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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Wybrane dane i wskaźniki finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

2015

2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYBRANE POZYCJE (*)

Dochody z działalności operacyjnej
Koszty z działalności operacyjnej
Zysk operacyjny brutto
Zysk brutto
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku
Zysk netto Banku w 2015 r. z wyłączeniem jednorazowych
obciążeń (**)

7 059
(3 220)
3 839
2 831
2 293

7 346
(3 286)
4 060
3 360
2 715

7 494
(3 331)
4 162
3 433
2 767

2 504

–

–

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT– WYBRANE POZYCJE

Dochody z działalności operacyjnej
Koszty z działalności operacyjnej
Zysk operacyjny brutto
Zysk brutto
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku
Zysk netto Banku w 2015 r. z wyłączeniem jednorazowych
obciążeń (**)

2013
Nawigacja

7 059
(3 220)
3 839
2 831
2 293

2012

2011

2010

(mln zł)
7 790
7 567
7 022
(3 445)
(3 497)
(3 518)
4 345
4 070
3 503
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
3 619
3 519
3 047
strzałek lub ikon w menu
2 906
2 842
2 488
–

–

–

zł)
powiększ / pomniejsz
dopasuj (mln
do rozmiaru
ekranu
7 346
7 565
7 953
7 808
7 340
(3 286)
(3 376)
(3 529)
(3 583)
(3 609)
drukuj
przesuń
przytrzymaj spację)
zaznacz
4 060
4 189 (klawisz H,
4 424
4 225
3 731
3 360
3 454
3 664
3 593
3 102
2 715 aby wyjść
2 785
2 943 na pełnym
2 899
2 525 ESCAPE
z opcji wyświetlania
ekranie użyj klawisza

2 504

–

–

–

–

–

9,7%
2,8%
40,0%
45,6%

11,5%
3,1%
38,3%
44,7%

12,0%
3,4%
39,6%
44,6%

13,3%
3,7%
37,3%
44,4%

14,2%
3,7%
40,6%
45,9%

168 786
122 055
128 868

167 625
114 978
125 609

158 522
103 937
119 797

150 755
97 559
107 993

146 590
95 679
108 437

13,1%
3,5%
43,1%
49,2%
(mln zł)
134 090
80 840
99 807

2 903

3 857

3 064

4 759

3 044

1 177

23 424

24 046

23 514

23 264

21 357

20 257

72,3%
13,2%
78,1%
92,6%
13,9%
17,7%

68,6%
15,0%
77,2%
88,8%
14,3%
17,3%

65,6%
22,2%
77,5%
84,6%
14,8%
18,3%

64,7%
19,5%
74,8%
86,5%
15,4%
18,1%

65,3%
20,4%
76,0%
85,8%
14,6%
17,0%

60,3%
23,4%
75,3%
80,1%
15,1%
17,6%

18 327
975
1 759

18 765
1 034
1 825

18 916
1 001
1 847

19 816
1 040
1 919

20 357
1 051
1 910

20 783
1 073
1 910

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Zwrot na średnim kapitale (ROE)
Marża odsetkowa
Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej
Koszty / dochody
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – WYBRANE POZYCJE

Suma bilansowa
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto (***)
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Kapitały
WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Kredyty netto / suma bilansowa
Papiery wartościowe / suma bilansowa
Depozyty (***) / suma bilansowa
Kredyty netto / depozyty (****)
Kapitały / suma bilansowa
Łączny współczynnik kapitałowy (Bazylea III) (*****)
ZATRUDNIENIE I SIEĆ

Liczba zatrudnionych
Liczba placówek (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank)
Liczba bankomatów (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank)
(*)

Z uwagi na fakt, że dane za 2015 i 2014 r. nie zawierają wyników PJSC UniCredit Bank – sprzedanego w dniu 16 lipca 2013 r. – w celu zapewnienia porównywalności dodatkowo zaprezentowano sekcję „RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYBRANE POZYCJE”, gdzie dane za poprzednie okresy zaprezentowano wyłącznie dla działalności kontynuowanej tj. z wyłączeniem PJSC UniCredit Bank.
(**)
Jednorazowa wpłata na rzecz BFG w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz jednorazowa składka na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
(***) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów.
(****) Depozyty obejmują zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.
(*****) Łączny współczynnik kapitałowy za lata 2012-2015 został wyliczony 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, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku. Łączne współczynniki kapitałowe (poprzednio współczynniki wypłacalności) za
lata 2010 – 2011 zostały obliczone zgodnie z metodologią obowiązującą przed 1 stycznia 2014 roku.
Uwaga: Począwszy od 2013 r. w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, w rachunku zysków i strat, zyski na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
i utrzymywanych do terminu wymagalności są prezentowane w wyniku z działalności handlowej i w konsekwencji w zysku operacyjnym, dochodach z działalności operacyjnej oraz wyniku pozaodsetkowym. W celu zapewnienia porównywalności dane za 2010-2012 r. zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych.
W związku z dokonanymi zmianami zasad rachunkowości w 2013 r.(opisanymi w Nocie Objaśniającej nr 5 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia
31 grudnia 2014) dane za lata 2012-2015 zostały zaprezentowane zgodnie z nowymi zasadami. Dane za wcześniejsze okresy pozostają bez zmian.
Począwszy od 2014 r. wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A. zawierają dane Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach, przejętej przez Bank Pekao S.A.
zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2014 roku.
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Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Pekao S.A.

Nawigacja
Rada Nadzorcza Banku
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Przewodniczący
strzałek lub ikon w menu

Jerzy Woźnicki

Roberto Nicastro

Wiceprzewodniczący

powiększ / pomniejsz
Leszek Pawłowicz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Wiceprzewodniczący

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Alessandro
Sekretarz
aby wyjść
z opcjiDecio
wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Członkowie
Dariusz Filar
Katarzyna Majchrzak
Laura Penna
Wioletta Rosołowska
Doris Tomanek

Zarząd Banku

Luigi Lovaglio

Prezes Zarządu Banku, CEO

Wiceprezesi Zarządu
Diego Biondo
Andrzej Kopyrski
Adam Niewiński
Grzegorz Piwowar
Stefano Santini
Marian Ważyński
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List Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Bank Pekao jest dobrze przygotowany,
Nawigacja
by sprostać wyzwaniom,
przed którymi stoi sektor bankowy.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Jerzy Woźnicki

strzałek lub ikon w menu

Przewodniczący rady nadzorczej
adzorczej

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Szanowni Państwo,
Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Banku w 2015 roku
zgodnie z wymogami prawa oraz zasadami ładu korporacyjnego określonymi m.in. w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016” przyjętym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Sytuację ekonomiczno-finansową Banku Rada Nadzorcza
oceniła jaką dobrą. Bank spełnia wszystkie wymogi
bezpiecznego działania oraz adekwatności kapitałowej,
zapewniając bezpieczeństwo powierzonych mu środków.
Tę ocenę uzasadniają dobre wyniki finansowe,
konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej w kluczowych
obszarach działania przy zachowaniu wysokich standardów
w zakresie zarządzania ryzykiem, jak również wysoka
efektywność operacyjna. Na uwagę zasługują również
silna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa Banku,
przekładająca się na konkretne przewagi konkurencyjne.
Jest ona dodatkowo wzmocniona pozytywnymi skutkami
historycznej decyzji o nie udzielaniu detalicznych kredytów
hipotecznych w CHF.
Silne fundamenty, elastyczny model biznesowy, wysoka
jakość oferowanych usług oraz prowadzone konsekwentnie
inwestycje w innowacyjne rozwiązania zapewniają
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zrównoważony rozwój Banku oraz zdolność do absorpcji
skutków nieoczekiwanych zdarzeń zewnętrznych.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wyniki osiągnięte przez
Bank i Grupę Kapitałową Pekao S.A. w 2015 roku, które
pozwoliły na osiągnięcie zwrotu z kapitału na poziomie
9,7% przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu
współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%.
Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,3 miliarda złotych,
co zostało osiągnięte w warunkach dalszego obniżenia stóp
procentowych oraz stawek opłaty interchange, wyższej składce
na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz jednorazowym,
nadzwyczajnym kosztom związanym z upadłością
Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.
Bank kontynuował strategię zrównoważonego wzrostu
znacząco zwiększając akcję kredytową oraz umacniając
swoją pozycję rynkową w strategicznych obszarach działania.
Wolumen kluczowych kredytów, zarówno detalicznych
jak i korporacyjnych, wzrósł dwucyfrowo, o około
10 miliardów złotych, zwiększając portfel kredytowy do
wysokości 128 miliardów złotych.
Bank kontynuował rozwój nowych inicjatyw biznesowych
takich jak „Program dla przedsiębiorstw” i „Kartomania”,

SPIS TREŚCI

poszerzając ofertę produktową oraz wdrażając innowacyjne
rozwiązania. Dzięki temu Bank pozyskał kolejne
333 tysiące nowych klientów, a łączna liczba obsługiwanych
klientów przekroczyła 5 milionów. Już prawie 2,9 miliona
klientów korzysta z bankowości internetowej, a jeden milion
z bankowości mobilnej.
Bank nie tylko koncentruje się na działalności biznesowej,
ale również aktywnie wspiera wiele inicjatyw społecznych
w zakresie kultury i sztuki oraz realizacji projektów
prospołecznych m.in. od lat współpracując z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy oraz wspierając Fundację Banku
Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.
W warunkach realizacji strategii rozwoju oraz wysokiej
aktywności biznesowej jednym z priorytetów Banku
pozostają ścisła kontrola kosztów oraz wysoka jakość portfela
kredytowego. W ubiegłym roku, dzięki dalszej automatyzacji
procesów oraz optymalizacji efektywności operacyjnej Bank
zredukował koszty operacyjne o kolejne 2% r/r. Jakość portfela
poprawiła się o 7,4%, a koszty ryzyka obniżyły się do 0.49%.
Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę i ocenę funkcjonujących
w Banku i w Grupie Pekao systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem.
W opinii Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej
funkcjonuje prawidłowo, zapewniając adekwatną,
skuteczną i efektywną kontrolę realizowanych procesów.
System kontroli wewnętrznej, dostosowany do struktury
organizacyjnej, uwzględnia wszystkie regulacje i procedury
oraz obejmuje jednostki organizacyjne Banku i podmioty
zależne. Kontrola wewnętrzna ma charakter ciągły
i jest realizowana na wszystkich poziomach struktury
organizacyjnej przez organy statutowe Banku. Uczestniczą
w tym poszczególne jednostki i komórki organizacyjne
Banku, osoby nadzorujące oraz wszyscy pracownicy.
System kontroli wewnętrznej charakteryzuje zatem dążenie
do kompletności i całościowe podejście. Dedykowane
struktury w pełni pokrywają najważniejsze obszary ryzyka.
Funkcje kontrolne w odniesieniu do spółek zależnych są
sprawowane za pośrednictwem przedstawicieli Banku
w radach nadzorczych tych spółek.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Bank posiada najwyższą ocenę viability przyznaną
przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę tzw. samodzielną,
„Stand-alone” przyznaną przez Standard and Poor’s
Ratings Services. Ponadto najwyższą ocenę Baseline
Credit Assessment oraz krótko- i długookresową ocenę
ryzyka kredytowego kontrahenta przyznane przez
Moody’s Investors Service, wśród banków ocenianych
przez te agencje w Polsce. Bank utrzymuje pozycję spółki
o najwyższej kapitalizacji w Polsce.

Nawigacja

Rada Nadzorcza jest przekonana, że Bank Pekao jest
dobrze przygotowany, by sprostać wyzwaniom, przed
którymi stoi sektor bankowy. Bank pozostaje stabilną
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
i nowoczesną strzałek
instytucją
finansową, mogącą skutecznie
lub ikon w menu
konkurować na rynku, wyznaczającą kierunki rozwoju
i tworzącą długoterminową wartość dla wszystkich
interesariuszy Banku.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować
wszystkim
i Interesariuszom
za okazane
drukuj
przesuń Klientom
(klawisz H, przytrzymaj
spację) Banku
zaznacz
zaufanie. Dziękuję również Zarządowi i Pracownikom
Banku oraz spółek naszej Grupy Kapitałowej za
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
zaangażowanie, ciężką i efektywną pracę i wkład
w osiągnięcie dobrych wyników w pełnym wyzwań roku.

Warszawa, kwiecień 2016 r.

Jerzy Woźnicki
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła funkcjonujący system
zarządzania ryzykami. System ma charakter całościowy
i skonsolidowany, obejmujący wszystkie jednostki Banku
oraz spółki zależne. Jest on dostosowany do prowadzonej
przez Bank działalności i struktury organizacyjnej, złożoności
prowadzonej działalności, wielkości i profilu ryzyk. Strategia
zarządzania ryzykami w postaci Procedury ICAAP przyjętej
przez Zarząd Banku, zgodnie z wymogami regulacyjnymi
została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
Wysoką jakość zarządzania Bankiem, jego relatywną
odporność i siłę finansową potwierdzają wysokie oceny
ratingowe przyznane przez wiodące agencje ratingowe.
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List Prezesa
Zarządu Banku
wysokie standardy postępowania
i ciągła koncentracja
na jak najlepszym
zaspokajaniu potrzeb klientów.
Luigi Lovaglio

PrezeS zarządu Banku

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Szanowni akcjonariusze,
Grupa Pekao S.A. zakończyła osiemdziesiąty szósty rok
swojej działalności, wypracowując po raz kolejny jedną
z najwyższych wartości dla wszystkich swoich interesariuszy.
Zysk netto wyniósł niemal 2,3 miliarda złotych, a wyłączając
jednorazowe nadzwyczajne koszty związane z upadłością
jednego z banków spółdzielczych - 2,5 miliarda złotych,
zgodnie z naszym planem. Kontynuowaliśmy wspieranie
gospodarki oraz polskich rodzin, zwiększając w tempie
dwucyfrowym wolumeny w kluczowych kredytach
detalicznych i korporacyjnych, dzięki czemu całkowity
portfel kredytowy osiągnął poziom 128 miliardów złotych.
Ponadto nasi klienci, dzięki zaufaniu jakim obdarzają naszą
Grupę, powierzyli nam 132 miliardów złotych depozytów.
Liczba klientów, którzy nam zaufali i korzystają z naszych
usług przekroczyła 5 milionów. Jesteśmy postrzegani jako
jeden z najbardziej atrakcyjnych pracodawców w kraju
i konsekwentnie wspieramy szereg programów społecznych.
Rok 2015 był rokiem burzliwym, pełnym wyzwań
w światowych gospodarkach. Słaba koniunktura w gospodarce
europejskiej, kryzys zadłużenia w Grecji, pogłębiające
się spowolnienie w głównych gospodarkach rynków
wschodzących, kryzys migracyjny w Europie, niestabilna
sytuacja na Ukrainie oraz narastający konflikt na Bliskim
Wschodzie jak również wysoka zmienność na rynkach walut
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i surowców stworzyły niepewność co do dalszego rozwoju
sytuacji w większości gospodarek i rynków.
Pomimo tak trudnego otoczenia, polska gospodarka radziła
sobie dobrze i kontynuowała trend wzrostowy. Tempo wzrostu
PKB przyśpieszyło do poziomu 3,5%, poprawiła się sytuacja
na rynku pracy, dobrze radził sobie eksport polskich przedsiębiorstw. Głównym motorem wzrostu pozostawała konsumpcja
prywatna wsparta wysokim poziomem inwestycji.
Dobra sytuacja makroekonomiczna, która stymulowała wzrost
wolumenów w sektorze bankowym oraz dalszą poprawę
jakości aktywów, nie znalazła jednak odzwierciedlenia
w wynikach sektora. Był to rok pełen wyzwań dla polskiego
sektora bankowego. Dalsze obniżenie historycznie niskich
stóp procentowych, skumulowane efekty dalszego obniżenia
stawek opłaty interchange, wzrostu kontrybucji do Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego oraz obniżenia poziomu stopy
lombardowej spowodowały, iż wynik sektora obniżył się.
Dodatkowo, w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, banki poniosły wysokie
i nieoczekiwane koszty związane z zapewnieniem wypłat
depozytów gwarantowanych klientom tego banku. Dodatkowo
presję na sytuację sektora wywołała znacząca aprecjacja
CHF, która zwiększyła ryzyko systemowe sektora oraz koszty

SPIS TREŚCI

i wymogi kapitałowe banków, posiadających ekspozycję na
kredyty hipoteczne w tej walucie.
Grupa Pekao, konsekwentnie realizując strategię zrównoważonego wzrostu i unikając pokus koncentracji na krótkoterminowych korzyściach, kolejny raz potwierdziła słuszność wyboru
przyjętego modelu biznesowego.
Kwestia potencjalnego rozwiązania problemu kredytów
hipotecznych w walutach obcych oraz decyzja dotycząca
opodatkowania sektora bankowego od lutego 2016 roku
zdominowały publiczną dyskusję nad sytuacją banków,
co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym spadku cen
akcji banków. Akcje Banku Pekao S.A. zostały dotknięte
tymi spadkami w mniejszym stopniu dzięki mocnym
fundamentom oraz odpowiedzialnej decyzji w przeszłości,
dotyczącej nie udzielania walutowych kredytów hipotecznych
klientom detalicznym.
Grupa Pekao S.A. kontynuowała strategię zrównoważonego
wzrostu, zapewniając atrakcyjny poziom dochodowości oraz
dalej umacniając pozycję na rynku. Filarem naszego sukcesu
była skuteczność działania, wysoki poziom wymagań stawianych wobec siebie, umiejętność szybkiego dostosowywania
się do zachodzących zmian, a w efekcie – ciągła koncentracja
na jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb klientów.
Pracowaliśmy nad dalszą poprawą efektywności
systematycznie inwestując w innowacje, dzięki czemu
pozostaliśmy nowoczesną i profesjonalną organizacją
z optymizmem patrzącą w przyszłość. Strategia ta pozwoliła
nam utrzymać wysoki poziom rentowności przy nominalnym
ROE sięgającym 10%, zachowując wysoki poziom kapitału
z wskaźnikiem Core Tier1 17,7%.
Kolejny rok z rzędu Bank pozostawał liderem wzrostu,
zapewniając finansowanie polskim rodzinom oraz wspierając
rozwój polskich firm. Jesteśmy dumni, że możemy
uczestniczyć w rozwoju polskiej gospodarki i poprawie jakości
życia jej mieszkańców.
Kontynuowaliśmy koncentrację na finansowaniu najbardziej
atrakcyjnych obszarów, zwiększając wolumen kluczowych
kredytów o prawie 10 miliardów złotych, w tym 5 miliardów
złotych złotówkowych kredytów hipotecznych i pożyczek
konsumenckich.
Każdego roku poszerzamy naszą ofertę o nowe innowacyjne
rozwiązania oraz wdrażamy kolejne inicjatywy skoncentrowane na zwiększeniu udziałów rynkowych w obszarach o dużym
potencjale wzrostu. Kontynuowaliśmy program „Agromania”
skierowany do klientów z segmentu rolno-spożywczego. Dzięki
tej inicjatywie pozyskaliśmy ponad 6 tysięcy klientów z tego
sektora oraz udzieliliśmy finansowania na kwotę 6 miliardów
złotych. Rozpoczęliśmy kolejne dwa programy - „Program dla
przedsiębiorstw” oraz „Kartomanię”, które pozwoliły na dalszy
wzrost biznesu w atrakcyjnych obszarach.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Inwestycje w innowacje traktujemy jako warunek niezbędny
do dalszego wzrostu, a wzrost jest warunkiem niezbędnym
do zapewnienia finansowania inwestycji w innowacje.
Kontynuujemy ciągły rozwój zdalnych kanałów dystrybucji,
konsekwentnie podnosząc funkcjonalność i wygodę
oferowanych rozwiązań. W efekcie widzimy wzrost liczby
klientów korzystających z tych kanałów dystrybucji.
Z platformy internetowej korzysta ponad 3 miliony klientów,
z platformy mobilnej prawie 900 tysięcy. Jesteśmy pionierem
Nawigacja
płatności mobilnych, jako pierwsi zaoferowaliśmy wygodne
płatności mobilne oparte o technologię HCE.
Systematyczne usprawnianie procesów oraz efektywne zarząaby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
dzanie wydatkami
pozwoliło nam zredukować koszty operacyjstrzałek lub ikon w menu
ne o 2,0% r/r. Jakość naszego portfela pozostaje jedną z wzorcowych w sektorze, a koszty ryzyka jednymi z niższych.
/ pomniejsz
dopasuj
do rozmiaru ekranu
Jako wiodącapowiększ
instytucja
w Polsce czujemy
się odpowiedzialni
za rozwój kraju, nie tylko gospodarczy, ale również społeczny.
Chcemy
być(klawisz
aktywnymi
uczestnikami
drukuj
przesuń
H, przytrzymaj
spację) życia naszych
zaznacz klientów,
pracowników i partnerów biznesowych. Dlatego sponsorujemy
i promujemy sztukę, kulturę, projekty społeczne i środowiskoaby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
we. Od lat współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy oraz kontynuujemy wspieranie utworzonej przez nas
Fundacji Kantona.

Wyzwania, przed którymi stoi sektor będą wymagały dobrego
przygotowania, sprawdzonego modelu biznesowego,
elastyczności w działaniu oraz zdeterminowanego zespołu
ludzi. Głęboko wierzę, że Grupa Pekao spełnia wszystkie te
wymagania. Jestem przekonany, że o sukcesie w bankowości
decyduje nie tylko przyjęta strategia, ale przede wszystkim
sposób jej realizacji. Bankowość oznacza codzienne słuchanie
klientów oraz zaspokajanie ich potrzeb w prosty, uczciwy
i przejrzysty sposób. Ostateczne efekty widoczne są dopiero
po dłuższym czasie. Rok 2015 jest świetnym przykładem
potwierdzającym tę prostą prawdę.
W imieniu Zarządu Banku chciałbym podziękować naszym
Klientom i Akcjonariuszom za zaufanie i lojalność, członkom
Rady Nadzorczej za ich profesjonalne wsparcie. Specjalne
podziękowania kieruję pod adresem naszych Pracowników. Ich
zaangażowanie, energia i ciężka praca są bezcenne. Czuję się
szczęśliwy mogąc pracować z tak oddanymi ludźmi i wspólnie
budować przyszłość naszej organizacji.

Luigi Lovaglio
Prezes Zarządu Banku
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Podsumowanie wyników

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający
na akcjonariuszy Banku w 2015 r. wyniósł 2 292,5 mln zł,
po uwzględnieniu jednorazowej nadzwyczajnej wpłaty na rzecz BFG
w wysokości 234,0 mln zł w związku z bankructwem Spółdzielczego
Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) oraz
jednorazowej składki w wysokości 26,5 mln zł na rzecz Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców.

Dzięki dalszej poprawie efektywności operacyjnej koszty z działalności
operacyjnej osiągnięte w 2015 r. wyniosły 3 219,7 mln zł. Były one niższe
oNawigacja
66,0 mln zł tj. 2,0% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w 2015 r., z wyłączeniem jednorazowych obciążeń opisanych powyżej wyniósłby
2 503,5 mln zł, i byłby niższy o 211,2 mln zł tj. 7,8% w porównaniu
do 2014 r., przy znaczącym wzroście wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych, dalszej optymalizacji
kosztów oraz niższych kosztach ryzyka, pozwalających na skompensowanie negatywnego wpływu ograniczeń regulacyjnych (obniżenia
maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek, redukcji
stawek interchange oraz wyższych kosztów BFG).

W 2015 r. wyniki Grupy zostały dodatkowo obciążone jednorazową
nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru ekranu
Rzemiosła i Rolnictwa
w Wołominie (SBRiR wdopasuj
Wołominie)
w związku
z jego bankructwem oraz kosztami rezerwy z tytułu obowiązkowej dla
całegoprzesuń
sektora(klawisz
składkiH,naprzytrzymaj
rzecz Funduszu
Kredytobiorców,
drukuj
spację)Wsparcia
zaznacz
łącznie w wysokości 260,5 mln zł.

Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w 2015 r. wyniosły
274,4 mln zł i były wyższe o 134,6 mln zł tj. 96,3% niż w 2014 r. główprzeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj
klawiszy
nie ze względu naaby
wyższe
stawki opłat
BFG wprowadzone
w 2015
r.
strzałek lub ikon w menu

Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w 2015 r.
odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych, zarówno
w obszarze kredytów dla klientów detalicznych (o 9,5% r/r), jak również w obszarze finansowania działalności klientów korporacyjnych
(o 3,0% r/r). Tak istotny wzrost akcji kredytowej był w znacznym
stopniu sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 14,2% r/r.
Mocną strukturę płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości
92,6% na koniec grudnia 2015 r. Zwrot na średnim kapitale (ROE),
z wyłączeniem jednorazowych obciążeń opisanych powyżej, na
poziomie 10,6%, został osiągnięty przy mocnej strukturze kapitałowej
odzwierciedlonej łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym
17,7% (Bazylea III).

Główne pozycje rachunku zysku i strat
Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte
w 2015 r. wyniosły 7 058,6 mln zł i były niższe niż w 2014 r.
o 287,1 mln zł tj. 3,9%, przy następujących trendach:
– wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych
metodą praw własności razem, osiągnięty w 2015 r. wyniósł
4 232,3 mln zł i był niższy o 300,5 mln zł tj. 6,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2014 r. pod negatywnym
wpływem niższych stóp procentowych, w szczególności maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek,
– wynik pozaodsetkowy Grupy osiągnięty w 2015 r. wyniósł
2 826,3 mln zł i był wyższy o 13,4 mln zł, tj. 0,5%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2014 r., dzięki wyższym
pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym netto, wspartym
odszkodowaniem z tytułu umowy ubezpieczenia. Wynik z tytułu
prowizji i opłat był niższy o 1,9% w porównaniu do 2014 r.
głównie ze względu na negatywny wpływ redukcji stawek
interchange.

aby wyjść
z opcjizwyświetlania
pełnymkredytów
ekranie użyj
Wynik
odpisów
tytułu utratyna
wartości
orazklawisza
rezerwESCAPE
na
zobowiązania pozabilansowe Grupy osiągnięty w 2015 r. wyniósł
517,5 mln zł i był niższy o 42,1 mln zł tj. 7,5% niż w 2014 r.

Wolumeny
Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych razem, na koniec grudnia 2015 r.
wyniosły 131 770,9 mln zł i były wyższe o 2 304,9 mln zł tj. 1,8%
niż na koniec grudnia 2014 r.
– depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz pozostałe na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 63 865,3 mln zł i były wyższe
o 7 930,7 mln zł, tj. 14,2% w porównaniu z końcem grudnia 2014 r.
Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao
TFI S.A. na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 16 702,5 mln zł i były niższe
o 412,6 mln zł, tj. 2,4% w porównaniu do końca grudnia 2014 r.,
– depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu,
transakcjami sell-buy-back, Certyfikatami Depozytowymi, listami
zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi, na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 67 905,6 mln zł i były niższe
o 5 625,8 mln zł, tj. 7,7% w porównaniu z końcem grudnia 2014 r.
w wyniku akcji ukierunkowanych na optymalizację struktury pasywów.
Finansowanie działalności klientów razem, na koniec grudnia
2015 r. wyniosło 128 008,6 mln zł i było wyższe o 6 815,8 mln zł
tj. 5,6% niż na koniec 2014 r.
– kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2015 r. wyniosły
53 944,6 mln zł i były wyższe o 4 680,6 mln zł tj. 9,5% niż na
koniec 2014 r.,
– kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami
wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne wzrosły
o 2 135,2 mln zł tj. 3,0% w porównaniu do końca 2014 r. i wyniosły 74 064,0 mln zł na koniec grudnia 2015 r.
Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec
grudnia 2015 r. wyniosła 6,3% i była lepsza o 0,5 p.p. w porównaniu
z końcem grudnia 2014 r.
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Zewnętrzne warunki działania
Wzrost gospodarczy
Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2015 roku wyniosło 3,6%,
wobec wzrostu PKB o 3,3% w 2014 roku. Gospodarka kontynuowała
ożywienie, które utrwaliło się na przestrzeni 2014 roku, a roczne
tempo wzrostu w poszczególnych kwartałach 2015 roku pozostawało
powyżej 3%. Głównym źródłem wzrostu gospodarczego był popyt
krajowy, przy czym jego tempo było niższe niż w 2014 roku za sprawą
mniej dynamicznego wzrostu inwestycji (6,1% wobec 9,8% w 2014
roku). Korzystna sytuacja na rynku pracy oraz utrzymujące się przez
cały 2015 rok spadki cen sprzyjały natomiast dalszemu przyspieszeniu wzrostu spożycia gospodarstw domowych – o 3,1% z 2,6% rok
wcześniej. Wzrostowi PKB sprzyjała także wymiana handlowa z zagranicą, a pozytywny wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego
wyniósł w 2015 roku 0,3 p.p. w porównaniu do negatywnego wkładu
w skali 1,5 p.p. w 2014 roku.

Nawigacja
2014-2020.
Na perspektywach gospodarczych będzie ciążyła podwyższona niepewność związana między innymi z sygnałami pogorszenia koniunktury w Chinach, co potencjalnie może negatywnie wpłynąć
na tempo wzrostu gospodarki światowej, w tym głównych polskich
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
rynków eksportowych.
strzałek lub ikon w menu
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Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w polskim sektorze przedsiębiorstw wyniosło
w grudniu 2015 roku 5 626 tys. osób, tj. o 77 tys. więcej niż w grudniu 2014 roku. Wzrost zatrudnienia w 2015 roku był kontynuacją
tendencji trwającej od połowy 2013 roku, przy czym w I połowie roku
kreacja etatów lekko spowolniła, by wyraźnie przyspieszyć w II połowie
roku. Najwięcej etatów w 2015 roku, podobnie jak w roku poprzednim, zostało stworzonych w sektorze przetwórczym oraz sektorze handlu i usług, natomiast redukcje dominowały w sektorze budowlanym
(czwarty rok z rzędu) oraz górnictwie (w krajowym sektorze górniczym
utrzymuje się silny kryzys).

wobec wzrostu o 3,8% w poprzednim roku. W efekcie fundusz płac
w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w 2015 roku w ujęciu nominalnym
o 4,7% wobec wzrostu o 4,4% w 2014 roku, co po uwzględnieniu
deflacji przełożyło się na wzrost w ujęciu realnym o 5,6% w 2015
roku wobec 4,5% w 2014 roku.

8

16

6
14

W 2015 roku odnotowano dalszy ciąg tendencji spadkowej stopy
bezrobocia, która w grudniu 2015 roku wyniosła 9,8% wobec 11,4%
w grudniu 2014 roku. Oczekuje się, że w 2016 roku tendencja
spadkowa będzie kontynuowana, choć już w wyraźnie wolniejszym
tempie niż w ostatnich dwóch latach, ze względu na pojawiające się
ograniczenia ze strony podaży pracy.
Presja płacowa w polskim sektorze przedsiębiorstw utrzymywała
się w 2015 roku na umiarkowanym poziomie, podobnie jak w roku
poprzednim, czemu sprzyjały niskie oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych w deflacyjnym otoczeniu. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w 2015 roku o 3,5%
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drukuj

3
1

W 2016 roku oczekiwane jest niewielkie przyspieszenie tempa
wzrostu PKB do około 3,7%. Popyt krajowy będzie między innymi
wspierany przez realizację programu Rodzina 500+ (około 16 mld zł),
co powinno przyczynić się do dalszego przyspieszenia tempa wzrostu
konsumpcji gospodarstw domowych. Aktywność inwestycyjna będzie
uzależniona od kontynuacji inwestycji sektora przedsiębiorstw oraz
szybkości rozpoczęcia realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata

dopasuj do rozmiaru ekranu

6

4
2

12

0
10
-2
-4
12-08

12-09

12-10

12-11

12-12

12-13

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (%, r/r, LO)
Stopa bezrobocia (%, PO)

12-14

8
12-15

SPIS TREŚCI

Inflacja i polityka monetarna
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) średni
poziom inflacji cen konsumenta wyniósł w 2015 roku -0,9%, podczas
gdy w 2014 roku wyniósł 0,0%. Wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych od lutego 2013 roku pozostawał poniżej dolnego
ograniczenia przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego
NBP, którego środek zdefiniowany jest w punkcie 2,5%, a zakres
kształtuje się w granicach 1,5-3,5%. W grudniu 2015 roku wskaźnik
CPI osiągnął poziom – 0,5% r/r.
Największy wpływ na utrzymywanie się inflacji na niskim poziomie
miały spadki cen transportu oraz odzieży i obuwia. Począwszy
od III kwartału 2014 roku wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych notuje spadki w ujęciu r/r. W 2015 roku
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odnotowano spadek inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności
i energii) do 0,3% z 0,6% w 2014 roku. Poza spadkiem inflacji
Nawigacja
cen
konsumenckich, w 2015 roku odnotowano spadek cen
produkcji sprzedanej przemysłu. Wynikał on przede wszystkim ze
spadku cen surowców na świecie.
aby skłonił
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyjdoklawiszy
Niski poziom inflacji
Radę Polityki
Pieniężnej
(RPP)
obniżenia
strzałek
ikon w menuo 50 p.b. do 1,50%, stopy
w marcu 2015 roku
stopylubreferencyjnej
lombardowej o 50 p.b. do 2,50% oraz stopy depozytowej do 0,50%.

