98 22

Od 3 miesięcy do 1 roku 3 564 155

Od 1 roku do 5 lat 45 210 46 955

Razem 175 502 308 568 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone

według rodzaju

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone

według terminów zapadalności

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł

Klient 1 48 800

Klient 2 12 923

Klient 3 10 832

Klient 4 4 643

Klient 5 1 611

Razem wybrani klienci 78 809

Nazwa kredytobiorcy

Stan na

31 grudnia 2013

tys. zł

Klient 1 73 753

Klient 2 20 736

Klient 3 8 551

Klient 4 6 559

Klient 5 4 100

Razem wybrani klienci 113 699

Nazwa kredytobiorcy
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Oszacowana kwota rezerw na udzielone zobowiązania gwarancyjne i zobowiązania dotyczące finansowania 
na 31 grudnia 2014 roku wynosiła 631 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku wynosiła 1 125 tys. zł). Rezerwy 
na zobowiązania pozabilansowe są ewidencjonowane na kontach bilansowych i prezentowane w nocie 32 jako pozycja 
„Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe”. 
 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane 

 

 
 
Główną pozycją w kwocie zobowiązań warunkowych otrzymanych jest gwarancja otrzymana na zabezpieczenie 
zobowiązań Grupy wynikających z umowy najmu powierzchni biurowej. 
 

Sprawy sądowe 

W 2014 roku Grupa nie była stroną w żadnym postępowaniu toczącym się przed sądem lub organem administracji 
publicznej, którego wartość stanowiłaby, co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy. Wszelkie ryzyka wiążące się 
z postępowaniami toczącymi się przed sądem lub organem administracji publicznej są odpowiednio zabezpieczone 
poziomem utworzonych rezerw. 

Suma roszczeń z tytułu toczących się postępowań, w których Grupa jest stroną pozwaną, dla których Grupa szacuje 
prawdopodobieństwo przegranej na poniżej 50%, wynosiła odpowiednio: na 31 grudnia 2014 roku 323 tys. zł oraz 
na 31 grudnia 2013 roku 473 tys. zł. 

 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Gwarancyjne 1 235 2 970

- gwarancje otrzymane 1 235 2 970

Razem 1 235 2 970 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Gwarancyjne 1 235 2 970

Do 1 miesiąca 60 0

Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 234 1 458

Od 3 miesięcy do 1 roku 941 1 032

Od 1 roku do 5 lat 0 357

Powyżej 5 lat 0 123

Razem 1 235 2 970 

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane

według rodzaju

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe otrzymane

według terminów zapadalności
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41. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 

 

 

* Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
(t. jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) 

Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym 
zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę 
obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej 

** zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji 
dokonanych na terenie Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych 

*** zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back 

 

  

Stan na

31 grudnia 2014

Rodzaj aktywów Banku stanowiących 

zabezpieczenie
Rodzaj zobowiązania

Wartość nominalna zobowiązań 

podlegających zabezpieczeniu

Wartość bilansowa aktywów 

stanowiących zabezpieczenie

tys. zł tys. zł

Obligacje skarbowe Fundusz ochrony środków gwarantowanych * 34 415 37 383

Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych

i kredytowych **
zmienne 9 088

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu ***
177 674 177 701

Razem 212 089 224 172
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* Zabezpieczeniu podlega wartość tworzonego przez Bank Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
(t. jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) 

Wartość bilansową aktywów stanowiących zabezpieczenie na pokrycie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych stanowią obligacje skarbowe z terminem wykupu zapewniającym 
zabezpieczenie wartości bilansowej przez okres określony ustawą. Fundusz jest powiększany lub pomniejszany w dniu 1 lipca każdego roku odpowiednio do wysokości sumy stanowiącej podstawę 
obliczenia kwoty rezerwy obowiązkowej 

** zabezpieczeniu podlegają wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o współpracy w zakresie personalizacji kart płatniczych organizacji VISA/MasterCard, obsługi i rozliczania transakcji 
dokonanych na terenie Polski i za granicą przy użyciu kart VISA/MasterCard Banku Pocztowego S.A. oraz obsługi rachunków kart kredytowych 

***zabezpieczeniu podlega zobowiązanie do odkupu dłużnych papierów wartościowych w ramach transakcji sell-buy-back 

 

Stan na

31 grudnia 2013

Rodzaj aktywów Banku stanowiących 

zabezpieczenie
Rodzaj zobowiązania

Wartość nominalna zobowiązań 

podlegających zabezpieczeniu

Wartość bilansowa aktywów 

stanowiących zabezpieczenie

tys. zł tys. zł

Obligacje skarbowe Fundusz ochrony środków gwarantowanych * 35 206 37 484

Zastaw z tytułu umowy o współpracy w zakresie obsługi kart płatniczych

i kredytowych **
zmienne 9 089

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu ***
49 599 49 610

Razem 84 805 96 183
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42. Sprzedaż pakietów wierzytelności 

W 2014 roku Bank dokonał dwóch transakcji sprzedaży pakietów wierzytelności kredytowych oraz jednej 
indywidualnej ekspozycji kredytowej z portfela kredytów instytucjonalnych. Pierwsza transakcja sprzedaży pakietu 
wierzytelności kredytowych została zrealizowana w dniu 10 czerwca 2014 roku, natomiast druga w dniu 21 listopada 
2014 roku. Sprzedaż indywidualnej instytucjonalnej ekspozycji kredytowej zrealizowano na podstawie umowy 
z 15 października 2014 roku. Nabywcami pakietów wierzytelności zostały fundusze sekurytyzacyjne, które w toku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego zaoferowały najkorzystniejsze ceny. Instytucjonalną ekspozycję 
kredytową nabył podmiot gospodarczy (wartość nominalna kapitału ekspozycji 2,81 mln zł, uzyskana cena sprzedaży 
2,84 mln zł). 

W wyniku pierwszej transakcji sprzedaży pakietu wierzytelności kredytowych dokonano zbycia 1 719 szt. kredytów 
objętych w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości, o wartości nominalnej kapitału 7,35 mln zł. oraz wartości 
odsetek i innych kosztów w kwocie 5,39 mln zł. W związku z przeprowadzoną sprzedażą Bank zmniejszył odpis z tytułu 
utraty wartości tych aktywów o 6,76 mln zł. Wynik brutto na transakcji sprzedaży pierwszego pakietu wierzytelności 
wyniósł 1,23 mln zł i został ujęty w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” rachunku zysków i strat. 

Drugą transakcją sprzedaży pakietu wierzytelności kredytowych objęto 785 szt. kredytów, o wartości nominalnej 
kapitału 6,22 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów w kwocie 2,70 mln zł. Podobnie jak w pierwszej transakcji 
objęte były one w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości. W związku z przeprowadzoną sprzedażą Bank 
zmniejszył odpis z tytułu utraty wartości tych aktywów o 5,64 mln zł. Wynik brutto na transakcji sprzedaży drugiego 
pakietu wierzytelności wyniósł 619 tys. zł i został również ujęty w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” rachunku 
zysków i strat. 

Łącznie w wyniku realizacji w 2014 roku dwóch transakcji sprzedaży wierzytelności Bank dokonał sprzedaży 2 504 szt. 
wierzytelności kredytowych o wartości nominalnej kapitału 13,57 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów 
8,09 mln zł. W związku z przeprowadzonymi dwoma transakcjami sprzedaży Bank zmniejszył odpis z tytułu utraty 
wartości tych aktywów o 12,40 mln zł i uzyskał łączny wynik brutto na sprzedaży na poziomie 1,85 mln zł. 

 

43. Informacje o podmiotach powiązanych 

Podmioty powiązane z Grupą to: 

 podmiot dominujący: Poczta Polska S.A., 

 podmiot o znaczącym wpływie na Bank: PKO Bank Polski S.A., 

 inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, 

 inne podmioty zależne od PKO Bank Polski S.A., 

 główna kadra kierownicza: członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej oraz dyrektorzy Banku, 

 główna kadra kierownicza podmiotu dominującego wobec Banku. 

Zgodnie z MSR 24 do podmiotów powiązanych Grupa zalicza jednostki zależne od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej 
Polskiej, który sprawuje kontrolę nad Bankiem za pośrednictwem głównego akcjonariusza. Na potrzeby 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostki zależne od Skarbu Państwa należy rozumieć 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z większościowym udziałem Skarbu 
Państwa, których lista jest publikowana na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jednostki 
samorządu terytorialnego. 

W roku 2014 roku nie miały miejsca niestandardowe znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, których 
charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej. Wszystkie transakcje były zawierane 
na warunkach rynkowych.  

Poniżej zaprezentowano charakter istotnych umów z podmiotami powiązanymi: 

 umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym w imieniu i na rzecz Banku w zakresie całej gamy 
produktów i usług Banku, w tym w szczególności Umowa Agencyjna z 2 września 2011 roku zawarta z Pocztą Polską 
S.A.,  

 umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym przez Bank w imieniu i na rzecz podmiotu 
powiązanego Poczty Polskiej S.A. (w tym umowa rachunku bankowego wraz z produktami dodatkowymi), 

 pakiet umów związanych z obsługą finansową przez Bank, w tym w szczególności umowy o charakterze cash 
processingu (m.in. umowa z Pocztą Polską S.A. w sprawie obsługi gotówkowej placówek własnych Banku),  

 umowa najmu regulująca zasady i warunki najmu/podnajmu lokali lub pomieszczeń na placówki Banku w ramach 
infrastruktury sieci placówek Poczty Polskiej S.A., 

 umowa dotycząca dzierżawy sprzętu, korzystania z systemu operacyjnego i baz danych. 
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Rozrachunki oraz przychody i koszty z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w poniższych tabelach: 
 

* w tym środki transferowe, ZUS i wpłaty standard 

 

 
 

  

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 57 611 12 11 304 294 

Rachunki nostro 0 12 0 0

Kredyty udzielone 0 0 11 304 0

Inne należności 57 611 0 0 294 

Zobowiązania 764 578 0 2 808 68 838 

Depozyty otrzymane* 646 738 0 2 808 60 441 

Zobowiązania z tyt. sprzedaży 

papierów wartościowych

z przyrzeczeniem odkupu

0 0 0 5 312 

Inne zobowiązania 117 840 0 0 3 085 

Operacje pozabilansowe 48 800 941 155 277 

Warunkowe zobowiązania 

pozabilansowe
48 800 941 155 277 

 - udzielone 48 800 0 155 277 

- otrzymane 0 941 0 0

Podmiot dominujący Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Główna kadra 

kierownicza

Pozostałe jednostki z 

Grupy Kapitałowej Poczty 

Polskiej S.A.

okres

od 01.01.2014

do 31.12.2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 16 648 157 522 30 767 

 - z tytułu odsetek 0 0 504 4 

 - z tytułu prowizji 16 607 157 16 30 589 

 - z tytułu innych 

   przychodów
41 0 2 174 

Koszty (61 565) (2 645) (18 532) (945)

 - z tytułu odsetek (9 570) 0 (78) (737)

 - z tytułu prowizji (35 463) (1 102) (32) 0

 - z tytułu kosztów 

   rzeczowych
(16 532) (1 543) 0 (208)

 - z tytułu kosztów 

   osobowych
0 0 (18 422) 0

Pozostałe jednostki z 

Grupy Kapitałowej Poczty 

Polskiej S.A.

Podmiot dominujący Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Główna kadra 

kierownicza
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* w tym środki transferowe, ZUS i wpłaty standard 

 

 
  

Stan na

31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 43 251 41 12 970 364 

Rachunki nostro 0 41 0 0

Kredyty udzielone 0 0 12 970 341 

Inne należności 43 251 0 0 23 

Zobowiązania 1 008 516 16 2 806 58 556 

Depozyty otrzymane* 900 085 16 2 806 49 929 

Zobowiązania z tyt. sprzedaży 

papierów wartościowych

z przyrzeczeniem odkupu

0 0 0 8 182 

Inne zobowiązania 108 431 0 0 445 

Operacje pozabilansowe 73 753 2 374 409 205 

Warunkowe zobowiązania 

pozabilansowe
73 753 2 374 409 205 

 - udzielone 73 753 0 409 205 

- otrzymane 0 2 374 0 0

Pozostałe jednostki z 

Grupy Kapitałowej Poczty 

Polskiej S.A.

Główna kadra 

kierownicza

Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Podmiot dominujący

okres

od 01.01.2013

do 31.12.2013

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 22 785 347 635 28 803 

 - z tytułu odsetek 0 0 603 48 

 - z tytułu prowizji 22 360 347 31 28 721 

 - z tytułu innych 

   przychodów
425 0 1 34 

Koszty (64 310) (2 219) (20 510) (1 759)

 - z tytułu odsetek (17 138) 0 (115) (968)

 - z tytułu prowizji (28 700) (609) (50) 0

 - z tytułu kosztów 

   rzeczowych
(18 472) (1 610) 0 (770)

 - z tytułu kosztów 

   osobowych
0 0 (20 345) (21)

Podmiot dominujący Podmiot o znaczącym 

wpływie na Grupę i jego 

jednostki zależne

Główna kadra 

kierownicza

Pozostałe jednostki z 

Grupy Kapitałowej Poczty 

Polskiej S.A.
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Poniższe tabele prezentują informacje o rozrachunkach, przychodach i kosztach z jednostkami Skarbu Państwa 
i samorządu terytorialnego z wyłączeniem spółek z Grupy Poczty Polskiej oraz PKO Banku Polskiego S.A. 

 

 
 

 
 

Transakcje z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa innymi niż wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty 
Polskiej i PKO Banku Polskiego S.A. są związane z działalnością bankową (udzielanie finansowania, deponowanie 
środków). 