W 2016 roku należy spodziewać się lekkiego wzrostu inflacji CPI.
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru ekranu
Będzie on wynikał
w dużej mierze z wyższychdopasuj
cen żywności.
W II połowie roku coraz większą rolę w kształtowaniu się inflacji
będą przesuń
odgrywały
czynniki
popytowe. spację)
Szacuje się jednak,
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
zaznaczże do końca
2016 roku inflacja nie powróci do celu inflacyjnego NBP.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Polityka fiskalna
Wykonanie deficytu budżetu państwa po listopadzie 2015 roku
wyniosło 36,1 mld zł, czyli 78,4% limitu zapisanego w ustawie
budżetowej na 2015 rok (46,1 mld zł) i było niższe od 41,3 mld zł
zakładanych w harmonogramie realizacji ustawy budżetowej.
Pomimo to polski rząd zdecydował się na przyjęcie autopoprawki
ustawy budżetowej na 2015 rok, aby uniknąć znaczących cięć
wydatków oraz zwiększyć przestrzeń fiskalną w 2016 roku.
Bezpośrednią przyczyną był znaczący spadek dochodów (około
13 mld zł) z podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do
poziomu zakładanego w ustawie budżetowej oraz niskie prawdopodobieństwo uzyskania wpływów z dywidendy cyfrowej (sprzedaż
częstotliwości LTE za około 9 mld zł). W nowelizacji deficyt został
zwiększony do 50 mld zł. Ustawa na 2016 rok zakłada deficyt na
poziomie 54,7 mld zł.
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014
roku wyniósł 3,2% PKB (później deficyt zrewidowano do 3,3%
PKB), jednak decyzją z 19 czerwca 2015 roku Rada Europejska
zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu nałożoną w lipcu
2009 roku, gdyż uwzględniono koszt reformy emerytalnej
z 1999 roku, szacowany w okresie styczeń-lipiec na 0,4% PKB.
Nowa ścieżka fiskalna (wyższy deficyt w 2015 roku, wysoki i oparty na optymistycznych założeniach makroekonomicznych deficyt
w 2016 roku) oznacza, że deficyt sektora instytucji rządowych
i samorządowych najprawdopodobniej będzie się kształtował
powyżej 3% PKB, co może skutkować ponownym nałożeniem
procedury nadmiernego deficytu już w połowie 2016 roku.
Po przeprowadzonych w lutym 2014 roku zmianach, w połowie
2014 roku polski system emerytalny przestał spełniać warunki
„systemowej reformy emerytalnej”, więc przy ocenie fiskalnej
nie zostaną uwzględnione koszty funkcjonowania drugiego filara,
między innymi ze względu na utracenie przez filar kapitałowy
obowiązkowego i powszechnego charakteru.
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Sektor zagraniczny
Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują, że w okresie
styczeń-listopad 2015 roku deficyt na rachunku obrotów bieżących
wyniósł 0,3 mld EUR wobec 7,3 mld EUR w analogicznym okresie
2014 roku, co przekłada się na spadek relacji do PKB w ujęciu
12-miesięcznym do 0,3% z 2,0%.
Wyraźnie niższy deficyt na rachunku obrotów bieżących był wynikiem przede wszystkim poprawy salda rachunku handlowego, które
w okresie styczeń-listopad 2015 roku odnotowało nadwyżkę na
poziomie 2,3 mld EUR wobec deficytu 2,6 mld EUR w analogicznym okresie 2014 roku. Nadwyżka handlowa była z kolei wynikiem
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Zewnętrzne warunki działania

istotnego spowolnienia wzrostu importu (4,6% r/r wobec 8,0% r/r
w 2014 roku), m.in. na fali osłabienia dynamiki inwestycji oraz silnych
spadków cen ropy naftowej, przy jednoczesnym lekkim przyspieszeniu
wzrostu eksportu (8,0% r/r wobec 6,2% r/r w 2014 roku). Do poprawy salda obrotów bieżących przyczyniły się również wyższa nadwyżka
na rachunku usług (9,0 mld EUR wobec 8,0 mld EUR rok wcześniej)
oraz niższy deficyt na rachunku dochodów pierwotnych (11,1 mld EUR
wobec 12,4 mld EUR w 2014 roku). Z kolei deficyt na rachunku
dochodów wtórnych nieznacznie się pogłębił (0,4 mld EUR wobec
0,3 mld EUR w 2014 roku).
W zakresie finansowania nastąpił istotny spadek napływu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) – w okresie
styczeń-listopad 2015 roku odnotowano napływ BIZ w wysokości
7,1 mld EUR wobec 12,8 mld EUR w analogicznym okresie
2014 roku. Spowolnił również napływ inwestycji portfelowych
(do 2,6 mld EUR z 3,5 mld EUR w 2014 roku), przy czym
wynikało to głównie z odpływu kapitału z rynku akcji (odpływ
na poziomie 0,5 mld EUR wobec napływu 3,2 mld EUR w 2014
roku), natomiast krajowy rynek dłużny zanotował wyraźny napływ
środków (3,1 mld EUR wobec 0,3 mld EUR w 2014 roku).
Ważnym źródłem finansowania deficytu obrotów bieżących
pozostał napływ transferów kapitałowych z UE, mimo,
że w okresie styczeń-listopad 2015 roku obniżył się nieco
wobec analogicznego okresu 2014 roku (7,0 mld EUR wobec
8,1 mld EUR w 2014 roku).
W 2015 roku odnotowano umiarkowany wzrost zadłużenia
zagranicznego Skarbu Państwa. Według danych Ministerstwa
Finansów, na koniec października 2015 roku zadłużenie to
wyniosło 291,8 mld zł, co oznacza przyrost o około 15,0 mld zł
w porównaniu do grudnia 2014 roku (o 5,4%). Do wzrostu
zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa przyczyniło się
nieznaczne osłabienie złotego wobec walut obcych, w których
jest ono denominowane.

20

2 000

15

1 500

10

1 000

5

500

0

0

-5

-500

-10
05-12

11-12

05 -13

11-13

05 -14

Saldo handlowe (mln EUR, PO)
Eksport (%, r/r, LO)
Import (%, r/r, LO)

16

Raport Roczny 2015 · Bank Pekao S.A.

11-14

05 -15

11-15

-1 000

Rynek kapitałowy
Nawigacja
W 2015 roku
rynki finansowe podlegały znacznym wahaniom pod
wpływem rosnących obaw o perspektywy światowej gospodarki
w kontekście kontynuacji spadków cen surowców, przede wszystkim
ropy naftowej oraz utrzymującego się ryzyka utrwalenia inflacji na
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
niskim poziomie. Pomimo poprawiającej
się sytuacji
na amerykańskim
ikon w menu
rynku pracy, która pozwoliła strzałek
RezerwielubFederalnej
na rozpoczęcie cyklu
zacieśniania polityki monetarnej w grudniu 2015 roku, główne indeksy
akcyjne w USA zanotowały nieznaczne spadki w skali rocznej. Należy
jednak zauważyć, że przez znaczną część minionego roku wyceny
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
utrzymywały się na rekordowo
wysokich poziomach. Znacznie
lepiej zachowała się część głównych indeksów w Europie (niemiecki DAX wzrósł
o 9,6%, podczas przesuń
gdy francuski
CAC
o 8,5%) oraz
w Japonii (Nikkei
225
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
wzrósł o 9,1%). Podwyższona zmienność panowała na chińskim rynku,
gdzie doszło do głębokiej wyprzedaży akcji po silnym wzroście kursów
wyjść
z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie
klawisza ESCAPE
w I połowie aby
2015
roku.
Wzrost
obaw o perspektywy
chińskiejużyj
gospodarki i wpływ spowolnienia na koniunkturę na świecie wpływał w dużym
stopniu na wzrost awersji do ryzyka pod koniec roku.
W II połowie 2015 roku nastroje inwestycyjne na rynkach kapitałowych przełożyły się na systematyczne spadki kursów spółek
notowanych na warszawskiej giełdzie. W efekcie bilans roczny wypadł
niekorzystnie dla szerokiego rynku i największych spółek. WIG stracił
9,6%, a indeks największych spółek WIG20 spadł o 19,7%. Natomiast
bardzo dobrze w tej sytuacji wypadły indeksy sWIG80 (wzrost o 9,1%)
oraz mWIG40 (wzrost o 2,4%). Inwestorzy pozbywali się płynnych
walorów, co skutkowało wyraźnie gorszym zachowaniem akcji dużych
spółek. Umiarkowany optymizm odnośnie do sytuacji gospodarczej
w Polsce nie był w stanie zneutralizować obaw o koniunkturę na świecie oraz odpływ kapitału z rynków wschodzących w miarę pogłębiania
cyklu podwyżek stóp procentowych przez Fed. Zmiany na krajowej
mapie politycznej wprowadziły dodatkową porcję niepewności, a inwestorzy zagraniczni zwiększyli ostrożność względem polskich aktywów.
W 2015 roku do obrotu giełdowego na głównym rynku przystąpiło
30 spółek, a wycofano z niego 13 spółek. Kapitalizacja krajowych
spółek giełdowych spadła do poziomu 516,8 mld zł z 591,2 mld zł
w 2014 roku. W przypadku spółek zagranicznych kapitalizacja obniżyła
się o ponad 14% do 566,1 mld zł z 661,8 mld zł rok wcześniej. Wartość
obrotów ogółem na rynku akcji wyniosła 225,3 mld zł i była niższa niż
w roku poprzednim (232,9 mld zł).
W 2015 roku wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wzrosła
o około 20,0% do rekordowego poziomu 252,2 mld zł, z czego ponad
25 mld zł stanowiła zmiana w grudniu w wyniku wniesienia środków
do kilku funduszy aktywów niepublicznych. Napływ środków netto
wyniósł około 11,3 mld zł (bez uwzględnienia skokowych zmian
w przypadku dwóch TFI w grudniu). Znakomita większość środków
wpłynęła do funduszy akcyjnych, gotówkowych oraz mieszanych.
Z funduszy dłużnych wycofano w tym okresie około 2,4 mld zł.
Nie można wykluczyć, iż w najbliższej przyszłości sytuacja na Giełdzie
Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie pozostanie wyjątkowo
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zmienna. Utrzymujące się obawy inwestorów o spowolnienie chińskiej
gospodarki, skalę podwyżek stóp procentowych w USA i w konsekwencji
możliwy odpływ kapitału w stronę aktywów denominowanych w dolarach,
mogą ograniczać potencjał zwyżkowy notowanych spółek. Z drugiej strony
rynki wyceniły możliwe scenariusze ryzyka, w tym przede wszystkim
gorsze perspektywy dla sektora bankowego i energetycznego. Zatem
oczekiwania poprawy koniunktury na rynku giełdowym nie są bezpodstawne, o ile tylko nastroje na rynku globalnym ulegną poprawie, a wzrost
gospodarczy w Polsce utrwali się na poziomie powyżej 3,5% r/r.
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Sektor bankowy
Pomimo, iż w 2015 roku wzrost gospodarczy pozostał na solidnym
poziomie, co sprzyjało m.in. poprawie sytuacji na rynku pracy, wyniki finansowe banków uległy gwałtownemu pogorszeniu. Stało się tak
za sprawą spadku dochodów odsetkowych (efekt kolejnej obniżki
stóp przez RPP) oraz znacznego wzrostu kosztów, w szczególności
związanych z funkcjonowaniem systemu gwarancji depozytów,
a także kosztów ryzyka.
1
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Zgodnie z danymi NBP tempo wzrostu aktywów monetarnych
instytucji finansowych ukształtowało się na umiarkowanym poziomie
–Nawigacja
na koniec grudnia 2015 roku wyniosło 3,6% r/r (wobec 8,1% r/r
w grudniu 2014 roku). Depozyty klientowskie monetarnych instytucji
finansowych wzrosły w tym czasie o 8,9% r/r (8,1% w 2014 roku),
a należności o 7,1% r/r (7,3% w 2014 roku).
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
lub ikondepozytów
w menu w 2015 roku odnotowano1:
W zakresie głównych
kategorii
– wzrost depozytów gospodarstw domowych – na koniec roku były one
w ujęciu rocznym wyższe o 9,2% (8,8% r/r w 2014 roku). Głównymi
czynnikami mającymi wpływ na przyspieszenie tempa wzrostu tej katepowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
gorii depozytów
były: poprawiająca się sytuacja
finansowa gospodarstw
domowych oraz ograniczona skłonność do inwestowania w bardziej
ryzykowne
jednostkispację)
funduszy inwestycyjnych),
drukuj
przesuń aktywa
(klawisz(akcje,
H, przytrzymaj
zaznacz
– kolejny wyraźny wzrost portfela depozytów przedsiębiorstw – na
koniec roku były one o 10,4% wyższe r/r, wobec ich wzrostu
abyo wyjść
opcji
wyświetlania
na pełnymsytuacja
ekranie w
użyj
klawisza ESCAPE
9,4%zr/r
w 2014
roku. Korzystna
depozytach
firm
to w głównej mierze efekt dobrych wyników finansowych oraz
zmniejszonych wydatków w związku ze spadkiem globalnych cen
surowców. Na poziom depozytów firm wpływ miały także przepływy
w ramach korporacji międzynarodowych, związane z optymalizacją
dochodów finansowych oraz planami inwestycyjnymi,
– wzrost pozostałych depozytów – na koniec roku były one o 3,7%
wyższe r/r (przy wzroście o 1,3% r/r w 2014 roku).

Na koniec grudnia 2015 roku depozyty gospodarstw domowych
stanowiły 64,9% całości depozytów (64,7% na koniec 2014 roku),
depozyty przedsiębiorstw 25,0% (24,7% na koniec 2014 roku), a pozostałe depozyty 10,1% (10,6% na koniec 2014 roku).
W zakresie głównych kategorii należności w 2015 roku odnotowano:
– wzrost należności od gospodarstw domowych – na koniec roku
były one w ujęciu rocznym o 6,6% wyższe (5,5% r/r na koniec
2014 roku). Przyspieszenie tempa wzrostu w kredytach dla gospodarstw domowych było przede wszystkim wynikiem silniejszego
wzrostu kursu franka szwajcarskiego (po uwolnieniu jego kursu
w styczniu 2015 r.), co doprowadziło do wzrostu złotowej wartości
portfela kredytów denominowanych w tej walucie,
– wzrost należności od przedsiębiorstw – na koniec roku były one
o 8,8% wyższe r/r (8,7% r/r na koniec 2014 roku). Wysoka dynamika wzrostu była wynikiem aktywności inwestycyjnej firm,
– wzrost pozostałych należności – na koniec roku były one o 4,8%
wyższe r/r (13,5% r/r na koniec 2014 roku), wzrost w tej kategorii
spowodowany był w głównej mierze sytuacją w kredytach dla
niemonetarnych instytucji finansowych.
Na koniec grudnia 2015 roku należności od gospodarstw domowych
stanowiły 58,8% całości portfela (59,0% na koniec 2014 roku), należności od przedsiębiorstw stanowiły 30,1% (29,7% na koniec 2014
roku), a pozostałe kredyty 11,1% (11,3% w 2014 roku).
W zakresie jakości portfela kredytowego w 2015 roku nastąpiły:
– stopniowy spadek udziału kredytów z utratą wartości w portfelu
kredytów dla przedsiębiorstw. W listopadzie 2015 roku kredyty

Dane segmentowe dla depozytów i należności za statystykami monetarnymi NBP
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Zewnętrzne warunki działania

z utratą wartości stanowiły 10,3% portfela, podczas gdy na koniec
2014 roku 11,2%. Spadek udziału kredytów z utratą wartości
w większym stopniu widoczny był w kredytach dla dużych firm
(7,5% w listopadzie 2015 wobec 9,0% na koniec 2014 roku),
w mniejszym stopniu natomiast w segmencie MSP (12,4% w listopadzie 2015 roku w porównaniu do 12,7% na koniec 2014 roku),
– stabilizacja udziału kredytów z utratą wartości w portfelu kredytów
dla gospodarstw domowych – 6,4% w listopadzie 2015 roku
wobec 6,5% na koniec 2014 roku. Zarówno w przypadku kredytów
mieszkaniowych oraz niemieszkaniowych zmiany wskaźnika
w 2015 roku były stosunkowo niewielkie, wskaźnik dla kredytów
mieszkaniowych pozostał bez zmian (3,1%), a wskaźnik dla kredytów niemieszkaniowych spadł do 11,4% w listopadzie 2015 roku
z 11,8% na koniec 2014 roku.

danych NBP w okresie tym sektor bankowy wypracował zysk
netto na poziomie 10,8 mld zł (-29,5% r/r). Duże pogorszenie
Nawigacja
wyniku
było efektem znacznego pogorszenia wyniku odsetkowego (-5,5% r/r), wzrostu kosztów działania banków (o 10,8%
r/r, to głównie konsekwencja wyższych kosztów związanych
z funkcjonowaniem systemu gwarancji depozytów) oraz koszaby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
tów związanych z odpisami
aktualizującymi
wartość
aktywów
i rezerwami (+12,1%strzałek
r/r). lub ikon w menu
W zakresie otoczenia regulacyjnego ważnymi wydarzeniami
w 2015 roku było m.in. powołanie Funduszu Wsparcia
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Kredytobiorców (finansowanego
przez banki). Znaczny
wpływ na
wyniki banków miały także procesy ratowania niektórych SKOK-ów
(co przełożyło
się na
wielkość
składki na spację)
rzecz BFG) orazzaznacz
upadek
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
SBRiR w Wołominie. Po raz kolejny ograniczeniu uległy stawki
opłat interchange w obszarze transakcji kartowych, co miało
aby wyjść
z opcji
naprowizji
pełnym kartowych.
ekranie użyj klawisza ESCAPE
negatywny
wpływ
na wyświetlania
wyniki z tytułu

W okresie styczeń-listopad 2015 roku odnotowano spadek zysku
netto w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Według

Kredyty i depozyty ogółem

Kredyty dla firm i gospodarstw domowych
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Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Prowadzenie
firmy to ciągła
podróż

Porozmawiajmy o kompleksowych rozwiązaniach.
Marek ma własną firmę odzieżową. Zaczynał od projektowania
t-shirtów dla przyjaciół, a dziś jego kolekcje można spotkać w butikach
w całej Europie. Jego praca to w dużej mierze ciągłe przemieszczanie
się – wynika to z konieczności negocjacji z nowymi partnerami oraz
prezentowania swoich towarów na europejskich targach mody.
Marek szuka najszybszych, wygodnych i najbardziej opłacalnych
rozwiązań związanych z transakcjami w innych walutach.

nawet drobnej kwoty, nie wiąże się z dodatkowymi prowizjami
za realizacje transakcji bezgotówkowych.

Podróże często zaskakują go w ostatniej chwili. Wielowalutowa
karta debetowa MasterCard Business to dla niego bardzo wygodne
rozwiązanie. Korzystając z niej, nie musi martwić się o walutę, w której
płaci za hotel czy kolację biznesową – odpowiednia kwota ściągana
jest automatycznie z rachunków walutowych przypisanych do
karty. Projektant nie traci również czasu na wymianę walut. Może to
zrobić elektronicznie na bardzo korzystnych warunkach przez Moduł
Dealingowy. Każda płatność podczas takiego wyjazdu, dotycząca

Ale karta to nie wszystko. Nawet będąc w podroży, może bez
ograniczeń zarządzać finansami i mieć dostęp do pełnej oferty
produktowej poprzez nowoczesny system bankowości elektronicznej
PekaoBiznes24. System dostarcza funkcjonalności, które usprawniają
rozliczenia z kontrahentami, zarządzanie bazami danych oraz
wymianę informacji z systemami finansowo-księgowymi.

Dlatego jeżeli Marek rozpocznie tydzień w Londynie, a zakończy
go w Mediolanie, nie będzie musiał martwić się o przewalutowania
i dodatkowe koszty związane z płaceniem w obcej walucie.
Wszystkich płatności dokona za pomocą jednej karty.

Nasza podróż do stale lepszych rozwiązań nigdy się nie kończy...
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Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia

Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A.
Nabycie akcji
Sprzedaż akcji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
Likwidacja spółki

22
22
22
22

Nawigacja

Zmiany w składzie organów statutowych Banku
22
Rada Nadzorcza aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy 22
Zarząd Banku strzałek lub ikon w menu
23
Zmiany organizacyjne

23

powiększ / pomniejsz
Nagrody i wyróżnienia
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
24
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Zmiany w Grupie Kapitałowej
Banku Pekao S.A
Skład Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przedstawiony jest
w Nocie Objaśniającej nr 2 do Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2015.
Poniżej omówione zostały najważniejsze zmiany w Grupie, które
nastąpiły w 2015 roku.

Nabycie spółki
W dniu 1 stycznia 2015 roku Bank nabył 100% kapitału akcyjnego
UniCredit CAIB Poland S.A. W dniu 14 stycznia 2015 roku spółka
UniCredit CAIB Poland S.A zmieniła nazwę na Pekao Investment
Banking S.A. Pekao Investment Banking specjalizuje się w doradztwie
transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć, ofert
publicznych i prywatnych oraz obrotu papierami wartościowymi na
rynku wtórnym. Dzięki tej transakcji Grupa poszerzyła ofertę usług
świadczonych klientom z segmentu bankowości korporacyjnej.

Sprzedaż akcji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
W dniu 15 lipca 2015 roku Bank dokonał sprzedaży 3 125 akcji
Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. W wyniku tej transakcji udział Banku

w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki został zredukowany z 34,44% do 5,74%.

Nawigacja

Informacje dotyczące rozliczenia sprzedaży akcji Krajowej
Izby Rozliczeniowej S.A. zostały przedstawione w Nocie
Objaśniającej nr 33 do Skonsolidowanego Sprawozdania
aby przeszukiwać
zawartość
użyj klawiszy
Finansowego Grupy Kapitałowej
Banku Pekao
S.A. zadokumentu
rok
strzałek
zakończony dnia 31 grudnia
2015.lub ikon w menu

Likwidacja spółki
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
W raporcie bieżącym nr 1/2015
z dnia 23 stycznia 2015
roku Zarząd
Banku Pekao S.A. poinformował, że otrzymał postanowienie Sądu
Rejonowego dla przesuń
m. st. Warszawy
Warszawie spację)
z dnia 8 stycznia
2015
drukuj
(klawisz H,w przytrzymaj
zaznacz
roku o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej
Banku Pekao Telecentrum Sp. z o.o. w likwidacji. O otwarciu likwidacji
aby wyjśćSp.
z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
klawisza ESCAPE
Pekao Telecentrum
z o.o.
Bank informował
w Raporcie
Bieżącym
nr 34/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku.

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Banku Pekao S.A. w raporcie
bieżącym nr 11/2015 poinformował, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Leasing Holding Spółka
Akcyjna, której Bank jest jedynym akcjonariuszem, podjęło uchwałę
o rozwiązaniu spółki oraz o otwarciu likwidacji spółki z dniem podjęcia
uchwały. Decyzja o likwidacji spółki holdingowej ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy, jak również struktury zarządzania leasingiem, a w konsekwencji ograniczenie kosztów operacyjnych.

Zmiany w składzie organów
statutowych Banku
Rada Nadzorcza
W dniu 28 kwietnia 2015 roku Zarząd Banku Pekao S.A.
w raporcie bieżącym nr 6/2015 poinformował o rezygnacji
z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku z upływem dnia
30 kwietnia 2015 roku przez Panią Małgorzatę Adamkiewicz
z powodu nowych obowiązków służbowych oraz przez Pana Pawła
Dangla z powodu nowych obowiązków zawodowych, które wiążą
się z wyjazdem z Polski.
W dniu 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Banku Pekao S.A.
w raporcie bieżącym nr 9/2015 poinformował, że Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 30 kwietnia
2015 roku powołało Pana Dariusza Filara oraz Panią Katarzynę
Majchrzak na Członków Rady Nadzorczej Banku z dniem 1 maja
2015 roku na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku.
Zarząd Banku poinformował, że po przeprowadzeniu oceny Rada
Nadzorcza wydała opinię, że Pan Dariusz Filar oraz Pani Katarzyna
Majchrzak spełniają wymogi odpowiedniości indywidualnej
i kolektywnej wymaganej dla Członków Rady Nadzorczej Banku.
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Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
31.12.2015

31.12.2014

Jerzy Woźnicki

Jerzy Woźnicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Nicastro

Roberto Nicastro

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Pawłowicz

Leszek Pawłowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Alessandro Decio

Alessandro Decio

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Filar

Małgorzata Adamkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Majchrzak

Paweł Dangel

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Laura Penna

Laura Penna

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Wioletta Rosołowska

Wioletta Rosołowska

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Doris Tomanek

Doris Tomanek

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej
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organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności
wobec organów Państwa i wydaje regulacje wewnętrzne.

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Banku Pekao S.A. w raporcie
bieżącym nr 10/2015 poinformował, że Rada Nadzorcza Banku
powołała z dniem 30 kwietnia 2015 roku Pana Adama Niewińskiego
na Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. na bieżącą, wspólną
kadencję Zarządu Banku. Zarząd Banku poinformował, że po
przeprowadzeniu oceny Rada Nadzorcza wydała opinię, że Pan Adam
Niewiński spełnia wymogi odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej
wymaganej dla Członka Zarządu Banku.
Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco:
31.12.2015

31.12.2014

Luigi Lovaglio

Luigi Lovaglio

Prezes Zarządu Banku, CEO

Prezes Zarządu Banku, CEO

Diego Biondo

Diego Biondo

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kopyrski

Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Adam Niewiński

Grzegorz Piwowar

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Piwowar

Stefano Santini

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Stefano Santini

Marian Ważyński

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Marian Ważyński

Nawigacja

Pan Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność
Pionu Zarządzania Ryzykami.
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
Pan Andrzej Kopyrski,
Wiceprezes zawartość
Zarządu Banku,
nadzoruje
lub ikon
w menu
działalność Pionustrzałek
Bankowości
Korporacyjnej,
Rynków i Bankowości
Inwestycyjnej.

Pan Adam Niewiński, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje
powiększ / pomniejsz
działalność Pionu
Bankowości Prywatnej. dopasuj do rozmiaru ekranu
Pan Grzegorz
Piwowar,H,Wiceprezes
nadzoruje drukuj
przesuń (klawisz
przytrzymaj Zarządu
spację) Banku,
zaznacz
działalność Pionu Bankowości Detalicznej.
aby wyjść
z opcji
wyświetlania
na pełnym
klawisza ESCAPE
Pan
Stefano
Santini,
Wiceprezes
Zarząduekranie
Banku,użyj
nadzoruje
działalność Pionu Finansowego.

Pan Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje
działalność Pionu Logistyki i Zaopatrzenia.

Zmiany organizacyjne
W 2015 roku nastąpiły zmiany organizacyjne Banku.

Wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję
trwającą trzy lata.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Wiceprezesi
i Członkowie Zarządu Banku są powoływani i odwoływani na wniosek
Prezesa Zarządu Banku. Powołanie dwóch Członków Zarządu, w tym
Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza.
Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie
sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do
kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu
Banku. Zasady i tryb pracy Zarządu zostały ustalone w Regulaminie
Zarządu Banku.
Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku
zgodnie z podziałem zadań uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
Pan Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku koordynuje prace Członków
Zarządu Banku jednocześnie nadzorując w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku
zgodności oraz komunikacja korporacyjna, w tym relacje inwestorskie.
Pan Luigi Lovaglio kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom Zarządu, prezentuje stanowisko Zarządu wobec innych

Zreorganizowano sieć Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków
i Bankowości Inwestycyjnej. W celu lepszego wykorzystania
potencjału rynku i pokrycia geograficznego, wyodrębniono
10 Makroregionów Bankowości Korporacyjnej (w miejsce 5 dotychczasowych) w skład których weszły Makroregionalne Centra
Korporacyjne i Centra Korporacyjne zlokalizowane na terenie działania
danego Makroregionu.
W ciągu 2015 roku w Centrali Banku nastąpiły również zmiany mające na celu m.in. integrację procesów w wyspecjalizowanych komórkach, lepsze wykorzystanie zasobów oraz usprawnienie zarządzania,
polegające na przeniesieniu:
– do Centrum Rozliczeń Back-Office zadań związanych z prowadzeniem obsługi posprzedażowej klientów korporacyjnych,
– do Biura Inicjatyw Korporacyjnych zadań dotyczących zarządzania
inicjatywami sponsoringowymi, kulturalnymi, artystycznymi i wydarzeniami społecznymi i do Departamentu Zarządzania Marką zadań
dotyczących działalności marketingowej prowadzonej przez komórki
pionów biznesowych,
– do Departamentu Zarządzania i Kontroli Ryzyka Kredytowego zadań
związanych z przygotowywaniem polityk i procedur dotyczących
zarządzania ryzykiem, tworzeniem narzędzi i administrowaniem
systemami informatycznymi służącymi do zarządzania ryzykami
oraz raportowaniem ryzyka,
– do Biura ds. Kluczowych Restrukturyzacji zadań związanych z prowadzeniem restrukturyzacji wybranych zaangażowań kredytowych
Banku z zakresu finansowania nieruchomości komercyjnych.
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Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
Nagrody i wyróżnienia
Global Finance: Bank Pekao S.A. Innowatorem Roku 2015
w obszarze bankowości transakcyjnej
Bank Pekao S.A. zdobył tytuł „Innovators 2015 – Transactions
Services” w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance.
Niezależni eksperci docenili pionierską inicjatywę na rynku bankowości korporacyjnej w Polsce, jaką jest platforma EDI Finansowanie.
Narzędzie to umożliwia przedsiębiorcom inicjowanie finansowania
wierzytelności w Banku z miejsca, w którym na co dzień wymieniają
się zamówieniami, fakturami, awizami i potwierdzeniami dostaw, czyli
z systemu finansowo-księgowego zintegrowanego z Comarch EDI.
Integracja systemu bankowości internetowej Pekao Biznes24
z największą w kraju platformą EDI, służącą 30 tysiącom użytkowników z 30 krajów do wymiany dokumentów handlowych w formie
elektronicznej, została zrealizowana we współpracy z firmą CA
Consulting S.A., należącą do Grupy Comarch. Połączenie obu narzędzi
pozwala firmom na pełną obsługę łańcucha dostaw, tj. składanie
i realizację zleceń, fakturowanie oraz zarządzanie finansowaniem
wierzytelności w ramach usług eFinancing i Kredyt Zaliczka na jednej
wspólnej platformie dostosowanej do poziomu technologicznego
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Global Finance: nagroda Best Trade Finance Bank 2015 dla
Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. otrzymał tytuł „Best Trade Finance Bank 2015
in Poland” przyznany przez magazyn Global Finance w kategorii
„Wymiana handlowa i finansowanie łańcucha dostaw”. Eksperci
Global Finance docenili wolumeny transakcji dokonywanych przez
Bank, zakres i zasięg świadczonych usług, poziom obsługi klienta,
stosowane rozwiązania technologiczne, a także cenę oferowanych
produktów i usług.

Euromoney: nagroda Najlepszego
dostawcy usług finansowania
handlu dla Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. został uznany za
„Najlepszego dostawcę usług finansowania handlu” według badania przeprowadzonego przez prestiżowy
magazyn EUROMONEY.
Ponad 2 tys. międzynarodowych firm wybierało najlepsze rozwiązania
w zakresie finansowana handlu i banki, w których korzystają z takich
produktów. W Polsce najwięcej głosów otrzymał Bank Pekao S.A., co
świadczy o zadowoleniu klientów z kompleksowego zakresu oraz jakości
usług i produktów bankowości transakcyjnej oferowanej przez Bank.

Global Finance: Bank Pekao S.A. Najlepszym Bankiem
Powierniczym w Polsce
Czwarty rok z rzędu, Bank Pekao S.A. został uznany przez magazyn Global Finance za najlepszy bank powierniczy w Polsce „Best
Subcustodian Bank in Poland 2015”, co potwierdza profesjonalne
i kompleksowe podejście Banku do usług powierniczych.
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Magazyn Global Finance, przy współpracy z ekspertami, wyłonił
zwycięzców rankingu wśród instytucji, które świadczą najlepsze usługi
powierniczeNawigacja
na rynkach lokalnych i światowych. Kryteria, które wzięto
pod uwagę to m.in.: relacje z klientami, jakość obsługi, konkurencyjność cen, stosowana technologia, plany rozwojowe oraz znajomość
przepisów i praktyk lokalnych.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
lub ikon w menu Finansowych
Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów
Programów Unii Europejskiej: tytuł „Lider Rynku
Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej w Polsce”

Podczas uroczystej gali zorganizowanej w grudniu 2015 roku
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
w związku z 10 rocznicą powiększ
uruchomienia
w Polsce unijnych
instrumentów finansowych, Bank Pekao S.A. otrzymał statuetkę „Lidera Rynku
Instrumentów Finansowych
Unii Europejskiej
Polsce”. Od 2007
roku
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymajwspację)
zaznacz
Bank we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym wdrożył kilka unijnych programów gwarancyjnych skierowanych przede
abymikro
wyjść izmałych
opcji wyświetlania
pełnym
użyj tych
klawisza ESCAPE
wszystkim do
firm. Do tejnapory
Bankekranie
w ramach
programów udzielił ponad 2,5 mld zł preferencyjnego finansowania.

Eurobuild Awards 2015: tytuł
„Financing Provider of the Year,
Poland” dla Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. został uhonorowany
po raz piąty z rzędu tytułem „Financing Provider of the Year, Poland” przez
jury konkursu organizowanego przez redakcję miesięcznika Eurobuild, jednego z najważniejszych pism specjalistycznych sektora Commercial Real
Estate w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród zwycięzców w swoich
kategoriach znalazły się również projekty finansowane przez Bank.
Jury konkursu złożone z przedstawicieli znaczących firm sektora nieruchomości komercyjnych: deweloperów, inwestorów, konsultantów,
firm prawniczych oraz banków dokonało wyboru laureatów w oparciu
o wielkość, liczbę i rodzaj sfinalizowanych umów, a także w oparciu
o reputację instytucji. Kontrolę nad prawidłowością wyboru kandydatów do nagrody oraz nad głosowaniem sprawowało KPMG.

Global Finance: Private Banking Banku Pekao S.A. uznany za
najlepszy w Polsce
Private Banking Banku Pekao S.A. znalazł się na szczycie międzynarodowego rankingu magazynu Global Finance w kategorii najlepsza
instytucja w danym kraju.
Ranking jest jednym z najbardziej wszechstronnych opracowań
klasyfikujących oferty banków dla najzamożniejszych klientów.
Poszczególne instytucje zostały ocenione według takich kryteriów jak
oceny rynkowe, badania niezależnych analityków oraz opinie klientów
korzystających z proponowanych przez banki rozwiązań.

The Banker i miesięcznik Professional Wealth
Management: tytuł The Best Private Bank in
Poland dla Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. otrzymał tytuł The Best Private Bank
in Poland przyznawany przez prestiżowy magazyn
The Banker, należący do grupy Financial Times oraz
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miesięcznik Professional Wealth Management. Międzynarodowe jury
doceniło innowacyjne rozwiązania produktowe Banku (m.in. prestiżową
wielowalutową kartę debetową oraz dedykowane produkty inwestycyjne)
skierowane do najzamożniejszych klientów, wysoki poziom obsługi,
wzrost liczby klientów Bankowości Prywatnej oraz zwiększenie wartości
aktywów w zarządzaniu.
Nagroda The Best Private Bank Award przyznawana jest od 2009
w 36 kategoriach, w tym 29 pokazujących najlepszych przedstawicieli z poszczególnych krajów, gdzie usługi bankowości prywatnej są
wysoko rozwinięte i poddane dużej konkurencji.

Najwyższa Jakość QI: godło Najwyższa
Jakość Quality International 2015
dla wielowalutowej karty debetowej
World Elite Debit MasterCard oraz karty
kredytowej Pekao World Elite MasterCard
Bank Pekao S.A. został nagrodzony prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii
QI PRODUCT za wprowadzenie do oferty wielowalutowej karty debetowej World Elite Debit MasterCard i karty kredytowej Pekao World Elite
MasterCard. Kapituła Programu odbywającego się pod patronatem
Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000 wysoko oceniła kartę World Elite
Debit MasterCard i uhonorowała działania związane z wdrażaniem,
a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności Banku, zwłaszcza w zakresie produktów kartowych.
Tytuł Najwyższa Jakość Quality International oraz Certyfikat sygnowany przez instytucje patronujące są potwierdzeniem najwyższej jakości,
a godło QI stanowi wymierną wartość w budowaniu pozytywnego
wizerunku firmy.

Warszawska Izba Przedsiębiorców: Bank Pekao S.A.
laureatem II Edycji Konkursu „AS”
Bank Pekao S.A. został laureatem II Edycji Konkursu „AS” zorganizowanego przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców za wielowalutową kartę
debetową MasterCard Business, która umożliwia realizację transakcji
w PLN i walutach obcych (EUR, USD, GBP, CHF) bez przewalutowania
dzięki powiązaniu karty z odpowiednimi rachunkami walutowymi.
Celem Konkursu jest budowanie i umacnianie więzi pomiędzy przedsiębiorcami i bankami oraz instytucjami finansowymi, aby promować
innowacyjne produkty i usługi, które mają wspierać rozwój oraz wzrost
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

VIII Konferencja Central European Electronic Card: Aplikacja
rozliczeń karty wielowalutowej Banku Pekao S.A. uznana za
najlepszą w Polsce
System rozliczeń karty wielowalutowej MasterCard Debit został
zwycięzcą konkursu na najlepszą w 2015 roku aplikację IT do obsługi
systemów kartowych w Polsce. Konkurs był jednym z wydarzeń
towarzyszących VIII Konferencji Central European Electronic Card,
największej konferencji kartowej w Polsce.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Bankier.pl i Money.pl: I i II miejsce dla bankowości mobilnej
Banku Pekao S.A.

Nawigacja
Aplikacja
mobilna Pekao24 wraz z systemem płatności PeoPay
zajęła I miejsce w rankingu aplikacji bankowości mobilnej
sporządzonym przez portal internetowy Bankier.pl oraz II miejsce
na najlepszą bankowość mobilną 2015 roku w rankingu portalu
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
internetowego Money.pl.
strzałek lub ikon w menu

Ponadto zbliżeniowe płatności mobilne PeoPay z wykorzystaniem
technologii HCE zostały uznane za najbardziej innowacyjny produkt
bankowy podczas VI edycji plebiscytu internautów „Złoty Bankier” na
powiększ / pomniejsz
najlepsze produkty
i usługi bankowe w 2014dopasuj
roku. do rozmiaru ekranu
Bank przesuń
Pekao S.A.
jest pierwszym
bankiem
i jednym z pierwdrukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)w Polsce
zaznacz
szych w Europie, który oferuje swoim klientom płatności telefonem
w technologii HCE. Zastosowanie nowej technologii pozwala na
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie
użyjsię
klawisza
ESCAPE
dokonywanie
płatności
bez konieczności
wiązania
z konkretnym
operatorem komórkowym.

Konferencja „Contactless Intelligence”: tytuł „Biznes Lidera
Roku” dla Banku Pekao S.A. za rozwój rynku płatności
zbliżeniowych
Bank Pekao S.A. otrzymał tytuł „Biznes Lidera Roku” na konferencji
„Contactless Intelligence” w Londynie, poświęconej płatnościom zbliżeniowym, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń w sektorze.
Konferencja „Contactless Intelligence” odbyła się po raz ósmy.
W konkursie „Contactless & Mobile Awards” odbywającym się podczas
konferencji wyróżnione zostały te rozwiązania, które trwale przyczyniają
się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Europie i na świecie.

Bankier.pl.: Kredyt mieszkaniowy MdM
Banku Pekao S.A. zajął pierwsze miejsce
w rankingu kredytów mieszkaniowych
„Mieszkanie dla Młodych”
W listopadzie 2015 roku kredyt mieszkaniowy
MdM Banku zajął pierwsze miejsce w rankingu
kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie dla Młodych”, przeprowadzonym przez portal Bankier.pl.
Bank Pekao S.A. aktywnie uczestniczy w rządowym programie
„Mieszkanie dla Młodych” (MdM) wspierającym osoby młode
w nabyciu mieszkania. Kredyt mieszkaniowy MdM Banku Pekao S.A.
jest najczęściej wybieranym kredytem na rynku. Od kwietnia 2015
roku kredyt mieszkaniowy MdM Banku Pekao S.A. zajmował czołowe
miejsca w rankingach portalu Bankier.pl.

Miesięcznik BANK: Dwie nagrody
dla Banku Pekao S.A. podczas
„Horyzontów Bankowości 2015”
Bank Pekao S.A. zajął drugie miejsce
w rankingu głównym „50 największych banków w Polsce” oraz zajął
drugie miejsce wśród banków oferujących kredyty konsumenckie w kategorii Consumer Finance w konkursie miesięcznika finansowego BANK.
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Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia

Na uroczystej gali podczas „Horyzontów Bankowości 2015” zostały ogłoszone wyniki 20. jubileuszowej edycji jednego z najbardziej prestiżowych
konkursów. O pozycji Banku w poszczególnych kategoriach decydują
obiektywne dane finansowe oceniane przez niezależnych analityków.

CEE Capital Markets Awards: nagroda
BEST IR DEPARTMENT 2015 dla
Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. otrzymał nagrodę BEST
IR DEPARTMENT 2015 w organizowanym po raz pierwszy międzynarodowym
konkursie CEE Capital Markets Awards.
Celem konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi
globalnych inwestorów na dynamicznie
rozwijające się gospodarki regionu Europy
Środkowo-Wschodniej oraz wyróżnienie
najlepszych przedsiębiorców i menadżerów
spółek giełdowych notowanych na rynku
Europy Środkowo-Wschodniej.
Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych 126 spółek z kilkunastu
europejskich krajów, w tym m.in. z Polski, Rumunii, Ukrainy i Węgier,
a nagrody w 18 kategoriach wręczono przedstawicielom z 83 spółek.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.: nagroda
„Rozrachunek specjalny za rok 2014” dla Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. otrzymał wyróżnienie za wkład w tworzenie Nowego
Modelu Rozrachunku Giełdy. Nagroda „Rozrachunek specjalny za rok
2014” jest formą podziękowania dla najbardziej aktywnych uczestników na rynkach rozliczanych przez IRGiT (Izba Rozliczeniowa Giełd
Towarowych S.A.).

UniCredit Up Award: Bank
Pekao S.A. zwycięzcą w kategorii
Produkty i Usługi
Bank Pekao S.A. został zwycięzcą konkursu UniCredit Up Award w kategorii
Produkty i Usługi (UniCredit Real-Life
Banking Achievements), która dedykowana jest przykładom najlepszych
rozwiązań produktowych oferowanych klientom całej Grupy UniCredit.
Nagrodzona została karta wielowalutowa Banku Pekao S.A.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: podmioty
maklerskie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. najlepsze
w rankingu biur i domów maklerskich w Ogólnopolskim
Badaniu Inwestorów SII 2015
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. i Dom Maklerski Pekao zostali
zwycięzcami rankingu biur i domów maklerskich w Ogólnopolskim
Badaniu Inwestorów przeprowadzonym przez Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych, zajmując odpowiednio pierwsze i drugie
miejsce. CDM Pekao został najwyżej oceniony w kategorii jakości
obsługi bezpośredniej oraz profesjonalizmu swoich pracowników,
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natomiast Dom Maklerski Pekao został najwyżej oceniony w kategorii
platforma informatyczna.

Nawigacja

Celem Ogólnopolskiego Badania Inwestorów jest określenie profilu
inwestora indywidualnego, a wyniki badania są kluczowe dla biur i domów maklerskich w zakresie dostosowania oferty do potrzeb, oczekiabypodejmowaniu
przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
wań i preferencji klientów przy
decyzji inwestycyjnych.
strzałek lub ikon w menu

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, która działa
od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Euroshareholders i Euroinvestors
oraz Światowej Federacji
Inwestorów
WFIC.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”: tytuł
Firmy Wysokiej Reputacji dla Pioneer Pekao TFI

drukuj

aby TFI
wyjść
z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj
klawisza ESCAPE
Pioneer Pekao
został
laureatem
X edycji
Premium
Brand
i zdobył
tytuł Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2015 w ogólnopolskim
badaniu opinii publicznej na grupie polskich konsumentów. Pioneer
Pekao TFI otrzymało to zaszczytne wyróżnienie już po raz trzeci. Ocenę
reputacji przeprowadzono w pięciu obszarach: referencje, atmosfera
medialna wokół marki, społeczne zaangażowanie, postrzeganie firmy
jako pracodawcy oraz firma jako partner biznesowy.

Laur Klienta 2015” dla
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Pekao TFI zajęło
I miejsce w XI edycji ogólnopolskiego plebiscytu popularności
„Laur Klienta 2015” w kategorii
„Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”. Laur przyznawany jest
firmom wytypowanym w badaniu, które zostało przeprowadzone za
pomocą sondaży telefonicznych.
Z uwagi na to, że Pioneer Pekao TFI S.A. został trzykrotnym laureatem
w badaniu, został również uhonorowany Laurem Klienta Grand Prix 2015.
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aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
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dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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drukuj
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Informacje dla inwestorów

Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu Banku

30

Nawigacja

Notowania oraz wycena rynkowa akcji Banku Pekao S.A.

31

Historia wypłaty dywidendy

32

Relacje inwestorskieaby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy 32

strzałek lub ikon w menu

Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A.

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

32

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Informacje dla inwestorów
Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu Banku
Nawigacja

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Banku wyniósł 262 470 034 zł i nie uległ zmianie do dnia przekazania raportu.
Kapitał zakładowy Banku dzielił się na 262 470 034 akcji następujących serii:
137 650 000
7 690 000
10 630 632
9 777 571
373 644
621 411
603 377
359 840
94 763 559

akcji serii
akcji serii
akcji serii
akcji serii
akcji serii
akcji serii
akcji serii
akcji serii
akcji serii

A
B
C
D
E
F
G
H
I

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
strzałek lub ikon w menu
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
na okaziciela o wartości nominalnej
1,00/ zł
każda
powiększ
pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie
istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych
z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia

związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz
w innych przepisach prawa.

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Banku:

LICZBA AKCJI
I GŁOSÓW NA WZ
NAZWA AKCJONARIUSZA

UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
I OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WZ

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU

LICZBA AKCJI
I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
I OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WZ

31 GRUDNIA 2015

LICZBA AKCJI
I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
I OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WZ

31 GRUDNIA 2014

UniCredit S.p.A.
Pozostali akcjonariusze (poniżej
5%)

131 497 488

50,10%

131 497 488

50,10%

131 497 488

50,10%

130 972 546

49,90%

130 972 546

49,90%

130 972 546

49,90%

Razem

262 470 034

100,00%

262 470 034

100,00%

262 470 034

100,00%

Głównym akcjonariuszem Banku od sierpnia 1999 roku pozostaje
UniCredit S.p.A. Na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadał on 50,10%
udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Banku, a pozostali akcjonariusze 49,90%. W związku
z tym, iż pozostali akcjonariusze indywidualnie nie przekraczają progu
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, nie podlegają obowiązkom informacyjnym w zakresie posiadania akcji.
Bank nie otrzymał żadnych zawiadomień dotyczących zmian
w strukturze akcjonariatu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca
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2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.
Grupą inwestorów finansowych o znaczącym zaangażowaniu w kapitale Banku są polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Zgodnie
z informacjami zawartymi w ich publicznie dostępnych sprawozdaniach finansowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,
OFE łącznie posiadały 13,8% akcji Banku.

SPIS TREŚCI
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ZAMKNIJ

Zaangażowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w akcje Banku Pekao S.A.:
LICZBA AKCJI
I GŁOSÓW NA WZ
NAZWA AKCJONARIUSZA

Aviva OFE Aviva BZ WBK
OFE PZU „Złota Jesień”
ING OFE
AXA OFE
OFE MetLife (*)
Aegon OFE
Allianz Polska OFE (**)
Generali OFE
Nordea OFE
PKO BP Bankowy OFE
OFE Pocztylion
Razem

Nawigacja

UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

31 GRUDNIA 2015

10 709 906
5 836 563
4 715 432
3 020 824
2 801 190
2 103 268
1 863 768
1 852 089
1 653 909
1 039 288
732 676
36 328 914

UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

LICZBA AKCJI
I GŁOSÓW NA WZ

31 GRUDNIA 2014

4,08%
11 620 872
4,43%
aby przeszukiwać
dokumentu użyj klawiszy
2,22%
5 641zawartość
651
2,05%
strzałek lub ikon
w menu
1,80%
5 464
868
2,08%
1,15%
2 873 652
1,09%
1,07%
3 307 948
1,26%
0,80% powiększ / pomniejsz
1 742 820
dopasuj do rozmiaru0,66%
ekranu
0,71%
1 824 961
0,70%
0,71%
2 212 642
0,84%
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
0,63%
1 685 090
0,64%
0,40%
2 199 597
0,84%
0,28%z opcji wyświetlania na797
022 ekranie użyj klawisza ESCAPE
0,30%
aby wyjść
pełnym
13,84%
39 371 123
15,00%

Źródło:Raporty OFE – roczne struktury aktywów Funduszy; cena zamknięcia akcji Banku Pekao S.A. z końca okresu.
(*) W dniu 12 września 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy otwartego funduszu emerytalnego Amplico na MetLife.
(**) Aktywa prezentowane łącznie dla Allianz Polska OFE oraz OFE Warta. W dniu 19 września 2014 roku nastąpiło przeniesienie aktywów OFE Warta do Allianz Polska OFE.

Notowania oraz wycena rynkowa akcji
Banku Pekao S.A.

Cena akcji Banku Pekao S.A. na koniec grudnia 2015 roku wyniosła
143,5 zł w porównaniu z 178,7 zł rok wcześniej. Obniżenie kursu
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2015-01-27

Przy średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym 363 tys.
akcji i rocznej sumie wartości obrotów akcjami Banku w wysokości
15,3 mld zł w 2015 roku, udział wartości obrotów akcjami Banku
Pekao S.A. w obrotach na GPW w Warszawie wyniósł 7,49%.

Zmiany cen akcji Banku Pekao S.A. i indeksu WIGBanki w 2015 roku.

2015-01-13

Kapitalizacja rynkowa Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła
37,7 mld zł, co czyniło Bank spółką o najwyższej kapitalizacji na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Duża płynność
i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład
wielu istotnych indeksów giełdowych, prowadzonych przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym w skład indeksu polskich dużych
spółek WIG20. Akcje Banku Pekao S.A. od 19 grudnia 2011 roku
wchodzą w skład indeksu CEERIUS Sustainability Index przy Giełdzie
Wiedeńskiej.

akcji Banku w 2015 roku spowodowane było przede wszystkim
zapowiedzią wprowadzenia zmian regulacyjnych, negatywnie wpływających na dochodowość sektora bankowego. Kurs Banku osiągnął
w 2015 roku dynamikę lepszą o 3,8 p.p. niż indeks WIGBanki.

2014-12-30

Akcje Banku Pekao S.A. są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie od czerwca 1998 roku i są jednym
z najbardziej płynnych instrumentów udziałowych w Polsce oraz
w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bank posiada również od
2000 roku program globalnych kwitów depozytowych tzw. GDR-ów
będących przedmiotem obrotu na giełdzie londyńskiej oraz na pozagiełdowym rynku OTC w USA.

WIG Banki
Bank Pekao S.A.
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Informacje dla inwestorów
Historia wypłaty dywidendy
Nawigacja

W 2015 roku Bank wypłacił dywidendę za rok 2014 w kwocie 10,00 zł
na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 7,0%.
Wypłaty dywidendy za lata 2003-2014:
DATA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dywidenda za rok (mln zł)
Kwota dywidendy na akcję (zł)

748
4,50

1 065
6,40

1 234
7,40

1 504
9,00

2 517
9,60

–
–

761
2,90

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
2014
w2012
menu 2013

2010
strzałek 2011
lub ikon

1 785
6,80

1 412
5,38

2 202
8,39

2 614
9,96

powiększ / pomniejsz

Relacje inwestorskie
Działalność Banku w zakresie relacji inwestorskich skoncentrowana
jest głównie na zapewnieniu przejrzystej i aktywnej komunikacji
z rynkiem poprzez czynną współpracę z inwestorami, analitykami
i agencjami ratingowymi, jak również na wykonywaniu obowiązków
informacyjnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Przedstawiciele Banku regularnie odbywają wiele spotkań z inwestorami w kraju i zagranicą oraz uczestniczą w większości regionalnych
i branżowych konferencji inwestorskich. Wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej Banku Pekao S.A. są co kwartał prezentowane w ramach
konferencji transmitowanych jednocześnie przez internet.
Wyniki Banku oraz jego działalność jest na bieżąco monitorowana
przez analityków reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje
finansowe. W 2015 roku 25 analityków opublikowało raporty i rekomendacje na temat Banku.
Działania, które podejmuje Bank w kontaktach z inwestorami mają
przede wszystkim na celu umożliwienie przeprowadzenia rzetelnej
oceny sytuacji finansowej Banku, jego pozycji rynkowej oraz skuteczności przyjętego modelu biznesowego z uwzględnieniem kondycji
finansowej sektora bankowego oraz sytuacji makroekonomicznej
w gospodarce krajowej i na rynkach międzynarodowych.
Istotne dla inwestorów informacje dostępne są na stronie internetowej
Banku, pod adresem: http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/. Bank publikuje raport roczny w wersji on-line dostępny
na stronie internetowej Banku, gdzie znajduje się również „Polityka
informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie
kontaktów z inwestorami, mediami i klientami”.
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dopasuj do rozmiaru ekranu

Oceny wiarygodności finansowej
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
Banku Pekao S.A.

zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Bank Pekao S.A. współpracuje z trzema wiodącymi agencjami
ratingowymi: Fitch Ratings, Standard and Poor’s Ratings Services oraz
Moody’s Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji
oceny przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych
umów, natomiast z agencją ratingową Moody’s Investors Service Bank
nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku oceny wiarygodności finansowej
Banku Pekao S.A. były następujące:
FITCH RATINGS

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

Ocena długookresowa (IDR)
Ocena krótkookresowa
Ocena viability
Ocena wsparcia
Perspektywa

AF2
a2
Stabilna

AF2
–
–
Stabilna

STANDARD AND POOR’S RATINGS
SERVICES

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

Ocena długookresowa
Ocena krótkookresowa
Ocena samodzielna (Stand-alone)
Perspektywa

BBB+
A-2
bbb+
Negatywna

AA-2
–
Pozytywna

(OCENY NIEZAMAWIANE PRZEZ BANK)

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

Długookresowa ocena depozytów
w walutach obcych

A2

A2

Prime-1
baa1

Prime-1
–

A1(cr)

–

Krótkookresowa ocena ryzyka
kredytowego kontrahenta

Prime-1(cr)

–

Perspektywa

Stabilna

Stabilna/
Negatywna (*)

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD.

Krótkookresowa ocena depozytów
Baseline Credit Assessment
Długookresowa ocena ryzyka
kredytowego kontrahenta

(*) Stabilna dla gospodarki kraju, a Negatywna dla sektora bankowego.
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2 625
10,00

SPIS TREŚCI

Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability przyznaną
przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną przyznaną przez
Standard and Poor’s Ratings Services oraz najwyższą ocenę Baseline
Credit Assessment oraz krótko- i długookresową ocenę ryzyka
kredytowego kontrahenta przyznane przez Moody’s Investors Service,
wśród banków ocenianych przez te agencje w Polsce.
W dniu 15 stycznia 2016 roku agencja Standard and Poor’s Ratings
Services („Standard & Poor’s”) dokonała obniżenia ocen ratingowych
Polski do następujących poziomów:
– Ocena długookresowa w walutach obcych z A- do BBB+,
– Ocena długo- i krótkookresowa w walucie krajowej – odpowiednio
do poziomu A- oraz A-2,
– Perspektywy ocen ratingowych Polski zarówno w walucie krajowej
jak i w walutach obcych zostały zmienione na Negatywne.
W dniu 19 stycznia 2016 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s
dokonała przeglądu i utrzymała oceny ratingowe Banku Pekao S.A. na
niezmienionym poziomie.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Listy zastawne emitowane przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.,
spółkę w 100% zależną od Banku Pekao S.A., posiadają rating „A”
przyznany przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings.
Jest to najlepsza ocena, jaką przyznano polskim papierom dłużnym,
wyemitowanym przez prywatną spółkę. W uzasadnieniu oceny
agencja wskazała na wysoki rating Pekao Banku Hipotecznego S.A.
na poziomie „A-”, regulacje prawne dotyczące rejestru zabezpieczenia
listów zastawnych oraz zadeklarowany przez Bank poziom nadwyżki
zabezpieczenia nad wolumenem wyemitowanych listów zastawnych.
Wysoka ocena listów oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. ma
możliwość emitowania papierów wartościowych o bardzo wysokim
poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków
na działalność kredytową.
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Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
Ważniejsze czynniki mające znaczący
wpływ na działalność i wyniki Grupy

Nawigacja

36

Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń
36
Zarządzanie ryzykami
36
Ryzyko kredytowe
37
Ryzyko płynności i ryzyko rynkowe
37
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Ryzyko operacyjne
39
strzałek lub ikon w menu
Ryzyko biznesowe
39
Ryzyko nieruchomości własnych
39
Ryzyko inwestycji finansowych
39
Ryzyko modelipowiększ / pomniejsz
39
dopasuj do rozmiaru ekranu
Ryzyko makroekonomiczne
40
Ryzyko reputacji
40
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Ryzyko
dźwigni
finansowej
40
Ryzyko działalności bancassurance
40
Ryzyko braku zgodności
40

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Pakiet CRR / CRD IV

40

Adekwatność kapitałowa

41

Bank Pekao S.A. na polskim rynku usług bankowych
Sieć dystrybucji
Obsługa klientów indywidualnych
Mikro i małe firmy
Klienci korporacyjni

42
42
42
45
47

Główne obszary działalności spółek Grupy
Działalność bankowa
Zarządzanie aktywami
Działalność leasingowa
Działalność faktoringowa
Doradztwo transakcyjne
Pozostałe usługi finansowe

49
49
50
50
50
50
50
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
Ważniejsze czynniki mające znaczący
wpływ na działalność i wyniki Grupy
Działalność Grupy w 2015 roku była w istotnym stopniu determinowana sytuacją makroekonomiczną w kraju jak i zagranicą oraz trendami
obserwowanymi w sektorze bankowym.
Polska gospodarka, pomimo trudnego otoczenia zewnętrznego,
kontynuowała trend wzrostowy. Tempo wzrostu PKB przyspieszyło do
poziomu 3,6%, wobec 3,3% w 2014 roku przy utrzymującej się deflacji. Głównym motorem wzrostu pozostawała konsumpcja prywatna
wsparta wysokim poziomem inwestycji oraz pozytywną kontrybucją
eksportu netto, pomimo trudnej sytuacji na Ukrainie, rosyjskiego
embarga na polską żywność oraz spowolnienia w Chinach, głównej
gospodarce rynków wschodzących.
Rada Polityki Pieniężnej, podążając za decyzjami kluczowych banków
centralnych, które luzowały politykę monetarną oraz w związku
z utrzymującą się deflacją, zdecydowała się w marcu obniżyć stopy
o 50 p.b. do rekordowo niskiego poziomu. Stopa referencyjna została
obniżona do 1,5%, a stopa lombardowa do 2,5%, co miało negatywny
wpływ na wysokość marży odsetkowej oraz wynik odsetkowy sektora
bankowego.
Ożywienie gospodarcze w warunkach historycznie niskich stóp procentowych sprzyjało wzrostowi aktywności kredytowej. Wzrost kredytów gospodarstw domowych przyspieszył do poziomu 6,6% r/r wobec
5,5% r/r w roku ubiegłym. Dynamika została częściowo zniekształcona przez istotną aprecjację franka szwajcarskiego. Dwucyfrowemu
wzrostowi sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych sprzyjały
niskie stopy procentowe oraz postępująca poprawa sytuacji na rynku
pracy. Popyt na kredyt korporacyjny pozostawał wysoki w związku
z poprawą koniunktury gospodarczej, wysokiemu wykorzystaniu mocy
produkcyjnych oraz realizacją inwestycji. Akcję kredytową dla małych
i średnich przedsiębiorstw wspierał rządowy program COSME, dzięki
gwarancjom BGK. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw był zbliżony do
poziomu z roku ubiegłego i wyniósł 8,8% r/r.
Wzrost depozytów gospodarstw domowych przyspieszył i wyniósł
9,2% r/r, wobec 8,8% r/r w roku ubiegłym. Zainteresowanie alternatywnymi formami lokowania środków, w tym funduszami inwestycyjnymi, wciąż pozostawało małe. Duża niepewność na rynku giełdowym
spowodowana rosnącym ryzykiem geopolitycznym, spadającymi
cenami surowców oraz rosnącą ingerencją polityków w niektóre
sektory gospodarki nie sprzyjały zachowaniu indeksów giełdowych ani
popytowi na produkty inwestycyjne. Wzrost portfela depozytów przedsiębiorstw był na poziomie 10,4% r/r, wobec 9,4% r/r w roku 2014,
w związku z dobrymi wynikami finansowymi przedsiębiorstw.
Dobra koniunktura w gospodarce nie przełożyła się na wzrost wyników
w sektorze bankowym w efekcie obniżenia stóp procentowych oraz
wprowadzenia dodatkowych obciążeń dla sektora. Bankowy Fundusz
Gwarancyjny prawie dwukrotnie podwyższył stawkę opłat na rok
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2015, do poziomu 23,9 p.b. Zmianie uległa również stawka interchange, która została obniżona do poziomu 20-30 p.b.

Nawigacja

Dodatkowo, w związku z uruchomieniem Funduszu Wsparcia
Kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują
się w trudnej sytuacji finansowej, banki zostały zobligowane do jego
abyzł.przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
sfinansowania kwotą 600 mln
Wkład banków
w finansowaniu
w menuhipotecznych
funduszu zależy od udziałówstrzałek
bankówlubwikon
kredytach
przeterminowanych powyżej 90 dni.
Dodatkowo, w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie,
banki poniosły około
2 mld zł
dodatkowych kosztów celem zapewnienia wypłat depozytów gwarantowanych klientom
tego banku.
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
W związku ze styczniową decyzją Szwajcarskiego Banku Centralnego
aby wyjść z kursu
opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyjCHF
klawisza ESCAPE
dotyczącą uwolnienia
franka w stosunku
do EUR,
kurs
znacząco umocnił się w stosunku do złotówki, co spowodowało pogorszenie sytuacji klientów detalicznych posiadających kredyty hipoteczne w tej walucie. W efekcie banki posiadające znaczące portfele
kredytów hipotecznych w CHF zostały zobligowane do przygotowania
pakietów pomocowych dla klientów oraz utrzymywania wyższych,
indywidualnie ustalonych buforów kapitałowych.
Wymogi kapitałowe dla sektora bankowego, w związku z implementacją regulacji unijnych, uległy zaostrzeniu. W listopadzie Komisja
Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o podwyższeniu buforów kapitałowych. Łączny współczynnik wypłacalności TCR został podwyższony
z 12% do 13,25%, natomiast podstawowy współczynnik wypłacalności CT1 z 9% do 10,25%.
Konkurencja w sektorze pozostała na wysokim poziomie, szczególnie
w najbardziej atrakcyjnych obszarach, co powodowało dodatkową
presję na marże.
Banki kontynuowały inwestycje w innowacyjne rozwiązania oraz nowe
technologie, w tym zdalne kanały kontaktu, w szczególności w bankowość internetową i mobilną oraz płatności mobilne.
Sprzyjająca koniunktura gospodarcza oraz poprawa sytuacji na
rynku pracy wspierała jakość aktywów, która ulegała systematycznej
poprawie.

Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń
Zarządzanie ryzykami
Efektywne zarządzanie ryzykami jest warunkiem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa funduszy powierzonych Grupie i osiągania trwałego, zrównoważonego wzrostu zysków.
Główne rodzaje ryzyka, istotne dla Grupy obejmują: ryzyko kredytowe,
ryzyko płynności, ryzyko rynkowe i ryzyko operacyjne. Ponadto Grupa
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rozpoznaje: ryzyko biznesowe, ryzyko nieruchomości własnych, ryzyko
inwestycji finansowych, ryzyko modeli, ryzyko makroekonomiczne,
ryzyko reputacji, ryzyko braku zgodności, ryzyko dźwigni finansowej
oraz ryzyko działalności bancassurance.
Zarządzanie ryzykami ma całościowy i skonsolidowany charakter.
Obejmuje wszystkie jednostki Banku oraz spółki zależne. Ryzyka są
monitorowane i kontrolowane w odniesieniu do dochodowości i kapitału niezbędnego do ich ponoszenia.
Zarząd jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów strategicznych
zarządzania ryzykami. Nadzór nad zgodnością polityki Grupy w zakresie podejmowania różnych rodzajów ryzyka ze strategią i planem
finansowym sprawuje Rada Nadzorcza. W zarządzaniu ryzykiem
kredytowym ważną rolę pełni Komitet Kredytowy, w zarządzaniu
ryzykiem rynkowym i płynności Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka
oraz Komitet Ryzyka Rynkowego i Płynności, a w zarządzaniu ryzykiem
operacyjnym – Komitet Ryzyka Operacyjnego.
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i zewnętrzne normy ostrożnościowe uwzględniają kredyty, pożyczki
i gwarancje, a także transakcje pochodne i instrumenty dłużne.
Nawigacja
Ochronę
jakości portfela kredytowego wzmacniają jego okresowe
przeglądy oraz bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów
i kondycji finansowej klientów.
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyjprace
klawiszy
W ramach współpracy
z Grupą UniCredit,
Bank
kontynuuje
nad
strzałek
lub ikon
w menu w kierunku poprawy jego
stałą racjonalizacją
procesu
kredytowania
efektywności i bezpieczeństwa. Doskonalone są w szczególności
procedury i narzędzia pomiaru oraz monitorowania ryzyka.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Limity koncentracji
ryzyka kredytowego

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe zaangażowanie banku wobec jednego przesuń
podmiotu(klawisz
lub podmiotów
powiązanych
drukuj
H, przytrzymaj
spację) kapitałowo
zaznaczlub organizacyjnie nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku. W 2015
roku limity maksymalnego zaangażowania określone w ustawie Prawo
aby wyjść nie
z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
bankowe
zostały
przekroczone.

Koncentracja sektorowa
Zasady zarządzania każdym z rodzajów ryzyka są określone wewnętrznymi procedurami oraz założeniami polityki kredytowej, polityki
inwestycyjnej oraz strategii i polityki ryzyka operacyjnego akceptowanymi corocznie przez Zarząd i zatwierdzanymi przez Radę Nadzorczą.
Szczegółowe raporty dotyczące ryzyka kredytowego, ryzyka płynności, ryzyka rynkowego oraz ryzyka operacyjnego są przedstawiane
Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
Poniżej zostały omówione zasady i instrumenty zarządzania poszczególnymi ryzykami. Dane dotyczące kształtowania się ekspozycji na ryzyko zostały zawarte w Nocie Objaśniającej nr 6 do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.

Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem kredytowym i utrzymanie tego ryzyka na bezpiecznym poziomie ma zasadnicze znaczenie dla wyników prowadzonej działalności. Minimalizacji ryzyka kredytowego służą obowiązujące
procedury, w szczególności dotyczące zasad oceny ryzyka transakcji,
ustanawiania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz należności
leasingowych, uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych oraz
ograniczenia kredytowania niektórych rodzajów działalności.
Działalność kredytowa jest limitowana, zarówno zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów Prawa bankowego, jak i wewnętrznych norm ustalanych przez Bank, do których w szczególności należą
wskaźniki koncentracji zaangażowania kredytowego dla określonych
sektorów gospodarki, wskaźnik udziału dużych zaangażowań w portfelu kredytowym oraz limity zaangażowania na poszczególne kraje,
banki zagraniczne i krajowe instytucje finansowe.
Uprawnienia do podejmowania decyzji kredytowych, ograniczenia
kredytowania niektórych obszarów działalności oraz wewnętrzne

Ograniczeniu ryzyka kredytowego związanego z nadmierną koncentracją sektorową służy system kształtowania sektorowej struktury
zaangażowania. Obejmuje on ustalanie wskaźników koncentracji
sektorowej, monitorowanie portfela kredytowego oraz procedury
wymiany informacji. System ten dotyczy zaangażowania kredytowego
w poszczególne rodzaje działalności gospodarczej sklasyfikowane
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Wskaźniki koncentracji ustalane są w oparciu o obecny poziom zaangażowania Banku w dany sektor oraz ocenę ryzyka danego sektora.
Okresowe porównywanie zaangażowania Banku z obowiązującymi
wskaźnikami koncentracji pozwala na bieżącą identyfikację sektorów,
w których może wystąpić nadmierna koncentracja ryzyka. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji dokonywana jest analiza obejmująca
ocenę kondycji ekonomicznej sektora z uwzględnieniem zarówno
dotychczasowych jak i prognozowanych trendów oraz ocenę jakości
zaangażowania w sektorze. Działania te pozwalają na formułowanie
polityki Banku ograniczającej ryzyko sektorowe oraz bieżące jej dostosowywanie do zmieniających się warunków.

Ryzyko płynności i ryzyko rynkowe
Zarządzanie ryzykiem płynności i rynkowym stanowi istotny element
polityki zarządzania aktywami i pasywami Grupy Kapitałowej Banku
Pekao S.A. i ma na celu optymalizację struktury bilansu i pozycji pozabilansowych przy uwzględnieniu założonej relacji ryzyka do dochodu
oraz kompleksowe ujęcie wpływu różnych rodzajów ryzyka, które
Grupa podejmuje w swojej działalności biznesowej.
Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka wspiera Zarząd poprzez
doradzanie i rekomendowanie stosownych działań mających na celu
realizację polityki Zarządu. Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka jest
odpowiedzialny, między innymi, za zarządzanie ryzykiem strukturalnym bilansu Grupy, wynikającym z niedopasowania pozycji
aktywów i pasywów z perspektywy płynności, stopy procentowej,
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

kursu walutowego oraz innych aspektów ryzyka rynkowego i ryzyka
płynności. Monitoruje też i kontroluje adekwatność kapitałową
oraz poziom ryzyka płynności i ryzyka rynkowego w odniesieniu
do zewnętrznych limitów ustalanych przez władze nadzorcze oraz
wewnętrznych limitów Grupy. Komitet Ryzyka Rynkowego i Płynności
wspiera i pełni funkcję doradczą dla Komitetu Aktywów, Pasywów
i Ryzyka oraz Zarządu w zakresie bieżącego monitorowania ryzyka
płynności oraz ryzyka rynkowego.
Organizacja procesu zarządzania ryzykiem płynności i rynkowym
bazuje na trójstopniowym systemie kontroli zgodnym z najlepszymi
międzynarodowymi praktykami bankowymi i rekomendacjami nadzoru
bankowego. Proces zarządzania ryzykiem rynkowym oraz procedury
go regulujące uwzględniają podział na księgę handlową i bankową.