  

Spółki z udziałem 

Skarbu Państwa

Instytucje rządowe

i samorządowe

Spółki z udziałem 

Skarbu Państwa

Instytucje rządowe

i samorządowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 131 775 303 395 40 885 356 680

Należności od innych banków 131 775 0 20 179 0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 0 303 395 0 356 673

Inwestycyjne aktywa finansowe 0 0 20 706 0

Inne należności 0 0 0 7

Zobowiązania 22 132 57 826 36 649 98 747

Depozyty otrzymane 22 132 57 825 36 649 98 746

Inne zobowiązania 0 1 0 1

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

Spółki z udziałem 

Skarbu Państwa

Instytucje rządowe

i samorządowe

Spółki z udziałem 

Skarbu Państwa

Instytucje rządowe

i samorządowe

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 2 753 11 243 1 620 15 736

- z tytułu odsetek 2 655 11 018 1 525 15 350

- z tytułu prowizji 98 215 95 382

- z tytułu innych przychodów 0 10 0 4

Koszty (591) (2 030) (786) (3 890)

- z tytułu odsetek (279) (1 965) (343) (3 848)

- z tytułu prowizji 0 (57) (1) (39)

- z tytułu kosztów rzeczowych (312) 0 (442) 0

- z tytułu innych kosztów 0 (8) 0 (3)

do 31.12.2013do 31.12.2014

od 01.01.2014 od 01.01.2013

okresokres
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Wysokość kredytów i pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz podmiotu 
dominującego wobec Banku 

 

Transakcje zawierane z kadrą zarządzającą zawierane są w ramach standardowej oferty produktowej. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 392 0 167 

Kredyty udzielone 392 0 167 

Zobowiązania 56 50 44 

Depozyty otrzymane 56 50 44 

Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu 

dominującego Banku

okres

od 01.01.2014

do 31.12.2014

tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 14 0 9 

- z tytułu odsetek 14 0 9 

Koszty (3) 0 (7)

- z tytułu odsetek (1) 0 0

- z tytułu prowizji (2) 0 (7)

Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu 

dominującego Banku

Stan na

31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł tys. zł

Należności 0 0 91 

Kredyty udzielone 0 0 91 

Zobowiązania 1 50 1 

Depozyty otrzymane 1 50 1 

Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu 

dominującego Banku

okres

od 01.01.2013

do 31.12.2013

tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody 0 0 10 

- z tytułu odsetek 0 0 8 

- z tytułu prowizji 0 0 2 

Koszty (2) 0 (9)

- z tytułu odsetek (2) 0 (1)

- z tytułu prowizji 0 0 (8)

Członkowie Zarządu Banku Rada Nadzorcza Banku Członkowie Zarządu podmiotu 

dominującego Banku
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Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku 

 

 
 
Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej Banku i jednostek 
zależnych Banku 

 

 
 
 

44. Struktura zatrudnienia 

Struktura zatrudnienia w Grupie w roku zakończonym 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku kształtowała się 
następująco: 
 

 
 
 

45. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 nie wystąpiły zdarzenia wpływające 
na sytuację majątkową i finansową Grupy.  

 

  

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Zarząd 3 065 2 650 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, 

nagrody i narzuty)
2 818 2 556 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 247 94

Rada Nadzorcza 2 193 2 138 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, 

nagrody i narzuty)
2 193 2 138

Razem 5 258 4 788 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, 

nagrody i narzuty)
13 047 15 487 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 117 70 

Razem 13 164 15 557 

Stan na Stan na

31.12.2014 31.12.2013

Centrala Banku 669 727 

Placówki i Oddział Banku 178 244 

Mikroodziały 554 490 

Jednostki zależne 232 239 

Razem Grupa 1 633 1 700 

 w pełnych etatach
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46. Cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie 

Głównym celem zarządzania ryzykiem w Grupie jest zapewnienie bezpieczeństwa środkom powierzonym przez 
klientów Grupy oraz zapewnienie skuteczności realizacji celów strategicznych Grupy poprzez podejmowanie decyzji 
nakierowanych na maksymalizację uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym, przy podejmowaniu 
akceptowalnego poziomu ryzyka. 

Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o wymogi nadzorcze 
oraz o wewnętrzne regulacje zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku. Obowiązujące regulacje 
wewnętrzne w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do zmian uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych funkcjonowania Grupy. Jednostką integrującą podejście do zarządzania ryzykiem w ramach Grupy jest 
Bank. 

W Grupie przyjęto 3-stopniowy schemat organizacji regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. 

Ogólne ramy zarządzania ryzykiem zostały określone w następujących dokumentach przyjętych przez Radę Nadzorczą: 

 „Generalnych zasadach zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A.”, 

 „Generalnych zasadach zarządzania kapitałem w Banku Pocztowym S.A.”, 

 „Strategii rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017”, 

 „Planie Finansowym Banku Pocztowego S.A. na 2014 r.”, 

 „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A. na rok 2014”. 

Ich uszczegółowieniem są, zaakceptowane przez Zarząd Banku, zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 
Delegują one obowiązki na poziom poszczególnych Departamentów i Biur oraz zawierają wytyczne dla jednostek 
zależnych Banku. Na ich podstawie opracowano szczegółowe procedury operacyjne zawierające opis poszczególnych 
czynności (w tym kontrolnych) przeprowadzanych przez Wydziały, Zespoły i Stanowiska. 

W systemie zarządzania ryzykiem uczestniczą: 

 Rada Nadzorcza, 

 Zarząd, 

 komitety ds. zarządzania ryzykiem powołane przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, 

 komórki organizacyjne zarządzające poszczególnymi rodzajami ryzyka, 

 komórki kontroli (w tym komórka audytu wewnętrznego oraz komórka compliance), 

 pozostałe komórki organizacyjne, 

 wybrane komórki organizacyjne jednostek zależnych. 

Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz nad kontrolą procesu zarządzania 
poszczególnymi rodzajami ryzyka, jak również zatwierdza jego główne cele i wytyczne. 

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za całokształt zarządzania ryzykiem w Banku oraz na poziomie Grupy, jak również 
podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym wpływającym na skalę i strukturę ryzyka. Zarząd zatwierdza 
metody zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Obejmują one takie czynności jak: identyfikacja, pomiar, 
monitorowanie i kontrola, raportowanie, podejmowanie działań zaradczych, a także przegląd i weryfikacja procesu 
zarządzania wybranym rodzajem ryzyka. 

Komitety ds. zarządzania ryzykiem w Banku powoływane są przez Zarząd Banku i uczestniczą w procesie zarządzania 
ryzykiem. Komitety w Banku pełnią także funkcje opiniodawczą i rekomendacyjną w stosunku do Zarządu Banku 
w zakresie strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, zasad i procedur realizacji poszczególnych etapów 
procesu zarządzania ryzykami, a także decyzyjną w zakresie uprawnień delegowanych przez Zarząd Banku. Dotyczy to 
w szczególności ustalania i monitorowania przestrzegania limitów, a także podejmowania decyzji kredytowych zgodnie 
z obowiązującym w Banku systemem limitów kompetencji decyzyjnych. 

Ze względu na szeroki aspekt i przenikanie poszczególnych rodzajów ryzyka, każdy rodzaj ryzyka posiada komórkę 
wiodącą, która jest odpowiedzialna za koordynację procesu zarządzania danym rodzajem ryzyka. Komórki 
te odpowiadają za identyfikację, pomiar, monitoring i koordynację działań zaradczych w zakresie poszczególnych 
rodzajów ryzyka. Do zadań komórek należy także opracowywanie procedur dotyczących realizacji poszczególnych 
etapów procesu zarządzania ryzykiem. 

W Banku funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, której celem jest badanie i ocena, w sposób niezależny 
i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, procedur i mechanizmów kontroli 
wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym 
z działalnością Banku. W celu zapewnienia zgodności działania Banku z odpowiednimi prawami, przepisami 
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oraz standardami, w Banku funkcjonuje także wydzielona komórka compliance, której celem działania jest również 
właściwe zarządzanie ryzykiem braku zgodności. 

Docelowa struktura ryzyka Banku oraz na poziomie Grupy jest uwarunkowana zdefiniowanym „apetytem na ryzyko”. 
Apetyt na ryzyko Banku określa gotowość Banku oraz Grupy do podejmowania określonej wielkości ryzyka 
w określonym horyzoncie czasowym i jest akceptowany przez Zarząd. Apetyt na ryzyko stanowi istotny element 
konstrukcji Strategii Banku i Planu Finansowego zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. 

Efektem prowadzonych działań w zakresie identyfikacji i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka jest określenie, 
które z nich są istotne z punktu widzenia Grupy, ich klasyfikacja z punktu widzenia stałej oceny istotności (ryzyka 
trwale istotne i okresowo istotne), a także z perspektywy celowości pokrycia danego ryzyka kapitałem.  

Jako ryzyko trwale istotne Grupa uznaje następujące rodzaje ryzyka:  

 ryzyko kredytowe, 

 ryzyko operacyjne, 

 ryzyko stopy procentowej księgi bankowej, 

 ryzyko płynności.  

Dodatkowo Grupa identyfikuje następujące istotne rodzaje ryzyka: 

 ryzyko strategiczne, 

 ryzyko braku zgodności, 

 ryzyko cyklu gospodarczego, 

 ryzyka outsourcingu,  

 ryzyko reputacji 

 ryzyko kredytowe Filar II, 

 ryzyko rezydualne, 

 ryzyko koncentracji, 

 ryzyko cen instrumentów dłużnych księgi handlowej. 

W 2014 roku działalność Banku oraz Grupy była zgodna z wymogami regulacyjnymi wynikającymi z Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych 
dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz Dyrektywy 
Parlamentu i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych 
do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej 
dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. 

 

 

46.1. Ryzyko kredytowe 
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko, na jakie narażona jest Grupa z tytułu zawarcia transakcji kredytowych, skutkujące 
możliwością nie odzyskania udzielonych kwot, utratą dochodu lub poniesieniem straty finansowej. Jest ono 
wypadkową z obszaru opracowania i wprowadzenia produktu kredytowego, procesu kredytowania, a z drugiej strony 
działań ograniczających możliwość poniesienia strat. W ramach ryzyka kredytowego Grupa uwzględnia zarówno ryzyko 
kontrahenta, jak również ryzyko rozliczenia i dostawy. 

Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma na względzie utrzymanie ustalonego 
w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem NPL, założonego kosztu ryzyka, utrzymanie 
właściwego poziomu kapitału, przestrzeganie stosowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności kredytowej, 
analizę mocnych i słabych stron działalności kredytowej Grupy oraz przewidywane możliwości i zagrożenia dla jej 
dalszego rozwoju. Polityka Grupy w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego uwzględnia również 
cykliczność procesów ekonomicznych oraz zmiany zachodzące w samym portfelu ekspozycji kredytowych. 

Grupa kieruje się m.in. następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym: 

 analizuje ryzyko kredytowe pojedynczej ekspozycji kredytowej, portfela kredytowego i wymóg kapitałowy z tytułu 
ryzyka kredytowego, 

 stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające odpowiednio z apetytu na ryzyko w różnych obszarach portfela 
kredytowego oraz wynikające z Prawa bankowego i realizacji rekomendacji KNF, 

 funkcje związane z bezpośrednią analizą wniosków, oceną ryzyka i podejmowaniem decyzji kredytowych 
są oddzielone od funkcji związanych z pozyskiwaniem klientów (sprzedażą produktów bankowych), 
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 podstawowym kryterium zawierania transakcji kredytowych jest posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej 
przez klienta,  

 podejmowanie decyzji kredytowych w Grupie odbywa się zgodnie z trybem i kompetencjami określonymi 
w przepisach wewnętrznych dotyczących oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych, 

 każda transakcja kredytowa od momentu zawarcia do pełnego rozliczenia jest monitorowana w zakresie 
wykorzystania kredytu, terminowości spłat, prawnych zabezpieczeń kredytu, powiązań kapitałowo-organizacyjnych 
dłużnika, a w przypadku klientów instytucjonalnych również pod względem bieżącej sytuacji ekonomiczno – 
finansowej, 

 okresowo monitorowana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa poszczególnych zakładów ubezpieczeń 
dostarczających zabezpieczenia kredytów oraz dostarczanie i opłacanie przez klientów polis i cesji praw z polis 
ubezpieczeniowych,, 

 okresowo monitorowane są zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz założenia i ramy prawno-
ekonomiczne dokonywanych ocen wartości nieruchomości przyjmowanych jako zabezpieczenia ekspozycji 
kredytowych. 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się w Grupie na podstawie pisemnych instrukcji i procedur, w których 
są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka kredytowego. 
W regulacjach jest określony zakres kompetencji poszczególnych jednostek Grupy w procesie zarządzania ryzykiem 
kredytowym. 

W celu wyznaczenia poziomu ryzyka kredytowego Grupa wykorzystuje m. in. następujące metody jego pomiaru: 

 prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia powodującego stratę (PD), 

 stopy odzysków (RR), 

 strata w wyniku zdarzenia powodującego stratę (LGD), 

 okres identyfikacji straty (LIP), 

 udział i strukturę kredytów z utratą wartości (NPL),  

 wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami aktualizującymi (NPL coverage), 

 miary efektywności modeli scoringowych (m.in. Gini, PSI ratio),  

 koszt ryzyka.  

Grupa przeprowadza cykliczne przeglądy realizacji przyjętej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym. Przeglądowi 
i modyfikacji podlegają przede wszystkim: 

 przepisy wewnętrzne dotyczące oceny i monitorowania ryzyka kredytowego klienta oraz weryfikacji wartości 
prawnych zabezpieczeń - dostosowywane są one do zmieniających się warunków rynkowych, specyfiki działalności 
typów (grup) klientów, przedmiotu kredytowania oraz określenia minimalnych wymogów stosowania 
obligatoryjnych form prawnych zabezpieczeń, 

 wewnętrzny system limitowania działalności kredytowej oraz ustalania kompetencji decyzyjnych odnośnie 
podejmowania decyzji kredytowych, 

 system identyfikacji, oceny i raportowania ryzyka kredytowego Komitetom Kredytowym, Zarządowi Banku i Radzie 
Nadzorczej Banku, 

 maksymalne poziomy adekwatności wartości wskaźników wykorzystywanych przy ocenie ryzyka kredytowego oraz 
akceptowane formy wkładu własnego dla detalicznych kredytów mieszkaniowych, 

 modele scoringowe oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. 

System raportowania w Grupie składa się między innymi z następujących elementów: 

 raportowania o poziomie ryzyka kredytowego, w tym analiz vintage, informacji o wykorzystaniu limitów oraz 
jakości i skuteczności procesów kredytowych, 

 raportów z przeprowadzonych testów warunków skrajnych, przeglądu limitów oraz analiz back–testów 
dla odpisów aktualizacyjnych, 

 analiz rynku nieruchomości oraz badania aktualnej wartości zabezpieczeń ekspozycji kredytowych, 

 przeglądu realizacji zasad polityki ryzyka kredytowego. 

Grypa przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe: 

 raport miesięczny dla Zarządu Banku i Komitetu Kredytowego Banku,  

 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.  
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Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe (w podziale na klasy instrumentów finansowych) 

 

 
 
Grupa jest dodatkowo narażona na ryzyko kredytowe z tytułu zawartych transakcji wykazywanych jako zobowiązania 
pozabilansowe. Wysokość maksymalnego narażenia na ryzyko kredytowe z tytułu tych transakcji wyraża ich wartość 
pozabilansowa zaprezentowana w nocie 41. 
 