Ryzyko płynności
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie i utrzymywanie zdolności Grupy do wywiązywania się zarówno z bieżących jak
i z przyszłych planowanych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów
pozyskania płynności, zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej
oraz określanie rozwiązań możliwych do wykorzystania w sytuacji
kryzysowej, w przypadku jej ewentualnego wystąpienia.

i w sytuacji znacznego pogorszenia się stanu płynności finansowej
Grupy. Polityka zarządzania płynnością w sytuacji awaryjnej odnoNawigacja
sząca się do
sytuacji pogorszenia się stanu płynności uwzględnia
dzienne monitorowanie systemowych i specyficznych wskaźników ostrzegawczych, oraz cztery stopnie zagrożenia płynności
w zależności od poziomu wskaźników ostrzegawczych, sytuacji
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
wewnętrznej i sytuacji rynkowej.
Określa również
źródła
pokrycia
ikon w menuW dokumencie
przewidywanego wypływu strzałek
środkówlubpieniężnych.
tym określone zostały również procedury monitorowania stanów
płynności, procedury działań awaryjnych oraz struktury organizacyjne zespołów zadaniowych przywracających płynność oraz
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
zakres odpowiedzialności kierownictwa za podejmowanie niezbędnych decyzji związanych z przywróceniem wymaganego poziomu
płynności finansowej.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Integralną częścią procesu monitorowania płynności Grupy w warunabynawyjść
z opcji
wyświetlaniaoraz
na pełnym
użyj klawisza
kach kryzysu
rynkach
finansowych
kryzysuekranie
wywołanego
przez ESCAPE
czynniki wewnętrzne jest scenariuszowa analiza warunków skrajnych
obejmująca Bank i wybrane Spółki zależne.

Ryzyko rynkowe
W prowadzonej działalności Grupa jest narażona na ryzyko rynkowe,
którego źródłem są zmiany parametrów rynkowych.

Grupa inwestuje wolne środki głównie w papiery wartościowe
rządu polskiego, które charakteryzują się wysokim poziomem
płynności. Dzięki możliwości szybkiej sprzedaży lub postawienia
w zastaw tych instrumentów, stanowią one również regularnie
monitorowany zapas płynności Grupy, pozwalający przetrwać
ewentualne sytuacje kryzysowe.

Ryzyko rynkowe to ryzyko obniżenia wyniku finansowego lub kapitału
Grupy na skutek zmian rynkowych. Podstawowymi czynnikami ryzyka
rynkowego są: stopy procentowe, kursy walutowe, ceny kapitałowych
papierów wartościowych oraz ceny towarów.

W trybie bieżącym monitorowana jest płynność śróddzienna, obejmująca stan aktywów możliwych do upłynnienia natychmiast. W trybie
dziennym monitorowana jest płynność krótkoterminowa (operacyjna), obejmująca operacje na rynkach finansowych oraz wielkość
dostępnego zapasu płynnych, rynkowych lub zastawianych w bankach
centralnych papierów wartościowych. Ponadto w trybie miesięcznym
monitorowana jest płynność strukturalna obejmująca całe spektrum
czasowe bilansu Grupy, w tym płynność długoterminowa.

Ze względu na podejmowanie ryzyka rynkowego, w Grupie funkcjonuje system zarządzania ryzykiem rynkowym, stanowiący strukturalno-organizacyjne i metodologiczne ramy proceduralne mające
na celu utrzymanie struktury bilansu i pozabilansu, w zgodzie
z zakładanymi celami strategicznymi. Głównym celem strategii
zarządzania ryzykiem rynkowym jest optymalizowanie wyników
finansowych w taki sposób, by realizowane były cele Grupy, przy
jednoczesnym utrzymaniu ekspozycji na ryzyko rynkowe w ramach
apetytu na ryzyko określonego przez limity zatwierdzone przez
Zarząd i Radę Nadzorczą.

W ramach zarządzania płynnością finansową procesowi monitorowania, limitowania, kontrolowania i sprawozdawania kierownictwu
podlega szereg wskaźników płynności w podziale na złote oraz główne
waluty obce, jak również na wielkości zagregowane. I tak, zgodnie
z rekomendacjami nadzoru finansowego, Grupa między innymi
wprowadziła wewnętrzne wskaźniki płynności określające relację
urealnionych zapadalnych aktywów do urealnionych wymagalnych pasywów w terminie do jednego miesiąca i do jednego roku, jak również
wskaźniki pokrycia określające relacje urealnionych wymagalnych
pasywów do urealnionych zapadalnych aktywów powyżej jednego,
dwóch, trzech, czterech i pięciu lat dla bilansu ogółem, walut obcych
ogółem oraz poszczególnych walut.
Grupa posiada procedury awaryjnego postępowania zarówno
w przypadku wzrostu poziomu ryzyka płynności na rynku, jak
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Ryzyko rynkowe księgi handlowej
Zarządzając ryzykiem rynkowym księgi handlowej Grupa dąży do
optymalizowania wyników finansowych oraz jakości obsługi klientów
przestrzegając limitów zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Głównym narzędziem pomiaru ryzyka rynkowego księgi handlowej
jest model wartości zagrożonej (VaR). Wartość ta odzwierciedla
poziom jednodniowej straty, która może się zrealizować z prawdopodobieństwem nie większym niż 1%. Wartość miary VaR wyznaczana
jest metodą symulacji historycznej na podstawie 2-letniej historii
obserwacji dynamiki czynników ryzyka rynkowego. Model poddawany
jest bieżącej statystycznej weryfikacji poprzez porównanie wartości
VaR do rzeczywistych i rewaluacyjnych wyników. Analizy za 2015 rok
potwierdzają adekwatność stosowanego modelu.

SPIS TREŚCI

Dodatkowymi narzędziami pomiaru ryzyka rynkowego księgi handlowej są miary wrażliwości, bieżące monitorowanie wyniku ekonomicznego oraz testy warunków skrajnych.
Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
Zarządzając ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej
Grupa kieruje się celem maksymalizowania wartości
ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku
odsetkowego w ramach przyjętych limitów. Pozycja finansowa
Grupy w odniesieniu do zmieniających się stóp procentowych
monitorowana jest poprzez lukę stopy procentowej (lukę
przeszacowania), analizę wartości zagrożonej VaR, analizy
symulacyjne i testów warunków skrajnych.
Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe jest zarządzane łącznie dla księgi handlowej i bankowej. Celem zarządzania ryzykiem kursu walutowego jest kształtowanie profilu walutowego pozycji bilansowych i pozabilansowych tak,
aby pozostawał on w ramach zewnętrznych i wewnętrznych limitów.
Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe mierzona jest przy zastosowaniu modelu wartości zagrożonej VaR.

Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne to ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub
zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub zdarzeń
zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne.
Ryzyko biznesowe, strategiczne i ryzyko reputacji są odrębnymi
kategoriami ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym bazuje na procedurach wewnętrznych, które są zgodne z Prawem bankowym,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r, Rekomendacją M, a także
standardami Grupy UniCredit. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
obejmuje: identyfikację, ocenę, monitorowanie, przeciwdziałanie
oraz raportowanie. Identyfikacja i ocena ryzyka operacyjnego
polega na analizie czynników wewnętrznych, jak również czynników zewnętrznych mogących mieć istotny wpływ na osiągniecie
celów Grupy. Głównymi narzędziami stosowanymi w identyfikacji
i ocenie ryzyka operacyjnego są: wewnętrzne zdarzenia operacyjne, zewnętrzne zdarzenia operacyjne, kluczowe wskaźniki
ryzyka, analiza scenariuszy oraz samoocena ryzyka. Do pomiaru
ryzyka operacyjnego Banku jest także stosowana zaawansowana
metoda pomiaru ryzyka (AMA). Metoda ta jest również stosowana do wyliczania wymogu kapitałowego dla celów adekwatności
kapitałowej. Działania monitorujące prowadzone są na trzech
poziomach kontroli: kontrola operacyjna (wszyscy pracownicy),
kontrola zarządzania ryzykiem (Departament Zarządzania Ryzykiem
Finansowym i Operacyjnym) i audyt wewnętrzny (Departament
Audytu Wewnętrznego). Przeciwdziałanie ryzyku operacyjnemu
obejmuje m.in. system kontroli wewnętrznej, działania zabezpieczające, plany utrzymania ciągłości działania, plany awaryjne oraz
ochronę ubezpieczeniową.
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Ryzyko biznesowe

Nawigacja
Ryzyko
biznesowe definiuje się jako niekorzystne,
niespodziewane zmiany w wolumenie działalności i/lub
poziomie marż, które nie są spowodowane ryzykiem kredytowym,
rynkowym ani operacyjnym. Elementem ryzyka biznesowego
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyjwklawiszy
jest ryzyko strategiczne,
czyli ryzyko
poniesienia
strat
wyniku
strzałek lub
ikon w
decyzji lub radykalnych
zmian
w menu
otoczeniu biznesowym,
niewłaściwej realizacji decyzji, braku reakcji na zmiany
w otoczeniu biznesowym, na przykład zmianę trendu
w cyklu ekonomicznym.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

W pomiarze ryzyka biznesowego wykorzystywana jest koncepcja EaR
(ang. przesuń
Earnings(klawisz
at RiskH,– przytrzymaj
wynik narażony
na ryzyko).
Koncepcja tadrukuj
spację)
zaznacz
pozwala na oszacowanie ryzyka wystąpienia nieoczekiwanego negatywnego odchylenia zrealizowanego wyniku finansowego od poziomu
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
założonego
w planie
finansowym.

Ryzyko nieruchomości własnych
Ryzyko nieruchomości własnych definiuje się jako potencjalne straty
wynikające z rynkowych fluktuacji wartości portfela składającego się
z nieruchomości Grupy. Ryzyko nieruchomości nie obejmuje nieruchomości przejętych jako zabezpieczenie.
Ryzyko nieruchomości własnych jest kwantyfikowane przy zastosowaniu modelu wartości zagrożonej (VaR) oraz metody standardowej
wyznaczania wymogów kapitałowych.

Ryzyko inwestycji finansowych
Ryzyko inwestycji finansowych zdefiniowane jest jako nieoczekiwane,
niekorzystne zmiany wartości zaangażowań kapitałowych (w akcje
i udziały) w podmioty nie należące do Grupy.
Ryzyko inwestycji finansowych szacowane jest w oparciu o metodę
wartości zagrożonej (VaR).

Ryzyko modeli
Ryzyko modeli definiuje się jako ryzyko wdrożenia nieprawidłowo
zbudowanych (zdefiniowanych) modeli, niewłaściwego zastosowania
modeli lub braku niezbędnej ich aktualizacji. Jest to również ryzyko
nienależytej kontroli i monitoringu w trakcie funkcjonowania modelu.
Ryzyko modeli obejmuje ryzyko danych, założeń, metodologiczne oraz
administrowania modelami.
Ryzyko modeli oceniane jest jakościowo na podstawie
analizy wykorzystywanych danych, założeń, metodologii, itp.
Dodatkowym elementem oceny ryzyka modeli są analizy
scenariuszowe pozwalające na ocenę wpływu potencjalnych
nieprawidłowości w modelu na jego wyniki. Na podstawie
zagregowanych wyników wyznaczany jest bufor kapitałowy na
pokrycie ryzyka modeli.
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
Ryzyko makroekonomiczne
Ryzyko makroekonomiczne (nazywane też ryzykiem zmian warunków
makroekonomicznych) definiowane jest jako ryzyko zmian otoczenia
makroekonomicznego, które może mieć wpływ na przyszłe wymogi
kapitałowe bądź poziom funduszy własnych.
Oszacowanie bufora kapitałowego na pokrycie ryzyka makroekonomicznego dokonywane jest na podstawie analizy wpływu scenariusza
spowolnienia gospodarczego na kapitał ekonomiczny.

Ryzyko reputacji
Ryzyko reputacji jest to obecne lub przewidywane ryzyko dla przychodów i kapitału wynikające z negatywnego odbioru wizerunku instytucji
finansowej przez klientów, kontrahentów, akcjonariuszy/inwestorów
lub regulatorów. Jest to ryzyko trudno mierzalne i podlega ocenie jakościowej. Budując swoją reputację Grupa podejmuje starania mające
na celu stałe rozwijanie relacji z interesariuszami.

Ryzyko dźwigni finansowej
Ryzyko dźwigni finansowej jest to ryzyko nadmiernego wzrostu
ekspozycji kredytowych w stosunku do funduszy własnych (Tier I).
W przypadku kryzysu finansowego, któremu towarzyszy duża zmienność cen aktywów, wysoka dźwignia finansowa może spowodować
problemy płynnościowe lub straty. Ryzyko to jest ograniczane poprzez
odpowiednie, zrównoważone zarządzanie aktywami i pasywami.

Ryzyko działalności bancassurance
Ryzyko działalności bancassurance jest definiowane jako ryzyko
wynikające z działalności związanej z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych. Ryzyko podlega ocenie jakościowej, zabezpieczane
jest potencjalnym pokryciem kapitałem w obrębie innych typów ryzyk
(ryzyko kredytowe i operacyjne).

Ryzyko braku zgodności
Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest zapewnienie zgodności
działań Banku i jego pracowników z obowiązującymi normami, a w szczególności z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku, zaleceniami organów nadzoru i organów kontrolnych, standardami dobrych praktyk
i normami etycznymi oraz standardami Grupy UniCredit.
Polityka Zgodności Banku Pekao S.A. ustanawia spójne dla wszystkich
szczebli organizacyjnych Banku założenia w zakresie procesu zarządzania
ryzykiem braku zgodności, jak również programu zgodności, obejmującego m.in.: identyfikowanie, ocenę, kontrolę, monitorowanie i raportowanie
w zakresie tego ryzyka. Polityka definiuje również podstawowe zasady
postępowania Banku oraz jego pracowników w tym obszarze.
Wprowadzenie i stosowanie standardów w zakresie ryzyka braku
zgodności pełni istotną rolę w kreowaniu wartości firmy, wzmacnianiu
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i ochronie dobrego imienia Banku oraz we wzmacnianiu zaufania
publicznego do działalności Banku i jego pozycji.

Nawigacja

Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności prowadzony jest na
trzech odrębnych poziomach:
– kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności,
abysprawowanej
przeszukiwaćprzez
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
– funkcji zarządzania ryzykami,
dedykowane
jednoststrzałek lub ikonwwdziałalność
menu
ki organizacyjne Banku niezaangażowane
biznesową,
– audytu wewnętrznego, odpowiedzialnego za dokonywanie niezależnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz
monitorowanie działań pokontrolnych.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Za koordynację działań Banku w zakresie zarządzania ryzykiem
braku zgodnościprzesuń
odpowiada
Departament
Zgodności.
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację) Do zadań
zaznacz
Departamentu należy identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie
ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa,
wyjść z opcji wyświetlania
na rynkowymi
pełnym ekranie
klawisza ESCAPE
regulacjamiaby
wewnętrznymi
i standardami
orazużyj
przedstawianie raportów w tym zakresie, jak również wykonywanie zadań
dotyczących przeciwdziałania wykorzystywania działalności Banku
dla celów mających związek z procederem prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu.
Bank stosuje dedykowaną metodologię szacowania ryzyka braku zgodności (CRA) oraz przeprowadza kontrole zgodności drugiego poziomu,
które umożliwiają ocenę zgodności i efektywności wybranych procesów
z kluczowymi wymogami prawnymi związanymi z prowadzeniem działalności bankowej. Szacowanie ryzyka braku zgodności oraz kontrole
zgodności drugiego poziomu przyczyniają się do usprawnienia systemu
kontroli wewnętrznej w Banku oraz w konsekwencji, do ograniczania
ryzyka braku zgodności związanej z jego działalnością.

Pakiet CRR / CRD IV
W 2013 roku Parlament Europejski przyjął pakiet regulacji CRR/CRD
IV, składający się z następujących regulacji:
– Rozporządzenie 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,
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 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, zmieniająca
dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz
2006/49/WE.
Rozporządzenie 575/2013 weszło w życie od 1 stycznia 2014 roku,
natomiast Dyrektywa została wprowadzona przez Ustawę z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.
Bank dokonał odpowiednich dostosowań do zmian w zasadach wyliczania wymogów kapitałowych oraz funduszy własnych wynikających
z wprowadzenia wyżej wymienionych regulacji europejskich.

SPIS TREŚCI

Adekwatność kapitałowa
Podstawowymi miarami stosowanymi do pomiaru adekwatności
kapitałowej są współczynniki kapitałowe wyliczane zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku 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, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012
wraz z późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi Rozporządzeniami
Wykonawczymi, bądź Delegowanymi wydanymi przez Komisję (UE).
Współczynniki kapitałowe, wymogi kapitałowe oraz fundusze własne
zostały policzone zgodnie z ww. Rozporządzeniem przy zastosowaniu
opcji narodowych zdefiniowanych w Ustawie Prawo Bankowe art.
171a oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Dotyczy
to w szczególności wag ryzyka dla należności zabezpieczonych

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

hipotecznie oraz szeregu wskaźników regulujących sposób wyliczania funduszy własnych.

Nawigacja

Minimalna wartość łącznego współczynnika kapitałowego wymagana
przez prawo nie może być niższa niż 8%, natomiast zgodnie z rekomendacją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz KNF
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentunaużyj
klawiszy
łączny współczynnik
kapitałowy powinien
pozostawać
poziomie
ikon w menukapitału Tier I na poziomie
nie mniejszym niżstrzałek
12%, alubwspółczynnik
nie mniejszym niż 9%. Od 2016 roku zalecane przez KNF minimalne poziomy współczynników kapitałowych wzrosły do poziomów
13,25% dla łącznego współczynnika kapitałowego oraz 10,25% dla
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
współczynnika kapitału Tier I. Na koniec grudnia 2015 roku łączny
współczynnik kapitałowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wyniósł
17,7%przesuń
i był ponad
dwukrotnie
wyższy
od minimalnej
wartości współdrukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
czynnika wymaganej przez prawo oraz znacznie wyższy od poziomu
rekomendowanego przez EBA oraz KNF.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wg stanu na dzień
31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku, zgodne z obowiązującymi na te dni regulacjami.
(tys. zł)
WYMÓG KAPITAŁOWY

31.12.2015

31.12.2014

Ryzyko kredytowe
Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań
Ryzyko rynkowe
Ryzyko kontrahenta wraz z CVA
Ryzyko operacyjne
Całkowity wymóg kapitałowy

8 202 427
0
63 578
325 240
564 787
9 156 032

7 937 365
0
192 563
442 446
705 781
9 278 155

FUNDUSZE WŁASNE
Kapitał podstawowy Tier I
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego

20 209 595
20 209 595

20 063 716
20 063 716

17,7%
17,7%

17,3%
17,3%

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)
Łączny współczynnik kapitałowy (%)

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2015 roku
w porównaniu do grudnia 2014 roku jest wyższy o 0,4 p.p.
Całkowity wymóg kapitałowy zmniejszył się w tym okresie o 1,3%,
a fundusze własne wzrosły o 0,7%.
Całkowity wymóg kapitałowy obniżył się w 2015 roku, w związku
z niższymi wymogami z tytułu ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego,
oraz ryzyka kontrahenta pomimo wzrostu wymogu z tytułu ryzyka
kredytowego.

Wzmocnienie bazy kapitałowej Banku w 2015 roku jest efektem innej
wartości niezrealizowanych zysków i strat na instrumentach dłużnych
i kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży jakie
można zaliczyć do funduszy własnych pomiędzy latami 2014 i 2015
oraz decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A.
o przeznaczeniu 37,6 mln zł zysku netto Banku za 2014 rok
na zwiększenie funduszy własnych.
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S. A. na polskim rynku
usług bankowych
Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów
indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność
głównie w Polsce. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. obejmuje
instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania
aktywami, funduszy emerytalnych, usług maklerskich, doradztwa
transakcyjnego, leasingu i faktoringu.

Sieć dystrybucji
Bank udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji z najdogodniejszym rozmieszczeniem placówek i bankomatów w całym kraju.
31.12.2015

31.12.2014

975
1 759

1 034
1 825

Liczba placówek
Liczba własnych bankomatów

Klienci Banku mogą również wypłacać gotówkę bez prowizji z europejskiej sieci bankomatów Grupy UniCredit.
Na koniec grudnia 2015 roku Bank prowadził 5 314,4 tys. złotowych
rachunków bieżących, 309,9 tys. rachunków kredytów hipotecznych
oraz 576,0 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych.
(tys.)
Liczba złotowych rachunków bieżących (*)
w tym pakiety
Liczba rachunków kredytów hipotecznych (**)
w tym złotowych
Liczba rachunków kredytów
konsumpcyjnych (***)

31.12.2015

31.12.2014

5 314,4
3 961,1
309,9
273,8

5 214,3
3 873,8
287,9
249,7

576,0

593,8

(*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart przedpłaconych (prepaid).
(**) Rachunki klientów detalicznych.
(***) Pożyczka Ekspresowa.

Obsługa klientów indywidualnych
W 2015 roku Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizował strategię
wzrostu w segmencie klienta detalicznego obsługując klientów indywidualnych oraz mikro i małe firmy.
Łączna wartość nowych kluczowych kredytów (Pożyczka Ekspresowa,
kredyty mieszkaniowe) udzielonych klientom indywidualnym wyniosła
około 14 mld zł i była wyższa o 12% w porównaniu do 2014 roku.
Wartość depozytów detalicznych złożonych w Banku wzrosła o kwotę
8,0 mld zł, co przełożyło się na wzrost salda depozytów detalicznych
ogółem o 14,7% w porównaniu do stanu na 2014 roku.
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Bank Pekao S.A. jest jednym z liderów usług płatniczych w Polsce.
W 2015 roku Bank umocnił swoją pozycję w tym obszarze wydając
Nawigacja
klientom 614
tys. nowych kart debetowych i kredytowych, dzięki
czemu odnotował dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do 2014
roku. W 2015 roku oferta Banku została rozszerzona o nowe karty
płatnicze z innowacyjnymi funkcjonalnościami: karty wielowalutowe,
aby przeszukiwać
zawartośćwdokumentu
kartę kredytową Flexia z możliwością
spłaty zakupów
ratach orazużyj klawiszy
lub ikon w menu
elektroniczną wielofunkcyjnąstrzałek
kartę studencką
z funkcją płatniczą.
W 2015 roku liczba klientów z dostępem do bankowości mobilnej
przekroczyła 1 milion, a liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej
/ pomniejsz
do rozmiaru ekranu
wzrosła ponad dwukrotnie.powiększ
W zakresie
systemu płatnościdopasuj
mobilnych
PeoPay Bank koncentrował się na popularyzacji wśród klientów płatności zbliżeniowych
w oparciu
o technologię
HCE,
którą Bank wdrożył
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
w 2014 roku jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie.
Drugim ważnym obszarem rozwoju płatności mobilnych PeoPay było
wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym gdzie
ekranie
użyj zastoklawisza ESCAPE
zwiększanieaby
sieci
akceptacji
na rynku e-commerce,
dzięki
sowaniu QR kodów w procesie autoryzacji transakcji, PeoPay plasuje się
jako jedna z najszybszych i najwygodniejszych metod płatniczych.
W ofercie Banku dedykowanej dla młodych klientów znajdują się
m.in. pakiety Eurokonto Kieszonkowe, Eurokonto Intro, Eurokonto
Mobilne, rachunek Mój Skarb, kredyty studenckie, karta wielowalutowa, bankowość mobilna, PeoPay oraz kredyty w ramach rządowego
programu „Mieszkanie dla Młodych”. W 2015 roku Bank przeprowadził dwie edycje kampanii marketingowych skierowanych dla osób do
30 roku życia, promujące konta osobiste, karty i płatności PeoPay.
Bank koncentrował się na działaniach lokalnych, głównie w szkołach
i na wyższych uczelniach promując innowacyjne usługi i produkty
bankowe. W ramach Akademii Finansów Banku Pekao S.A., zrealizowano ponad 1 000 akcji w całej Polsce. Akademia przybliża najważniejsze zasady codziennego korzystania z usług Banku, bezpieczne
zarządzanie oszczędnościami oraz innowacyjne produkty bankowe.

Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne
Dzięki szerokiej ofercie produktów depozytowych i dedykowanym akcjom komercyjnym w 2015 roku nastąpił wzrost wolumenu depozytów
osób fizycznych. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się
lokaty internetowe (e-lokata) i lokaty negocjowane.
W 2015 roku Bank kontynuował rozwój Bankowości Osobistej
Premium, w ramach której Bank zapewnia klientom najwyższe standardy obsługi, możliwość elastycznego dostosowania poszczególnych
parametrów oferty do indywidulanych potrzeb i oczekiwań klientów
oraz opiekę wykwalifikowanych Doradców Osobistych Premium.
W 2015 roku Bank wprowadził do oferty nowe fundusze inwestycyjne
oraz produkty strukturyzowane zapewniające 100% ochronę kapitału
na koniec inwestycji:
– Strefa Inwestycji Premium – produkt inwestycyjno – ubezpieczeniowy TU Allianz umożliwiający klientom nabywanie wybranych
funduszy zarządzanych przez następujące instytucje finansowe:
Pioneer TFI, TFI Allianz, ING TFI, Union Investment TFI, Schroders,
Franklin Templeton Investment, J.P. Morgan Asset Managment,
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– fundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego – produkt o mieszanym charakterze aktywów, inwestujący na amerykańskim rynku akcji i obligacji,
– fundusz Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu inwestujący
w różne klasy aktywów na rynkach globalnych,
– fundusz Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu inwestujący w różne klasy aktywów na rynkach globalnych w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury,
– Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (6 emisji) oparte o zmianę
kursu par walutowych: CHF/PLN i EUR/PLN,
– program emerytalny IKE oraz program systematycznego oszczędzania PAK poszerzone o 10 nowych funduszy Pioneer,
– Program systematycznego oszczędzania Moja Perspektywa
poszerzony o nowy portfel – Portfel Globalny składający się
z następujących funduszy Pioneer: Strategii Globalnej, Alternatywny
– Globalnego Dochodu, Pieniężny Plus,
– Program Super Basket poszerzony o nowe portfele Strategii
Globalnej oraz Zrównoważony Azjatycki,
– Program IKZE w ramach Portfela Indywidualnego poszerzony
o 28 nowych funduszy.

Produkty kredytowe
Bank Pekao S.A. oferuje klientom indywidualnym szeroką gamę produktów
kredytowych, w tym przede wszystkim złotowe kredyty hipoteczne oraz kredyty konsumpcyjne Pożyczka Ekspresowa. W 2015 roku Bank konsekwentnie realizował strategię umacniania pozycji na rynku finansowania zakupu
nieruchomości oraz finansowania zakupu dóbr konsumpcyjnych.
Kredyty hipoteczne
W 2015 roku wartość złotowych kredytów hipotecznych udzielonych
przez Bank wyniosła 7,4 mld zł i była o 10% wyższa w porównaniu do
2014 roku. Udział rynkowy Banku w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych wyniósł 19,1% w 2015 roku wobec 18,2% w 2014 roku.
Bank jest liderem w udzielaniu kredytów mieszkaniowych w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) wspierającego osoby
w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. W 2015
roku udział rynkowy Banku w sprzedaży tych kredytów wyniósł 39%.
Oferta Banku w zakresie kredytów mieszkaniowych była dostosowywana i aktualizowana do zmieniających się warunków rynkowych oraz
potrzeb klientów, a proces udzielania kredytów mieszkaniowych został
dostosowany do zapisów Rekomendacji U. Bank prowadził również
akcje promocyjne kredytów hipotecznych o charakterze lokalnym
i ogólnopolskim, w tym kampanie reklamowe w internecie i wewnętrznych kanałach komunikacji oraz regularnie uczestniczył w targach
mieszkaniowych organizowanych w całym kraju.
Pożyczki gotówkowe
Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych w 2015 roku wyniosła
6,5 mld zł i była o 14% wyższa w porównaniu do 2014 roku.
Bank zapewnia przejrzystą i atrakcyjną ofertę Pożyczki
Ekspresowej i koncentruje działania na umacnianiu relacji z klientami,
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m.in. poprzez przygotowanie indywidualnych ofert kredytowych
z wykorzystaniem narzędzi CRM oraz kanałów elektronicznych takich
Nawigacja
jak
strona internetowa dedykowana pożyczce gotówkowej, system
Pekao24 oraz aplikacja mobilna.
W 2015 roku Bank wprowadził nowy, szybki proces udzielania poabyprzez
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
życzki gotówkowej
internet „Klik
Gotówka”
w systemie
Pekao24
strzałek Wypłata
lub ikon wpożyczki
menu następuje automatycznie po
dla wybranych klientów.
zatwierdzeniu umowy w systemie Pekao24. Oferta poszerzona została
również o możliwość jednoczesnego zakupu karty kredytowej.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Bank ujednolicił
maksymalny okres kredytowania
Pożyczki
Ekspresowej dla wszystkich klientów oraz dostosował proces sprzedaży ubezpieczenia
Rekomendacjizaznacz
U, dotyczącej drukuj
przesuń (klawiszdoH,postanowień
przytrzymaj spację)
dobrych praktyk w zakresie bancassurance skierowanej do sektora
bankowego przez KNF.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

W 2015 roku Bank kontynuował działania marketingowe promujące
ofertę pożyczek, wykorzystując takie kanały komunikacji jak strona internetowa dedykowana pożyczce, system Pekao24, aplikacja mobilna
oraz prowadził kampanię reklamową w telewizji.

Karty płatnicze
W 2015 roku oferta Banku w zakresie kart płatniczych dla klientów
indywidualnych została wzbogacona o wielowalutową kartę debetową
MasterCard Debit FX oraz kartę kredytową Flexia.
Wielowalutowa karta debetowa MasterCard Debit FX jest pierwszą na
rynku polskim kartą o innowacyjnej funkcjonalności, umożliwiającej
realizację transakcji zarówno w PLN jak i walutach obcych (EUR, USD,
GBP, CHF) bez przewalutowania dzięki powiązaniu karty z odpowiednimi rachunkami walutowymi. Uzupełnieniem oferty dla posiadaczy
wielowalutowej karty debetowej jest usługa wymiany walut dostępna
w serwisie internetowym Pekao24.
Karta Flexia to nowatorskie rozwiązanie, które łączy w sobie zalety
karty kredytowej z możliwością rozłożenia płatności za zakupy na raty.
Klient ma możliwość wybrania transakcji, które spłaci w systemie
ratalnym i nie musi decydować o rozłożeniu transakcji na raty
w momencie zakupu. Taką decyzję może podjąć w dowolnym czasie
w trakcie trwania danego cyklu rozliczeniowego. Spłaty można dokonać korzystając z aplikacji bankowości internetowej Pekao24, a także
poprzez Call Center czy podczas wizyty w oddziale.
Na Przystanek Woodstock Bank Pekao S.A. wraz z Fundacją
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny przygotował
dedykowaną kartę z wizerunkiem największego w Polsce festiwalu
muzycznego. Podczas Festiwalu Bank promował obrót bezgotówkowy zapewniając możliwość realizacji płatności kartami oraz
mobilną aplikacją PeoPay.
Z okazji 23 edycji Turnieju Pekao Szczecin Open, została specjalnie
przygotowana limitowana edycja karty debetowej do Eurokonta z grafiką nawiązującą do Turnieju. Dodatkowo, we współpracy z Partnerami
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Programu Galeria Rabatów Bank przygotował ofertę specjalnych
rabatów na zakupy i usługi przy płatnościach kartą z wizerunkiem
Turnieju Pekao Szczecin Open.

Internetowy system bankowości elektronicznej Pekao24 dla klientów
indywidualnych i aplikacja mobilna oferują dodatkowo dostęp do
rachunkówNawigacja
maklerskich Domu Maklerskiego.

W 2015 roku, w ramach rozwoju kart, została także wprowadzona
do oferty Banku karta płatnicza, która łączy w sobie funkcjonalności
legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej z funkcją płatniczą karty.
Pierwszą uczelnią, z którą Bank podpisał umowę o współpracy był
Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W 2015 roku Bank udostępnił klientom w serwisie internetowym oraz
w aplikacji mobilnej Pekao24 możliwość zawarcia umowy o pożyczkę goprzeszukiwać
zawartość
użyj klawiszy
tówkową z kartą kredytową z aby
jednoczesną
wypłatą
środkówdokumentu
na rachunek
strzałek
lub ikon
menu („Klik Gotówka”).
klienta niezwłocznie po akceptacji
umowy
przezw klienta

Ponadto klienci Banku mają możliwość dostosowania wizerunku kart
kredytowych i debetowych do indywidualnych preferencji, wybierając
wizualizacje kart spośród wielu propozycji dostępnych w katalogu.
Zostało to bardzo pozytywnie odebrane przez klientów, obecnie co
drugi klient korzysta z takiej możliwości.

Działalność maklerska
Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. zapewnia klientom szeroki
dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty
świadczonej przez detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski
Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny: Centralny Dom Maklerski
Pekao S.A. (CDM) oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny
Xelion Sp. z o.o. (Xelion).
Na koniec 2015 roku podmioty maklerskie Grupy prowadziły łącznie
346,1 tys. rachunków inwestycyjnych oraz świadczyły elektroniczną
obsługę rachunków inwestycyjnych, w tym składanie zleceń kupna
i sprzedaży wszystkich instrumentów finansowych notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) i BondSpot
za pośrednictwem internetu. Na koniec 2015 roku podmioty maklerskie Grupy obsługiwały 181,8 tys. rachunków z aktywnym dostępem
do usług za pośrednictwem kanałów zdalnych.
Wartość aktywów klientów detalicznych podmiotów maklerskich Grupy
na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 22,4 mld zł.
W 2015 roku działania podmiotów maklerskich Grupy były skoncentrowane na pozyskiwaniu nowych klientów oraz na rozwoju narzędzi poprawiających jakość obsługi klientów z użyciem kanałów zdalnych. Aplikacja
mobilna Pekao24 z modułem maklerskim umożliwiająca klientom Domu
Maklerskiego realizację zleceń i dyspozycji oraz podgląd notowań jest
dostępna dla systemów operacyjnych iOS, Android i Windows Phone.

Bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych
System bankowości elektronicznej Pekao24 dla klientów indywidualnych
umożliwia zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach poprzez
internet, aplikację mobilną i telefon. Klienci indywidualni Banku Pekao
mają do dyspozycji internetowy system bankowości elektronicznej, który
pozwala zrealizować niemal wszystkie operacje dostępne w placówce
Banku. Aplikacja mobilna jest jedną z najbardziej zaawansowanych
i rozbudowanych funkcjonalnie aplikacji mobilnych, umożliwia realizację
większości operacji dostępnych w serwisie internetowym oraz zapewnia
dostęp do dodatkowych funkcji takich jak geolokalizacja bankomatów,
oddziałów i punktów rabatowych oraz śledzenie informacji rynkowych.
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Ponadto, Bank udostępnił w serwisie internetowym Pekao24 możliwość
zawarcia umowy o rachunek walutowy, rachunek oszczędnościowy
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
dla siebie lub małoletniego dziecka oraz wydanie karty debetowej.
Przedstawicielom ustawowym osób małoletnich umożliwiono również
w serwisach Pekao24
dysponowanie
rachunkami
osoby małoletniej.
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
W ramach rozwoju usług płatniczych Bank oferuje klientom wygodny
wyjść płatności
z opcji wyświetlania
pełnymumożliwiający
ekranie użyj klawisza ESCAPE
i bezpiecznyaby
system
mobilnychna
PeoPay
m.in. realizowanie płatności we wszystkich terminalach zbliżeniowych
w Polsce i na świecie, szybkie płatności w internecie, natychmiastowe
przelewy do użytkowników systemu na numer telefonu oraz wypłaty
z bankomatów Banku bez użycia karty.
Od 2015 roku klienci korzystający z systemu bankowości elektronicznej Pekao24 podczas realizowania płatności internetowych mogą
wykonywać szybkie płatności do 100 zł bez konieczności logowania
do bankowości internetowej korzystając z usługi PayU Express.
Na koniec grudnia 2015 roku liczba użytkowników detalicznych
z dostępem do systemu Pekao24 wynosiła 2 899,4 tys. W IV kwartale
2015 roku do serwisów bankowości elektronicznej zalogowało się
1 576,8 tys. użytkowników detalicznych.
Na koniec grudnia 2015 roku liczba użytkowników detalicznych z dostępem do bankowości mobilnej wyniosła 1 014,6 tys. W IV kwartale
2015 roku do serwisu mobilnego m.pekao24.pl, aplikacji bankowości
mobilnej Pekao24 lub aplikacji PeoPay zalogowało się 509,2 tys.
użytkowników detalicznych.
(tys.)
Liczba użytkowników detalicznych z dostępem
do bankowości elektronicznej Pekao24 na
koniec okresu
Liczba użytkowników detalicznych aktywnie
korzystających z bankowości elektronicznej
Pekao24 (*)
Liczba użytkowników detalicznych z dostępem
do bankowości mobilnej na koniec okresu (**)
Liczba użytkowników detalicznych aktywnie
korzystających z bankowości mobilnej (***)

31.12.2015

31.12.2014

2 899,4

2 661,2

1 576,8

1 448,4

1 014,6

595,9

509,2

229,9

(*) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej to użytkownik, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.
(**) Użytkownik korzystający przynajmniej z jednego z rozwiązań mobilnych: serwisu mobilnego m.pekao24,
aplikacji bankowości mobilnej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.
(***) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości mobilnej to użytkownik, który zalogował się do serwisu
mobilnego m.pekao24.pl lub aplikacji bankowości mobilnej Pekao24 lub aplikacji PeoPay przynajmniej raz
w ciągu ostatniego kwartału.
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Bankowość Prywatna
Bank Pekao S.A. jest liderem na rynku Private Banking pod względem
wartości zgromadzonych aktywów. Model obsługi klientów opiera
się na współpracy z dedykowanymi doradcami bankowymi, którzy
dostarczają klientom rozwiązania produktowe dostosowane do ich
indywidualnych potrzeb oraz sytuacji rynkowej. Grono doradców
bankowych tworzą doświadczeni pracownicy legitymujący się certyfikatami kwalifikacyjnymi renomowanej instytucji European Financial
Planning Association. Doradców bankowych wspierają asystenci
i zespoły ekspertów produktowych, co w połączeniu z unikalną wiedzą
i znajomością rynku lokalnego oraz globalnym know-how UniCredit
Private Banking zapewnia wysoki poziom obsługi i pozwala rozwijać
ofertę dla najbardziej wymagającego segmentu klientów.
W 2015 roku działania w obszarze Bankowości Prywatnej koncentrowały się na rozwoju oferty, jak również na inicjatywach mających
na celu pozyskiwanie nowych klientów oraz pogłębiających relacje
z dotychczasowymi klientami. Działania te przełożyły się na prawie
5% wzrost liczby klientów oraz 14% wzrost aktywów w zarządzaniu
w porównaniu do 2014 roku.
Oferta prestiżowych kart płatniczych wzbogaciła się o pakiet World
Elite. W ramach modyfikacji oferty produktowej dotychczasowa karta
kredytowa Pekao MasterCard World Signia została zastąpiona przez
kartę Pekao MasterCard World Elite ze spersonalizowanym zestawem
usług. Pakiet World Elite uzupełniony został o wielowalutową kartę debetową World Elite Debit MasterCard wydawaną do Eurokonta Prestiż.
Jest to pierwsza, zarówno na rynku polskim jak i europejskim karta
o innowacyjnej funkcjonalności, umożliwiającej realizację transakcji
w PLN i walutach obcych (EUR, USD, GBP, CHF) bez przewalutowania,
dzięki powiązaniu karty z odpowiednimi rachunkami walutowymi.
Karta posiada bogaty pakiet usług dodatkowych, w tym ubezpieczenia
w kraju. Zarówno karta debetowa jak i kredytowa dostępne są w unikalnym wzornictwie z opcją wyboru czarnego lub białego plastiku.
Prestiżowa oferta kart płatniczych oraz akcje wspierające sprzedaż
z zastosowaniem uproszczonej procedury kredytowej dla wytypowanej
grupy klientów przyczyniły się do podwojenia sprzedaży kart (wzrost
o 117% względem 2014 roku).
We wrześniu 2015 roku wdrożona została usługa doradztwa
inwestycyjnego. Polega ona na udzielaniu indywidualnych
rekomendacji inwestycyjnych, uwzględniających potrzeby oraz
sytuację klientów. Rekomendacje mogą być realizowane na bazie
szerokiej gamy rozwiązań lokacyjno-inwestycyjnych, dostępnych
w Banku Pekao S.A. oraz za pośrednictwem Centralnego Domu
Maklerskiego Pekao S.A. (CDM). Celem działań jest dostosowanie kształtu portfela inwestycyjnego klienta do przypisanego
mu, zgodnie z określonym w ramach usługi profilem inwestycyjnym, tzw. Portfela Wzorcowego. Wyjątkowość usługi wynika ze
zindywidualizowanego podejścia do klienta, z globalnej dywersyfikacji doboru instrumentów inwestycyjnych oraz dostępu do
wiedzy ekspertów Banku. Usługą objęte są instrumenty finansowe
niedopuszczone do obrotu zorganizowanego tj. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, a także rozwiązania
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lokacyjno-inwestycyjne, takie jak produkty strukturyzowane lub
produkty ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym.

Nawigacja

W ramach oferty inwestycyjnej zaproponowano klientom za pośrednictwem CDM Pekao S.A. certyfikaty trzech funduszy inwestycyjnych
zamkniętych. Ponadto rozszerzono ofertę funduszy inwestycyjnych
przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
otwartych o noweaby
subfundusze.
strzałek lub ikon w menu

W 2015 roku przeprowadzone zostały subskrypcje pięciu lokat Indeks
na Zysk. Cztery z nich oparte zostały o notowania złotego do innych
walut. Piąta lokata uzależniona została od notowań indeksu akcyjnego
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
banków europejskich,
z oczekiwaniem wzrostu
jego wartości w perspektywie dwóch lat. Z uwagi na stale spadające stopy procentowe
Lokatyprzesuń
Indeks(klawisz
na ZyskH,cieszyły
się powodzeniem
wśród
przytrzymaj
spację)
zaznaczklientów.drukuj
W produktach ubezpieczeniowo-inwestycyjnych wprowadzono zmiany
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyjdobrych
klawiszapraktyk
ESCAPE
wynikające
z zapisów
Rekomendacji
U dotyczącej
w zakresie bancassurance skierowanej do sektora bankowego przez
KNF i zoptymalizowano opłaty w ubezpieczeniu na życie połączonym
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny
Prestiż. Ponadto rozszerzono listę dostępnych ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych o wyselekcjonowane rozwiązania oferowane
przez Union Investment TFI S.A.
Klientom Bankowości Prywatnej udostępniono możliwość nieodpłatnego korzystania ze wsparcia eksperta do spraw międzypokoleniowego
planowania finansowego i majątkowego w zakresie najnowszych
trendów w zarządzaniu majątkiem prywatnym. Ekspert świadczy usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, które mogą być
pomocne w analizie składników majątku i istotnych do uwzględnienia
czynników w procesie planowania przez klienta sukcesji majątku.
W 2015 roku przeprowadzono cykl spotkań inwestycyjnych,
podczas których eksperci z Banku i z wybranych Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych przedstawiali klientom kierunki i trendy
na rynkach finansowych.
Klienci Bankowości Prywatnej mieli możliwość uczestniczyć w takich
wydarzeniach jak: rozdanie Paszportów Polityki, koncert Filharmonica
della Scala, Łódzkie Spotkania Baletowe, turniej tenisowy Pekao
Szczecin Open, rozgrywki i finał Ligi Mistrzów oraz w elitarnym
spotkaniu towarzyszącym publikacji listy 100 Najbogatszych Polaków
2015 magazynu Forbes.

Mikro i małe firmy
W 2015 roku Bank kontynuował działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej w obszarze mikro i małych firm, w tym również
w sektorze AGRO, uatrakcyjnienie i promowanie oferty produktowej
oraz pozyskiwanie nowych klientów.
Bank wprowadził do oferty kredytowej nowe produkty, m.in. Pożyczkę
Ekspresową Biznes, która przeznaczona jest na finansowanie
wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
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bez konieczności udokumentowania celu pożyczki, a także kredyt
obrotowy w rachunku kredytowym na finansowanie kontraktów z wydłużonym okresem zapadalności do 3 lat oraz kredyt inwestycyjny na
refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Oferta dla klientów z sektora rolno-spożywczego została rozszerzona
o nowe rozwiązania dotyczące możliwości zróżnicowania wysokości
spłacanych rat kredytu, skierowane do rolników, których działalność
podlega sezonowości.
Ponadto oferta kredytowa została rozszerzona o kredyt „Unia”
w związku z uruchomieniem pierwszych programów finansowanych
ze środków unijnych w ramach budżetu na lata 2014-2020. Kredyt
„Unia” jest kredytem obrotowym przeznaczonym dla klientów ubiegających się o dotację z funduszy Unii Europejskiej.
W ofercie dotyczącej kredytów preferencyjnych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Bank rozpoczął
wdrażanie preferencyjnych kredytów ARiMR z dopłatami do kapitału
i oprocentowania, przeznaczonych dla rolników i firm przetwórczych.
W IV kwartale 2015 roku Bank podpisał z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego dwie umowy o współpracy dotyczące kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji portfelowych w ramach unijnego
programu COSME.
W 2015 roku oferta Banku została wzbogacona o nowe pakiety Mój Biznes. Poza standardowymi pakietami dla wszystkich
grup klientów biznesowych, udostępniono rachunki dedykowane
konkretnym grupom klientów, tj. rolnikom i firmom z branży rolno-spożywczej, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz
organizacjom typu non-profit.
W 2015 roku Bank wprowadził do ofert nowe karty płatnicze dla małych i mikro firm: debetową kartę Visa Business, wielowalutową kartę
debetową MasterCard Business, która umożliwia realizację transakcji
w PLN i walutach obcych (EUR, USD, GBP, CHF) bez przewalutowania
dzięki powiązaniu karty z odpowiednimi rachunkami walutowymi
oraz kartę kredytową VISA Business, która pozwala na nowoczesne
i elastyczne realizowanie płatności za towary i usługi nabywane na
rzecz firmy oraz umożliwia użytkownikom karty korzystanie z Pakietu
Trwałych Korzyści, tj. atrakcyjnych rabatów i ofert specjalnych
u Partnerów Banku.
W 2015 roku Bank jako pierwszy w Polsce wprowadził do oferty
innowacyjny program korzyści dla rolników i ich rodzin. Jest to
unikatowa formuła, która łączy w sobie korzyści dedykowane rolnikom, ich rodzinom, gospodarstwom rolnym oraz firmom z branży
agro-spożywczej. Głównym produktem są karty Agrar Banku
Pekao S.A. Klienci korzystający z kart Agrar otrzymują zniżki
przy zakupie środków ochrony roślin, paliwa, części zamiennych,
serwisu maszyn rolniczych i nowego samochodu. Karta debetowa
i kredytowa Agrar MasterCard mogą zostać wydane do rachunku
firmowego i indywidualnego.
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W 2015 roku znacznie wzrosła liczba terminali POS z połączeniem internetowym, których sprzedaż rozpoczęto w II kwartale
2015 roku.Nawigacja
W II połowie 2015 roku udział tych terminali w nowej
sprzedaży stanowił blisko 50% wszystkich urządzeń do akceptacji
kart płatniczych.
abywprzeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
Na konferencji zorganizowanej
Warszawie, zawartość
Bank przedstawił
piątą
strzałek
lub ikonfirm”.
w menu
edycję „Raportu o sytuacji mikro
i małych
Raport został przygotowany w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami prawie
7 tysięcy firm zatrudniających do 49 osób. Tematem specjalnym
tegorocznej edycji były innowacje w mikro i małych firmach.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Bankowość elektroniczna dla klientów biznesowych
Klienci biznesowiprzesuń
Banku (klawisz
korzystają
systemu PekaoBiznes24
drukuj
H, zprzytrzymaj
spację)
zaznacz
z rozbudowaną bankowością internetową wraz z w pełni transakcyjną
aplikacją mobilną oraz z systemu Pekao24 dla firm, oferowanych
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
klawisza ESCAPE
klientom prowadzącym
działalność
gospodarczą
naekranie
własnyużyj
rachunek.
Oba systemy są integralną częścią Pakietów Mój Biznes.
Klientom biznesowym przyjmującym płatności za pośrednictwem terminali POS, Bank Pekao S.A. oferuje nowoczesne rozwiązanie mobilne
PeoPay mPOS. Jest to aplikacja, która zainstalowana na telefonie
komórkowym umożliwia odbieranie płatności realizowanych przez
klienta za pomocą aplikacji PeoPay.
Na koniec grudnia 2015 roku 247,6 tys. użytkowników biznesowych
posiadało dostęp do bankowości elektronicznej, z czego 164,6
tys. korzystało z niej aktywnie. Liczba użytkowników biznesowych
z dostępem do bankowości elektronicznej zwiększyła się o 7,0 tys.
w porównaniu z końcem grudnia 2014 roku.
(tys.)
Liczba użytkowników biznesowych (SME)
z dostępem do systemów bankowości
elektronicznej na koniec okresu
Liczba użytkowników biznesowych (SME)
aktywnie korzystających z systemów
bankowości elektronicznej (*)

31.12.2015

31.12.2014

247,6

240,6

164,6

159,5

(*) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej to użytkownik, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.

Na koniec grudnia 2015 roku 17,8 tys. użytkowników biznesowych
posiadało dostęp do aplikacji mobilnej dla firm, z czego 10,7 tys.
korzystało aktywnie. Liczba użytkowników biznesowych z dostępem
do aplikacji mobilnej zwiększyła się o 5,1 tys. w porównaniu z końcem
grudnia 2014 roku.
(tys.)
Liczba użytkowników biznesowych (SME)
z dostępem do bankowości mobilnej na
koniec okresu
Liczba użytkowników biznesowych (SME)
aktywnie korzystających z bankowości
mobilnej (*)

31.12.2015

31.12.2014

17,8

12,7

10,7

8,6

(*) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości mobilnej to użytkownik, który zalogował się przynajmniej raz
w ciągu ostatniego kwartału.
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Klienci korporacyjni
Bank Pekao S.A. utrzymał w 2015 roku wiodącą pozycję na rynku obsługi finansowej klientów korporacyjnych. Działania Banku
skoncentrowane były na wzbogaceniu oferty produktowej zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami klientów.
Bank od lat konsekwentnie realizuje strategię finansowania rozwoju
gospodarki, aktywnie wspierając projekty polskich firm i korporacji.
Dzięki finansowaniu infrastruktury i kluczowych gałęzi gospodarki Bank
jest niekwestionowanym liderem podmiotów aktywnie angażujących się
w rozwój lokalnych społeczności i poprawę jakości życia Polaków.
W 2015 roku Bank był podmiotem finansującym i partnerem wielu
prestiżowych projektów największych przedsiębiorstw oraz podmiotów
sektora publicznego.
Bank realizował także inne inicjatywy mające na celu zwiększenie
sprzedaży i pogłębienie relacji z klientem korporacyjnym, a rozwój
oferty produktowej i optymalizacja procesów obsługi przyczyniły się do
utrzymania pozycji lidera bankowości transakcyjnej.

Bankowość transakcyjna
Bank zajmuje wiodącą pozycję rynkową w zakresie kompleksowej
oferty usług i produktów transakcyjnych, a nagrody przyznane przez
niezależne instytucje oceniające potwierdzają wysoką jakość oferowanych usług.
W 2015 roku Bank rozszerzał ofertę produktów odpowiadając na
oczekiwania klientów korporacyjnych oraz intensyfikował działania
z zakresu wsparcia edukacji klientów w obszarze bezpiecznego korzystania z rozwiązań bankowości elektronicznej.
W obszarze kart płatniczych klientom udostępniono dwie nowe karty
płatnicze. Wielowalutowa karta debetowa MasterCard Corporate Debit
FX Pekao, która umożliwia realizację transakcji w PLN i walutach obcych
(EUR, USD, GBP, CHF) bez przewalutowania dzięki powiązaniu karty
z odpowiednimi rachunkami walutowymi. Karta została wyróżniona
w konkursie „Najlepszy w 2015 roku system/aplikację/urządzenie IT do
obsługi systemów kartowych w Polsce” podczas VIII Konferencji Central
European Electronic Card. Karta kredytowa MasterCard Corporate Credit
Pekao, która w odróżnieniu od dotychczasowych kart obciążeniowych
z odroczoną spłatą, umożliwia klientom rozłożenie w czasie spłaty
zadłużenia oraz dokonywanie przelewów z karty.
Ponadto do oferty Banku wprowadzono Otwarty Mieszkaniowy
Rachunek Powierniczy (rachunek zastrzeżony) dla deweloperów.
Główną cechą tego produktu jest ochrona środków nabywców lokali
gromadzonych na rachunku i ich wypłata deweloperowi etapami,
zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez Bankowego Inspektora Nadzoru.
W 2015 roku klientom udostępniono również możliwość składania
zleceń przelewów zagranicznych w trybie ekspres, dzięki czemu
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klienci mogą elastycznie zarządzać rozliczeniami z kontrahentami
i rozliczać przelewy zagraniczne w 10 walutach w dacie waluty.
Nawigacja
Ogółem
Bank realizuje przelewy w 136 walutach.
W obszarach usług depozytariusza i powierniczych, dzięki pozyskaniu
do Banku aktywów jednego z największych zagranicznych banków
przeszukiwać
zawartość
dokumentuwartość
użyj klawiszy
powierniczych, waby
2015
roku zwiększyła
się znacząco
przestrzałek
ikon w menu
chowywanych przez
Banklubaktywów
klientów. Ponadto Bank rozpoczął
obsługę nettingu czyli rozliczania transakcji klientów w postaci zagregowanej, zapewniając uproszczenie procesu rozliczeniowego.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Finansowanie handlu
W obszarze finansowania handlu, podobnie jak w latach poprzednich,
Bank przesuń
utrzymał(klawisz
wysokąH,pozycję
rynkową.
drukuj
przytrzymaj
spację)
zaznacz
W zakresie finansowania wierzytelności, dzięki wdrożeniu nowych
aby wyjść
z opcji wyświetlania
pełnymzekranie
użyj klawisza
ESCAPE
modeli
finansowania
łańcuchanadostaw
pełną kontrolą
finansowanych
faktur przez dłużnika, Bank umocnił pozycję partnera wspierającego kontrahentów klienta. W 2015 roku liczba faktur wykupionych
w usłudze eFinancing wzrosła o ponad 6% w porównaniu z rokiem
2014 a udział rynkowy Banku w zakresie finansowania wierzytelności
osiągnął 20%. Bank rozpoczął również proces ujednolicenia modelu
obsługi dla usług eFinancing oraz Kredyt Zaliczka, co usprawnia proces monitoringu transakcji zwiększając tym samym bezpieczeństwo
portfela finansowanych wierzytelności.
Pełen zakres oferowanych przez Bank produktów finansowania
handlu jest dostępny również w systemie bankowości elektronicznej
PekaoBiznes24. W 2015 roku liczba transakcji zlecanych za pomocą
elektronicznych kanałów dostępu dla akredytywy importowej, po
raz kolejny przekroczyła 90%. Klienci chętniej korzystają z dedykowanych modułów finansowania handlu oferowanych na platformie
PekaoBiznes24, takich jak PekaoTrade oraz Gwarancje OnLine, co
przyczynia się do znacznego ograniczenia ryzyka operacyjnego i przyspiesza obsługę transakcji.
Międzynarodowa bankowość transakcyjna
W obszarze międzynarodowej bankowości transakcyjnej Bank
wdrożył nowy kanał realizacji płatności SEPA. Od I kwartału 2015
roku przelewy SEPA można realizować poprzez usługę EuropeanGate
Target Location, która pozwala klientom międzynarodowym zarządzać
rachunkami spółek zależnych za pośrednictwem systemu dowolnie
wybranego banku z Grupy UniCredit.
Możliwość realizacji przelewów SEPA poszerzyła pakiet transakcji
EuropeanGate, które zawierają przelewy krajowe, w tym przelewy do
Urzędu Skarbowego oraz ZUS, przelewy SORBNET, polecenia zapłaty
i przelewy zagraniczne.

Bankowość elektroniczna
PekaoBiznes24 to system bankowości elektronicznej oferujący szeroki
zakres usług oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa i elastyczności zarządzania dostępami dedykowany dużym przedsiębiorstwom,
korporacjom oraz jednostkom samorządu terytorialnego.
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W 2015 roku w ramach stałego rozwoju systemu bankowości elektronicznej klientom udostępniono m.in.:
– aplikację PekaoBiznes24 Mobile, która umożliwia korzystanie
z szerokiej gamy najpopularniejszych funkcjonalności systemu
w szczególności wprowadzanie i wysyłanie wszystkich typów płatności za pośrednictwem telefonów komórkowych i innych urządzeń
mobilnych,
– nowe warianty realizacji transakcji dla zleceń stałych i automatycznych przeksięgowań umożliwiające elastyczne zarządzanie terminowością i częstotliwością zlecanych płatności,
– możliwość wykorzystania szablonu importu SEPA XML istotnego
szczególnie dla klientów międzynarodowych. Format XML jest
zgodny z normą ISO 20022 i będzie obligatoryjny od 1 października
2016 w związku z implementacją postanowień rozporządzenia
“SEPA END DATA”.
Bank umożliwia zdalne zarządzanie uprawnieniami użytkowników
i usługami w bankowości elektronicznej. W 2015 roku ponad 97%
wniosków zostało przetworzonych w pełni automatycznie, co potwierdza aktywne korzystanie z tego rozwiązania przez klientów.
W 2015 roku wzrosła nie tylko liczba oraz wolumen przelewów zagranicznych przychodzących, ale również liczba oraz wolumen zagranicznych przelewów wychodzących, w szczególności transakcji SEPA
o 30%, co świadczy o popularności tej formy rozliczeń i atrakcyjności
oferty Banku pod względem zapewnienia płynności rozliczeń, dogodnych
godzin granicznych i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej.

Bankowość inwestycyjna, finansowanie strukturyzowane
i nieruchomości komercyjne
Bank aktywnie wspierał polską gospodarkę we wszystkich jej sektorach poprzez finansowanie rozwoju kluczowych przedsiębiorstw na
rynku. Bank uczestniczył m.in. w następujących projektach:
– finansowanie rozwoju jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci handlowych, kredyt w wysokości 1,3 mld zł,
– finansowanie jednej z ogólnopolskich sieci handlowych w wysokości ponad 500 mln zł,
– współorganizacja finansowania wiodącego przedsiębiorstwa
z branży energetycznej, kredyt konsorcjalny w którym udział Banku
wyniósł 500 mln zł,
– finansowanie modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa z branży
transportowej, kwota kredytu 350 mln zł,
– finansowanie udzielone jednemu z wiodących przedsiębiorstw
w branży paliwowej, kwota finansowania 300 mln zł,
– finansowanie przedsiębiorstwa z branży modowej, kwota kredytu
ponad 200 mln zł,
– finansowanie inwestycji związanej z ekspansją zagraniczną polskiego przedsiębiorstwa, kredyt w wysokości 120 mln zł,
– finansowanie konsorcjalne farmy wiatrowej, udział Banku wyniósł
blisko 90 mln zł,
– finansowanie inwestycji czołowego dewelopera mieszkaniowego,
kredyt w wysokości blisko 70 mln zł,
– finansowanie innowacyjnej koncepcji centrów handlowych w wysokości 14 mln euro.
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Rynek finansowy i emisje papierów dłużnych
Bank rozszerzył swoją ofertę produktów zabezpieczających
Nawigacja
o tzw. Commodity
Hedge, czyli transakcje umożliwiające klientom
ograniczenie ryzyka zmian cen towarów np. paliw, gazu, metali czy
produktów rolnych. W 2015 Bank jako aktywny uczestnik rynku derywatów OTC rozpoczął współpracę z izbą rozliczeniową LCH Clearnet,
aby przeszukiwać
zawartość
dzięki czemu uzyskał możliwość
rozliczania tego
rodzajudokumentu
transakcji użyj klawiszy
strzałek lubNaikon
w menu
przez tzw. centralnego kontrpartnera.
polskim
rynku był nie tylko
jednym z pierwszych banków, który rozpoczął rozliczenia transakcji
pochodnych na stopę procentową przez nową izbę rozliczeniową
KDPW_CCP, ale również uczestniczył w projekcie jej powstania,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
współpracując przy wypracowaniu standardów funkcjonowania izby.
Bank dostosowałprzesuń
również(klawisz
wewnętrzne
regulacjespację)
do przepisówzaznacz
Volcker
H, przytrzymaj
Rule (część Dodd-Frank Act) dotyczących zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi ze Stanami Zjednoczonymi.

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

W obszarze emisji korporacyjnych papierów dłużnych za pośrednictwem Banku zostały wyemitowane m.in. następujące średnioterminowe obligacje:
– 5-letnie obligacje na łączną kwotę 1 mld zł dla jednej z czołowych
grup energetycznych w Polsce,
– 5-letnie obligacje zabezpieczone na kwotę 300 mln zł dla spółki
będącej wiodącym operatorem hotelowym w Polsce i regionie,
– 5-letnie obligacje na kwotę 200 mln zł dla podmiotu należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej oferującej pożyczki
konsumenckie,
– 5-letnie obligacje na kwotę 100 mln zł dla spółki giełdowej działającej w sektorze budownictwa mieszkaniowego,
– 7-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu na łączną kwotę
125 mln zł dla krajowej giełdy instrumentów finansowych,
– 5-letnie obligacje na kwotę 100 mln zł, dla spółki będącej jednym
z największych dystrybutorów hurtowych do aptek w Polsce.
Wartość wyemitowanych za pośrednictwem Banku i pozostających
w obrocie średnioterminowych obligacji przedsiębiorstw na koniec
2015 roku wyniosła około 14 mld zł. Ponadto Bank zawarł 19 nowych
umów emisji obligacji z jednostkami samorządu terytorialnego o łącznej wartości blisko 376 mln zł.

Kompleksowa obsługa jednostek sektora finansów
publicznych
W 2015 roku Bank konsekwentnie kontynuował strategię utrzymania
pozycji lidera w finansowaniu samorządowych projektów infrastrukturalnych oraz wiodącego banku finansującego polskie samorządy.
W 2015 roku łączny wolumen nowych transakcji finansujących samorządowe projekty infrastrukturalne, budżety polskich miast i województw oraz samorządowe spółki komunalne wyniósł ponad 2 mld zł.
Bank finansuje 8 polskich portów lotniczych, w tym rozbudowę
infrastruktury największego portu lotniczego w formie emisji obligacji
o wartości 600 mln zł oraz rozbudowę jednego z największych
regionalnych portów lotniczych w kraju, potwierdzając silną pozycję na
rynku finansowania infrastruktury lotniskowej w Polsce.

SPIS TREŚCI

Bank z sukcesem zamknął znaczące transakcje finansowania strukturyzowanego w zakresie utylizacji odpadów (300 mln zł) oraz przewozów zbiorowych, zarówno regionalnych jak i lokalnych w największych
polskich miastach (400 mln zł). Ponadto Bank finansował parki technologiczno–przemysłowe, infrastrukturę akademicką oraz infrastrukturę na rzecz stymulacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
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Kredyt „Unia” przeznaczony jest na finansowanie wszystkich typów unijnych
projektów, natomiast kredyt na innowacje technologiczne jest propozycją
Nawigacja
Banku
skierowaną do klientów wdrażających w przedsiębiorstwie innowacyjne technologie oraz uruchamiających, w oparciu o te technologie, wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Podobnie jak w latach ubiegłych Bank udzielał kredytów oraz organizował emisje obligacji w celu finansowania budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce (łącznie 660 mln zł) oraz prowadził
bieżącą obsługę największych polskich miast oraz 5 województw.

aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
Dzięki zaangażowaniu
we współpracę
z międzynarodowymi
instytustrzałek
lub ikon w menu
cjami finansowymi
oraz dostosowaniu
oferty produktowej w związku
z funduszami unijnymi w ramach budżetu na lata 2014-2020 Bank
Pekao S.A. jest jednym z liderów w finansowaniu przedsiębiorców
korzystających ze środków unijnych.

Współpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami
finansowymi

Główne
działalności
spółek
drukuj
przesuń obszary
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz Grupy

Bank Pekao utrzymuje stosunki korespondenckie z 2,3 tys.
bankami zagranicznymi i krajowymi (według liczby wymienionych
kluczy swiftowych).
Na koniec 2015 roku Bank utrzymywał 68 rachunków nostro
w 49 bankach w 28 krajach. Bank prowadził 292 rachunki loro
oraz rachunki bieżące dla zagranicznych i krajowych podmiotów
finansowych, w tym 219 rachunków loro na rzecz 207 klientów
zagranicznych (banki i inne instytucje finansowe) z 48 krajów oraz 41
rachunków bieżących dla 39 zagranicznych podmiotów finansowych.
Bank pośredniczył również w realizowaniu transakcji na rzecz klientów
innych banków krajowych, prowadząc 32 rachunki loro dla 11 banków
polskich i utrzymując 6 rachunków walutowych nostro w 1 polskim
banku, służących do rozliczeń transakcji na papierach wartościowych
i innych operacji powierniczych.
Bank świadczył także usługi dla banków polskich i oddziałów banków
zagranicznych w Polsce w zakresie kupna-sprzedaży zagranicznych
i krajowych znaków pieniężnych.
W 2015 roku Bank udoskonalił ofertę produktową dla klientów bankowości korespondenckiej oraz usługi rozliczeniowe dla banków, dla
których prowadzi rachunki loro.
Zgodnie z wymogami Bazylei III Bank wprowadził modyfikacje
dotyczące formatowania komunikatów MT910 (Confirmation of
Credit), które umożliwiają klientom efektywne raportowanie transakcji
i zarządzanie płynnością.
Bank utrzymał wysoki wskaźnik STP (Straight Through Processing)
zrealizowanych transakcji klientowskich i międzybankowych, co
potwierdziły wyróżnienia otrzymane od korespondentów nostro.

Finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy UE
na lata 2014-2020
W 2015 roku do oferty Banku wprowadzono kredyt „Unia” oraz kredyt
na innowacje technologiczne. Produkty te umożliwiają finansowanie
projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach budżetu na lata 2014-2020.

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Bank Pekao S.A. zajmuje jedną z wiodących pozycji na rynku usług
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
bankowych
i skupia
wokół siebie
instytucje
finansowe
działające
na
rynku bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych,
usług maklerskich, doradztwa transakcyjnego, leasingu i faktoringu.
Detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski, CDM oraz Xelion
świadczą w ramach Grupy usługi maklerskie zapewniające szeroką
ofertę produktów i usług rynku kapitałowego klientom indywidualnym.
Poniżej zaprezentowane są obszary działalności głównych spółek
Grupy z sektora finansowego.

Działalność bankowa
Pekao Bank Hipoteczny S.A. – Pekao Bank Hipoteczny
Pekao Bank Hipoteczny jako specjalistyczny bank hipoteczny,
kontynuował w 2015 roku budowanie bezpiecznego portfela
kredytowego oraz dążył do utrzymania pozycji konkurencyjnej na
rynku finansowania nieruchomości komercyjnych, jak również zakupu,
budowy, remontu lub modernizacji nieruchomości mieszkaniowych dla
osób prywatnych.
Wartość netto portfela kredytowego Pekao Banku Hipotecznego
na koniec 2015 roku wyniosła 2 063,5 mln zł i była wyższa
o 316,3 mln zł tj. 18,1% w porównaniu z końcem 2014 roku. Kredyty
udzielone przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego
stanowiły 56,0% portfela kredytowego, natomiast 44,0% portfela
stanowiły kredyty udzielone klientom indywidualnym.
W 2015 roku w wyniku realizacji strategii ukierunkowanej na współpracę z Bankiem Pekao S.A. wolumen nowych udzielonych kredytów
finansujących nieruchomości komercyjne stanowił 81,5% łącznej
sprzedaży kredytów.
W 2015 roku w ramach kontynuacji drugiego Programu Hipotecznych
Listów Zastawnych na Okaziciela Pekao Bank Hipoteczny przeprowadził
dwie publiczne emisje listów zastawnych, obie denominowane w walucie obcej. Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu listów zastawnych
na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 1 293,0 mln zł.
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
Zarządzanie aktywami
Pioneer Pekao Investment Management S.A. – PPIM
Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość aktywów netto funduszy
inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI S.A. (Spółki zarządzanej przez
Pioneer Pekao Investment Management S.A., w której Bank
posiada 49% udziałów), wyniosła 16 702,5 mln zł i była niższa
o 412,6 mln zł tj. o 2,4% w porównaniu do końca 2014 roku,
z uwagi na trudną sytuację na rynkach kapitałowych.
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. –
Pekao Pioneer PTE
Przedmiotem działalności Pekao Pioneer PTE jest zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym Pekao OFE, który gromadzi środki ze
składek emerytalnych i zarządza nimi z przeznaczeniem na wypłatę
członkom funduszu po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz dobrowolnym funduszem emerytalnym Pekao DFE, który umożliwia zgromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę, korzystając przy
tym z licznych korzyści wynikających z tej formy oszczędzania.
Wartość aktywów netto funduszu na koniec 2015 roku wyniosła
2 046,5 mln zł, udział Pekao OFE w rynku otwartych funduszy
emerytalnych na koniec 2015 roku wyniósł 1,5% i nie zmienił się
w porównaniu z 2014 rokiem.

Działalność leasingowa
Pekao Leasing Sp. z o.o. – Pekao Leasing
Pekao Leasing świadczy usługi finansowe wspomagające sprzedaż
i zakup środków trwałych, tj. środków transportu, maszyn i urządzeń,
a także nieruchomości biurowych – zarówno poprzez leasing operacyjny jak i finansowy.
W 2015 roku Spółka zawarła 9 636 nowych umów. Wartość aktywów
oddanych w leasing była wyższa niż w 2014 roku o 8,7% i wyniosła
2 023,8 mln zł w tym: 61,6% stanowiły środki transportu, 32,9% –
maszyny i urządzenia, 0,3% – nieruchomości, 5,2% – pozostałe.
Dzięki programowi współpracy Pekao Leasing z Bankiem Pekao S.A.
w zakresie sprzedaży, wartość aktywów oddanych w leasing klientom,
którzy są jednocześnie klientami Banku wyniosła 1 366,7 mln zł,
co stanowi 67,5% sprzedaży Spółki i wzrosła o 11,4% w porównaniu
do 2014 roku.