W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji zaangażowań, Grupa stosuje limity wewnętrzne i zewnętrzne wynikające 
z apetytu na ryzyko w różnych obszarach portfela kredytowego oraz z Prawa bankowego i realizacji rekomendacji KNF. 
Przy czym rodzaje i wielkość stosowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności kredytowej określają przepisy 
wewnętrzne dotyczące limitowania działalności kredytowej w odniesieniu m. in. do koncentracji dużych zaangażowań, 
koncentracji branżowej, koncentracji zaangażowań ze względu na rodzaj zabezpieczenia oraz rodzaj produktu. 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 757 643 327 242 

Należności od innych banków 158 269 36 329 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 336 1 369 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 5 151 777 5 055 712 

- osoby fizyczne 4 296 942 4 053 210 

- klienci instytucjonalni 551 538 645 912 

- instytucje samorządowe 303 297 356 590 

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży : 1 100 547 1 455 018 

- notowane 620 592 615 185 

- nienotowane 479 955 839 833 

Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu 

zapadalności:
418 719 387 018 

- notowane 393 688 372 080 

- nienotowane 25 031 14 938 

Pozostałe aktywa 29 274 27 074 

Razem 7 617 565 7 289 762 

Wartość bilansowa netto
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Grupa prowadzi działalność jedynie na terenie Polski. Poniższe tabele prezentują zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe w zakresie kredytów i pożyczek udzielonych klientom 
w poszczególnych województwach. 
 
Struktura geograficzna portfela kredytowego - (wartości bilansowe netto) 

 

 

Stan na Razem

31 grudnia 2014 kredyty w rachunku 

bieżącym

kredyty 

konsumpcyjne 

kredyty na 

nieruchomości 

kredyty w rachunku 

karty kredytowej

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %

Mazowieckie 2 759 170 239 405 864 1 575 67 911 13 807 662 155 12,9%

Wielkopolskie 5 365 217 087 313 678 2 089 64 589 30 977 633 785 12,3%

Kujawsko-pomorskie 4 226 142 540 321 838 1 154 45 372 28 108 543 238 10,5%

Dolnośląskie 1 349 197 412 236 999 1 082 54 880 36 802 528 524 10,3%

Śląskie 3 670 246 760 137 499 1 847 31 102 24 912 445 790 8,7%

Pomorskie 1 890 130 742 215 618 1 064 58 188 7 931 415 433 8,1%

Łódzkie 1 563 107 717 156 638 809 56 742 17 140 340 609 6,6%

Warmińsko-mazurskie 1 212 82 025 129 312 656 41 008 55 332 309 545 6,0%

Zachodniopomorskie 2 593 119 415 115 494 1 219 53 005 5 324 297 050 5,8%

Małopolskie 2 222 118 363 119 321 1 123 15 708 32 836 289 573 5,6%

Lubuskie 1 038 73 929 75 422 724 26 963 9 134 187 210 3,6%

Lubelskie 1 880 76 174 66 710 627 28 340 10 943 184 674 3,6%

Podkarpackie 783 57 802 39 155 467 3 858 29 601 131 666 2,6%

Opolskie 520 37 225 23 353 316 1 241 450 63 105 1,2%

Świętokrzyskie 610 34 104 22 636 440 1 356 0 59 146 1,1%

Podlaskie 690 25 577 30 426 333 1 143 0 58 169 1,1%

Nieprzypisane 0 1 971 0 2 132 0 2 105 0,0%

Razem 32 370 1 839 082 2 409 963 15 527 551 538 303 297 5 151 777 100,0%

Udział w portfelu 

kredytowym netto

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:

osoby fizyczne
instytucje 

samorządowe 

klienci 

instytucjonalni 
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Stan na Razem

31 grudnia 2013 kredyty w rachunku 

bieżącym

kredyty 

konsumpcyjne 

kredyty na 

nieruchomości 

kredyty w rachunku 

karty kredytowej

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %

Mazowieckie 3 068 155 154 400 893 1 222 90 759 16 358 667 454 13,2%

Wielkopolskie 5 870 201 417 311 279 1 905 83 720 35 436 639 627 12,7%

Kujawsko-pomorskie 4 601 139 811 309 928 1 112 54 293 32 236 541 981 10,7%

Dolnośląskie 1 332 149 411 215 008 888 66 809 51 835 485 283 9,6%

Śląskie 3 659 224 186 136 240 1 497 31 087 28 157 424 826 8,4%

Pomorskie 2 057 124 415 207 071 955 67 571 8 653 410 722 8,1%

Łódzkie 1 701 101 319 151 041 723 64 674 19 288 338 746 6,7%

Warmińsko-mazurskie 1 284 76 540 122 882 561 44 514 63 031 308 812 6,1%

Małopolskie 2 421 110 616 113 127 918 20 314 40 424 287 820 5,7%

Zachodniopomorskie 2 810 106 945 113 162 1 075 55 235 6 149 285 376 5,6%

Lubuskie 1 075 66 745 77 411 597 30 026 9 756 185 610 3,7%

Lubelskie 2 092 67 966 65 649 557 24 409 11 826 172 499 3,4%

Podkarpackie 766 48 349 38 922 413 5 881 31 643 125 974 2,5%

Podlaskie 780 26 356 31 272 306 4 152 0 62 866 1,2%

Opolskie 525 32 535 20 937 262 1 258 500 56 017 1,1%

Świętokrzyskie 595 28 829 22 806 358 1 206 1 298 55 092 1,1%

Nieprzypisane 41 6 907 0 55 4 0 7 007 0,1%

Razem 34 677 1 667 501 2 337 628 13 404 645 912 356 590 5 055 712 100,0%

Udział w portfelu 

kredytowym netto
klienci 

instytucjonalni 

instytucje 

samorządowe 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:

osoby fizyczne
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Struktura geograficzna portfela kredytowego - (wartości pozabilansowe netto) 

Wartość netto zaangażowania pozabilansowego w zakresie kredytów i pożyczek uwzględnia wartość rezerw na zobowiązania pozabilansowe, które zostały zaprezentowane 
w nocie 34. 

 

 
  

Stan na Razem

31 grudnia 2014 kredyty w rachunku 

bieżącym

kredyty 

konsumpcyjne 

kredyty na 

nieruchomości 

kredyty w rachunku 

karty kredytowej

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %

Mazowieckie 3 353 2 970 5 454 1 415 51 659 0 64 851 37,1%

Śląskie 2 730 2 476 1 083 1 958 13 256 0 21 503 12,3%

Łódzkie 1 389 1 458 1 157 714 15 750 0 20 468 11,7%

Wielkopolskie 4 328 1 339 2 614 1 659 1 401 0 11 341 6,5%

Dolnośląskie 1 010 2 076 3 370 869 2 053 0 9 378 5,4%

Kujawsko-pomorskie 4 075 1 089 1 211 989 350 0 7 714 4,4%

Pomorskie 1 300 1 064 1 647 879 1 781 0 6 671 3,8%

Lubelskie 1 717 1 129 1 059 722 1 771 0 6 398 3,7%

Małopolskie 1 623 1 411 1 045 1 098 225 0 5 402 3,1%

Zachodniopomorskie 1 842 978 657 818 239 0 4 534 2,6%

Warmińsko-mazurskie 886 499 1 708 460 540 0 4 093 2,3%

Lubuskie 1 030 813 330 482 1 187 0 3 842 2,2%

Podkarpackie 916 487 866 623 54 0 2 946 1,7%

Podlaskie 1 210 263 204 285 85 0 2 047 1,2%

Świętokrzyskie 748 223 397 316 67 0 1 751 1,0%

Opolskie 348 545 99 326 14 0 1 332 0,8%

Nieprzypisane 13 564 0 23 0 0 600 0,3%

Razem 28 518 19 384 22 901 13 636 90 432 0 174 871 100,0%

Udział

w zaangażowaniu 

pozabilansowym 

netto

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:

osoby fizyczne
klienci 

instytucjonalni 

instytucje 

samorządowe 
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Stan na Razem

31 grudnia 2013 kredyty w rachunku 

bieżącym

kredyty 

konsumpcyjne 

kredyty na 

nieruchomości 

kredyty w rachunku 

karty kredytowej

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł %

Mazowieckie 3 336 2 691 7 197 1 732 85 647 0 100 603 37,6%

Łódzkie 1 333 1 175 2 661 884 35 599 0 41 652 15,6%

Dolnośląskie 1 180 2 213 7 249 1 203 8 420 0 20 265 7,6%

Wielkopolskie 4 281 1 251 4 827 2 167 5 922 0 18 448 6,9%

Kujawsko-pomorskie 4 104 672 4 235 1 267 2 416 0 12 694 4,7%

Lubelskie 1 817 391 1 936 837 6 747 0 11 728 4,4%

Śląskie 2 701 2 916 2 110 1 808 1 961 0 11 496 4,3%

Zachodniopomorskie 1 855 959 2 087 1 237 2 742 0 8 880 3,3%

Pomorskie 1 292 1 087 2 731 1 181 2 525 0 8 816 3,3%

Małopolskie 1 752 719 1 993 923 3 263 0 8 650 3,2%

Lubuskie 972 559 319 664 5 829 0 8 343 3,1%

Warmińsko-mazurskie 937 617 1 988 740 1 965 0 6 247 2,3%

Podkarpackie 928 522 1 144 636 78 0 3 308 1,2%

Podlaskie 1 311 51 285 539 95 0 2 281 0,9%

Świętokrzyskie 712 374 167 478 127 0 1 858 0,7%

Opolskie 391 512 389 320 171 0 1 783 0,7%

Nieprzypisane 9 180 0 42 160 0 391 0,1%

Razem 28 911 16 889 41 318 16 658 163 667 0 267 443 100,0%

Udział

w zaangażowaniu 

pozabilansowym 

netto

osoby fizyczne
klienci 

instytucjonalni 

instytucje 

samorządowe 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
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Struktura branżowa portfela kredytowego 

Poniższa tabela prezentuje strukturę koncentracji zaangażowania Grupy w poszczególne branże. W Grupie utrzymuje się dominacja kredytów udzielonych osobom fizycznym. 

 

 
 

Wartość 

bilansowa

netto

Wartość 

pozabilansowa

netto

Razem 

zaangażowanie 

kredytowe netto

Udział 

procentowy 

Wartość 

bilansowa

netto

Wartość 

pozabilansowa

netto

Razem 

zaangażowanie 

kredytowe netto

Udział 

procentowy 

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Osoby fizyczne 4 296 942 84 439 4 381 381 82,3% 4 053 386 103 776 4 157 162 78,1%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 330 901 24 023 354 924 6,7% 355 685 49 568 405 253 7,6%

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
303 297 0 303 297 5,7% 356 367 0 356 367 6,7%

Zakwaterowanie 29 779 10 913 40 692 0,8% 25 181 72 25 253 0,5%

Produkcja papieru i wyrobów z papieru 20 851 1 694 22 545 0,4% 16 871 6 608 23 479 0,4%

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami 

samochodowymi
16 315 372 16 687 0,3% 31 566 2 534 34 100 0,6%

Edukacja 14 794 14 14 808 0,3% 16 054 634 16 688 0,3%

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 

pojazdami samochodowymi 
14 484 245 14 729 0,3% 14 402 4 593 18 995 0,4%

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
14 142 0 14 142 0,3% 29 395 238 29 633 0,6%

Pozostała działalność 110 272 53 171 163 443 3,1% 156 805 99 420 256 225 4,8%

Razem 5 151 777 174 871 5 326 648 100,0% 5 055 712 267 443 5 323 155 100,0%

Stan na

31 grudnia 2014

Stan na

31 grudnia 2013
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Zaangażowanie brutto Grupy wobec dziesięciu największych klientów  

 

 
 
  

Stan na

31 grudnia 2014

Nazwa kredytobiorcy branża wg PKD
Zaangażowanie 

całkowite

Zaangażowanie 

bilansowe (kapitał)

Zaangażowanie 

pozabilansowe

Udział w portfelu 

kredytowym brutto

tys. zł tys. zł tys. zł

Klient 1 Działalność pocztowa i kurierska 49 077 0 49 077 0,9%

Klient 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 29 653 16 730 12 923 0,6%

Klient 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 23 625 23 625 0 0,4%

Klient 4 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 20 746 19 135 1 611 0,4%

Klient 5 Zakwaterowanie 17 500 6 668 10 832 0,3%

Klient 6 Zakwaterowanie 16 851 16 692 159 0,3%

Klient 7 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 14 203 14 203 0 0,3%

Klient 8 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 14 200 14 200 0 0,3%

Klient 9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 12 582 12 582 0 0,2%

Klient 10 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 11 100 11 100 0 0,2%

209 537 134 935 74 602 3,9%
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Stan na

31 grudnia 2013

Nazwa kredytobiorcy branża wg PKD
Zaangażowanie 

całkowite

Zaangażowanie 

bilansowe (kapitał)

Zaangażowanie 

pozabilansowe

Udział w portfelu 

kredytowym brutto

tys. zł tys. zł tys. zł

Klient 1 Działalność pocztowa i kurierska 73 753 0 73 753 1,4%

Klient 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 28 750 28 750 0 0,6%

Klient 3 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 21 618 15 059 6 559 0,4%

Klient 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 20 736 0 20 736 0,4%

Klient 5 Zakwaterowanie 17 521 17 472 49 0,3%

Klient 6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 16 003 16 003 0 0,3%

Klient 7 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 15 098 15 098 0 0,3%

Klient 8 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 14 281 14 281 0 0,3%

Klient 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13 762 13 375 387 0,3%

Klient 10 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 12 930 12 930 0 0,2%

234 452 132 968 101 484 4,5%
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Struktura jakościowa 

Grupa identyfikuje następującą strukturę jakościową aktywów finansowych: 

 nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości, 

 przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości, 

 dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono, 

 dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący. 

Poniższe tabele prezentują podsumowanie powyższych kategorii jakościowych dla poszczególnych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 
roku. 

 

A. Struktura jakościowa należności od innych banków 
 

  

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Należności od innych banków nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty 

wartości
158 269 0 158 269 100,0% 36 329 0 36 329 100,0%

Należności od innych banków przeterminowane, bez przesłanki utraty 

wartości
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Należności od innych banków, dla których wystąpiły przesłanki utraty 

wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Należności od innych banków, dla których wystąpiły przesłanki utraty 

wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Razem 158 269 0 158 269 100,0% 36 329 0 36 329 100,0%

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
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B. Struktura jakościowa inwestycyjnych aktywów finansowych 
 

  

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Inwestycyjne aktywa finansowe nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty 

wartości
1 519 266 0 1 519 266 100,0% 1 842 036 0 1 842 036 100,0%

Inwestycyjne aktywa finansowe przeterminowane, bez przesłanki utraty 

wartości
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Inwestycyjne aktywa finansowe, dla których wystąpiły przesłanki utraty 

wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Inwestycyjne aktywa finansowe, dla których wystąpiły przesłanki utraty 

wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

Razem 1 519 266 0 1 519 266 100,0% 1 842 036 0 1 842 036 100,0%

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
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C. Struktura jakościowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom 
 

 

 

 

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 4 689 905 10 334 4 679 571 90,8% 172 907 389 172 518 98,7%

Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 256 774 12 534 244 240 4,7% 1 154 60 1 094 0,6%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej 

utraty wartości nie stwierdzono
53 615 867 52 748 1,0% 496 4 492 0,3%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, 

rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
325 391 150 173 175 218 3,4% 945 178 767 0,4%

Razem 5 325 685 173 908 5 151 777 100,0% 175 502 631 174 871 100,0%

Odpis Wartość 

pozabilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

pozabilansowej 

netto

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

Wartość 

pozabilansowa 

brutto

Stan na

31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł tys. zł % tys. zł tys. zł tys. zł %

Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 4 499 939 6 183 4 493 756 88,9% 264 194 816 263 378 98,5%

Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez przesłanki utraty wartości 365 669 8 352 357 317 7,1% 2 792 102 2 690 1,0%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej 

utraty wartości nie stwierdzono
37 655 316 37 339 0,7% 1 023 9 1 014 0,4%

Kredyty i pożyczki, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, 

rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący
277 241 109 941 167 300 3,3% 559 198 361 0,1%

Razem 5 180 504 124 792 5 055 712 100,0% 268 568 1 125 267 443 100,0%

Wartość 

bilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

bilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

bilansowej 

netto

Wartość 

pozabilansowa 

brutto

Odpis Wartość 

pozabilansowa 

netto

Udział

w ekspozycji 

pozabilansowej 

netto
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Kredyty i pożyczki udzielone klientom, nieprzeterminowane bez przesłanki utraty wartości 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których Bank nie stwierdził przeterminowania ani nie zidentyfikował 
przesłanki utraty wartości charakteryzują się akceptowalnym poziomem ryzyka kredytowego. 

 

  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 3 929 739 3 603 478 

- kredyty w rachunku bieżącym 28 280 31 297 

- kredyty konsumpcyjne 1 595 544 1 384 710 

- kredyty na nieruchomości 2 293 433 2 176 293 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 12 482 11 178 

klienci instytucjonalni 458 448 546 180 

instytucje samorządowe 301 718 350 281 

Razem 4 689 905 4 499 939 

Odpis 10 334 6 183 

Razem netto 4 679 571 4 493 756 

Pozabilans brutto 172 907 264 194

Odpis na pozabilans 389 816 

Pozabilans netto 172 518 263 378
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Kredyty i pożyczki udzielone klientom, przeterminowane bez przesłanki utraty wartości 

Poniższe tabele prezentują analizę wiekową kredytów i pożyczek udzielonych klientom, dla których stwierdzono 
przeterminowanie ale nie stwierdzono przesłanki utraty wartości. 

 

 
 

 

Stan na

31 grudnia 2014 1 - 30 dni 31 – 60 dni 61 – 90 dni Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 200 482 31 470 14 607 246 559 

- kredyty w rachunku bieżącym 1 702 237 160 2 099 

- kredyty konsumpcyjne 131 406 25 221 12 274 168 901 

- kredyty na nieruchomości 66 429 5 761 1 986 74 176 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 945 251 187 1 383 

klienci instytucjonalni 6 526 1 410 735 8 671 

instytucje samorządowe 1 544 0 0 1 544 

Razem brutto 208 552 32 880 15 342 256 774 

Odpis 5 315 3 588 3 631 12 534 

Razem netto 203 237 29 292 11 711 244 240 

Pozabilans brutto 774 230 150 1 154 

Odpis na pozabilans 16 21 23 60 

Pozabilans netto 758 209 127 1 094 

Stan na

31 grudnia 2013 1 - 30 dni 31 – 60 dni 61 – 90 dni Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 314 138 25 364 6 685 346 187 

- kredyty w rachunku bieżącym 1 667 347 82 2 096 

- kredyty konsumpcyjne 199 783 18 960 5 507 224 250 

- kredyty na nieruchomości 111 926 5 730 962 118 618 

- kredyty w rachunku karty kredytowej 762 327 134 1 223 

klienci instytucjonalni 13 102 47 0 13 149 

instytucje samorządowe 6 333 0 0 6 333 

Razem brutto 333 573 25 411 6 685 365 669 

Odpis 4 918 2 040 1 394 8 352 

Razem netto 328 655 23 371 5 291 357 317 

Pozabilans brutto 2 444 271 77 2 792 

Odpis na pozabilans 59 19 24 102 

Pozabilans netto 2 385 252 53 2 690 
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Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono 

Poniższe tabele prezentują kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości ale samej utraty wartości nie stwierdzono, 
z uwzględnieniem wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na odpis z tytułu utraty wartości. 

 

 
 

  

Stan na

31 grudnia 2014

bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty konsumpcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty na nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty w rachunku karty 

kredytowej
0 0 0 0 0 0 0 0

klienci instytucjonalni 53 615 496 19 806 348 18 939 344 867 4 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 53 615 496 19 806 348 18 939 344 867 4 

Wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale samej utraty wartości niestwierdzono, w tym:

wartość

bilansowa

brutto

wartość

pozabilansowa

brutto

utworzony odpis nieuwzględniający 

finansowego efektu zabezpieczeń

finansowy efekt zabezpieczeń, 

uwzględniony w odpisie 

utworzony odpis uwzględniający 

finansowy efekt zabezpieczeń

Stan na

31 grudnia 2013

bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty konsumpcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty na nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

- kredyty w rachunku karty 

   kredytowej
0 0 0 0 0 0 0 0

klienci instytucjonalni 37 655 1 023 17 690 436 17 374 427 316 9 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 37 655 1 023 17 690 436 17 374 427 316 9 

Wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale samej utraty wartości niestwierdzono, w tym:

wartość

bilansowa

brutto

wartość

pozabilansowa

brutto

utworzony odpis nieuwzględniający 

finansowego efektu zabezpieczeń

finansowy efekt zabezpieczeń, 

uwzględniony w odpisie

utworzony odpis uwzględniający 

finansowy efekt zabezpieczeń
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Kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący 

Poniższe tabele prezentują kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości i rozpoznano utratę wartości oraz utworzono odpis 
aktualizujący, z uwzględnieniem wpływu finansowego efektu zabezpieczeń na odpis z tytułu utraty wartości. 

 

 
 

 

Stan na

31 grudnia 2014 bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 247 265 825 110 177 163 2 913 0 107 264 163 

- kredyty w rachunku bieżącym 5 457 10 3 044 3 0 0 3 044 3 

- kredyty konsumpcyjne 161 356 0 73 247 0 2 913 0 70 334 0

- kredyty na nieruchomości 76 414 69 31 768 21 0 0 31 768 21 

- kredyty w rachunku karty 

   kredytowej
4 038 746 2 118 139 0 0 2 118 139 

klienci instytucjonalni 78 026 120 62 661 15 19 797 0 42 864 15 

instytucje samorządowe 100 0 45 0 0 0 45 0

Razem 325 391 945 172 883 178 22 710 0 150 173 178 

Wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący, w tym:

wartość

bilansowa

brutto

wartość

pozabilansowa

brutto

utworzony odpis nieuwzględniający 

finansowego efektu zabezpieczeń

finansowy efekt zabezpieczeń, 

uwzględniony w odpisie

utworzony odpis uwzględniający 

finansowy efekt zabezpieczeń

Stan na

31 grudnia 2013 bilans pozabilans bilans pozabilans bilans pozabilans

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne 193 465 488 81 235 193 3 091 0 78 144 193 

- kredyty w rachunku bieżącym 4 103 9 2 291 3 0 0 2 291 3 

- kredyty konsumpcyjne 114 152 4 50 320 1 3 091 0 47 229 1 

- kredyty na nieruchomości 72 761 69 27 347 21 0 0 27 347 21 

- kredyty w rachunku karty 

kredytowej
2 449 406 1 277 168 0 0 1 277 168 

klienci instytucjonalni 83 776 71 64 171 28 32 374 23 31 797 5 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 277 241 559 145 406 221 35 465 23 109 941 198 

Wystąpiły przesłanki utraty wartości, rozpoznano utratę wartości i utworzono odpis aktualizujący, w tym:

wartość

bilansowa

brutto

wartość

pozabilansowa

brutto

utworzony odpis nieuwzględniający 

finansowego efektu zabezpieczeń

finansowy efekt zabezpieczeń, 

uwzględniony w odpisie

utworzony odpis uwzględniający 

finansowy efekt zabezpieczeń
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Finansowy efekt uwzględnienia odzysku z zabezpieczeń dla należności analizowanych indywidualnie wyniósł 
na 31 grudnia 2014 roku 42,0 mln zł, natomiast na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 53,3 mln zł. Jest to kwota, o którą 
poziom wymaganych odpisów z tytułu utraty wartości byłby wyższy, gdyby przy szacowaniu odpisu nie zostały 
uwzględnione przepływy z zabezpieczeń.  

W przypadku należności analizowanych indywidualnie, wartość odpisów bez uwzględnienia efektu finansowego 
odzysków z zabezpieczeń na 31 grudnia 2014 roku wyniosłaby 68,6 mln zł, a na 31 grudnia 2013 roku 77,0 mln zł.  

Zabezpieczenia i inne elementy prowadzące do poprawy warunków kredytowania: 

 hipoteka wpisana w księdze wieczystej (KW), na pierwszym miejscu; możliwe także dalsze miejsce w KW (jeśli suma 
wszystkich dokonanych wpisów nie przekracza 50% wartości rynkowej nieruchomości). Stosuje się wpis hipoteki w 
wysokości 100% wartości transakcji na zabezpieczenie kapitału powiększony, co najmniej o 60% wartości transakcji 
na zabezpieczenie odsetek, opłat i prowizji oraz kosztów Grupy z tytułu niespłacenia przez kredytobiorcę, 
kredytu/pożyczki w terminie, 

 cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,  

 oświadczenie kredytobiorcy (i/lub poręczyciela) o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150% udzielonego 
kredytu brutto wraz z datą, do której Grupa będzie mogła wystąpić o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności, 

 oświadczenie właściciela nieruchomości o poddaniu się egzekucji do kwoty hipoteki/hipotek ustanowionej/ych 
na nieruchomości/ach będącej/ych ich własnością, wraz z datą do której Grupa będzie mogła wystąpić w oparciu 
o oświadczenie o poddaniu się egzekucji o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, 

 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową dla Grupy, 

 w przypadku budowy domu/lokalu – cesja wierzytelności z umowy o budowę domu/lokalu z deweloperem/ 
spółdzielnią mieszkaniową, 

 przelew środków pieniężnych należących do kredytobiorcy na rachunek Grupy – na podstawie art. 102 Prawa 
bankowego (depozyty i lokaty bankowe), 

 zastaw rejestrowy wraz z blokadą na prawach wynikających z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa i NBP (bony i obligacje skarbowe), 

 cesja praw z jednostek uczestnictwa w zaakceptowanym przez Grupę towarzystwie funduszy inwestycyjnych, 

 cesja praz z polisy ubezpieczeniowej w zaakceptowanym przez Grupę towarzystwie ubezpieczeń, 

 zastaw finansowy, zastaw rejestrowy, cesja, kaucja lub blokada na innych produktach inwestycyjnych 
zatwierdzanych indywidualnie przy podejmowaniu decyzji kredytowej. 

Wartość godziwa zabezpieczeń hipotecznych dla ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie wynosiła 4 651,7 mln zł 
na 31 grudnia 2014 roku oraz 4 639,5 mln zł na 31 grudnia 2013 roku. 
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Kredyty restrukturyzowane (forbearance) 

Realizowana wobec wybranych ekspozycji kredytowych restrukturyzacja (ang. forbearance) oznacza wymuszoną 
zmianę początkowych warunków obowiązującej umowy kredytu na wniosek banku lub kredytobiorcy, spowodowaną 
brakiem możliwości spłaty kredytu na obecnych warunkach, w związku z wystąpieniem zdarzenia, które spowodowało 
pogorszenie sytuacji majątkowej kredytobiorcy oraz powstanie zaległości w spłacie kredytu lub wpływa negatywnie 
na prognozę spłaty kredytu. Celem działań restrukturyzacyjnych jest w szczególności: 

 dostosowanie warunków spłaty zobowiązań wynikających z transakcji kredytowej do aktualnych możliwości 
dłużnika do regulowania zobowiązań, 

 umożliwienie dłużnikowi zrestrukturyzowania zadłużenia bez uruchamiania przez Grupę procedur windykacyjnych 
powodujących natychmiastową wymagalność całości zadłużenia i pogorszenie zdolności do regulowania 
zobowiązań, 

 poprawienie pozycji windykacyjnej Grupy poprzez przyjęcie dodatkowych zabezpieczeń, 

 umożliwienie dłużnikowi zrestrukturyzowania zadłużenia po uruchomieniu przez Grupę procedur windykacyjnych, 

 minimalizacja strat Grupy. 

Grupa stosuje następujące formy restrukturyzacji: 

 zmianę harmonogramu spłat w ramach pierwotnego okresu kredytowania (tj. czasowe obniżenie wysokości raty do 
kwoty proponowanej przez dłużnika lub wynikającej z posiadanej zdolności do spłaty), 

 wydłużenie okresu kredytowania, 

 zmianę terminu spłaty raty, 

 prolongatę w spłatach, 

 zmianę zasad oprocentowania, 

 przejęcie długu przez wstąpienie osoby trzeciej na miejsce dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej, 

 zmianę algorytmu spłat z malejących na równe, 

 ustalenie harmonogramu spłat dla limitu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego lub malejącego salda 
wykorzystanej transakcji kredytowej, 

 zmianę sposobu spłat – najpierw kapitał później odsetki, 

 czasowe zawieszenie spłat odsetek, 

 kapitalizację odsetek/kapitału, 

 ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia transakcji, 

 sprzedaż wierzytelności, 

 konwersję, 

 przejęcie zabezpieczeń i rozliczenie w ciężar długu, 

 podpisanie nowej umowy kredytowej/porozumienia na spłatę restrukturyzowanego zadłużenia, 

 inne działania mające na celu minimalizację strat Grupy. 

Transakcje zrestrukturyzowane podlegają rejestracji i objęte są bieżącym monitoringiem. Prawidłowość realizacji 
warunków aneksu restrukturyzacyjnego/nowej umowy/porozumienia jest monitorowana w szczególności w zakresie 
zgodności spłaty zadłużenia z terminami i kwotami określonymi w aneksie restrukturyzacyjnym/nowej 
umowie/porozumieniu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla realizacji aneksu restrukturyzacyjnego/nowej 
umowy/porozumienia, komórka organizacyjna przeprowadzająca monitoring warunków restrukturyzacji podejmuje 
działania w celu renegocjacji warunków lub przekazania transakcji do windykacji. Rejestr tworzony jest i aktualizowany 
na bieżąco na podstawie właściwych zapisów w systemach informatycznych Banku. Wyniki monitoringu transakcji 
objętych restrukturyzacją  prezentowane są w okresach kwartalnych na Komitecie Kredytowym Banku. W ramach 
mechanizmów kontrolnych na koniec każdego kwartału dokonywany jest przegląd oznaczeń transakcji 
zrestrukturyzowanych. 