Działalność faktoringowa
Pekao Faktoring Sp. z o.o. – Pekao Faktoring
Spółka oferuje pełen zakres usług faktoringowych (w tym faktoring
pełny i niepełny), a także usługi towarzyszące faktoringowi, do których
należą m.in. zbieranie informacji o sytuacji finansowej dłużników,
inkaso, windykacja, księgowanie rozliczeń oraz bieżące monitorowanie realizacji płatności. Ofertę Spółki uzupełnia rozliczanie transakcji
masowych, doradztwo finansowe i konsulting w zakresie wyboru
sposobu finansowania działalności, a także udzielanie kredytów
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i pożyczek związanych z umową faktoringową. Spółka współpracuje
z Bankiem Pekao S.A. w zakresie uaktywnienia i rozwoju nowych
Nawigacja
kanałów sprzedaży.
Spółka zajmuje 4 miejsce na polskim rynku faktoringowym z 10,8%
udziałem w rynku.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy

strzałek lub ikon w menu
Doradztwo transakcyjne

Pekao Investment Banking S.A. – PIB
Pekao Investment Banking S.A. działa jako dom maklerski, koncenpowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
trując się na obsłudze klientów
instytucjonalnych i korporacyjnych.
Zakres świadczonych przez PIB usług obejmuje w szczególności
przyjmowanie i przekazywanie
nabycia lub
zbycia instrumendrukuj
przesuń (klawiszzleceń
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
tów finansowych, wykonywanie tych zleceń na rachunek dającego
zlecenie, oferowanie instrumentów finansowych, doradztwo dla przedwyjść z struktury
opcji wyświetlania
na pełnym
użyj klawisza ESCAPE
siębiorstw wabyzakresie
kapitałowej,
strategiiekranie
przedsiębiorstw
lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią. PIB
oferuje również doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału
oraz przejmowania przedsiębiorstw.
PIB pełni również funkcję animatora zarówno na rynku akcji, jak
i na rynku instrumentów pochodnych, będąc jednym z najbardziej
aktywnych animatorów. Na koniec 2015 roku PIB był animatorem
dla 25 spółek.
W 2015 roku PIB pełnił funkcję podmiotu oferującego akcje 3 podmiotów na GPW oraz pełnił funkcję podmiotu oferującego obligacje
detaliczne emitowane przez wiodącego dewelopera powierzchni biurowych w Polsce (wyemitowano 3 serie obligacji, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym). PIB z sukcesem doradzał
w procesach sprzedaży spółek (w tym m.in. z sektora finansowego
w Europie Środkowo-Wschodniej) oraz przy przejęciach spółek
(m. in. z sektorów: energetycznego i usługowego).

Pozostałe usługi finansowe
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. – CBB
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. świadczy usługi
o charakterze pośrednictwa finansowego, a także kompleksowe usługi
za pośrednictwem alternatywnych kanałów komunikacji dla klientów
sektora pozabankowego.
CBB wspiera Bank Pekao S.A, jako głównego klienta, w zakresie
obsługi bankowości internetowej, kart oraz infolinii produktowych.
Spółka w ramach swojej działalności obsługuje klientów za pośrednictwem alternatywnych kanałów komunikacji, w tym przede wszystkim
formie telefonicznej oraz mailowej. Główny kanał komunikacji stanowią połączenia telefoniczne – w 2015 roku CBB obsłużyło 12,7 mln
połączeń (co oznacza wzrost o 6 % w porównaniu do 2014 roku).
Spółka prowadzi wraz z Bankiem szereg projektów mających na celu
rozwój komunikacji z klientami Banku Pekao S.A. z wykorzystaniem
bankowości mobilnej.

SPIS TREŚCI

Pekao Financial Services Sp. z o.o. – PFS
Pekao Financial Services Sp. z o.o. świadczy usługi outsourcingu
dla instytucji finansowych w zakresie rozwiązań operacyjnych oraz
technologicznych, w obsłudze uczestników funduszy, a także w samodzielnej dystrybucji jednostek funduszy. Rozwiązania operacyjne
i technologiczne są ukierunkowane na dostarczanie klientom usług
o najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa.
PFS, będąc agentem transferowym, specjalizuje się w prowadzeniu rachunków uczestników funduszy inwestycyjnych i funduszy
emerytalnych.
W gronie klientów obsługiwanych przez PFS znajdują się firmy
o ugruntowanej pozycji rynkowej. Na koniec grudnia 2015 roku
Spółka utrzymała pozycję lidera w obsłudze funduszy OFE korzystających z usług zewnętrznego agenta transferowego.
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Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Centrum Kart S.A. – CK S.A.
Spółka świadczy kompleksowe usługi związane m.in. z obsługą systemów zarządzania kartami płatniczymi, autoryzacją transakcji
oraz personalizacją kart.
W 2015 rok kontynuowano realizację projektów informatycznych,
ukierunkowanych na rozszerzenie oferty produktowej
Banku Pekao S.A.
Najważniejsze projekty zrealizowane w 2015 roku obejmowały
wdrożenie wielowalutowych kart płatniczych i kart z zindywidualizowanym wizerunkiem oraz rozszerzenie usługi DCC dla wszystkich
usługodawców.
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dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Wolałabym grać
w koszykówkę…

Porozmawiajmy o Twoich inwestycjach.
Ojciec Zuzi chciałby, żeby jego córka została baletnicą. Zdaje się
jednak, że ona zupełnie inaczej widzi swoją karierę. Dzisiaj fantazja
poniosła ją na koszykarskie parkiety, a jutro może ją pchnąć na
artystyczną estradę… Dziewczynka codziennie zmienia pomysły co
do swojej przyszłości, ale w jej wieku to raczej normalne.
Dla taty Zuzi jedno jest pewne – chce finansowo zabezpieczyć jej
przyszłość, niezależnie od tego, co będzie ona robić za kilkanaście
lat. Dlatego właśnie korzysta z usługi Doradztwa Inwestycyjnego dla
Klientów Private Banking Banku Pekao S.A.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy Klient wymaga indywidualnego
podejścia do swoich inwestycji, a przy tym chciałby mieć swobodę
w podejmowaniu kluczowych decyzji. Nasi doradcy to profesjonaliści
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Rekomendują
rozwiązania dostosowane do potrzeb Klienta i bieżącej sytuacji
rynkowej, biorąc pod uwagę m.in. możliwości majątkowe czy sytuację
życiową.
Zuzia dziś może chodzić na balet, jutro na treningi koszykówki, a za
dwa dni na lekcje śpiewu… Dzięki trafnym inwestycjom ojca każda jej
decyzja to dobry wybór.
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe

54
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Struktura skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej – wersja uproszczona
54
Aktywa
55
Pasywa
57
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy 58
Pozycje pozabilansowe

strzałek lub ikon w menu
Struktura zysku netto
Wyniki Banku Pekao S.A.
Wyniki osiągnięte przez ważniejsze jednostki powiązane

powiększ / pomniejsz

59
60
61

dopasuj do rozmiaru ekranu

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna
Dochody z działalności operacyjnej
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Koszty z działalności operacyjnej

61
62
drukuj
63
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zysków
w ujęciunakwartalnym
aby wyjść
z opcjii strat
wyświetlania
pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE64
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
64
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
66
Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna 68
Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku
zysków i strat do wersji pełnej
70
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
Nawigacja
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia
W Sprawozdaniu
z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz za okres od 1 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2014 r. został zaprezentowany w Skonsolidowanym
Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.

za 2015 rok zamieszczono sprawozdanie z sytuacji finansowej w wersji uproszczonej, rachunek zysków i strat w wersji prezentacyjnej
i omówiono najważniejsze, wybrane pozycje z tak zaprezentowanych
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
sprawozdań.
strzałek lub ikon w menu

Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
powiększ / pomniejsz
– wersja uproszczona

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń
(klawisz Grupy.
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
Bilans Banku Pekao S.A. determinuje wielkość sumy bilansowej, jak również strukturę aktywów
i pasywów
Na koniec
grudnia 2015
r.
relacja sumy bilansowej Banku Pekao S.A. do sumy bilansowej Grupy wynosiła 98,2%.

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Poniższe tabele przedstawiają sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy w wersji uproszczonej.
31.12.2015
AKTYWA

Kasa, środki w Banku Centralnym
Należności od banków (*)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (**)
Papiery wartościowe (***)
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
Inne aktywa
Aktywa razem

31.12.2014

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

ZMIANA

7 881,6
7 319,0
122 054,9
22 308,5
149,0
2 097,4
6 975,2
168 785,6

4,7%
4,3%
72,3%
13,2%
0,1%
1,3%
4,1%
100,0%

9 226,3
7 175,9
114 978,1
25 161,2
184,2
2 171,2
8 728,1
167 625,0

5,5%
4,3%
68,6%
15,0%
0,1%
1,3%
5,2%
100,0%

(14,6%)
2,0%
6,2%
(11,3%)
(19,1%)
(3,4%)
(20,1%)
0,7%

(*) Łącznie z należnościami z tytułu leasingu dla banków.
(**) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów.
(***) Łącznie z aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu oraz pozostałymi instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat.

31.12.2015
PASYWA

Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Inne pasywa
Kapitały razem
udziały niedające kontroli
Pasywa razem

54

Raport Roczny 2015 · Bank Pekao S.A.

31.12.2014

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

ZMIANA

0,9
5 958,4
128 867,7
2 903,2
7 631,2
23 424,2
16,0
168 785,6

0,0%
3,5%
76,4%
1,7%
4,5%
13,9%
0,0%
100,0%

1,0
5 344,7
125 609,0
3 857,0
8 767,6
24 045,7
28,0
167 625,0

0,0%
3,2%
74,9%
2,3%
5,3%
14,3%
0,0%
100,0%

(10,0%)
11,5%
2,6%
(24,7%)
(13,0%)
(2,6%)
(42,9%)
0,7%

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Aktywa
Zmiany w strukturze aktywów
Głównymi pozycjami w strukturze aktywów są kredyty i pożyczki
udzielone klientom oraz papiery wartościowe, które na koniec
2015 r. stanowiły odpowiednio 72,3% oraz 13,2% sumy bilansowej
(na koniec 2014 r. odpowiednio 68,6% i 15,0%).

Nawigacja
Kasa,
środki w Banku Centralnym

(mln zł)

31.12.2015 31.12.2014

strzałek lub ikon w menu2 951,4
Gotówka
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 4 930,0
Pozostałe
0,2

Finansowanie działalności klientów
Struktura kredytów i pożyczek według klientów

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej
Kredyty (*)
Detaliczne
Korporacyjne
Niekwotowane papiery wartościowe
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Pozostałe (**)
Korekta wartości
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość netto należności
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne (***)
Finansowanie działalności klientów razem (****)

ZMIANA

Kasa, należności od Banku
7 881,6
9 226,3
(14,6%)
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
Centralnego w tym:

powiększ / pomniejsz

3 399,3
5 826,8
0,2

(13,2%)
(15,4%)
0,0%

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj
(mln
zł)

31.12.2015

31.12.2014

ZMIANA

127 116,3
110 026,2
53 944,6
56 081,6
12 336,9
4 753,2
536,8
244,1
(5 842,3)
122 054,9
892,3
128 008,6

120 293,6
104 108,3
49 264,0
54 844,3
10 399,6
5 785,7
347,7
107,2
(5 770,4)
114 978,1
899,2
121 192,8

5,7%
5,7%
9,5%
2,3%
18,6%
(17,8%)
54,4%
>100%
1,2%
6,2%
(0,8%)
5,6%

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

(*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów.
(**) Łącznie z odsetkami i należnościami w drodze.
(***) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne stanowiące ekwiwalent kredytów.
(****) Pozycja finansowanie działalności klientów razem, zawiera pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz pozycję papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne.

Finansowanie działalności klientów razem, na koniec grudnia 2015 r.
wyniosło 128 008,6 mln zł i było wyższe o 6 815,8 mln zł tj. 5,6% niż
na koniec 2014 r.
Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2015 r. wyniosły
53 944,6 mln zł i były wyższe o 4 680,6 mln zł tj. 9,5% niż
na koniec 2014 r.

Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami
wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne wzrosły
o 2 135,2 mln zł tj. 3,0% w porównaniu do końca 2014 r. i wyniosły
74 064,0 mln zł na koniec grudnia 2015 r.
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Należności i odpisy aktualizujące

(mln zł)

Nawigacja 31.12.2015
Wartość brutto należności (*)
Bez utraty wartości
Z utratą wartości
Odpisy aktualizujące wartość należności
Odsetki
Razem wartość netto należności

31.12.2014

ZMIANA

127 431,0
120 458,0
5,8%
119 459,0
112 255,8
6,4%
7 972,0
8 202,2
(2,8%)
842,3)
(5 770,4) dokumentu
1,2%
aby(5przeszukiwać
zawartość
użyj klawiszy
466,2
290,5
60,5%
strzałek
lub ikon w menu
122 054,9
114 978,1
6,2%

(*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym, należnościami z tytułu leasingu dla klientów, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec
grudnia 2015 r. wyniosła 6,3% i była lepsza o 0,5 p.p. w porównaniu
z końcem grudnia 2014 r.

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Bilansowy stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec
grudnia 2015 r. wyniósł 5 842,3 mln zł.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Struktura walutowa należności od klientów*
31.12.2015

Denominowane w złotych
Denominowane w walutach obcych (**)
Razem
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość netto należności

31.12.2014

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

ZMIANA

105 732,7
22 164,5
127 897,2
(5 842,3)
122 054,9

82,7%
17,3%
100,0%
x
x

99 594,0
21 154,5
120 748,5
(5 770,4)
114 978,1

82,5%
17,5%
100,0%
x
x

6,2%
4,8%
5,9%
1,2%
6,2%

(*) Łącznie z odsetkami i należnościami w drodze.
(**) Łącznie z kredytami indeksowanymi.

W strukturze walutowej należności od klientów dominują należności
w złotych, których udział na koniec grudnia 2015 r. wyniósł 82,7%.

W należnościach w walutach obcych największy udział miały należności w EUR (61,1%), CHF (22,9%) oraz USD (15,6%).

Struktura należności od klientów według terminów zapadalności*
31.12.2015

Bieżące i do 1 miesiąca
Od 1 do 3 miesięcy
Od 3 miesięcy do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Pozostałe
Razem
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość netto należności

31.12.2014

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

ZMIANA

17 404,5
4 363,2
13 375,8
39 562,3
52 654,6
536,8
127 897,2
(5 842,3)
122 054,9

13,6%
3,4%
10,5%
30,9%
41,2%
0,4%
100,0%
x
x

18 848,8
3 368,6
11 347,1
38 136,7
48 699,6
347,7
120 748,5
(5 770,4)
114 978,1

15,6%
2,8%
9,4%
31,6%
40,3%
0,3%
100,0%
x
x

(7,7%)
29,5%
17,9%
3,7%
8,1%
54,4%
5,9%
1,2%
6,2%

(*) Łącznie z odsetkami i należnościami w drodze.

W strukturze należności według terminów zapadalności 41,2%
stanowią należności o zapadalności powyżej 5 lat (składają się
na to głównie kredyty hipoteczne i należności dla których termin
zapadalności upłynął).
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Informacje o koncentracji kredytów zostały zawarte w Notach
Objaśniających nr 28 i 29 do Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2015.

SPIS TREŚCI

Pasywa
Zmiany w strukturze pasywów
Największą część pasywów Grupy stanowią środki pozyskane od
klientów. Na koniec 2015 r. zobowiązania wobec klientów i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wyniosły
131 770,9 mln zł, a ich udział w sumie bilansowej wyniósł 78,1%
(77,2% na koniec 2014 r.). Udział kapitałów w sumie bilansowej
wyniósł 13,9% na koniec 2015 r. (14,3% na koniec 2014 r.).

Zobowiązania wobec banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu
emisji dłużnych papierów
wartościowych
Razem zewnętrzne źródła
finansowania

(mln zł)

31.12.2015

31.12.2014

ZMIANA

0,9

1,0

(10,0%)

5 958,4
128 867,7

5 344,7
125 609,0

11,5%
2,6%

2 903,2

3 857,0

(24,7%)

137 730,2

134 811,7

2,2%

ZAMKNIJ

Baza depozytowa charakteryzuje się dużą dywersyfikacją, a deponentami są zarówno klienci detaliczni jak i korporacyjni. Grupa
Nawigacja
pozyskuje
również środki z rynku międzybankowego. Grupa nie jest
uzależniona od pojedynczego klienta ani od grupy klientów.
Struktura geograficzna depozytów pozyskanych przez jednostki
aby przeszukiwać
zawartość
użyj klawiszy
krajowe Banku Pekao
S.A. na koniec
2015 dokumentu
r. przedstawiała
się
następująco: strzałek lub ikon w menu
REGION

Zewnętrzne źródła finansowania

Zobowiązania wobec Banku
Centralnego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

% OGÓŁU DEPOZYTÓW

Warszawski
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru41,5%
ekranu
Mazowiecki
11,0%
Małopolski
9,2%
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Południowo-Wschodni
9,0%
Centralny
9,0%
Zachodni
4,7%
aby
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Wielkopolski
4,4%
Dolnośląski
3,8%
Śląski
3,7%
Pomorski
3,7%
Ogółem
100,0%

Oszczędności klientów ogółem

(mln zł)

Depozyty korporacyjne
Podmioty niefinansowe
Instytucje finansowe niebankowe
Budżet
Depozyty detaliczne
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i sell–buy-back
Pozostałe (*)
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (SCD)
Certyfikaty Depozytowe
Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Odsetki
Zobowiązania wobec klientów i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, razem
Fundusze inwestycyjne Pioneer Pekao TFI
Fundusze obligacyjne i rynku pieniężnego
Fundusze zrównoważone
Fundusze akcyjne
w tym dystrybuowane przez sieć Grupy

31.12.2015

31.12.2014

ZMIANA

60 738,8
47 225,8
7 903,2
5 609,8
63 254,4
4 467,8
406,7
128 867,7
2 903,2
257,7
1 393,1
1 227,4
25,0
131 770,9
16 702,5
11 366,4
2 780,5
2 555,6
16 363,6

64 490,7
49 142,8
9 138,8
6 209,1
55 275,7
4 976,3
866,3
125 609,0
3 857,0
203,7
2 594,7
1 029,3
29,3
129 466,0
17 115,1
11 162,0
3 163,9
2 789,2
16 669,7

(5,8%)
(3,9%)
(13,5%)
(9,7%)
14,4%
(10,2%)
(53,1%)
2,6%
(24,7%)
26,5%
(46,3%)
19,2%
(14,7%)
1,8%
(2,4%)
1,8%
(12,1%)
(8,4%)
(1,8%)

(*) Pozycja pozostałe zawiera odsetki i zobowiązania w drodze.

Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych razem, na koniec grudnia 2015 r.
wyniosły 131 770,9 mln zł i były wyższe o 2 304,9 mln zł tj. 1,8% niż
na koniec grudnia 2014 r.

Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz
pozostałe na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 63 865,3 mln zł
i były wyższe o 7 930,7 mln zł, tj. 14,2% w porównaniu z końcem
grudnia 2014 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec grudnia 2015 r.
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wyniosły 16 702,5 mln zł i były niższe o 412,6 mln zł, tj. 2,4%
w porównaniu do końca grudnia 2014 r.
Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem
odkupu, transakcjami sell-buy-back, Certyfikatami Depozytowymi,

listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz
pozostałymi, na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 67 905,6 mln zł
i były niższeNawigacja
o 5 625,8 mln zł, tj. 7,7% w porównaniu z końcem
grudnia 2014 r. w wyniku akcji ukierunkowanych na optymalizację
struktury pasywów.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

Struktura walutowa zobowiązań wobec klientów*
31.12.2015
MLN ZŁ

Denominowane w złotych
Denominowane w walutach obcych
Razem

106 548,1
22 319,6
128 867,7

(*) Łącznie z odsetkami i zobowiązaniami w drodze.

W strukturze walutowej zobowiązań wobec klientów dominują zobowiązania w złotych, których udział na koniec grudnia 2015 r. wyniósł

31.12.2014

STRUKTURA

powiększMLN
/ pomniejsz
do rozmiaru ekranu
ZŁ
STRUKTURA dopasuj ZMIANA

82,7%
106 221,9
84,6%
17,3%
19
387,1
15,4%
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
100,0%
125 609,0
100,0%

0,3%
15,1%
zaznacz
2,6%

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

82,7%. W zobowiązaniach w walutach obcych największy udział miały
zobowiązania w EUR (59,2%) oraz USD (35,9%).

Zobowiązania wobec klientów według terminów wymagalności
31.12.2015

Środki na rachunkach bieżących i depozyty overnight
Depozyty terminowe
Razem depozyty
Odsetki naliczone
Zobowiązania w drodze
Zobowiązania wobec klientów

31.12.2014

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

ZMIANA

67 564,5
60 896,5
128 461,0
220,1
186,6
128 867,7

52,6%
47,4%
100,0%
x
x
x

59 847,4
64 895,3
124 742,7
194,6
671,7
125 609,0

48,0%
52,0%
100,0%
x
x
x

12,9%
(6,2%)
3,0%
13,1%
(72,2%)
2,6%

Pozycje pozabilansowe
Zestawienie pozycji pozabilansowych
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
Zobowiązania udzielone:
finansowe
gwarancyjne
Zobowiązania otrzymane:
finansowe
gwarancyjne
Pochodne instrumenty finansowe
transakcje stopy procentowej
transakcje walutowe i na złoto
transakcje oparte na towarach i kapitałowych papierach wartościowych
Pozycje pozabilansowe razem

Informacje o zobowiązaniach pozabilansowych zostały zawarte w Notach Objaśniających nr 27 i 48 do Skonsolidowanego
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drukuj

(mln zł)
31.12.2015

31.12.2014

ZMIANA

56 968,3
45 008,7
30 935,9
14 072,8
11 959,6
285,1
11 674,5
226 692,6
133 104,3
92 934,2
654,1
283 660,9

54 257,2
41 585,2
27 376,5
14 208,7
12 672,0
496,5
12 175,5
251 602,9
147 004,1
102 912,9
1 685,9
305 860,1

5,0%
8,2%
13,0%
(1,0%)
(5,6%)
(42,6%)
(4,1%)
(9,9%)
(9,5%)
(9,7%)
(61,2%)
(7,3%)

Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Struktura zysku netto
Strukturę zysku netto Grupy przedstawia poniższe zestawienie:

Zysk netto Banku Pekao S.A.
Podmioty konsolidowane metodą pełną
Pekao Leasing Holding S.A. w likwidacji (*)
Pekao Leasing Sp. z o.o.
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Pekao Investment Banking S.A. (**)
Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Pekao Pioneer PTE S.A.
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
Centrum Kart S.A.
FPB "MEDIA" Sp. z o.o.
Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
Pekao Property S.A. (***)
Pekao Telecentrum Sp. z o. o. w likwidacji (****)
Podmioty wyceniane metodą praw własności
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (*****)
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
Wyłączenia i korekty konsolidacyjne (******)
Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy

Nawigacja

(mln zł)

2015

2014

ZMIANA

2 290,4

2 662,3

(14,0%)

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

61,4
1,0
>100%
53,9
54,6
(1,3%)
44,2
42,4
4,2%
9,3
powiększ / pomniejsz 8,2
dopasuj do rozmiaru13,4%
ekranu
8,0
7,2
11,1%
6,8
–
x
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
5,0
10,0
(50,0%)
2,9
15,4
(81,2%)
2,7 z opcji wyświetlania na pełnym
2,4 ekranie użyj klawisza ESCAPE
12,5%
aby wyjść
0,6
2,6
(76,9%)
0,2
(0,1)
x
0,2
0,3
(33,3%)
(0,2)
(0,9)
(77,8%)
–
0,1
x
44,6
5,5
2,0
(245,0)
2 292,5

51,8
10,0
1,5
(154,1)
2 714,7

(13,9%)
(45,0%)
33,3%
59,0%
(15,6%)

Uwaga: Zysk netto Banku Pekao S.A. i Pekao Banku Hipotecznego S.A. w 2015 roku uwzględniają jednorazowe obciążenie związane z nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG w związku z bankructwem SBRiR w Wołominie oraz
jednorazową składkę na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
(*)
Wynik Pekao Leasing Holding S.A. w likwidacji za 2015 roku zawiera głównie dywidendę otrzymaną od Pekao Leasing Sp. z o.o. W dniu 30 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao Leasing Holding
Spółka Akcyjna, której Bank jest jedynym akcjonariuszem, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki oraz o otwarciu likwidacji Spółki z dniem podjęcia uchwały.
(**)
W dniu 1 stycznia 2015 roku Bank nabył 100% kapitału akcyjnego UniCredit CAIB Poland S.A. W dniu 14 stycznia 2015 roku spółka UniCredit CAIB Poland S.A zmieniła nazwę na Pekao Investment Banking S.A.
(***) W dniu 26 września 2014 roku nastąpiło połączenie spółek Pekao Property S.A. z Property Sp. z o.o. w likwidacji.
(****) W dniu 8 stycznia 2015 roku nastąpiło wykreślenie spółki zależnej Banku, Pekao Telecentrum Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
(*****) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. konsolidowana do 30 czerwca 2015. W dniu 15 lipca 2015 roku Bank dokonał sprzedaży 3 125 akcji Spółki. W wyniku tej transakcji udział Banku w kapitale zakładowym oraz w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki został zredukowany z 34,44% do 5,74%.
(******) Obejmują między innymi transakcje wewnątrz Grupy (w tym dywidendy wypłacone za rok poprzedni przez jednostki podporządkowane) i zysk przypadający na udziały niedające kontroli.
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
Wyniki Banku Pekao S.A.
Główne pozycje rachunku zysków i strat Banku w wersji prezentacyjnej przedstawiają Nawigacja
się następująco:

(mln zł)
2015

2014

ZMIANA

Wynik z tytułu odsetek
4 039,6
4 334,5
(6,8%)
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Przychody z tytułu dywidend
210,6
153,6
37,1%
strzałek lub ikon w menu
Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem
4 250,2
4 488,1
(5,3%)
Wynik pozaodsetkowy
2 541,8
2 546,6
(0,2%)
Dochody z działalności operacyjnej
6 792,0
7 034,7
(3,5%)
Koszty z działalności operacyjnej
(2 992,6) (3 086,6)
powiększ / pomniejsz
dopasuj (3,0%)
do rozmiaru ekranu
Zysk operacyjny brutto
3 799,4
3 948,1
(3,8%)
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
(514,0)
(541,4)
(5,1%)
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Zysk operacyjny netto
3 285,4
3 406,7
(3,6%)
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
(28,6)
(1,4)
>100%
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
(136,7) użyj klawisza
99,8% ESCAPE
aby wyjść z opcji wyświetlania(273,1)
na pełnym ekranie
Jednorazowe obciążenia, wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
(256,0)
–
x
Zysk z działalności inwestycyjnej
63,9
1,5
>100%
Zysk brutto
2 791,6
3 270,1
(14,6%)
Zysk netto
2 290,4
2 662,3
(14,0%)
Zysk netto w 2015 r. z wyłączeniem jednorazowych obciążeń, wynikających z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz
wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zysk netto Banku Pekao S.A. za 2015 r. wyniósł 2 290,4 mln zł, po
uwzględnieniu jednorazowej nadzwyczajnej wpłaty na rzecz BFG w wysokości 234,0 mln zł w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku Rzemiosła
i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) oraz jednorazowej składki
w wysokości 22,0 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
Zysk netto Banku Pekao S.A. w 2015 r. z wyłączeniem
jednorazowych obciążeń opisanych powyżej wyniósłby

2 497,8

2 662,3

(6,2%)

2 497,8 mln zł, i byłby niższy o 164,5 mln zł tj. 6,2%
w porównaniu do 2014 r., przy znaczącym wzroście wolumenów
kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych,
dalszej optymalizacji kosztów oraz niższych kosztach
ryzyka, pozwalających na skompensowanie negatywnego
wpływu ograniczeń regulacyjnych (obniżenia maksymalnego
oprocentowania kredytów i pożyczek, redukcji stawek interchange
oraz wyższych kosztów BFG).

Podstawowe informacje finansowe Banku przedstawiają się następująco:

Kredyty brutto ogółem w mln zł (*)
Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem w %
Depozyty ogółem w mln zł (*)
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i sell-buy-back w mln zł
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank w mln zł
Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank w mln zł
Suma bilansowa w mln zł
Fundusze inwestycyjne dystrybuowane poprzez sieć Banku w mln zł
Łączny współczynnik kapitałowy w % (Bazylea III)

31.12.2015

31.12.2014

ZMIANA

106 326,0
6,1%
124 400,3
4 467,8
257,7
1 393,1
165 784,7
15 388,9
18,2%

100 330,6
6,6%
120 279,7
5 253,4
203,7
2 594,7
164 322,8
15 660,9
17,1%

6,0%
(0,5 p.p.)
3,4%
(15,0%)
26,5%
(46,3%)
0,9%
(1,7%)
1,1 p.p.

* Według wartości nominalnej.

Kredyty klientów Banku na koniec grudnia 2015 r. wyniosły
106 326,0 mln zł i były wyższe o 5 995,4 mln zł tj. 6,0% w porównaniu z końcem 2014 r. Na koniec grudnia 2015 r. kredyty detaliczne
wyniosły 53 024,7 mln zł, a korporacyjne 53 301,3 mln zł.
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Zobowiązania wobec klientów Banku (obejmujące depozyty klientów,
transakcje z przyrzeczeniem odkupu i transakcje sell-buy-back,
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz Certyfikaty Depozytowe)
wyniosły 130 518,9 mln zł i były wyższe o 2 187,4 mln zł tj. 1,7%
w porównaniu z końcem 2014 r.

SPIS TREŚCI

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Pioneer Pekao TFI S.A. dystrybuowanych przez sieć Banku była
niższa o 272,0 mln zł tj. 1,7% w porównaniu z końcem 2014 r.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Pekao Faktoring Sp. z o.o. – Pekao Faktoring

Wyniki osiągnięte przez ważniejsze jednostki
powiązane

W 2015 roku Pekao Faktoring wypracował zysk netto w wysoNawigacja
kości
9,3 mln zł wobec zysku w wysokości 8,2 mln zł w 2014
roku. Poprawa wyniku nastąpiła dzięki wzrostowi wolumenu
transakcji faktoringowych o około 15% w porównaniu do roku
poprzedniego.

Pekao Leasing Sp. z o.o. – Pekao Leasing

strzałek
lub ikonSp.
w menu
Pekao Financial
Services
z o.o. – PFS

W 2015 roku Pekao Leasing wypracował zysk netto w wysokości
53,9 mln zł wobec zysku w wysokości 54,6 mln zł osiągniętego
w 2014 roku. Wynik na podstawowej działalności Spółki został
wypracowany dzięki zarówno wzrostowi aktywów oddanych w leasing (+8,7% w stosunku do 2014 r.), poprawie jakości portfela
leasingowego jak i optymalizacji kosztów.

W 2015 roku PFS wypracował zysk netto w wysokości
8,0 mln zł wobec zysku w wysokości 7,2 mln zł w 2014 roku.
Poprawa wyniku nastąpiła dzięki wprowadzonej optymalizacji
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
zarówno po stronie dochodowej (dywersyfikacja portfela klientów)
jak i po stronie kosztów działania.

Pioneer Pekao Investment Management S.A. – PPIM
Skonsolidowany zysk netto PPIM w 2015 roku wyniósł
91,1 mln zł wobec zysku w wysokości 105,7 mln zł w 2014
roku. Udział Banku w zysku spółki wyniósł 44,6 mln zł. Na wynik
2015 roku negatywnie wpłynęła gorsza koniunktura na rynkach
kapitałowych oraz zmiana preferencji klientów w zakresie poziomu
akceptowanego ryzyka (przesunięcie środków w kierunku bardziej
bezpiecznych funduszy).

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. – CDM
W 2015 roku zysk netto CDM wyniósł 44,2 mln zł wobec zysku
w wysokości 42,4 mln zł osiągniętego 2014 roku. Spółka wypracowała lepszy wynik dzięki wyższym obrotom zrealizowanym na GPW oraz
wyższym dochodom ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych.

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

Pekao Investment Banking S.A. – PIB

zaznacz

drukuj

W 2015 roku Pekao IB wypracował zysk netto w wysokości
aby wyjść
z opcji
wyświetlania
pełnym
ekranie użyj od
klawisza
ESCAPE
6,8
mln zł.
Wyniki
spółki sąnaobjęte
konsolidacją
1 stycznia
2015 roku tj. od dnia nabycia.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. – Pekao Bank Hipoteczny
Zysk netto Pekao Banku Hipotecznego osiągnięty w 2015 rok
wyniósł 5,0 mln zł wobec zysku w wysokości 10,0 mln zł w 2014
roku, pozostając pod negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, głównie niższych stóp procentowych, wyższych kosztów na
rzecz BFG (w tym kwoty wniesionej do BFG z przeznaczeniem na
wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego
Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w związku z jego
bankructwem) oraz kosztów poniesionych na rzecz Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna
Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku w 2015 r. wyniósł 2 292,5 mln zł, po uwzględnieniu
jednorazowej nadzwyczajnej wpłaty na rzecz BFG w wysokości
234,0 mln zł w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku Rzemiosła
i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) oraz jednorazowej składki
w wysokości 26,5 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w 2015 r., z wyłączeniem jednorazowych obciążeń opisanych powyżej wyniósłby
2 503,5 mln zł, i byłby niższy o 211,2 mln zł tj. 7,8% w porównaniu
do 2014 r., przy znaczącym wzroście wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych, dalszej optymalizacji
kosztów oraz niższych kosztach ryzyka, pozwalających na skompensowanie negatywnego wpływu ograniczeń regulacyjnych (obniżenia
maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek, redukcji stawek
interchange oraz wyższych kosztów BFG).

Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w 2015 r.
odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych, zarówno
w obszarze kredytów dla klientów detalicznych (o 9,5% r/r), jak również w obszarze finansowania działalności klientów korporacyjnych
(o 3,0% r/r). Tak istotny wzrost akcji kredytowej był w znacznym
stopniu sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 14,2% r/r.
Mocną strukturę płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości
92,6% na koniec grudnia 2015 r. Zwrot na średnim kapitale (ROE),
z wyłączeniem jednorazowych obciążeń opisanych powyżej, na
poziomie 10,6%, został osiągnięty przy mocnej strukturze kapitałowej
odzwierciedlonej łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym
17,7% (Bazylea III).
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna

(mln zł)

Nawigacja

2015

2014

ZMIANA

Wynik z tytułu odsetek
4 166,6
4 461,3
(6,6%)
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności
65,7
71,5
(8,1%)
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem
4 232,3
4 532,8
(6,6%)
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Wynik z tytułu prowizji i opłat
2 005,5
2 043,7
(1,9%)
strzałek lub ikon w menu
Wynik z działalności handlowej
662,7
679,5
(2,5%)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
158,1
89,7
76,3%
Wynik pozaodsetkowy
2 826,3
2 812,9
0,5%
Dochody z działalności operacyjnej
(3,9%)
powiększ7/058,6
pomniejsz 7 345,7 dopasuj do
rozmiaru ekranu
Koszty z działalności operacyjnej
(3 219,7)
(3 285,7)
(2,0%)
Zysk operacyjny brutto
3 838,9
4 060,0
(5,4%)
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
(517,5)
(559,6)
(7,5%)
Zysk operacyjny netto
3 321,4
3 500,4
(5,1%)
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
(28,8) na pełnym ekranie
(2,7)
aby wyjść z opcji wyświetlania
użyj >100%
klawisza ESCAPE
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
(274,4)
(139,8)
96,3%
Jednorazowe obciążenia, wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia
(260,5)
–
x
Kredytobiorców
Zysk z działalności inwestycyjnej
73,4
1,8
>100%
Zysk brutto
2 831,1
3 359,7
(15,7%)
Podatek dochodowy
(537,6)
(634,6)
(15,3%)
Zysk netto
2 293,5
2 725,1
(15,8%)
Przypadający na akcjonariuszy Banku
2 292,5
2 714,7
(15,6%)
Przypadający na udziały niedające kontroli
1,0
10,4
(90,4%)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku w 2015 r. z wyłączeniem jednorazowych obciążeń,
wynikających z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

2 503,5

2 714,7

(7,8%)

Dochody z działalności operacyjnej
Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 2015 r.
wyniosły 7 058,6 mln zł i były niższe niż w 2014 r. o 287,1 mln zł
tj. 3,9%, głównie z powodu niższego wyniku z tytułu odsetek, dywidend
i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem. Wynik
z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 2015 r. wyniósł 4 232,3 mln zł i był niższy

o 300,5 mln zł tj. 6,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym
w 2014 r. pod negatywnym wpływem niższych stóp procentowych,
w szczególności maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek.
Średnia wysokość WIBOR 3M w 2015 r. wyniosła 1,7% i była o 0,8 p.p.
niższa od średniej w 2014 r., natomiast stopa lombardowa NBP wyniosła 2,5% na koniec 2015 r. w porównaniu do 3,0% na koniec 2014 r.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek
ujmowanych metodą praw własności razem

Wynik pozaodsetkowy

(mln zł)

2015

2014

ZMIANA

5 456,4
(1 289,8)
4 166,6

6 225,3
(1 764,0)
4 461,3

(12,4%)
(26,9%)
(6,6%)

Przychody z tytułu dywidend

13,6

8,3

63,9%

Przychody z jednostek
ujmowanych metodą
praw własności

52,1

63,2

(17,6%)

4 232,3

4 532,8

(6,6%)

Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek, dywidend
i z jednostek ujmowanych metodą
praw własności razem
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Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Wynik z działalności handlowej
w tym zyski na sprzedaży portfela
aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży
Pozostałe przychody i koszty
operacyjne netto
Wynik pozaodsetkowy

(mln zł)
2015

2014

ZMIANA

2 388,5
(383,0)
2 005,5
662,7

2 536,2
(492,5)
2 043,7
679,5

(5,8%)
(22,2%)
(1,9%)
(2,5%)

229,6

253,5

(9,4%)

158,1

89,7

76,3%

2 826,3

2 812,9

0,5%

SPIS TREŚCI

Wynik pozaodsetkowy Grupy osiągnięty w 2015 r. wyniósł 2 826,3 mln zł
i był wyższy o 13,4 mln zł, tj. 0,5%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym
w 2014 r., dzięki wyższym pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym netto, wspartym odszkodowaniem z tytułu umowy ubezpieczenia.
Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 2015 r. wyniósł 2 005,5 mln zł
i był niższy o 38,2 mln zł tj. 1,9% w porównaniu z wynikiem osiągniętym
w 2014 r. głównie ze względu na negatywny wpływ redukcji stawek
interchange na prowizje związane z działalnością kartową.
Poniższa tabela prezentuje wynik z tytułu prowizji i opłat w podziale na
główne obszary działalności Grupy.
(mln zł)
Wynik z tytułu prowizji i opłat
związanych z działalnością kredytową
związanych z działalnością kartową
związanych z działalnością na rynku
funduszy inwestycyjnych
pozostałe

2015

2014

ZMIANA

2 005,5
486,2
370,7

2 043,7
486,0
403,6

(1,9%)
0,0%
(8,2%)

298,0

295,4

0,9%

850,6

858,7

(0,9%)

Koszty z działalności operacyjnej
Dzięki dalszej poprawie efektywności operacyjnej koszty z działalności
operacyjnej osiągnięte w 2015 r. wyniosły 3 219,7 mln zł. Były one
niższe o 66,0 mln zł tj. 2,0% w porównaniu z rokiem poprzednim.
(mln zł)
Wynagrodzenia i inne świadczenia
pracownicze
Pozostałe koszty administracyjne
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty
wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych
Koszty z działalności operacyjnej

2015

2014

ZMIANA

(1 908,5)

(1 905,1)

0,2%

(979,7)

(1 054,0)

(7,0%)

(331,5)

(326,6)

1,5%

(3 219,7)

(3 285,7)

(2,0%)

Wskaźnik koszty / dochody w 2015 r. wyniósł 45,6% wobec 44,7%
w 2014 r.
Na koniec grudnia 2015 r. liczba pracowników Grupy wyniosła 18 327
osób (w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną) w porównaniu z 18 765 osobami na koniec grudnia 2014 r. Liczba pracowników
Grupy na koniec grudnia 2015 r. zawiera dane spółki Pekao Investment
Banking S.A. (d. UniCredit CAIB Poland S.A.), przejętej przez Bank
w dniu 1 stycznia 2015 r. w drodze nabycia 100% kapitału akcyjnego.
Na koniec grudnia 2015 r. liczba pracowników Banku wyniosła
16 387 osób w porównaniu z 16 914 osobami na koniec 2014 r.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w 2015 r. wyniosły
Nawigacja
274,4
mln zł i były wyższe o 134,6 mln zł tj. 96,3% niż
w 2014 r. głównie ze względu na wyższe stawki opłat BFG
wprowadzone w 2015 r.
aby przeszukiwać
zawartośćzdokumentu
użyj klawiszy
Jednorazowe obciążenia,
wynikające
bankructwa
strzałekoraz
lub ikon
w menu
SBRiR w Wołominie
wpłaty
na rzecz Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców

W 2015 r. wyniki Grupy zostały dodatkowo obciążone jednorazową
nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG z przeznaczeniem na wypłapowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
tę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) w związku
z jegoprzesuń
bankructwem
kosztami rezerwy
obowiązkowejdrukuj
dla
(klawiszoraz
H, przytrzymaj
spację) z tytułuzaznacz
całego sektora składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
łącznie w wysokości 260,5 mln zł.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw
na zobowiązania pozabilansowe

(mln zł)

Odpisy na należności
kredytowe
Odpisy na zobowiązania
pozabilansowe
Wynik odpisów z tytułu utraty
wartości kredytów oraz rezerw na
zobowiązania pozabilansowe

2015

2014

ZMIANA

(500,3)

(571,8)

(12,5%)

(17,2)

12,2

x

(517,5)

(559,6)

(7,5%)

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz
rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy osiągnięty
w 2015 r. wyniósł 517,5 mln zł i był niższy o 42,1 mln zł
tj. 7,5% niż w 2014 r.

Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy razem
z tego:
rezerwy na zobowiązania
pozabilansowe
rezerwy na zobowiązania
pracownicze
pozostałe rezerwy
Rezerwa z tytułu podatku
dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

(mln zł)

31.12.2015

31.12.2014

ZMIANA

425,4

442,5

(3,9%)

120,8

102,4

18,0%

293,4

301,5

(2,7%)

11,2

38,6

(71,0%)

4,9

2,1

>100%

915,2

877,4

4,3%
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1 369 470
(308 959)
1 060 511
582 260
(78 351)
503 909
1
124 074
529
–
58 476
132
58 486
(142)
1 747 500
(120 277)
(117 113)
(3 164)
1 627 223
(1 043 824)
(471 865)
(571 959)
(84 808)
1 587
10 635
(1 116 410)
10 622
11 171
532 606
(93 960)
438 646
438 364
282

IV KWARTAŁ 2015

I KWARTAŁ 2015

1 398 296
(355 366)
1 042 930
583 905
(103 338)
480 567
1
105 127
2 234
–
152 944
344
152 626
(26)
1 783 803
(137 132)
(146 890)
9 758
1 646 671
(789 433)
(471 922)
(317 511)
(81 738)
(25 872)
9 623
(887 420)
15 556
628
775 435
(150 866)
624 569
624 417
152

II KWARTAŁ 2015

1 323 599
(308 104)
1 015 495
616 307
(103 057)
513 250
13 336
94 931
3 007
–
2 019
58
2 089
(128)
1 642 038
(130 082)
(89 181)
(40 901)
1 511 956
(797 373)
(480 167)
(317 206)
(83 031)
(767)
117 895
(763 276)
14 599
(54)
763 225
(143 806)
619 419
619 209
210

III KWARTAŁ 2015

1 365 004
(317 370)
1 047 634
606 051
(98 251)
507 800
297
103 916
(223)
–
16 162
–
16 350
(188)
1 675 586
(130 067)
(147 171)
17 104
1 545 519
(795 962)
(484 565)
(311 397)
(81 888)
(3 714)
22 843
(858 721)
72 426
628
759 852
(149 008)
610 844
610 469
375

(tys. zł)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

powiększ / pomniejsz

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

(*) Łącznie z jednorazową nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG w związku z bankructwem SBRiR w Wołominie i jednorazową składką na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz opłatami na rzecz funduszy gwarancyjnych.

Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu dywidend
Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Zyski (straty) na sprzedaży:
kredytów i innych należności finansowych
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności
zobowiązań finansowych
Dochody z działalności operacyjnej
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
kredytów i innych należności finansowych
zobowiązań pozabilansowych
Wynik z działalności finansowej
Ogólne koszty administracyjne
wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
pozostałe koszty administracyjne (*)
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych
Inne koszty oraz wynik z pozostałych rezerw
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Koszty z działalności operacyjnej
Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok – Prezentowany w celu zapewnienia porównywalności

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe

SPIS TREŚCI
ZAMKNIJ

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

1 474 974
(417 603)
1 057 371
627 346
(127 696)
499 650
–
121 579
(1 532)
–
141 531
17 495
124 045
(9)
1 818 599
(135 213)
(118 373)
(16 840)
1 683 386
(762 962)
(469 718)
(293 244)
(81 422)
349
5 085
(838 950)
13 197
2 218
859 851
(168 316)
691 535
691 023
512

IV KWARTAŁ 2014

powiększ / pomniejsz

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

(*) Łącznie z opłatami na rzecz funduszy gwarancyjnych.

Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu dywidend
Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Zyski (straty) na sprzedaży:
kredytów i innych należności finansowych
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności
zobowiązań finansowych
Dochody z działalności operacyjnej
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
kredytów i innych należności finansowych
zobowiązań pozabilansowych
Wynik z działalności finansowej
Ogólne koszty administracyjne
wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
pozostałe koszty administracyjne (*)
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych
Inne koszty oraz wynik z pozostałych rezerw
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Koszty z działalności operacyjnej
Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok – Prezentowany w celu zapewnienia porównywalności
I KWARTAŁ 2014

1 571 029
(440 956)
1 130 073
631 965
(119 066)
512 899
–
105 443
(10 725)
–
414
414
17
(17)
1 738 104
(147 502)
(149 004)
1 502
1 590 602
(776 702)
(471 380)
(305 322)
(81 945)
(1 188)
34 237
(825 598)
19 282
(333)
783 953
(146 017)
637 936
634 244
3 692

II KWARTAŁ 2014

1 584 757
(444 851)
1 139 906
664 663
(138 499)
526 164
8 189
111 177
(3 392)
–
35 490
670
34 820
–
1 817 534
(142 666)
(131 271)
(11 395)
1 674 868
(784 046)
(484 010)
(300 036)
(81 049)
(1 962)
22 337
(844 720)
15 411
(210)
845 349
(154 786)
690 563
685 077
5 486

III KWARTAŁ 2014

1 594 530
(460 586)
1 133 944
612 307
(107 285)
505 022
109
105 102
(1 598)
–
94 620
–
94 618
2
1 837 199
(134 194)
(173 182)
38 988
1 703 005
(778 424)
(479 962)
(298 462)
(82 263)
99
12 677
(847 911)
15 320
122
870 536
(165 454)
705 082
704 370
712

(tys. zł)

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
ZAMKNIJ

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2015

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

65

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok

Nawigacja

I KWARTAŁ 2015

Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli
Inne składniki całkowitych dochodów
Pozycje, które są lub mogą zostać przeniesione w późniejszych
okresach do rachunku zysków i strat:
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów
Pozycje, które nie zostaną przeniesione w późniejszych
okresach do rachunku zysków i strat:
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych
Udział w skutkach przeszacowania zobowiązań z tytułu określonych świadczeń
pracowniczych jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat
Inne składniki całkowitych dochodów (netto)
Całkowite dochody razem
Przypadające na akcjonariuszy Banku
Przypadające na udziały niedające kontroli

438 646
438 364
282

(tys. zł)

II KWARTAŁ 2015

III KWARTAŁ 2015

IV KWARTAŁ 2015

610 844
619 419
624 569
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
610 469
619 209
624 417
strzałek lub ikon w menu
375
210
152

powiększ / pomniejsz

(1 146)
(10)
(19)
98 833
191 550
(441 980)
41 738 przesuń (klawisz
(26 197)H, przytrzymaj
(52 spację)
662)
(26 708)
(31 417)
93 982

dopasuj do rozmiaru ekranu
6
(85 527)
zaznacz
(56 220)
26 932

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
12 900

–

–

–

18

–

–

–

(2 451)

–

–

–

123 184
561 830
561 548
282

133 926
744 770
744 395
375

(400 679)
218 740
218 530
210

(114 809)
509 760
509 608
152

Uwaga: Zysk netto zawiera jednorazowe obciążenie związane z nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG w związku z bankructwem SBRiR w Wołominie oraz jednorazową składkę na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
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drukuj

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2014 rok

Nawigacja
I KWARTAŁ 2014
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli
Inne składniki całkowitych dochodów
Pozycje, które są lub mogą zostać przeniesione w późniejszych
okresach do rachunku zysków i strat:
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów
Pozycje, które nie zostaną przeniesione w późniejszych
okresach do rachunku zysków i strat:
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych
Udział w skutkach przeszacowania zobowiązań z tytułu określonych świadczeń
pracowniczych jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat
Inne składniki całkowitych dochodów (netto)
Całkowite dochody razem
Przypadające na akcjonariuszy Banku
Przypadające na udziały niedające kontroli

691 535
691 023
512

ZAMKNIJ

(tys. zł)
II KWARTAŁ 2014

III KWARTAŁ 2014

IV KWARTAŁ 2014

705 082
704 370
712

690 563
685 077
5 486

637 936
634 244
3 692

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

(72)
(8)
(4 924)
127 131
powiększ / pomniejsz
(8 490)
74 877
2 548
(38 381)

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

6
5
322
991 do rozmiaru36ekranu
868
dopasuj
113 138
(11 416)
(82 865)
(4 836)

drukuj

zaznacz

(44 338)

–

–

–

(38)

–

–

–

8 424

–

–

–

(46 890)
644 645
644 133
512

163 619
868 701
867 989
712

353 270
1 043 833
1 038 347
5 486

20 621
658 557
654 865
3 692

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 r.

Nawigacja
I KWARTAŁ 2015

(tys. zł)

II KWARTAŁ 2015

III KWARTAŁ 2015

IV KWARTAŁ 2015

Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw
własności razem

1 060 511
10 623

1 047 634
1 015 495
1 042 930
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
11 666
27 935
15 502

1 071 134

1 059 300

Wynik z tytułu prowizji i opłat
Wynik z działalności handlowej
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Wynik pozaodsetkowy
Dochody z działalności operacyjnej
Koszty z działalności operacyjnej
Zysk operacyjny brutto
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania
pozabilansowe

503 909
507 800
513 250
480 567
182 947
119 855
99 899
powiększ / pomniejsz
dopasuj259
do 961
rozmiaru ekranu
9 784
21 814
117 369
9 131
696 640
649 469
730 518
749 659
drukuj
1 767 774 przesuń1(klawisz
708 769H, przytrzymaj
1 773spację)
948
1zaznacz
808 091
(798 613)
(808 475)
(811 221)
(801 363)
969 161
900 294
962 727
1 006 728

strzałek lub ikon w menu
1 043 430

1 058 432

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

(120 277)

(130 067)

(130 082)

(137 132)

848 884
1 587
(68 487)

770 227
(3 714)
(68 346)

832 645
(767)
(68 599)

869 596
(25 872)
(68 972)

(260 549)

–

–

–

Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

11 171
532 606
(93 960)
438 646
438 364
282

61 685
759 852
(149 008)
610 844
610 469
375

(54)
763 225
(143 806)
619 419
619 209
210

683
775 435
(150 866)
624 569
624 417
152

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku z wyłączeniem
jednorazowych obciążeń, wynikających z bankructwa SBRiR w Wołominie
oraz wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

649 409

610 469

619 209

624 417

Zysk operacyjny netto
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Jednorazowe obciążenia, wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz wpłaty
na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 r.

Nawigacja
I KWARTAŁ 2014
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw
własności razem
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Wynik z działalności handlowej
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Wynik pozaodsetkowy
Dochody z działalności operacyjnej
Koszty z działalności operacyjnej
Zysk operacyjny brutto
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania
pozabilansowe
Zysk operacyjny netto
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Jednorazowe obciążenia, wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz wpłaty
na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

1 057 371
13 197

ZAMKNIJ

(tys. zł)
II KWARTAŁ 2014

III KWARTAŁ 2014

IV KWARTAŁ 2014

1 133 944
15 429

1 139 906
23 600

1 130 073
19 282

1 070 568 aby przeszukiwać
1 149 373 zawartość
1 163
506
149 355
dokumentu
użyj 1klawiszy
499 650 strzałek lub
505ikon
022w menu 526 164
512 899
244 083
198 124
142 605
94 718
21 664
12 148
22 995
32 856
765 397
715 294
691
764 do rozmiaru
640ekranu
473
powiększ / pomniejsz
dopasuj
1 835 965
1 864 667
1 855 270
1 789 828
(809 644)
(825 416)
(830 660)
(820 047)
przesuń
(klawisz H, 1przytrzymaj
zaznacz
1 026 321
039 251 spację)1 024 610
969drukuj
781
(135 213)

(134 194)

(142 666)

(147 502)

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
891 108
349
(33 824)

905 057
99
(34 742)

881 944
(1 962)
(34 423)

822 279
(1 188)
(36 805)

–

–

–

–

2 218
859 851
(168 316)
691 535
691 023
512

122
870 536
(165 454)
705 082
704 370
712

(210)
845 349
(154 786)
690 563
685 077
5 486

(333)
783 953
(146 017)
637 936
634 244
3 692
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku zysków i strat do wersji pełnej
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 r.
POZYCJE WERSJI PREZENTACYJNEJ
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nawigacja

POZYCJE WERSJI PEŁNEJ REKLASYFIKOWANE
DO WERSJI PREZENTACYJNEJ

2015 UWAGI

Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek
ujmowanych metodą praw własności

4 166
570
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
65 726
Przychody z tytułu dywidend
Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek
ujmowanych metodą praw własności razem
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Wynik z działalności handlowej

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Wynik pozaodsetkowy
Dochody z działalności operacyjnej
Koszty z działalności operacyjnej

Zysk operacyjny brutto
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
i rezerw na zobowiązania pozabilansowe

13 635
52 091

powiększ / pomniejsz
Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 005 526

(517 558)

Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Jednorazowe obciążenia, wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz wpłaty na rzecz
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

(500 355)
(17 203)
3 321 352
(28 766)
(274 404)
(260 549)
73 485
12 373
–
61 112
2 831 118
(537 640)
2 293 478
2 292 459
1 019

1/ w wersji pełnej pozycja „Refundacja kosztów administracyjnych” ujęta w wierszu „Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto” w wersji prezentacyjnej stanowi element „Koszty z działalności operacyjnej”.

70

Raport Roczny 2015 · Bank Pekao S.A.

drukuj

Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
428 048
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości
godziwej
547 klawisza ESCAPE
aby wyjść
z opcji wyświetlania na pełnym ekranie5 użyj
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości
–
godziwej przez wynik finansowy
Zyski (straty) na sprzedaży: aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych
229 551
do terminu wymagalności
(Zyski) straty na sprzedaży: zobowiązań finansowych
(484)
158 098
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
160 996
minus – Refundacja kosztów administracyjnych
(3 432)
/1
Zyski (straty) na sprzedaży: kredytów i innych należności finansowych
534
2 826 286
7 058 582
(3 219 672)
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
(1 908 519)
Pozostałe koszty administracyjne
(1 518 073)
minus – Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
274 404
minus – Jednorazowe obciążenia, wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz wpłaty
260 549
na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
Refundacja kosztów administracyjnych
3 432
/1
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych
(331 465)
3 838 910

Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych
Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

dopasuj do rozmiaru ekranu

4 232 296

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację) 662 662
zaznacz

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik rezerw na zobowiązania pozabilansowe
Zysk operacyjny netto
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Jednorazowe obciążenia, wynikające z bankructwa
SBRiR w Wołominie oraz wpłaty na rzecz Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców
Zysk z działalności inwestycyjnej

(tys. zł)

SPIS TREŚCI

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 r.
POZYCJE WERSJI PREZENTACYJNEJ
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Nawigacja

(tys. zł)

POZYCJE WERSJI PEŁNEJ REKLASYFIKOWANE
DO WERSJI PREZENTACYJNEJ

2014 UWAGI

Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek
ujmowanych metodą praw własności

4 461
aby przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj294
klawiszy
strzałek lub ikon w menu
71 508
Przychody z tytułu dywidend
Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek
ujmowanych metodą praw własności razem
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Wynik z działalności handlowej

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Wynik pozaodsetkowy
Dochody z działalności operacyjnej
Koszty z działalności operacyjnej

Zysk operacyjny brutto
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
i rezerw na zobowiązania pozabilansowe

8 298
63 210

powiększ / pomniejsz
Wynik z tytułu prowizji i opłat

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

2 043 735

zaznacz
679 530 drukuj

(559 575)

Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych
Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

4 532 802

Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
443 301
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń
godziwej na pełnym ekranie użyj klawisza
(17 247)
aby wyjść z wartości
opcji wyświetlania
ESCAPE
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane
–
w wartości godziwej przez wynik finansowy
Zyski (straty) na sprzedaży: aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
253 500
i utrzymywanych do terminu wymagalności
(Zyski) straty na sprzedaży: zobowiązań finansowych
(24)
89 663
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
74 336
minus – Refundacja kosztów administracyjnych
(3 252)
/1
Zyski (straty) na sprzedaży: kredytów i innych należności finansowych
18 579
2 812 928
7 345 730
(3 285 767)
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
(1 905 070)
Pozostałe koszty administracyjne
(1 197 064)
minus – Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
139 794
Refundacja kosztów administracyjnych
3 252
/1
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych
(326 679)
4 059 963

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik rezerw na zobowiązania pozabilansowe
Zysk operacyjny netto
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Zysk z działalności inwestycyjnej

ZAMKNIJ

Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

(571 830)
12 255
3 500 388
(2 702)
(139 794)
1 797
1 797
–
–
3 359 689
(634 573)
2 725 116
2 714 714
10 402

1/ w wersji pełnej pozycja „Refundacja kosztów administracyjnych” ujęta w wierszu „Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto” w wersji prezentacyjnej stanowi element „Koszty z działalności operacyjnej”.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Hej, może
pomyślałabyś
o większym
mieszkaniu?

Porozmawiajmy o życiowej przestrzeni.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tylko co zrobić, kiedy we
własnym mieszkaniu robi się ciasno? Ten problem odczuwają
pies Tofik i jego Pani. Ola jest architektem, ma własne studio
i otrzymuje wiele zleceń. W związku z tym często przynosi pracę
do domu, przez co jej cztery kąty zaczęły zamieniać się w drugą
pracownię. Cierpi na tym ona, a także jej czworonogi przyjaciel.
Problem polega na tym, że myśl o kredycie hipotecznym wzbudza
jej obawy.

W sytuacji zawodowej Oli to idealne rozwiązanie. Każdy
dodatkowy zastrzyk finansowy można ulokować na Eurokoncie
Hipotecznym Plus, a zgromadzone środki pozwolą na obniżenie
odsetek od kredytu hipotecznego i raty będą bardziej przystępne.
Taka elastyczność zdecydowanie Olę uspokoi. Co więcej, ze
zgromadzonych środków na Eurokoncie Hipotecznym Plus będzie
mogła korzystać w taki sam sposób jak w przypadku każdego
rachunku osobistego, do kwoty, jaką zostanie on zasilony.

Dla osób, takich jak Ola, które marzą o większym domu, Bank Pekao S.A.
ma rozwiązanie w postaci Eurokonta Hipotecznego Plus.

W końcu Tofik po powrocie ze spaceru będzie mógł wygodnie
rozłożyć się na swoim nowym, dużym posłaniu.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Pozostałe informacje

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości
realizacji wcześniej publikowanych prognoz

Nawigacja

74

Wynagrodzenia Zarządu

74

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej

74

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Programy Motywacyjne
75
strzałek lub ikon w menu
Akcje Banku i podmiotów powiązanych w posiadaniu Władz Banku

75

/ pomniejsz
Umowy dotyczącepowiększ
świadczeń
wypłacanych
po ustaniu zatrudnienia

75

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz
H, przytrzymaj spację)
Umowy z podmiotami
uprawnionymi
do badania sprawozdań finansowych

zaznacz

drukuj
75

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Przeciętne stopy procentowe
w Banku Pekao S.A. w grudniu 2015 roku

76

Liczba i wartość tytułów egzekucyjnych oraz
wartość zabezpieczeń rzeczowych

76

Informacje o toczących się postępowaniach

76

Transakcje z podmiotami powiązanymi

76

Informacja o znaczących umowach

76

Informacja o pochodnych instrumentach finansowych
i rachunkowości zabezpieczeń

76

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

76

Informacja dotycząca emisji, wykupu
i spłaty dłużnych papierów wartościowych
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe
Certyfikaty Depozytowe
Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Udział Banku w transakcji nabycia
Visa Europe Ltd. przez Visa Inc.
Znaczące zdarzenia po dacie bilansu
Podatek od niektórych instytucji finansowych
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Pozostałe informacje
Stanowisko Zarządu odnośnie do
możliwości realizacji wcześniej
publikowanych prognoz

Należna Członkom Zarządu Banku część wynagrodzenia zmiennego
w akcjach fantomowych wynosi 29 500 akcji. Wartość tej części
Nawigacja
wynagrodzenia
zmiennego zależeć będzie od ceny akcji Banku
w dniu rozliczenia.

Bank nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2015.

Wynagrodzenia Zarządu
Wartość wynagrodzeń lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek formie) wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu Banku
w 2015 roku. (*)
Wynagrodzenie stałe

(tys. zł)
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE ZA 2015 ROK

Luigi Lovaglio
Diego Biondo
Andrzej Kopyrski
Adam Niewiński
Grzegorz Piwowar
Stefano Santini
Marian Ważyński

4 176
1 255
1 326
560
1 286
672
880

Wynagrodzenie zmienne

Dodatek z tytułu wykonywania pracy poza krajem pochodzenia wypłaaby przeszukiwać
dokumentu użyj klawiszy
cony w 2015 roku dla członków
Zarządu: Panzawartość
Luigi Lovaglio
strzałek
ikon
menu
1 244 tys. zł, Pan Diego Biondo
815lubtys.
zł, wPan
Stefano Santini
443 tys. zł.
Pozostałe korzyści wypłacone w 2015 roku dla członków Zarządu:
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Pan Luigi Lovaglio 137 tys. zł, Pan Diego Biondo 1 tys. zł,
Pan Andrzej Kopyrski 112 tys. zł, Pan Adam Niewiński 52 tys. zł,
Pan Grzegorz Piwowar
tys. zł.,
Pan Stefanospację)
Santini 1 tys.zaznacz
zł,
drukuj
przesuń112
(klawisz
H, przytrzymaj
Pan Marian Ważyński 32 tys. zł.
wyjść Banku
z opcji wyświetlania
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
Członkowieaby
Zarządu
w 2015 rokunaniepełnym
otrzymali
wynagrodzeń
w jakiejkolwiek formie, ani nie mają żadnych należności z tego tytułu
od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Wartość wynagrodzeń wypłaconych lub należnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek formie) Członkom Rady Nadzorczej w 2015 roku:
(tys. zł)

(tys. zł)

WYNAGRODZENIE ZMIENNE WYPŁACONE ZA

2011

2012

2013

2014

Luigi Lovaglio
Diego Biondo
Andrzej Kopyrski
Adam Niewiński
Grzegorz Piwowar
Stefano Santini
Marian Ważyński

749
117
197
0
219
0
86

0
0
0
0
0
0
0

1 685
229
359
0
390
107
159

1 498
213
287
0
378
85
143

RAZEM

Jerzy Woźnicki

WYNAGRODZENIE ZMIENNE WYPŁACONE
– AKCJE FANTOMOWE

2011
LICZBA
AKCJI

2012
LICZBA
AKCJI

Luigi Lovaglio
Diego Biondo
Andrzej Kopyrski
Adam Niewiński
Grzegorz Piwowar
Stefano Santini
Marian Ważyński

11 221
1 920
2 830
0
3 138
0
1 226

9 387
1 460
2 196
0
2 130
0
1 071

43

Leszek Pawłowicz

227

Alessandro Decio

–

Nie pobierał wynagrodzenia
zgodnie z polityką Grupy

Laura Penna

–

Nie pobierała wynagrodzenia
zgodnie z polityką Grupy

Wioletta Rosołowska

Dariusz Filar
(od 01.05.2015 r.)
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135
–

Nie pobierała wynagrodzenia
zgodnie z polityką Grupy

125

Katarzyna Majchrzak
(od 01.05.2015 r.)

89

Paweł Dangel
(do 30.04.2015 r.)

68

Małgorzata Adamkiewicz
(do 30.04.2015 r.)

46

Członkowie Rady Nadzorczej Banku w 2015 roku nie otrzymali
wynagrodzeń w jakiejkolwiek formie, ani nie mają żadnych należności
z tego tytułu od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.

(*) wynagrodzenie Członków Zarządu będących expatami prezentowane jest w złotych przeliczonych po kursie ustalonym do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc

74

Pobierał wynagrodzenie od
01.10.2015 r.

Roberto Nicastro

Doris Tomanek

Wynagrodzenie zmienne wypłacone Zarządowi Banku obejmuje
również wynagrodzenie z tytułu akcji fantomowych wg średniej
ceny akcji: 188,73 zł za okres od dnia 30 marca 2015 roku do dnia
29 kwietnia 2015 roku.

UWAGI

246

SPIS TREŚCI

Programy Motywacyjne
Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Grupie Kapitałowej Banku
Pekao S.A. realizowane są następujące długoterminowe
programy motywacyjne:
– Długoterminowy Program Motywacyjny Grupy UniCredit 2007 –
w zakresie opcji na akcje objętych jest 33 pracowników Grupy
Kapitałowej Banku Pekao S.A., w tym 4 osoby zarządzające.
Termin wykonania opcji upływa w 2017 roku,
– Długoterminowy Program Motywacyjny Grupy UniCredit 2008 –
w zakresie opcji na akcje objętych jest 51 pracowników Grupy
Kapitałowej Banku Pekao S.A., w tym 4 osoby zarządzające.
Termin wykonania opcji upływa w 2018 roku.

Akcje Banku i podmiotów powiązanych
w posiadaniu Władz Banku
Według informacji posiadanych przez Bank, na dzień 31 grudnia 2015
roku osoby zarządzające i nadzorujące w Banku posiadały
73 535 akcji Banku Pekao S.A. o wartości nominalnej 73 535 zł.
Do dnia przekazania raportu liczba akcji Banku w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących oraz ich wartość nie uległa zmianie.
Liczba akcji w posiadaniu osób zarządzających przedstawiona jest
poniżej.

ZAMKNIJ

Umowy dotyczące świadczeń
wypłacanych
Nawigacja po ustaniu zatrudnienia
Umowy o pracę przewidują wypłatę rekompensat w wysokości
18-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za ostatni
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyjBanku:
klawiszy
miesiąc pracy, naaby
rzecz
następujących
Członków
Zarządu
strzałek lub –ikon
w menu Zarządu, Pana Grzegorza
Pana Andrzeja Kopyrskiego
Wiceprezesa
Piwowara – Wiceprezesa Zarządu, Pana Mariana Ważyńskiego –
Wiceprezesa Zarządu, natomiast na rzecz Pana Adama Niewińskiego
– Wiceprezesa Zarządu umowa o pracę przewiduje wypłatę rekompowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
pensat w wysokości
12-krotności miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego za ostatni miesiąc pracy. Wypłata rekompensat następuje
w przypadku
zakończenia
kadencji
i nie powołania
drukuj
przesuń m.in.
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznaczna kolejną
kadencję lub odwołania z funkcji.
aby wyjść znie
opcji
na w
pełnym
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
Powyższe
mawyświetlania
zastosowania
przypadku
odwołania
z przyczyn
określonych w art. 52 lub art. 53 Kodeksu pracy lub w przypadku
m.in. niewłaściwego wypełniania obowiązków lub naruszania Statutu
Banku, uchwał Zarządu lub uchwał Rady Nadzorczej.

Ponadto wymienieni wyżej Członkowie Zarządu Banku mają zawarte
z Bankiem umowy o zakazie działalności konkurencyjnej ustalające
prawa i obowiązki stron umowy w zakresie dotyczącym działalności
konkurencyjnej w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy.
Umowy o pracę pozostałych Członków Zarządu Banku nie przewidują
takich rekompensat.

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU

Luigi Lovaglio
Diego Biondo
Razem

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ROCZNEGO ZA
2015

ZA III KWARTAŁ
2015

ROCZNEGO ZA
2014

64 035
9 500
73 535

64 035
9 500
73 535

64 035
9 500
73 535

Ponadto na 31 grudnia 2015 roku akcje UniCredit S.p.A. posiadali:
Pan Luigi Lovaglio – 66 668 akcji bez wartości nominalnej,
Pan Diego Biondo – 4 824 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Alessandro Decio – 151 471 akcji bez wartości nominalnej,
Pan Andrzej Kopyrski – 1 152 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Roberto Nicastro – 245 364 akcje bez wartości nominalnej,
Pani Laura Penna – 5 747 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Grzegorz Piwowar – 1 733 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Stefano Santini – 7 029 akcji bez wartości nominalnej oraz
Pan Marian Ważyński – 827 akcji bez wartości nominalnej.