Zgodnie z Rekomendacją R restrukturyzacja stanowi przesłankę utraty wartości ekspozycji kredytowej, a każda 
zrestrukturyzowana ekspozycja podlega pomiarowi pod kątem utraty wartości.  
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Poniżej tabele prezentują wartość kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji według stanu na 31 grudnia 2014 
roku i 31 grudnia 2013 roku. 

 

 
 

* dla jednego kredytu i pożyczki można zastosować kilka zmian warunków spłaty 

 
Struktura jakościowa kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji według stanu na 31 grudnia 2014 roku 
i 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco: 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto, w tym: 5 325 685 5 180 504 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom forbearance brutto: 57 772 36 349 

osoby fizyczne: 8 094 254 

- kredyty konsumpcyjne 2 416 141 

- kredyty na nieruchomości 5 678 113 

klienci  instytucjonalni: 49 678 36 095 

- kredyty w rachunku bieżącym 4 262 3 742 

- kredyty operacyjne 12 342 1 294 

- kredyty inwestycyjne 28 140 27 069 

- kredyty pozostałe 4 934 3 990 

instytucje samorządowe 0 0

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych 

klientom forbearance:
(17 529) (11 553)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom forbearance netto 40 243 24 796 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

- zmiana harmonogramu spłat 38 918 31 471 

- wydłużenie okresu kredytowania 32 246 21 137 

- karencja w spłacie 22 409 9 761 

- ustalenie harmonogramu spłat dla limitu 650 665 

- zmiana zasad oprocentowania 25 827 19 676 

- zmiana zabezpieczenia 422 0

- przystąpienie do długu 249 254 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto według stosowanych 

zmian warunków spłaty dla forbearance*
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Stan na

31 grudnia 2014 z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości
Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 7 984 110 2 205 0 5 779 110 5 889 

- kredyty konsumpcyjne 2 416 0 441 0 1 975 0 1 975 

- kredyty na nieruchomości 5 568 110 1 764 0 3 804 110 3 914 

klienci instytucjonalni: 25 298 24 380 14 926 398 10 372 23 982 34 354 

- kredyty w rachunku bieżącym 3 891 371 1 747 6 2 144 365 2 509 

- kredyty operacyjne 5 996 6 346 3 450 103 2 546 6 243 8 789 

- kredyty inwestycyjne 10 477 17 663 7 718 289 2 759 17 374 20 133 

- kredyty pozostałe 4 934 0 2 011 0 2 923 0 2 923 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0

Razem 33 282 24 490 17 131 398 16 151 24 092 40 243 

Kredyty i pożyczki udzielone

klientom (wartość brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość netto)

Stan na

31 grudnia 2013 z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości

z rozpoznaną utratą 

wartości

bez rozpoznanej 

utraty wartości
Razem

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 141 113 21 0 120 113 233 

- kredyty konsumpcyjne 141 0 21 0 120 0 120 

- kredyty na nieruchomości 0 113 0 0 0 113 113 

klienci instytucjonalni: 35 910 185 11 530 2 24 380 183 24 563 

- kredyty w rachunku bieżącym 3 557 185 1 358 2 2 199 183 2 382 

- kredyty operacyjne 1 294 0 304 0 990 0 990 

- kredyty inwestycyjne 27 069 0 7 952 0 19 117 0 19 117 

- kredyty pozostałe 3 990 0 1 916 0 2 074 0 2 074 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0 0

Razem 36 051 298 11 551 2 24 500 296 24 796 

Kredyty i pożyczki udzielone

klientom (wartość brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

(wartość netto)
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Poniższe tabele prezentują zmianę wartości bilansowych kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji w poszczególnych okresach sprawozdawczych. 

 

 
 

 
 

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 233 7 889 0 (49) (2 184) 5 889 

- kredyty konsumpcyjne 120 2 321 0 (46) (420) 1 975 

- kredyty na nieruchomości 113 5 568 0 (3) (1 764) 3 914 

klienci instytucjonalni: 24 563 16 699 0 (3 116) (3 792) 34 354 

- kredyty w rachunku bieżącym 2 382 1 013 0 (493) (393) 2 509 

- kredyty operacyjne 990 11 268 0 (220) (3 249) 8 789 

- kredyty inwestycyjne 19 117 1 507 0 (436) (55) 20 133 

- kredyty pozostałe 2 074 2 911 0 (1 967) (95) 2 923 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0

Razem 24 796 24 588 0 (3 165) (5 976) 40 243 

wartość netto

 na 1 stycznia 2014

wartość brutto 

ekspozycji ujętych

w okresie 

wartość brutto 

ekspozycji 

wyłączonych

w okresie 

spłata należności

w okresie

zmiana odpisów 

aktualizujących

w okresie

 wartość netto 

na 31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 0 254 0 0 (21) 233 

- kredyty konsumpcyjne 0 141 0 0 (21) 120 

- kredyty na nieruchomości 0 113 0 0 0 113 

klienci instytucjonalni: 30 388 8 441 0 (12 238) (2 028) 24 563 

- kredyty w rachunku bieżącym 1 022 3 157 0 (751) (1 046) 2 382 

- kredyty operacyjne 1 602 1 294 0 (1 607) (299) 990 

- kredyty inwestycyjne 27 764 0 0 (9 880) 1 233 19 117 

- kredyty pozostałe 0 3 990 0 0 (1 916) 2 074 

instytucje samorządowe 0 0 0 0 0 0

Razem 30 388 8 695 0 (12 238) (2 049) 24 796 

 wartość netto 

na 31 grudnia 2013

wartość netto

 na 1 stycznia 2013

wartość brutto 

ekspozycji ujętych

w okresie 

wartość brutto 

ekspozycji 

wyłączonych

w okresie 

spłata należności

w okresie

zmiana odpisów 

aktualizujących

w okresie
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Wartość przychodów odsetkowych od kredytów i pożyczek w procesie restrukturyzacji w 2014 roku i 2013 roku 
przedstawia się następująco. 

 

 
 
 
46.2. Ryzyko płynności 
Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań Grupy 
na skutek niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i zobowiązań. Źródłem ryzyka płynności może być 
niedopasowanie strumieni pieniężnych, nagłe wycofanie depozytów przez deponentów, koncentracja źródeł 
finansowania oraz portfela kredytowego, utrzymywania nieadekwatnego poziomu portfela aktywów płynnych, 
ograniczona płynność aktywów, niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów Banku i Grupy lub inna 
nieprzewidziana sytuacja na rynku finansowym. 

Ryzyko płynności Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek 
zależnych ponoszone przez nie ryzyko płynności jest nieistotne. 
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest bilansowanie wpływów i wypływów środków z transakcji bilansowych 
i pozabilansowych w celu zapewnienia efektywnych kosztowo źródeł finansowania, generowania nadwyżek 
finansowych i odpowiedniego ich wykorzystania. Bank kształtuje strukturę aktywów i zobowiązań, zapewniającą 
osiągnięcie zakładanych wskaźników finansowych, przy zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka płynności oraz 
w ramach zdefiniowanego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko. 

Bank kieruje się m.in. następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem płynności: 

 utrzymywany jest akceptowalny poziom płynności, którego podstawą jest utrzymanie odpowiedniego zasobu 
aktywów płynnych, 

 główne źródło finansowania aktywów Banku stanowią stabilne środki finansowania, 

 podejmowane są działania w celu utrzymywania poziomu ryzyka płynności w ramach przyjętego profilu ryzyka, 

 nadzorcze miary płynności utrzymywane są powyżej ustalonych limitów. 

Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których 
są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności. 
W regulacjach tych określony jest także zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie zarządzania 
ryzykiem płynności.  

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem płynności, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, 
Bank co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu oraz weryfikacji zasad oraz procedur, w tym także wewnętrznych 
limitów płynności.  

W celu określenia poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje różne metody jego pomiaru i oceny, w tym: 

 metodę kontraktowej i urealnionej luki płynności, 

 badanie stabilności i koncentracji bazy depozytowej, 

 metodę nadwyżki aktywów płynnych nad pasywami niestabilnymi, 

 analizy szokowe. 

W celu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje limity płynności oraz progi ostrzegawcze nałożone na wybrane 
miary, m.in. na wskaźniki płynności czy niedopasowanie skumulowanych urealnionych przepływów wynikających 
z aktywów i pasywów w poszczególnych pasmach czasowych. 

okres okres

od 01.01.2014 od 01.01.2013

do 31.12.2014 do 31.12.2013

tys. zł tys. zł

osoby fizyczne: 227 4 

- kredyty konsumpcyjne 103 1 

- kredyty na nieruchomości 124 3 

klienci instytucjonalni: 1 228 1 289 

- kredyty w rachunku bieżącym 45 180 

- kredyty operacyjne 226 23 

- kredyty inwestycyjne 791 860 

- kredyty pozostałe 166 226 

instytucje samorządowe 0 0

Razem 1 455 1 293 
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Zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008 z 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności 
(z późn. zm.) Bank monitoruje oraz przestrzega nadzorcze wskaźniki płynności. W 2014 roku Bank spełniał wymagania 
w zakresie minimalnych poziomów nadzorczych miar płynności wskazanych w powyższej Uchwale KNF. 

Na 31 grudnia 2014 roku wskaźniki płynności kształtowały się w ramach obowiązujących limitów ograniczających 
ryzyko płynności. Poniższa tabela przedstawia nadzorcze miary płynności wg stanu na 31 grudnia 2014 roku 
oraz 31 grudnia 2013 roku. 

 

 
 
Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko płynności: 
 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu, 

 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku, 

 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku. 

Bank posiada zdefiniowane plany awaryjnego działania w sytuacji nagłych wahań poziomu bazy depozytowej. Z analizy 
szybko dostępnych źródeł finansowania wynika, iż w sytuacjach hipotetycznie obniżonej płynności, Bank jest w stanie 
pozyskać środki w odpowiedniej wysokości, bez uruchamiania, tzw. planów awaryjnych. Na 31 grudnia 2014 roku Bank 
dysponował wystarczającym zasobem aktywów płynnych, aby przetrwać w sytuacji urzeczywistnienia się sytuacji 
kryzysowych. 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

M1 (w tys. zł) 694 826 447 457 0

M2 1,49 1,31 1 

M3 4,74 2,88 1 

M4 1,19 1,13 1 

Limit
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Urealnione luki płynności 
Poniższa tabela przedstawia urealnione luki płynności dla Grupy wg stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku. 
 

 
 

 
 
 

Stan na

31 grudnia 2014

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa bilansowe razem 2 032 264 225 522 366 798 597 000 2 544 562 3 177 303 

Pasywa bilansowe razem 1 108 379 342 328 347 236 503 134 3 984 141 1 517 897 

Luka urealniona bilansowa 923 885 (116 806) 19 562 93 866 (1 439 579) 1 659 406 

Luka skumulowana bilansowa 923 885 807 079 826 641 920 507 (519 072) 1 140 334 

Zobowiązania pozabilansowe 17 889 8 386 3 648 14 174 356 0

Luka urealniona ogółem 905 996 (125 192) 15 914 79 692 (1 439 935) 1 659 406 

Luka skumulowana  ogółem 905 996 780 804 796 718 876 410 (563 525) 1 095 881 

Powyżej 5 lat
Od 1 roku 

do 5 lat 

Od 6 miesięcy 

do 1 roku

Od 3 miesięcy 

do 6 miesięcy

Od 1 miesiąca 

do 3 miesięcy
Do 1 miesiąca

Stan na

31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa bilansowe razem 1 934 268 235 420 325 237 579 081 2 748 359 3 524 105 

Pasywa bilansowe razem 1 255 727 374 258 407 852 771 628 3 456 149 1 403 468 

Luka urealniona bilansowa 678 541 (138 838) (82 615) (192 547) (707 790) 2 120 637 

Luka skumulowana bilansowa 678 541 539 703 457 088 264 541 (443 249) 1 677 388 

Zobowiązania pozabilansowe 30 629 27 933 12 197 17 190 23 399 0 

Luka urealniona ogółem 647 912 (166 771) (94 812) (209 737) (731 189) 2 120 637 

Luka skumulowana  ogółem 647 912 481 141 386 329 176 592 (554 597) 1 566 040 

Powyżej 5 latDo 1 miesiąca
Od 1 miesiąca 

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy 

do 6 miesięcy

Od 6 miesięcy 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat 
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Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy według ich daty zapadalności i wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności 

Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy według ich daty zapadalności i wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności, 
według stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku. 
 

 

Stan na

31 grudnia 2014

Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa oraz środki w Banku Centralnym 757 643 0 0 757 643 0 0 0 0 757 643 

Należności od innych banków 6 451 0 10 004 16 455 64 639 77 175 141 814 0 158 269 

Aktywa finansowe przeznaczone

do obrotu
1 336 0 0 1 336 0 0 0 0 1 336 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 88 663 91 010 377 408 557 081 1 354 549 3 122 273 4 476 822 117 874 5 151 777 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży
479 947 0 91 491 571 438 520 235 8 866 529 101 8 1 100 547 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności
4 996 9 957 214 905 229 858 178 233 10 628 188 861 0 418 719 

Pozostałe aktywa 26 329 180 2 695 29 204 4 0 4 66 29 274 

Aktywa razem 1 365 365 101 147 696 503 2 163 015 2 117 660 3 218 942 5 336 602 117 948 7 617 565 

Zobowiązania pozabilansowe 

otrzymane
1 307 0 51 800 53 107 21 619 0 21 619 0 74 726 

Stan na

31 grudnia 2014

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku 

Centralnego
11 0 0 11 0 0 0 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 4 020 0 0 4 020 0 0 0 0 4 020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

173 381 4 320 0 177 701 0 0 0 0 177 701 

Zobowiązania finansowe przeznaczone 

do obrotu
94 0 0 94 0 0 0 0 94 

Zobowiązania wobec klientów 1 528 984 856 373 820 963 3 206 320 370 285 6 843 377 128 2 908 575 6 492 023 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
0 232 826 1 058 357 198 0 357 198 0 358 256 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0 0 142 090 142 090 0 142 090 

Pozostałe zobowiązania 86 902 10 364 648 97 914 86 201 287 1 165 99 366 

Zobowiązania razem 1 793 392 871 289 822 437 3 487 118 727 569 149 134 876 703 2 909 740 7 273 561 

Zobowiązania pozabilansowe 

udzielone 
151 911 8 475 71 930 232 316 22 033 0 22 033 0 254 349 

Razem

Razem

O nieokreślonej 

zapadalności

Razem 

powyżej 1 roku

Powyżej 5 lat

Powyżej 5 lat Razem 

powyżej 1 roku

O nieokreślonej 

zapadalności

Razem 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat

Razem 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat

Od 1 miesiąca do 

3 miesięcy

Do 1 miesiąca 

włącznie

Do 1 miesiąca 

włącznie

Od 1 miesiąca do 

3 miesięcy

Od 3 miesięcy 

do 1 roku

Od 3 miesięcy 

do 1 roku
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Stan na

31 grudnia 2013

Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa oraz środki w Banku Centralnym 327 242 0 0 327 242 0 0 0 0 327 242 

Należności od innych banków 6 147 0 181 6 328 10 000 20 001 30 001 0 36 329 

Aktywa finansowe przeznaczone

do obrotu 
1 369 0 0 1 369 0 0 0 0 1 369 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 92 682 96 644 387 644 576 970 1 363 562 3 023 725 4 387 287 91 455 5 055 712 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży
839 825 0 212 630 1 052 455 327 620 74 935 402 555 8 1 455 018 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności
4 996 9 942 54 153 69 091 317 927 0 317 927 0 387 018 

Pozostałe aktywa 22 190 193 4 613 26 996 5 0 5 73 27 074 

Aktywa razem 1 294 451 106 779 659 221 2 060 451 2 019 114 3 118 661 5 137 775 91 536 7 289 762 

Zobowiązania pozabilansowe 

otrzymane
1 653 0 53 600 55 253 51 265 0 51 265 0 106 518 

Stan na

31 grudnia 2013

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku 

Centralnego
11 0 0 11 0 0 0 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 21 673 20 089 0 41 762 0 0 0 0 41 762 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

49 610 0 0 49 610 0 0 0 0 49 610 

Zobowiązania finansowe przeznaczone 

do obrotu
17 0 0 17 0 0 0 0 17 

Zobowiązania wobec klientów 1 662 387 650 141 726 704 3 039 232 313 948 437 314 385 2 876 961 6 230 578 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
34 204 0 249 543 283 747 147 850 0 147 850 0 431 597 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0 43 036 98 991 142 027 0 142 027 

Pozostałe zobowiązania 79 078 7 557 1 490 88 125 73 168 241 455 88 821 

Zobowiązania razem 1 846 980 677 787 977 737 3 502 504 504 907 99 596 604 503 2 877 416 6 984 423 

Zobowiązania pozabilansowe 

udzielone
11 913 23 850 124 893 160 656 121 765 0 121 765 131 249 413 670 

Razem

RazemPowyżej 5 lat Razem 

powyżej 1 roku

O nieokreślonej 

zapadalności

Powyżej 5 lat

Do 1 miesiąca 

włącznie

Od 1 miesiąca do 

3 miesięcy

Od 3 miesięcy 

do 1 roku

Razem 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat

Do 1 miesiąca 

włącznie

Od 1 miesiąca do 

3 miesięcy

Od 3 miesięcy 

do 1 roku

Razem 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 lat

Razem 

powyżej 1 roku

O nieokreślonej 

zapadalności

F-308



Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego   
Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. 
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku  
(dane w tysiącach złotych) 

 

122  

 

46.3. Ryzyko rynkowe 
Ryzyko rynkowe to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku i Grupy oraz jej 
kapitału z powodu możliwości wystąpienia niekorzystnych zmian pozycji bilansowych i pozabilansowych, w wyniku 
zmian stóp procentowych oraz kursów walutowych. 

Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku i Grupie jest optymalizowanie procesu zarządzania 
ekspozycjami przy jednoczesnej ochronie wyniku finansowego.  

Ryzyko rynkowe Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek 
zależnych ponoszone przez nie ryzyko rynkowe jest nieistotne. 

Zarządzanie ryzykiem rynkowym odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których 
są określone cele zarządzania ryzykiem rynkowym, metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz 
raportowania ryzyka rynkowego. W regulacjach tych określony jest także zakres kompetencji poszczególnych 
jednostek Banku w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym. 

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem rynkowym, zgodnych z najlepszą praktyką bankową 
Bank dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur. 

W Grupie występuje organizacyjne wyodrębnienie jednostek odpowiedzialnych za kontrolę, monitorowanie 
oraz zarządzanie ryzykiem rynkowym. 

Raporty ryzyka rynkowego sporządzane są z podziałem na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej, ryzyko stopy 
procentowej księgi handlowej oraz ryzyko walutowe. Dzienne raporty służą do zarządzania operacyjnego ryzykiem 
rynkowym, natomiast raporty okresowe sporządzane są w celach zarządczych. 

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 
 
Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko, na jakie narażony jest wynik finansowy oraz kapitały Banku oraz Grupy 
z powodu niekorzystnych zmian stóp procentowych. 

Ryzyko stopy procentowej wynika z następujących źródeł: 

 ryzyka niedopasowania terminów przeszacowania – polegającego na niedopasowaniu wielkości 
przeszacowywanych w danym czasie aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, ryzyko to wyraża się 
w zagrożeniu przychodów Banku, w tym przede wszystkim odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian 
rynkowych stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury przeszacowania pozycji w bilansie powodującej 
zmiany w wyniku z tytułu odsetek, 

 ryzyka bazowego – wynikającego z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp procentowych produktów 
generujących przychody i koszty odsetkowe, które to instrumenty mają jednocześnie te same okresy 
przeszacowania, 

 ryzyka krzywej dochodowości – polegającego na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi odnoszącymi się 
do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku, 

 ryzyka opcji klienta – powstającego, gdy klient zmienia wielkość i harmonogram przepływów gotówkowych 
aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych, do czego ma prawo zgodnie z umową kredytową lub depozytową, 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz z różnymi typami instrumentów dłużnych zawierających opcje typu call 
lub put, dające możliwość np. wcześniejszego wykupu instrumentu. 

Bank dostosowuje zarządzanie ryzykiem stopy procentowej do rodzaju i skali prowadzonej działalności. W Banku 
ryzyko stopy procentowej dzieli się na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej i księgi handlowej.  

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest kształtowanie struktury aktywów i pasywów, zapewniające 
ochronę wartości bieżącej oraz wyniku odsetkowego Banku dla księgi bankowej, a także uzyskiwanie korzyści 
finansowych poprzez zawieranie transakcji w instrumentach stopy procentowej na własny rachunek w ramach księgi 
handlowej, przy zaakceptowanym poziomie ryzyka stopy procentowej.  

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, 
które określają między innymi metody: 

 identyfikacji ryzyka,  

 wyliczania miar ryzyka (pomiar ryzyka), 

 limitowania ekspozycji na ryzyko – określanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, 

 monitorowania pozycji i zmian w poszczególnych księgach, portfelach oraz poziomu wykorzystania limitów, 

 raportowania ekspozycji na ryzyko, 

 zabezpieczania ekspozycji narażonej na ryzyko stopy procentowej. 
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Pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej księgi bankowej dokonywane jest m.in. za pomocą następujących 
miar ryzyka: 
 BPV (ang. Basis Point Value) – oznacza wyrażone w wartościach pieniężnych ryzyko stopy procentowej, jakie wiąże 

się z utrzymaniem danej pozycji przy zmianie stóp procentowych o jeden punkt bazowy, 

 NII (ang. net interest income) – oznacza zmianę wyniku odsetkowego netto będącą różnicą między przychodami 
i kosztami odsetkowymi przy założonym poziomie zmiany stopy procentowej, 

 wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania, 

 Duration – miara ryzyka stopy procentowej interpretowana jako średni czas trwania instrumentu lub portfela, 

 wskaźników przedpłat kredytów i zrywalności depozytów dla poszczególnych typów produktów i podmiotów. 

Z kolei pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej księgi handlowej dokonywane jest m.in. za pomocą 
następujących miar ryzyka: 
 BPV oraz wartości luki BPV w poszczególnych przedziałach przeszacowania, 

 wartości zagrożonej (VaR). 

Dodatkowo Bank przeprowadza testy warunków skrajnych polegające na analizie wrażliwości, badającej wpływ zmian 
stóp procentowych na wartość bieżącą pozycji narażonych na ryzyko w oparciu o założone zmiany krzywej 
dochodowości, a także wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy. 

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko stopy procentowej księgi bankowej 
i księgi handlowej: 

 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu, 

 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku, 

 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. 

Na potrzeby wyliczenia miar ryzyka księgi bankowej wartość bieżąca kredytów i depozytów wyznaczana jest w oparciu 

o stawki referencyjne wynikające z terminów ich przeszacowania i korekty płynnościowej z wykluczeniem marży 

komercyjnej realizowanej na produkcie. Dodatkowo testy warunków skrajnych dla przesunięcia krzywej w dół 

odbywają się przy założeniu, że oprocentowanie pozycji wrażliwych na ryzyko stopy procentowej nie obniży się poniżej 

0%.  

Poniższe tabele przedstawiają poziom ryzyka stopy procentowej księgi bankowej (miara BPV i testy warunków 
skrajnych) według stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku. 
 
Zestawienie BPV księgi bankowej  
 

 
 
Wyniki testów warunków skrajnych na +/- 200 p.b. księgi bankowej 
 

 
  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

księga bankowa 17 40 

BPV (1 p.b.)

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

200 p.b. w dół (1 034) (7 837)

200 p.b. w górę 4 767 8 374 

Zmiana wartości bieżącej księgi bankowej
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Poniższa tabela pokazuję zmianę rocznego wyniku  odsetkowego przy zmianie stóp o +/- 100 p.b. i założonej stałości 
bilansu. Analiza uwzględnia następujące założenia: 

 w przypadku spadku stóp: oprocentowanie kredytów nie będzie przekraczało czterokrotności stawki lombardowej 
a oprocentowanie depozytów (terminowych i rachunków bieżących) nie spadnie poniżej 0%; 

 w przypadku wzrostu stóp: dla nieoprocentowanych rachunków bieżących oprocentowanie nie wzrośnie. 
 
Roczna zmiana wyniku odsetkowego przy zmianie stóp o +/- 100 p.b. 
 

 
 
W 2014 roku i 2013 roku działalność handlowa Banku w zakresie stopy procentowej ograniczała się do transakcji 
na polskich papierach skarbowych w złotych. Bank nie zawierał spekulacyjnych transakcji pochodnych na własny 
rachunek oraz transakcji pochodnych z klientami. 
Poniższa tabela przedstawia poziom ryzyka stopy procentowej księgi handlowej (miara BPV) według stanu 
na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku. 
 
Zestawienie BPV księgi handlowej 
 

 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

100 p.b. w dół (51 777) (18 053)

100 p.b. w górę 17 494 15 029 

Zmiana rocznego wyniku odsetkowego 

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

księga handlowa 0 0

BPV (1 p.b.)
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Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania oraz pozycje pozabilansowe Grupy sklasyfikowane według kryterium ryzyka stopy procentowej – terminu przeszacowania 
dla pozycji o oprocentowaniu zmiennym lub terminu zapadalności/wymagalności dla pozycji o oprocentowaniu stałym, według stanu na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 
2013 roku. 
 

 
 
  

Stan na Aktywa/

31 grudnia 2014 zobowiązania 

nieoprocentowane

Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. Zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 751 268 0 0 0 0 6 375 757 643 

Należności od innych banków 0 0 49 000 29 970 69 000 10 299 158 269 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 1 336 1 336 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 138 590 2 281 642 715 752 485 0 15 308 5 151 777 

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne 

do sprzedaży 
575 000 0 99 000 405 982 0 20 565 1 100 547 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności
5 000 10 000 207 271 175 000 10 000 11 448 418 719 

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 47 921 47 921 

Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 32 401 32 401 

Należności z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
0 0 0 0 0 120 120 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego netto
0 0 0 0 0 21 020 21 020 

Pozostałe aktywa 0 0 0 0 0 29 274 29 274 

Razem aktywa 3 469 858 2 291 642 1 071 023 611 437 79 000 196 067 7 719 027 

RazemPowyżej 5 lat Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy

do 1 roku

Od 1 roku

do 5 lat
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Stan na Aktywa/

31 grudnia 2014 zobowiązania 

nieoprocentowane

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 0 0 0 11 11 

Zobowiązania wobec innych banków 0 0 0 0 0 4 020 4 020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

173 360 4 314 0 0 0 27 177 701 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 

obrotu
0 0 0 0 0 94 94 

Zobowiązania wobec klientów 4 370 669 913 790 792 252 377 529 165 37 618 6 492 023 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
0 0 317 850 40 000 0 406 358 256 

Zobowiązania podporządkowane 90 340 0 50 000 1 750 142 090 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
0 0 0 0 0 2 979 2 979 

Rezerwy 0 0 0 0 0 2 855 2 855 

Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 99 366 99 366 

Kapitały 0 0 0 0 0 439 632 439 632 

Razem zobowiązania i kapitały 4 634 369 918 104 1 160 102 417 529 165 588 758 7 719 027 

Luka (1 164 511) 1 373 538 (89 079) 193 908 78 835 (392 691) 0

Pozycje pozabilansowe Razem

Transakcje stopy procentowej: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa 100 000 0 50 000 20 000 0 0 170 000 

Zobowiązania 0 20 000 150 000 0 0 0 170 000 

Luka 100 000 (20 000) (100 000) 20 000 0 0 0

Luka razem (1 064 511) 1 353 538 (189 079) 213 908 78 835 (392 691) 0

Powyżej 5 lat RazemDo 1 miesiąca Od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy

do 1 roku

Od 1 roku

do 5 lat
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Stan na Aktywa/

31 grudnia 2013 zobowiązania 

nieoprocentowane

Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 321 958 0 0 0 0 5 284 327 242 

Należności od innych banków 0 0 30 000 0 0 6 329 36 329 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 0 1 369 1 369 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 614 914 1 826 064 611 496 3 229 9 0 5 055 712 

Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne 

do sprzedaży 
895 000 0 219 000 318 364 10 000 12 654 1 455 018 

Inwestycyjne aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu zapadalności
5 000 10 000 52 000 307 271 0 12 747 387 018 

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 44 666 44 666 

Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 30 215 30 215 

Należności z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
0 0 0 0 0 98 98 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego netto
0 0 0 0 0 18 004 18 004 

Pozostałe aktywa 0 0 0 0 0 27 074 27 074 

Razem aktywa 3 836 872 1 836 064 912 496 628 864 10 009 158 440 7 382 745 

Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy

do 1 roku

Od 1 roku

do 5 lat

Powyżej 5 lat Razem
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Stan na Aktywa/

31 grudnia 2013 zobowiązania 

nieoprocentowane

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 0 0 0 11 11 

Zobowiązania wobec innych banków 18 000 20 000 0 0 0 3 762 41 762 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych 

papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu

49 599 0 0 0 0 11 49 610 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 

obrotu
0 0 0 0 0 17 17 

Zobowiązania wobec klientów 4 573 462 625 067 688 607 324 451 237 18 754 6 230 578 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
230 000 0 197 850 0 0 3 747 431 597 

Zobowiązania podporządkowane 90 340 0 50 000 0 0 1 687 142 027 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
0 0 0 0 0 3 138 3 138 

Rezerwy 0 0 0 0 0 3 419 3 419 

Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 88 821 88 821 

Kapitały 0 0 0 0 0 391 765 391 765 

Razem zobowiązania i kapitały 4 961 401 645 067 936 457 324 451 237 515 132 7 382 745 

Luka (1 124 529) 1 190 997 (23 961) 304 413 9 772 (356 692) 0

Pozycje pozabilansowe Razem

Transakcje stopy procentowej: tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Aktywa 0 0 50 000 50 000 0 0 100 000 

Zobowiązania 50 000 0 50 000 0 0 0 100 000 

Luka (50 000) 0 0 50 000 0 0 0

Luka razem (1 174 529) 1 190 997 (23 961) 354 413 9 772 (356 692) 0

Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca

do 3 miesięcy

Od 3 miesięcy

do 1 roku

Od 1 roku

do 5 lat

Powyżej 5 lat Razem
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Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku i Grupy 
oraz poziomu jego kapitałów z tytułu niekorzystnych zmian kursów walutowych. 

Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ochrona wyniku finansowego z tytułu różnic kursowych oraz uzyskiwanie 
korzyści finansowych poprzez zawieranie transakcji walutowych na własny rachunek przy zaakceptowanym poziomie 
ryzyka.  

Bank w procesie zarządzania ryzykiem walutowym dokonuje pomiaru tego ryzyka poprzez: 

 wyliczanie pozycji całkowitej Banku, 

 wyliczanie pozycji w poszczególnych walutach, 

 wyliczanie wartości zagrożonej (VaR), 

 przeprowadzanie testów warunków skrajnych. 

Wartość narażona na ryzyko (VaR) definiowana jest jako maksymalna strata, którą może ponieść Bank w założonym 
horyzoncie czasowym, z określonym prawdopodobieństwem. Bank wylicza wartości VaR metodą symulacji 
historycznej przy założeniu 99,2% przedziału ufności i 10-dniowego okresu utrzymywania pozycji. 

Testy warunków skrajnych będące dopełnieniem miary VaR dla ryzyka walutowego służą określeniu potencjalnej 
straty, na jaką narażony jest Bank przy wystąpieniu bardzo niekorzystnych (skrajnych) zmian kursów walutowych.  

W procesie zarządzania ryzykiem walutowym Bank codziennie monitoruje: 

 wartość pozycji w poszczególnych walutach, 

 limity ograniczające wartość VaR oraz całkowitą pozycję walutową, 

 limity stop-loss ograniczające wartość straty w okresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym. 

 
Statystyka miary VaR dla ryzyka walutowego w 2014 roku oraz wg stanu na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 
roku. 
 

 
 
Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko walutowe: 

 raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku i Departamentu Skarbu, 

 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku, 

 raport kwartalny dla Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości pozycji walutowych dla USD, EUR, GBP, CHF w 2014 roku według stanu 
na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. Wartość maksymalna, minimalna i średnia zostały przedstawione 
w odniesieniu do wartości bezwzględnych pozycji (w tys. waluty). 

 

 
 
W 2014 roku i 2013 roku ryzyko walutowe Grupy kształtowało się na bardzo niskim poziomie, co wynikało 
z niewielkiego udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej (poniżej 2%). Wartość całkowitej pozycji 
walutowej nie przekraczała 2% funduszy własnych, co nie generowało wymogu kapitałowego dla tego rodzaju ryzyka.  

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

VaR 10 210 49 10 28 

Wartość minimalna

w 2014 roku

Wartość maksymalna

w 2014 roku

Wartość średnia

w 2014 roku

Stan na Stan na

31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. tys. tys. tys. zł tys. zł

USD 0 1 651 236 (9) (12)

EUR 0 1 384 366 (135) (445)

GBP 5 1 017 104 38 36 

CHF 3 1 207 167 (3) 128 

Wartość minimalna

w 2014 roku

Wartość maksymalna

w 2014 roku

Wartość średnia

w 2014 roku
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Poniżej przedstawione są aktywa i zobowiązania oraz pozycje pozabilansowe Grupy na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku według podziału walutowego. 
 

 
  

PLN
Pozostałe 

waluty

Stan na

31 grudnia 2014

Aktywa tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 754 467 2 805 658 361 103 0 0 10 757 643 

Należności od innych banków 153 925 1 897 445 1 119 319 705 199 623 158 269 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 336 0 0 0 0 0 0 0 1 336 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 148 845 2 762 648 0 0 170 48 0 5 151 777 

Inwestycyjne aktywa finansowe: 1 519 257 9 2 0 0 0 0 0 1 519 266 

- dostępne do sprzedaży 1 100 538 9 2 0 0 0 0 0 1 100 547 

- utrzymywane do terminu zapadalności 418 719 0 0 0 0 0 0 0 418 719 

Rzeczowe aktywa trwałe 47 921 0 0 0 0 0 0 0 47 921 

Wartości niematerialne 32 401 0 0 0 0 0 0 0 32 401 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 120 0 0 0 0 0 0 120 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego netto
21 020 0 0 0 0 0 0 0 21 020 

Pozostałe aktywa 29 077 111 26 0 0 0 0 86 29 274 

Razem aktywa 7 708 369 7 584 1 779 1 480 422 875 247 719 7 719 027 

Razem

Waluta

EUR USD CHF

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
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PLN
Pozostałe 

waluty

Stan na

31 grudnia 2014

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 11 0 0 0 0 0 0 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 4 020 0 0 0 0 0 0 0 4 020 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
177 701 0 0 0 0 0 0 0 177 701 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 94 0 0 0 0 0 0 0 94 

Zobowiązania wobec klientów 6 482 940 7 544 1 770 1 505 429 0 0 34 6 492 023 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
358 256 0 0 0 0 0 0 0 358 256 

Zobowiązania podporządkowane 142 090 0 0 0 0 0 0 0 142 090 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
2 979 0 0 0 0 0 0 0 2 979 

Rezerwy 2 855 0 0 0 0 0 0 0 2 855 

Pozostałe zobowiązania 99 129 230 54 7 2 0 0 0 99 366 

Razem zobowiązania 7 270 075 7 774 1 824 1 512 431 0 0 34 7 279 395 

Kapitały 439 632 0 0 0 439 632 

Razem pasywa 7 709 707 7 774 1 824 1 512 431 0 0 34 7 719 027 

Zaangażowanie netto (1 338) (190) (45) (32) (9) 875 247 685 0

Pozycje pozabilansowe 176 074 305 71 0 0 (886) (250) 0 175 493 

Aktywa 176 074 305 71 0 0 0 0 0 176 379 

Pasywa 0 0 0 0 0 886 250 0 886 

Luka 174 736 115 26 (32) (9) (11) (3) 685 175 493 

w przeliczeniu 

na PLN 
Razem

EUR USD CHF

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

Waluta
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PLN
Pozostałe 

waluty

Stan na

31 grudnia 2013

Aktywa tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł

Kasa, środki w Banku Centralnym 324 928 2 125 512 152 50 0 0 37 327 242 

Należności od innych banków 32 270 762 184 1 858 617 264 78 1 175 36 329 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 369 0 0 0 0 0 0 0 1 369 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 049 486 6 058 1 461 0 0 168 50 0 5 055 712 

Inwestycyjne aktywa finansowe: 1 842 028 8 2 0 0 0 0 0 1 842 036 

- dostępne do sprzedaży 1 455 010 8 2 0 0 0 0 0 1 455 018 

- utrzymywane do terminu zapadalności 387 018 0 0 0 0 0 0 0 387 018 

Rzeczowe aktywa trwałe 44 666 0 0 0 0 0 0 0 44 666 

Wartości niematerialne 30 215 0 0 0 0 0 0 0 30 215 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 98 0 0 0 0 0 0 0 98 

Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego netto
18 004 0 0 0 0 0 0 0 18 004 

Pozostałe aktywa 26 966 108 26 0 0 0 0 0 27 074 

Razem aktywa 7 370 030 9 061 2 185 2 010 667 432 128 1 212 7 382 745 

w walucie
w przeliczeniu 

na PLN 
Razem

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 

Waluta

EUR USD CHF
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PLN
Pozostałe 

waluty

Stan na

31 grudnia 2013

Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. tys. zł tys. zł

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 11 0 0 0 0 0 0 0 11 

Zobowiązania wobec innych banków 41 762 0 0 0 0 0 0 0 41 762 

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów 

wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
49 610 0 0 0 0 0 0 0 49 610 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 17 0 0 0 0 0 0 0 17 

Zobowiązania wobec klientów 6 220 432 7 945 1 916 1 798 597 0 0 403 6 230 578 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
431 597 0 0 0 0 0 0 0 431 597 

Zobowiązania podporządkowane 142 027 0 0 0 0 0 0 0 142 027 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego
3 138 0 0 0 0 0 0 0 3 138 

Rezerwy 3 419 0 0 0 0 0 0 0 3 419 

Pozostałe zobowiązania 87 009 1 721 415 91 30 0 0 0 88 821 

Razem zobowiązania 6 979 022 9 666 2 331 1 889 627 0 0 403 6 990 980 

Kapitały 391 765 0 0 0 0 0 0 0 391 765 

Razem pasywa 7 370 787 9 666 2 331 1 889 627 0 0 403 7 382 745 

Zaangażowanie netto (757) (605) (146) 121 40 432 128 809 0

Pozycje pozabilansowe 287 627 20 941 5 050 0 0 0 0 0 308 568 

Aktywa 287 627 20 941 5 050 0 0 0 0 0 308 568 

Pasywa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luka 286 870 20 336 4 904 121 40 432 128 809 308 568 

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
Razem

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

w przeliczeniu 

na PLN 
w walucie

Waluta

EUR USD CHF
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Pochodne instrumenty finansowe 

W ofercie Grupy znajdują się instrumenty pochodne, jednak Grupa nie jest aktywnym uczestnikiem rynku 
instrumentów pochodnych. W ramach operacji wykonywanych przez Grupę zawierane są transakcje pochodne 
w celach zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej. 

Grupa dokonuje codziennej wyceny instrumentów pochodnych wykorzystując model zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych. Podstawą wyceny są ogólnodostępne stawki oraz kwotowania rynkowe zapisywane w systemie Reuters. 
Z uwagi na nieznaczącą skalę transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych wyłącznie z bankami 
posiadającymi ratingi inwestycyjne, Grupa w wycenie instrumentów pochodnych nie uwzględnia ryzyka kredytowego 
kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego, które w opinii Grupy ma nieznaczący wpływ na wycenę zawartych 
transakcji pochodnych. 
 
 
46.4. Ryzyko operacyjne 
Grupa określa pojęcie ryzyka operacyjnego jako ryzyko poniesienia straty wynikającej z niedostosowania 
lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi, systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Definicja 
nie obejmuje ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji, którymi zarządza się odrębnie, natomiast uwzględnia ryzyko 
prawne. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami w Banku jak również w Grupie, funkcjonuje struktura zarządzania ryzykiem 
operacyjnym obejmująca wszystkie komórki organizacyjne, oddział, placówki i mikrooddziały oraz jednostki zależne. 
Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym realizowane jest przez wszystkich dyrektorów w podległych im obszarach.  

W ramach bieżącego zarządzania podejmowane są działania mające na celu ocenę skali występującego ryzyka, 
ograniczenie skutków występujących zdarzeń oraz redukcję możliwości wystąpienia ryzyka w przyszłości. Nadzór 
nad całościowym procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym sprawuje Zarząd Banku. Funkcję opiniodawczą 
w zakresie podejmowanych działań mających wpływ na ryzyko operacyjne pełni Komitet Ryzyka Operacyjnego. Z kolei 
funkcja koordynowania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym została umiejscowiona w Pionie Ryzyka. 

Każdy pracownik w ramach swojego stanowiska pracy identyfikuje zdarzenia ryzyka operacyjnego, które następnie są 
gromadzone w dedykowanej do tego celu bazie danych. Zdarzenia są na bieżąco weryfikowane przez 
tzw. koordynatorów ryzyka operacyjnego oraz monitorowane przez komórkę koordynującą pod względem liczby 
występujących zdarzeń oraz wielkości strat. Monitorowanie zagrożeń pozwala na podejmowanie działań w zakresie 
ograniczania skutków zdarzeń oraz wdrażania instrumentów ograniczających. 

W ramach identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego Grupa monitoruje wykorzystanie apetytu na ryzyko operacyjne, 
kształtowanie się kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego (KRI), a także cyklicznie przeprowadza proces 
samooceny ryzyka operacyjnego. Proces samooceny obejmuje wszystkie komórki organizacyjne centrali Banku a także 
spółki zależne. 

W Banku przygotowywane są następujące cykliczne raporty dotyczące narażenia na ryzyko operacyjne: 

 raport miesięczny dla Zarządu Banku (informacja dla Zarządu), 

 raport kwartalny dla Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (KRO) oraz Zarządu Banku, 

 raport półroczny dla Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku. 

Grupa, mając na względzie ograniczanie ryzyka operacyjnego, nieustannie optymalizuje procesy w ramach struktur 
Banku oraz w obszarze współpracy z podmiotami Grupy, jak i z Pocztą Polską S.A. 

Dodatkowo w zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego w Banku obowiązują między innymi procedury związane 
z realizacją „Generalnych zasad polityki bezpieczeństwa Banku Pocztowego S.A.”, dotyczące przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy, przeciwdziałania przestępczości, zasad ochrony zasobów Banku, zarządzania ciągłością działania, 
ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorcy oraz zasad zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych. 

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgodnych z najlepszą praktyką 
bankową, Grupa dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur. 
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46.5. Pozostałe ryzyka 
Poza powyżej wymienionymi i szczegółowo opisanymi rodzajami ryzyka Grupa identyfikuje i ocenia następujące 
rodzaje ryzyka: 

 ryzyko braku zgodności,  

 ryzyko strategiczne,  

 ryzyko cyklu gospodarczego, 

 ryzyko reputacji, 

 ryzyko outsourcingu. 

 

Ryzyko braku zgodności 

Ryzyko braku zgodności to ryzyko wystąpienia skutków nieprzestrzegania przez Grupę przepisów prawa, przepisów 
wewnętrznych oraz przyjętych przez Grupę standardów postępowania. Grupa uwzględnia także ryzyko braku 
zgodności generowane zarówno przez Bank jak również przez jednostki zależne oraz zarządza ryzykiem braku 
zgodności wynikającym ze współpracy Banku z Pocztą Polską S.A. 

Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności jest realizowany na podstawie pisemnych zasad i procedur. Określają 
one podstawowe zasady działania pracowników Banku, wyjaśniają główne procesy identyfikujące ryzyko braku 
zgodności oraz umożliwiają zarządzanie ryzykiem braku zgodności na wszystkich szczeblach organizacji Grupy. 

Zakres zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmuje następujące obszary: 

 zgodność działania Grupy z przepisami prawa i wymogami obowiązującymi banki, 

 przestrzeganie właściwych standardów rynkowych, dobrych praktyk i kodeksów postępowania przyjętych przez 
sektor bankowy, 

 przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

 przeciwdziałanie przestępczości na szkodę Grupy. 

Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmuje identyfikację ryzyka, pomiar, monitorowanie, ograniczanie 
i raportowanie.  

Identyfikacja ryzyka braku zgodności jest procesem ciągłym i odbywa się: 

  na etapie opiniowania przepisów wewnętrznych przez komórkę ds. compliance pod kątem zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami obowiązującymi banki, 

 z wykorzystaniem wyników testów zgodności oraz procesów samooceny zgodności przepisów wewnętrznych 
Banku, 

 na podstawie bieżących analiz m.in.: bazy zdarzeń ryzyka operacyjnego, protokołów z kontroli funkcjonalnej 
następnej oraz raportów z audytów wewnętrznych, rejestru spraw sądowych, informacji o reklamacjach i skargach 
klientów mających związek z ryzykiem braku zgodności, informacji od kierujących komórkami o występujących 
ryzykach braku zgodności, zgłoszeń popełnienia przestępstwa.  

Zidentyfikowane przypadki występującego ryzyka braku zgodności komórka ds. compliance ewidencjonuje w bazie 
zdarzeń ryzyka braku zgodności. 

Proces pomiaru ryzyka braku zgodności jest realizowany w okresach kwartalnych przez komórkę ds. compliance przy 
wykorzystaniu arkusza oceny ryzyka uwzględniającego prognozowany wpływ skutków ryzyka braku zgodności 
na organizację oraz klientów i prawdopodobieństwo jego wystąpienia, a także inne kryteria takie jak np.: 

 liczba występujących zdarzeń ryzyka braku zgodności lub rzeczywistych strat z tytułu występującego ryzyka, 

 liczba krytycznych artykułów, informacji w prasie oraz zarzutów wobec Banku w zakresie ryzyka braku zgodności. 

Wynikiem pomiaru jest ocena poziomu ryzyka wg 3 stopniowej skali (poziom niski, średni, wysoki).  

W zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności wynikającym ze współpracy Banku z Pocztą Polską S.A. komórka 
ds. compliance ewidencjonuje zdarzenia ryzyka braku zgodności oraz monitoruje działania dotyczące wyjaśnienia 
i ograniczenia ryzyka braku zgodności. 

 

Ryzyko strategiczne 

Ryzyko strategiczne jest to ryzyko na jakie narażona jest Grupa, a pośrednio jej wynik finansowy i kapitał, z tytułu 
niekorzystnych lub błędnych decyzji strategicznych, braku lub wadliwej realizacji przyjętej strategii oraz zmian 
w otoczeniu biznesowym lub niewłaściwej reakcji na zachodzące w nim zmiany. 

W czerwcu 2014 roku Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła „Strategię rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-
2017”, której założenia wyznaczyły nowy kierunek i tempo rozwoju Banku. Głównym założeniem strategicznym Banku 
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jest budowa nowoczesnej i prostej oferty z wielokanałowym dostępem, skierowanej przede wszystkim do klientów 
z Polski regionalnej, przy jednoczesnym stałym zwiększaniu efektywności i rentowności Banku.  

Monitorowanie realizacji strategii, z uwzględnieniem wpływu (bezpośredniego lub potencjalnego) czynników 
zewnętrznych, ma na celu badanie skuteczności podejmowanych działań w ramach dążenia do osiągania celów Banku 
zdefiniowanych w strategii. 

 

Ryzyko cyklu gospodarczego 

Ryzyko cyklu gospodarczego to ryzyko długotrwałego wpływu niekorzystnej fazy cyklu gospodarczego 
(np. spowolnienia lub recesji) na wynik finansowy lub poziom kapitałów własnych Grupy. 

Sytuacja w gospodarce wpływa na kondycję sektora bankowego i w związku z tym ocena sytuacji makroekonomicznej 
powinna być uwzględniana przy podejmowaniu decyzji w bankach. Bank prowadzi stały monitoring wskaźników 
makroekonomicznych obrazujących stan polskiej gospodarki, jak również raz w miesiącu przygotowuje szczegółowe 
raporty makroekonomiczne będące podstawą do podejmowania odpowiednich decyzji przez Zarząd Banku.  

Ryzyko cyklu gospodarczego ujawnia się w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej. W przypadku wzrostu 
bezrobocia, wzrostu podatków lub inflacji, wzrostu stóp procentowych lub występowania istotnych zmian kursów 
walutowych należy liczyć się z możliwością pogorszenia sytuacji finansowej klientów (w tym nestorów, jako grupy 
docelowej Banku). Może to się przełożyć na obniżenie ich zdolności do terminowego regulowania zaciągniętych 
zobowiązań oraz popytu na produkty oferowane przez Bank (depozyty, kredyty). Pogorszenie się koniunktury może 
spowodować również wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek lub ograniczyć wzrost wartości 
portfela kredytowego Banku na skutek mniejszego popytu na kredyt oraz niższej liczby klientów spełniających warunki 
umożliwiające uzyskanie pożyczki. W warunkach utrzymującej się niestabilnej sytuacji rynkowej, spowolnienia 
gospodarczego i rosnącego bezrobocia może również nastąpić istotny spadek wartości aktywów klientów Banku, 
m.in. wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielanych przez Bank kredytów.  

Ze względu na niestabilne otoczenie zewnętrzne w 2014 roku, zarówno makroekonomiczne jak i polityczne, 
przekładające się na aktywność gospodarczą w kraju, ocena ryzyka cyklu gospodarczego w Banku została utrzymana 
na poziomie istotnym. Pomimo solidnych fundamentów polskiej gospodarki, umiarkowanej poprawy sytuacji na rynku 
pracy i poprawiającego się stanu finansów publicznych, wydarzenia na świecie takie jak konflikt rosyjsko-ukraiński, 
gwałtowny spadek cen ropy naftowej, nasilające się procesy deflacyjne, mogą przyczynić się do dalszego łagodzenia 
polityki pieniężnej, negatywnie odbijającego się na sektorze bankowym.  

 

Ryzyko reputacji 

Jest to ryzyko związane z pogorszeniem się reputacji Banku, czyli jego reputacji w oczach klientów i interesariuszy, 
obecnych lub potencjalnych. Skutkiem pogorszenia reputacji może być niekorzystny wpływ na kapitał Banku, czyli 
negatywny wpływ na planowany wynik finansowy Banku, m.in. poprzez odpływ klientów oraz spowolniony lub 
zahamowany napływ nowych. 

Zarządzanie ryzykiem reputacji ma na celu zapewnienie dobrego wizerunku Banku, jak również zminimalizowanie 
prawdopodobieństwa pogorszenia się jego reputacji, a co za tym idzie niekorzystnego wpływu na kapitał Banku. 
Zarządzanie ryzykiem reputacji realizowane jest poprzez: 

 stały monitoring i analizę zdarzeń oraz przekazów medialnych, mogących mieć wpływ na wizerunek Banku oraz, 
w razie konieczności, realizację działań zaradczych, 

 okresowe raportowanie na temat poziomu ryzyka reputacji. 

 

Ryzyko outsourcingu 

Ryzyko outsourcingu jest to ryzyko negatywnego wpływu ze strony podmiotu zewnętrznego na ciągłość, integralność 
lub jakość funkcjonowania Banku, jego majątku lub pracowników. 
Powierzenie czynności bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową podmiotom 
zewnętrznym niesie ze sobą konieczność przeprowadzenia przez Bank szeregu analiz, zarówno przed, jak i w trakcie 
współpracy z insourcerem. Ocena istotności ryzyka outsourcingu zależy od zakresu zlecanych czynności oraz liczby 
podmiotów wykonujących te czynności w imieniu i na zlecenie Banku. Powierzenie szerokiego zakresu czynności małej 
liczbie podmiotów zewnętrznych powoduje ryzyko koncentracji i potencjalne problemy związane z zapewnieniem 
terminowego wykonania czynności, w przypadku zaprzestania przez te podmioty świadczenia usług. Z kolei zbyt duża 
liczba insourcerów powoduje, że Bank nie może wykluczyć możliwości utraty choćby częściowej kontroli 
nad wykonywaniem zleconych czynności.  
Zarządzanie ryzykiem outsourcingu odbywa się w Banku na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których są 
zawarte metody identyfikacji, pomiaru oraz monitorowania ryzyka outsourcingu. W regulacjach tych określono także 
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zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie powierzenia czynności bankowych oraz czynności 
faktycznych związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym. 
Kluczowe informacje na temat ryzyka outsourcingu są okresowo prezentowane na posiedzeniach Komitetu Ryzyka 
Operacyjnego. 

 
 

46.1 Zarządzanie kapitałem 

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu utrzymywanie 
posiadanych przez Bank kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż wymagany przez zewnętrzne i wewnętrzne 
regulacje. Regulacje te uzależniają wymagany poziom kapitałów od skali działalności i ryzyka podejmowanego przez 
Bank. 

Mając na uwadze powyższy cel Grupa regularnie: 

 identyfikuje ryzyka istotne z punktu widzenia swojej działalności, 

 zarządza ryzykami istotnymi, 

 wyznacza kapitał wewnętrzny, który zobowiązuje się posiadać na wypadek materializacji ryzyka,  

 kalkuluje i raportuje miary adekwatności kapitałowej, 

 alokuje kapitał wewnętrzny na obszary biznesowe, 

 przeprowadza testy warunków skrajnych, 

 porównuje potrzeby kapitałowe z posiadanym poziomem kapitałów własnych, 

 integruje proces oceny adekwatności kapitałowej z procesem opracowywania Strategii Banku, planów finansowych 
i sprzedażowych. 

Grupa przygotowuje następujące cykliczne raporty w celu bieżącego monitorowania adekwatności kapitałowej: 

 raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz dla Zarządu Banku, 

 raport kwartalny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku. 

W 2014 roku poziom współczynnika wypłacalności, współczynnika kapitału Tier 1 oraz wewnętrznego współczynnika 
wypłacalności Grupy kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego. 

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania kapitałowego, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Grupa 
dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur. 

 

Fundusze własne i współczynnik wypłacalności 

Dla celów wyznaczania funduszy własnych Grupa stosuje metody wynikające z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 575/2013 z 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”). Fundusze 
własne Grupy składają się z funduszy podstawowych Tier 1 (CET1) oraz funduszy Tier 2 w ujęciu jednostkowym (Bank 
na mocy przepisów Rozporządzenia CRR zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie 
skonsolidowanym).  

W 2014 roku fundusze podstawowe Tier 1 Grupy obejmowały: 

 instrumenty kapitałowe spełniające warunki, o których mowa w Rozporządzeniu CRR, 

 agio emisyjne związane z instrumentami, o których mowa w punkcie powyżej, 

 zyski zatrzymane, w tym zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne przed podjęciem formalnej decyzji 
potwierdzającej ostateczny wynik finansowy w danym roku po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia właściwego 
organu, 

 skumulowane inne całkowite dochody, 

 kapitały rezerwowe, 

 fundusz ogólnego ryzyka, 

 niezrealizowane zyski i straty wyceniane według wartości godziwej (w kwotach uwzględniających przepisy 
przejściowe o których mowa w art. 467 oraz art. 468 Rozporządzenia CRR), 

 inne pozycje funduszy podstawowych Tier 1, określone w Rozporządzeniu CRR, 

i były pomniejszane o: 

 wartości niematerialne według ich wyceny bilansowej, 

 ujemne różnice z wyceny instrumentów dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży. 
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Z kolei fundusze Tier 2 Grupy w 2014 roku stanowiły środki pieniężne pochodzące z uzyskanej w 2014 roku pożyczki 
podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. oraz dwóch emisji obligacji podporządkowanych 
(przeprowadzonych odpowiednio w 2011 roku oraz 2012 roku). 

Poniższa tabela prezentuje wartości funduszy własnych, współczynnika wypłacalności oraz współczynnika Tier 1 
na 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku (wyliczenie funduszy własnych i wymogów kapitałowych na datę 
31 grudnia 2013 roku w oparciu o przepisy Uchwały 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z 10 marca 2010 roku 
w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów 
ryzyka). 

 

 
* korekta w roku 2014 - dotyczy usunięcia 100% dodatniej wyceny z tyt. niezrealizowanych zysków w okresie przejściowym, korekta 

w roku 2013 - dotyczy usunięcia 20% dodatniej wyceny  z tyt. niezrealizowanych zysków 

 

  

Stan na Stan na

Fundusze własne 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Kapitał podstawowy  Tier 1 399 481 364 937 

Opłacone instrumenty kapitałowe 94 378 97 290

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym 

Tier 1 
2 330 0

Agio 8 600 8 600

Zyski zatrzymane, możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej,

w tym:
38 179 25 030

- zysk 38 179 36 871

- strata 0 (11 841)

Skumulowane inne całkowite dochody 3 571 (1 943)

Korekty z tytułu niezrealizowanych zysków/strat z instrumentów

w kapitale podstawowym Tier 1 *
(5 532) (167)

Kapitał rezerwowy 183 019 159 989 

Fundusze ogólne ryzyka bankowego 108 345 106 345 

Inne wartości niematerialne (32 307) (30 207)

Dodatkowe korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (1 102) 0

Kapitał uzupełniający Tier 2 130 872 123 140 

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał 

Tier 2
93 000 123 140

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier 2 37 872 0

Fundusze własne 530 353 488 077 

Stan na Stan na

Wymogi kapitałowe 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013

tys. zł tys. zł

Wymogi kapitałowe dla ryzyka kredytowego, kredytowego kontrahenta, rozmycia

i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie, w tym dla ekspozycji
278 431 267 750

z wagą ryzyka 0% 0 0

z wagą ryzyka 20% 4 955 5 884

z wagą ryzyka 35% 43 135 45 440

z wagą ryzyka 50% 1 154 1 091

z wagą ryzyka 75% 162 333 145 771

z wagą ryzyka 100% 59 528 69 164

z wagą ryzyka 150% 2 491 400

z wagą ryzyka 250% 4 835 0

pozostałe wagi ryzyka 0 0

Korekta wyceny kredytowej (CVA) 39 0

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego 37 495 33 981

Całkowity wymóg kapitałowy 315 965 301 731 

Współczynnik wypłacalności 13,4% 12,9%

Tier 1 10,1% 9,7%
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Podpisy wszystkich członków Zarządu 
 

 

 

 

 

19 marca 2015 roku Szymon Midera Wiceprezes Zarządu      
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Podpis osoby, której powierzono prowadzenie 
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