Umowy z podmiotami uprawnionymi do
badania sprawozdań finansowych
Podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za lata 2013
– 2017, jest firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2013 roku.
Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz
Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
(tys. zł)
2015

2014

Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego
sprawozdania finansowego

3 351

3 397

Wynagrodzenie z tytułu innych usług poświadczających,
w tym przeglądu sprawozdania finansowego

1 827

1 454

Powyższe kwoty nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).
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Pozostałe informacje
Przeciętne stopy procentowe w Banku
Pekao S.A. w grudniu 2015 roku
Średnie nominalne oprocentowanie podstawowych rodzajów depozytów złotowych rezydentów sektora niefinansowego:
Depozyty złotowe osób fizycznych
Depozyty złotowe podmiotów gospodarczych

0,9% p.a.
1,0% p.a.

Średnie nominalne oprocentowanie kredytów złotowych rezydentów
sektora niefinansowego:
Kredyty osób fizycznych, ogółem
Mieszkaniowe
Konsumpcyjne
Pozostałe
Kredyty podmiotów gospodarczych

4,3% p.a.
3,3% p.a.
8,6% p.a.
5,5% p.a.
3,3% p.a.

Liczba i wartość tytułów egzekucyjnych
oraz wartość zabezpieczeń rzeczowych
Bank Pekao S.A. wypracował ścisłą politykę zarządzania prawnymi
zabezpieczeniami wierzytelności Banku. Polityka ta została odzwierciedlona w postaci reguł i przepisów wewnętrznych Banku. Sposób
zabezpieczenia i jego wartość podlegają wnikliwej analizie i doborowi
pod kątem ryzyka zabezpieczanej transakcji.
Bank przestrzega zasady, zgodnie z którą wartość zabezpieczenia
powinna pozostawać w odpowiedniej relacji do wysokości zabezpieczanej wierzytelności tj. kwoty środków pieniężnych udostępnionych
przez Bank klientowi (kapitał lub kwota udzielonego przez Bank zobowiązania pozabilansowego) wraz z należnościami ubocznymi, takimi
jak odsetki i prowizje.
W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z działalnością kredytową
Bank przyjmuje prawne zabezpieczenie osobiste i rzeczowe w różnej
formie, np. gwarancji bankowej, poręczenia według prawa cywilnego, weksla własnego in blanco, poręczenia wekslowego, przelewu
wierzytelności, hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu zwykłego,
przewłaszczenia na zabezpieczenie, przeniesienia określonej kwoty na
własność Banku, blokady środków na rachunku bankowym.
Dla klientów korporacyjnych łączna wartość zabezpieczeń rzeczowych
dla transakcji, dla których stwierdzono utratę wartości według stanu
na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 2 381,3 mln zł. W 2015 roku
wystawiono w imieniu Banku 265 tytułów egzekucyjnych na łączną
kwotę 75,5 mln zł.
Dla klientów detalicznych łączna wartość zabezpieczeń rzeczowych
dla transakcji, dla których stwierdzono utratę wartości według stanu
na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 524,0 mln zł. W 2015 roku wystawiono w imieniu Banku 8 331 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę
168,6 mln zł.

76

Raport Roczny 2015 · Bank Pekao S.A.

Informacje o toczących się postępowaniach
W 2015 roku
liczba toczących się przed sądem, organem właściwym
Nawigacja
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej postępowań dotyczących zobowiązań Grupy wyniosła
741 postępowań na łączną kwotę 1 142,7 mln zł, a dotyczących
wierzytelności 14 638 postępowań na łączną kwotę 1 305,8 mln zł.

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

W 2015 roku nie występowały postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Grupy, w których wysokość dochodzonego roszczenia stanowiłaby
co najmniej 10% kapitałów
własnych
Banku.
powiększ
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Zdaniem Banku żadne z pojedynczych postępowań toczących się
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
w 2015 roku przed
sądem,
organem
właściwym
dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, jak również
wszystkie postępowania
łącznie
nie stwarzają
zagrożenia
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekraniedla
użyjpłynnoklawisza ESCAPE
ści finansowej Banku.

Transakcje z podmiotami powiązanymi
Bank i jednostki zależne w 2015 roku nie zawarły z podmiotami
powiązanymi transakcji, które byłyby pojedynczo lub łącznie transakcjami istotnymi i zawartymi na innych warunkach niż rynkowe.
W 2015 roku Bank i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu
lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby
równowartość 10% kapitałów własnych Banku.

Informacja o znaczących umowach
W 2015 roku Bank nie zawarł znaczących umów.

Informacja o pochodnych instrumentach
finansowych i rachunkowości
zabezpieczeń
Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń omówione są w Notach Objaśniających nr 27 i 30 do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.

Zasady sporządzenia rocznego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały zawarte w Nocie Objaśniającej nr 5 do
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.

SPIS TREŚCI

Informacja dotycząca emisji,
wykupu i spłaty dłużnych papierów
wartościowych
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe są alternatywnymi w stosunku do tradycyjnych depozytów bankowych produktami inwestycyjnymi dla klientów Banku. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego
tytułu (kapitał) na koniec grudnia 2015 roku wyniosła 257,7 mln zł.
Czynnych jest 8 emisji Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych
w złotych, z terminem wymagalności w 2016 roku.

Certyfikaty Depozytowe
Certyfikaty Depozytowe to produkty inwestycyjne denominowane
w złotych, które gwarantują 100% ochronę zainwestowanych środków, również w przypadku zakończenia inwestycji przed dniem wykupu. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na koniec
grudnia 2015 roku wyniosła 1 393,1 mln zł. Czynnych jest 16 emisji
Certyfikatów Depozytowych z terminem wymagalności do 3 miesięcy,
do 6 miesięcy oraz do 1 roku co stanowi odpowiednio 83,3%, 10,3%
i 6,4% tych zobowiązań.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Znaczące zdarzenia po dacie bilansu
Nawigacja
Podatek
od niektórych instytucji finansowych
Po dniu bilansowym została ogłoszona Ustawa z dnia 15 stycznia
2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych
dokumentu użyjpodatkiem
klawiszy
(Dz. U. z 2016 r. aby
poz.przeszukiwać
68). Ustawa zawartość
reguluje opodatkowanie
strzałek
lub ikon
w menu W przypadku Banku
aktywów niektórych
instytucji
finansowych.
podstawą opodatkowania będzie nadwyżka sumy wartości aktywów
ponad kwotę 4 mld złotych. Ustawa przewiduje możliwość obniżenia
podstawy opodatkowania, w przypadku Banku, m. in. o wartość
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru ekranu
funduszy własnych
oraz o wartość aktywów dopasuj
w postaci
skarbowych papierów wartościowych ustalonych na ostatni dzień miesiąca. Podatek
wyniesie
0,0366%
podstawy
opodatkowania
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację) miesięcznie.
zaznacz Ustawadrukuj
wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.
aby wyjść
z opcji jaka
wyświetlania
nabędzie
pełnympłacona,
ekranie użyj
klawisza
ESCAPE
Kwota
podatku,
faktycznie
będzie
zależeć
od
podstawy opodatkowania, która będzie ustalana w przyszłości na
koniec każdego miesiąca. Bank szacuje, iż miesięczne obciążenie
podatkiem może wynieść od 40 do 50 mln złotych. Obciążenie nie
będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu na potrzeby podatku od
osób prawnych. Pierwszym okresem rozliczeniowym, za który Bank
dokona obliczenia i wpłaty podatku będzie luty 2016 roku.

Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu listów zastawnych na dzień
31 grudnia 2015 roku wyniosła 1 293,0 mln zł. Zobowiązania z tytułu
listów zastawnych z terminem wymagalności do 1 roku stanowią
6,4%, od 1 roku do 3 lat 14,9%, od 3 lat do 5 lat 24,8% oraz od 5 lat
do 10 lat 53,9% wartości nominalnej ogółem.

Udział Banku w transakcji nabycia Visa Europe Ltd.
przez Visa Inc.
Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Visa Europe i Visa Inc.
z dnia 2 listopada 2015 roku, Visa Europe zostanie przejęta przez Visa
Inc. Bank Pekao S.A. jako członek Visa Europe znajduje się w gronie
beneficjentów tej transakcji.
W konsekwencji szacuje się, że Bank Pekao S.A. otrzyma około
14 mln EUR w akcjach Visa Inc. oraz około 41 mln EUR w gotówce.
Kwoty te mogą ulec zmianie w związku z kosztami transakcji oraz
możliwością odwołania przysługującą członkom Visa. Sfinalizowanie
transakcji przewidywane jest na II kwartał 2016 roku. Dodatkowo
w 2020 roku Bank otrzyma płatność odroczoną w gotówce, której
wysokości nie da się oszacować w chwili obecnej.
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Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Ład korporacyjny

Wprowadzenie – podstawy ładu korporacyjnego

Nawigacja

Przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

80
80

Przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego
dla Instytucji Nadzorowanych wydanych
przez Komisję Nadzoru
dniu 22 lipca
2014 r.użyj klawiszy 81
abyFinansowego
przeszukiwać wzawartość
dokumentu

strzałek lub ikon w menu

Zgodność z przepisami prawa, normami i standardami

81

Kodeks Postępowania Grupy Pekao

81

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Walne Zgromadzenie Banku
82
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
82
drukuj
przesuń (klawisz
przytrzymaj spację)
zaznacz
Kompetencje
WalnegoH,Zgromadzenia
82
Regulamin Walnego Zgromadzenia
82
Rządy
większości
i ochrona akcjonariuszy
mniejszościowych
aby
wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE83
Rada Nadzorcza Banku
Powoływanie, skład i kwalifikacje Rady Nadzorczej
Kompetencje Rady Nadzorczej
Funkcjonowanie Rady Nadzorczej
Niezależni członkowie Rady

83
83
87
87
88

Zarząd Banku
Powoływanie, skład i kwalifikacje Zarządu
Zakres działania (kompetencje) Zarządu
Funkcjonowanie Zarządu
Struktura zarządzania

88
88
90
90
91

System zarządzania ryzykiem

92

System kontroli wewnętrznej

93

Ochrona informacji poufnych i zakaz transakcji
w okresach zamkniętych
Ochrona informacji poufnych
Zakaz dokonywania transakcji w okresach zamkniętych
Raportowanie o transakcjach osób zobowiązanych

94
94
94
95

Relacje z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdania finansowego
Zasady wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego
Niezależność podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego
Proces kredytowy w odniesieniu do Kierownictwa,
podmiotów i osób powiązanych z Bankiem
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Ład korporacyjny
Wprowadzenie – podstawy
ładu korporacyjnego
Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Banku tj. system regulacji
i procedur określających wytyczne do działania organów Banku,
wynikają z regulacji ustawowych, w szczególności z Kodeksu
spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz z zasad ujętych w dokumentach: Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków
Polskich, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW i Zasady
Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez
Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., a także
w Karcie Zasad Grupy UniCredit.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi, w Banku obowiązują wewnętrzne procedury postępowania wydane w celu monitorowania przestrzegania obowiązków związanych z informacjami poufnymi dotyczącymi
Banku, zakazem przeprowadzania transakcji instrumentami Banku
w tzw. okresach zamkniętych oraz informowaniem o transakcjach
instrumentami finansowymi związanymi z papierami wartościowymi Banku, dokonywanych przez istotne osoby powiązane
z Bankiem.
W celu zapewnienia stabilności Grupy Kapitałowej, Bank koordynuje
i wpływa na działania spółek zależnych poprzez swoich przedstawicieli
w organach statutowych tych spółek.

Przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW
Bank Pekao S.A. stosuje „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW” od 2002 roku, kiedy to Rada Nadzorcza Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. wydała pierwszy dokument w tej
sprawie. W Preambule do ww. dokumentu stwierdzono, że „Celem
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” jest umacnianie
transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji
spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także
w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie
obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami
wynikającymi z potrzeb rynku.”
W 2015 r. Bank stosował zasady ładu korporacyjnego zawarte
w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalonych
Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r.,
z wyłączeniem Zasad I.12 i IV.10 pkt 2 dotyczących zapewnienia
akcjonariuszom możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna opublikowanym
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w raporcie bieżącym 5/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Bank
poinformował, że: „Mając na uwadze fakt, że Akcjonariat Banku,
Nawigacja
charakteryzuje
się znaczną liczebnością, zróżnicowaniem geograficznym oraz zróżnicowaniem języka komunikacji, co powoduje, iż
w celu spełnienia przez Bank wymogów niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
poziomu bezpieczeństwa komunikacji
elektronicznej,
konieczneużyj klawiszy
ikon w menu
jest zapewnienie po stroniestrzałek
Bankulub
rozwiązań
na wysokim poziomie
zaawansowania technologicznego, którymi Bank aktualnie nie
dysponuje, zgodnie z art. 4065 § 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 8a ust 2 Statutu Banku, Zarząd Banku podjął decyzje
powiększ / pomniejsz
o niedopuszczeniu uczestnictwa
przy wykorzystaniu dopasuj
środkówdo rozmiaru ekranu
komunikacji elektronicznej w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Banku za rok 2014.”
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Zarząd Banku podejmuje decyzje o dopuszczeniu uczestnictwa
aby wyjść z opcjiprzy
wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
w Walnym Zgromadzeniu
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 497/XII/15 Zarząd
Banku przyjął do stosowania przez Bank „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016” wydane przez Giełdę Papierów
Wartościowych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października
2015 r. Bank od 1 stycznia 2016 r. stosuje wszystkie rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w Dobrych Praktykach Spółek
Notowanych na GPW 2016.
Wykonując obowiązki wynikające z Regulaminu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., Bank jako emitent papierów
wartościowych dołącza do raportu rocznego oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, sporządzone zgodnie z zakresem
i strukturą określoną przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r.
Bank sporządzając oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosuje również Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego
(podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”).
Wymóg zawarcia w raporcie rocznym oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego został również wprowadzony
Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego
państwem członkowskim.
Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o stosowaniu
zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku („Oświadczenie o stosowaniu
zasad ładu korporacyjnego”), którego treść uwzględnia wymogi
ww. regulacji, jest częścią Raportu rocznego.
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Przestrzeganie Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji
Nadzorowanych wydanych
przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 22 lipca 2014 r.
W dniu 14 października 2014 r. uchwałą Nr 356/X/14 Zarząd Banku
przyjął do stosowania przez Bank Zasady Ładu Korporacyjnego
dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Banku w dniu
5 listopada 2014 r. uchwałą Nr 33/14 pozytywnie zaopiniowała przyjęcie przez Bank ww. Zasad.
Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych są zbiorem
zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację,
funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów
i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich
współdziałania. Celem Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji
Nadzorowanych jest: podniesienie poziomu ładu korporacyjnego
w instytucjach finansowych, zwiększenie przejrzystości ich działania,
pogłębienie zaufania do rynku finansowego w Polsce.
Od 1 stycznia 2015 r. Bank stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla
Instytucji Nadzorowanych za wyjątkiem: rozdziału 9 dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na to, że Bank nie prowadzi
działalności w tym zakresie, § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 z uwagi na to, że
w Banku funkcjonuje komórka audytu i komórka ds. zapewnienia zgodności oraz § 45 ust. 2 w zakresie szacowania ryzyka nieosiągnięcia celów systemu kontroli wewnętrznej z uwagi na trwające prace dostosowawcze. Ponadto mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez
Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji
akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia
Banku za rok 2014, w szczególności, w procesie głosowania na Walnym
Zgromadzeniu, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału
w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej i tym samym odstąpił od stosowania § 8 ust. 4 Zasad
Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
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etycznymi. W zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności Bank
stosuje się do wytycznych i standardów obowiązujących w Grupie
Nawigacja
UniCredit,
o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa polskiego.
Polityka Zgodności Banku Pekao S.A. ustanawia spójne dla wszystkich
szczebli organizacyjnych Banku założenia w zakresie procesu zarządzania
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trzech odrębnych poziomach:
– kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności,
– funkcji zarządzania ryzykami, sprawowanej przez dedykowane jednostki organizacyjne Banku niezaangażowane w działalność biznesową,
– audytu wewnętrznego, odpowiedzialnego za dokonywanie niezależnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz
monitorowanie działań pokontrolnych.

Za koordynację działań Banku w zakresie zarządzania ryzykiem braku
zgodności odpowiada Departament Zgodności. Do zadań Departamentu
należy identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi
i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
jak również wykonywanie zadań dotyczących przeciwdziałania wykorzystywania działalności Banku dla celów mających związek z procederem
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Bank stosuje dedykowaną metodologię szacowania ryzyka braku zgodności (CRA) oraz przeprowadza kontrole zgodności drugiego poziomu,
które umożliwiają ocenę zgodności i efektywności wybranych procesów
z kluczowymi wymogami prawnymi związanymi z prowadzeniem działalności bankowej. Szacowanie ryzyka braku zgodności oraz kontrole
zgodności drugiego poziomu przyczyniają się do usprawnienia systemu
kontroli wewnętrznej w Banku oraz w konsekwencji, do ograniczania
ryzyka braku zgodności związanej z jego działalnością.

Informacje o odstąpieniu od stosowania określonych wyżej zasad zostały umieszczone przez Bank na stronie internetowej, zgodnie z wymogami Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

Kodeks Postępowania Grupy Pekao

Zgodność z przepisami prawa,
normami i standardami

Wyrazem szczególnej dbałości Banku o przestrzeganie przyjętych
standardów jest opracowanie i wdrożenie Kodeksu Postępowania
Grupy Pekao („Kodeks”).

Bank stosuje standardy, których celem jest zapewnienie zgodności
podejmowanych działań z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, Statutem i regulacjami wewnętrznymi Banku, zaleceniami
organów nadzoru i kontroli, zasadami dobrych praktyk i normami

Kodeks to zbiór zasad wskazujących właściwy sposób podejmowania
decyzji oraz prawidłowe zachowanie w konkretnej sytuacji. Określa
on obowiązki i odpowiednią postawę oczekiwaną od Pracowników
tj. od wszystkich osób pozostających z Bankiem Pekao S.A. lub innym
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Ład korporacyjny

Podmiotem Prawnym należącym do Grupy Kapitałowej Banku
Pekao S.A. („Grupa”) w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze, w tym członków organów statutowych
Spółek wchodzących w skład Grupy („Spółka”).
Przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie jest gwarancją postępowania zgodnie z wartościami, misją i kulturą korporacyjną Grupy
oraz wyrazem zachowania najwyższych standardów przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, świadczeniu usług i ochronie
reputacji Grupy.
Kodeks wskazuje zasady postępowania Pracowników, dążąc do połączenia misji Spółek z wyzwaniami codziennej pracy. Zasady zawarte
w Kodeksie powinny stale towarzyszyć Pracownikom, ponieważ
pomagają im w zapewnieniu zgodności działań z przepisami prawa,
rekomendacjami organów nadzoru, regulacjami wewnętrznymi oraz
przyjętymi standardami postępowania.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu od każdego Pracownika oczekuje
się etycznego działania, uczciwości i lojalności, podejścia sprzyjającego współpracy w osiąganiu celów Grupy, poszanowania dóbr Spółki
i roztropnego z nich korzystania, a w szczególności:
– wykonywania przydzielonych zadań na najwyższym poziomie
profesjonalizmu, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania Klientów,
oraz unikania zachowań, które mogłyby zostać zinterpretowane
niejednoznacznie lub niezgodnie z intencją,
– działania w najlepiej pojętym interesie Klientów,
– stosowania się do obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji organów nadzoru,
– przestrzegania postanowień Kodeksu oraz innych przepisów
wewnętrznych.
Kodeks wskazuje również, że od osób zarządzających pracownikami
oczekuje się, aby podejmowały wszelkie możliwe kroki dla zapewnienia
zgodności działań pracowników zarządzanej przez siebie struktury
z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami organów nadzoru,
przepisami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.
Najważniejsze zasady Kodeksu Postępowania Grupy Pekao dotyczą:
– ochrony reputacji Grupy,
– utrzymania w miejscu pracy atmosfery zgodniej z podstawowymi
normami etycznymi,
– ochrony informacji,
– przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– uczciwej konkurencji,
– przeciwdziałania nadużyciom związanym z obrotem instrumentami
finansowymi,
– zapobiegania konfliktom interesów (w tym odpowiedniego zarządzania konfliktami interesów, których wyeliminowanie nie jest
możliwe),
– przeciwdziałania korupcji,
– zachowania przyjętych standardów komunikacji,
– ochrony aktywów,
– nieprzekraczania powierzonych uprawnień służbowych.
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Walne Zgromadzenie Banku
Nawigacja
Zwoływanie
Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Banku jest zwoływane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zgodnymi z nimi postanowieniami Statutu Banku.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
lub ikon
w menu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje
Zarząd
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się ono odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje
prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd
nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
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Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może
również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, a także
akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.
Od dnia ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Banku, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Banku
zamieszczana jest m.in. pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał.
Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia
posiadają rekomendację Rady Nadzorczej. Zgodnie bowiem z § 9
Statutu wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny
być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej
i Zarządu Banku, którzy udzielają akcjonariuszom wyjaśnień i informacji.
Biegły rewident jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli jego przedmiotem mają być sprawy finansowe Banku, w tym rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania Zarządu z działalności
Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Banku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe oraz
postanowienia Statutu Banku. Zostały one szczegółowo opisane w
Oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Banku działa zgodnie z Regulaminem Walnych
Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, przyjętym
uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 8 kwietnia
2003 r. i zmienionym uchwałą nr 41 z dnia 5 maja 2009 r. oraz
uchwałą nr 41 z dnia 1 czerwca 2012 r.
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Regulamin określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. posiadają wiedzę
i doświadczenie niezbędne do wykonywania obowiązków w Radzie.

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia zawiera Oświadczenie
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Zawodowe życiorysy członków Rady Nadzorczej, w tym szczegółowe
informacje na temat ich kwalifikacji, są dostępne na stronie internetowej Banku.

Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na
stronie internetowej Banku.

Rządy większości i ochrona akcjonariuszy
mniejszościowych
Zgodnie z art. 20 Kodeksu spółek handlowych, Bank zapewnia wszystkim akcjonariuszom, niezależnie od wielkości ich udziału w kapitale
zakładowym, jednakowe traktowanie w tych samych okolicznościach,
pozwalające na realizację ich uprawnień majątkowych i organizacyjnych
określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku, takich jak
prawo do udziału w zysku Banku, czy prawo do uzyskiwania informacji
dotyczących Banku (co do zasady realizowane na walnych zgromadzeniach – art. 428 Kodeksu spółek handlowych), przy zapewnieniu
równego dostępu do informacji poufnych dla Banku jako emitenta,
przekazywanych do wiadomości publicznej w drodze publikacji raportów
bieżących i okresowych na stronach internetowych Banku w trybie
określonym w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza Banku
Powoływanie, skład i kwalifikacje Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Banku Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie
na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady
Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej
może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch
Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza
liczyła 9 członków.
Zgodnie z § 14 ust.3 Statutu co najmniej połowa członków Rady, w tym
jej Przewodniczący, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku
bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
• posiadania doświadczenia zawodowego na polskim rynku,
odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,
• posiadania miejsca stałego zamieszkania w Polsce,
• władania językiem polskim.
Według stanu na koniec 2015 roku wszystkie ww. kryteria spełniało
5 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący.

Nawigacja
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Prof. dr hab. Jerzy
Woźnicki,
Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
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Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 2 czerwca 2012 roku członek, a od 24 lipca 2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Prof. J. Woźnicki jest profesorem nauk technicznych (dyscyplina
elektronika) legitymującym się dorobkiem także w dziedzinie nauk
społecznych (w dyscyplinie nauki o polityce publicznej). Wszystkie
szczeble kariery naukowej przeszedł w Politechnice Warszawskiej,
od asystentury do profesora zwyczajnego. Zakres jego działalności
badawczej obejmuje zagadnienia IT oraz problematykę społeczeństwa
wiedzy, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Był Dziekanem
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a następnie
Rektorem Politechniki Warszawskiej. Był także Przewodniczącym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przez wiele lat
Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Prof. J. Woźnicki
od lat jest związany z życiem gospodarczym. Był m.in. Prezesem firmy
Softex Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen,
członkiem Rady Centrum Innowacyjności FIRE. W dniu 14 czerwca 2013 roku został powołany przez Ministra Gospodarki w skład
Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej.
Obecnie prof. J. Woźnicki jest Prezesem Fundacji Rektorów Polskich
i Dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, Przewodniczącym Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest także członkiem Komitetu
Etyki w Nauce działającego przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą
i współautorem „Kodeksu dobrych praktyk szkół wyższych”.
W ciągu ponad 15 lat pracy w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A.
profesor J. Woźnicki zdobył bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie
bankowości i funkcjonowania Banku; został odznaczony przez Prezesa
Narodowego Banku Polskiego medalem „Za Zasługi dla Bankowości”.
Ponadto został odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu
Francuskiej Legii Honorowej. W roku 2013 Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu nadał prof. J. Woźnickiemu tytuł doktora honoris causa.
W 2015 r. prof. J. Woźnicki został wyróżniony tytułem doktora honoris
causa przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W marcu
2015 r. prof. J. Woźnicki został wybrany członkiem Europejskiej
Akademii Nauk i Sztuk, w ramach sekcji: nauki społeczne, prawo
i ekonomia.
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Roberto Nicastro, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku
Pekao S.A., członek Komitetu ds. Finansów oraz Przewodniczący
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Członek Rady Nadzorczej Banku w latach 1999-2003;
od 29 kwietnia 2010 roku członek, a od 16 czerwca 2010 roku
do 1 czerwca 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Od 2 czerwca 2012 roku członek, a od 24 lipca 2012 roku
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Od 30 kwietnia 2014 roku
Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Studiował na Uniwersytecie Boccioni, gdzie po uzyskaniu wykształcenia wyższego w zakresie Business Administration, pełnił funkcję
Guest Researcher.
Pracował dla Salomon Brothers (Londyn) oraz McKinsey & Co.
(Mediolan) jako Strategic Advisor opracowując projekty
organizacyjno-strategiczne dla instytucji finansowych
i regulacyjnych oraz spółek konsumenckich we Włoszech
i Ameryce Południowej.
Przed przejściem do Grupy UniCredit w 1997 roku został
Dyrektorem ds. Planowania i Udziałów w Credito Italiano.
Następnie powierzono mu stanowiska Zastępcy Dyrektora
Generalnego Grupy oraz Dyrektora Pionu Nowej Europy
w UniCredito odpowiedzialnego za rozwój pozycji nowego lidera
w Europie Środkowo-Wschodniej.
W 2003 roku został mianowany Dyrektorem Pionu Detalicznego
i Prezesem UniCredit Banca. W 2007 roku objął stanowisko
Wiceprezesa Grupy.
Od 2010 roku do września 2015 roku był Dyrektorem Generalnym
UniCredit, odpowiedzialnym za działalność w Austrii i Europie
Środkowo-Wschodniej, marketing działalności detalicznej
i wielokanałowej, system kontroli wewnętrznej w Grupie,
Fineco oraz relacje z regulatorami.
Był członkiem rady nadzorczej UniCredit Bank Austria – Wiedeń,
UniCredit Bank ZAO – Moskwa, Comitato Esecutivo ABI oraz Comitato
Direttivo Assonime.
W latach 2009-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego EFMA
(European Financial Marketing Association).
Prof. Leszek Pawłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
członek Komitetu ds. Audytu.
Członek Rady Nadzorczej od 8 stycznia 1998 roku; od 7 listopada
2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Komitetu
ds. Audytu od 24 stycznia 2000 roku.
Studia wyższe w zakresie ekonomii ukończył na Uniwersytecie
Gdańskim w 1973 roku.
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W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988 r.
stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Nawigacja

Od początku pracy zawodowej jest związany z Wydziałem
Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie
Wydział Zarządzania), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
naukowej. W 1993 roku uzyskał
tytuł profesora
Uniwersytetu
strzałek lub ikon w menu
Gdańskiego.
Od 2003 roku jest Kierownikiem Katedry Bankowości Uniwersytetu
Gdańskiego.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Od 1990 roku jest Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Od 1992 roku jest Dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej.

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

W przeszłości był Przewodniczącym, a następnie Członkiem Rady
Banku Gdańskiego S.A., Członkiem Grupy Ekspertów ds. zarządzania
wartością Telekomunikacji Polskiej S.A., Członkiem Rady Naukowej
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Przewodniczącym Sekcji
Ekonomii Komitetu Badań Naukowych, Członkiem Rady PPUP Poczta
Polska, Prezesem, a następnie Członkiem Rady Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady
Nadzorczej PKN Orlen S.A.
Obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego RN BEST
S.A., Członka Rady Programowej Kwartalnika „Finansowanie
Nieruchomości” oraz Członka Rady Programowo-Naukowej
czasopisma „Bezpieczny Bank”. Jest Członkiem Komitetu Nauk
o Finansach PAN.
Prof. L. Pawłowicz jest autorytetem w dziedzinie bankowości
i zarządzania wartością firmy, autorem licznych prac i artykułów
w tym zakresie.
Alessandro Decio, Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komitetu
ds. Audytu oraz Komitetu ds. Finansów.
Członek Rady Nadzorczej Banku od 19 kwietnia 2011 roku;
od 1 czerwca 2011 roku do 1 czerwca 2012 roku Sekretarz Rady
Nadzorczej; od 2 czerwca 2012 roku członek, a od 24 lipca 2012
roku Sekretarz Rady Nadzorczej.
Alessandro Maria Decio jest absolwentem Wydziału Ekonomii
Uniwersytetu Commerciale L. Bocconi. Uzyskał tytuł magistra
INSEAD (Europejski Instytut Biznesu i Administracji) i przez sześć
miesięcy pracował na Uniwersytecie Commerciale L. Bocconi jako
asystent.
Rozpoczynając karierę w sektorze finansowym, do 1991 roku
A. Decio zajmował stanowisko Wiceprezesa w IMI International.
Następnie pełnił funkcję partnera w Morgan Stanley International,
a później w McKinsey, gdzie pracował do 1994 r.

SPIS TREŚCI

Pod koniec 1994 roku Alessandro M. Decio rozpoczął pracę
w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), skąd odszedł
w roku 2000 pełniąc funkcję Dyrektora.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

października 2005 r., kiedy to powierzono jej odpowiedzialność
za kontroling finansowy w ramach Biura Integracji, jednostki
Nawigacja
ustanowionej
w celu przeprowadzenia integracji HVB w ramach
Grupy UniCredit.

W czerwcu 2000 roku dołączył do Grupy UniCredit jako Szef Pionu
odpowiedzialnego za strategię wobec banków zagranicznych, fuzje
i przejęcia, a także planowanie i controlling Grupy. W październiku
2002 roku uzyskał nominację na stanowisko Chief Operating Officer
(COO) Zagrebacka Banka, należącego do Grupy UniCredit. W latach
2003-2005 pełnił funkcję COO w Bulbank w Bułgarii, kolejnej spółce
należącej do Grupy UniCredit.

W okresie od września 2006 r. do marca 2007 r. założyła
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
i kierowała the Strategic
Businesszawartość
Development
Structure.
strzałek2007
lub ikon
menu
Następnie, w kwietniu
rokuw powierzono
jej stanowisko
Szefa UniCredit Management Consultancy – wyspecjalizowanej
jednostki wewnętrznej zapewniającej wysoki poziom doradztwa
strategicznego w Grupie.

Na początku 2006 roku A. Decio został mianowany Szefem Projektu
Grupy UniCredit ds. Integracji w Niemczech. Następnie od lipca
2006 r. do lipca 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Szefa Biura Integracji.

Członek Board of Directors oraz członek Internal Control & Risks
Committee
w (klawisz
UniCreditH,Business
Integrated
SCPA, członek
drukuj
przesuń
przytrzymaj
spację) Solutions
zaznacz
Board of Directors w Finecobank S.p.A.

W dniu 26 kwietnia 2007 r. został powołany na stanowisko
Dyrektora Wykonawczego Yapi Kredi, następnie z dniem
1 lipca 2007 r. został mianowany Chief Operating Officer.
Od 30 stycznia 2009 roku A. Decio pełnił funkcję Zastępcy Chief
Executive Officer Yapi Kredi.

aby wyjść Rosołowska,
z opcji wyświetlania
na Rady
pełnym
ekranie użyj
klawisza
ESCAPE
Wioletta
członek
Nadzorczej
Banku
Pekao
S.A.
od 2 czerwca 2012 r. Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
od 24 lipca 2012 r.

W lutym 2011 roku objął w UniCredit stanowisko Szefa Pionu Family
& SME odpowiedzialnego za bankowość detaliczną oraz SME we
Włoszech, Austrii, Niemczech, odpowiedzialnego również za Global
Leasing, Factoring, Consumer Finance, Asset Gathering (państwa
Europy Środkowo-Wschodniej).

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Wioletta Rosołowska kształciła swoje umiejętności przywódcze
i zdobywała wiedzę biznesową na szkoleniach dla senior menadżerów
w Insead, Harvard i Oxford. Ukończyła podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek resocjalizacji
w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej.

Od dnia 1 sierpnia 2012 r. do końca 2015 r. był Group Chief Risk
Officer oraz Członkiem Executive Management Committee UniCredit.

W latach 1991-1993, pracowała w międzynarodowych agencjach
reklamowych Young & Rubicam oraz Saatchi & Saatchi odpowiadając za budowanie strategii mediowych i kupowanie mediów dla
klientów Agencji.

Był również: Członkiem Rady Mediobanca S.p.A., Członkiem Rady
Borsa Italiana S.p.A. – London Stock Exchange Group,
Członkiem Rady UBIS Scpa – UniCredit Business Integrated
Solution, Członkiem Rady Nadzorczej UniCredit Bank Austria oraz
ZAO UniCredit Bank.

W 1993 roku rozpoczęła pracę w Tchibo w Polsce, gdzie pełniła
funkcję dyrektora ds. marketingu w Polsce i w krajach bałtyckich,
dyrektora sprzedaży na Polskę i w krajach bałtyckich. Była również
odpowiedzialna za marketing międzynarodowy dla marki Tchibo
w Tchibo GmbH w Hamburgu.

Laura Penna, członek Rady Nadzorczej od 2 czerwca 2012 roku.
Od 24 lipca 2012 roku członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu
ds. Finansów.

W latach 2000-2007 była dyrektorem generalnym Tchibo
odpowiadając za biznes FMCG w Polsce i w krajach bałtyckich,
budowanie operacji sklepów Tchibo i działalność fabryki w Polsce.

Laura Penna otrzymała stopień naukowy z ekonomii w 1989 roku na
Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Jako członek Zarządu Tchibo GmbH w Hamburgu, w latach
2007-2013, odpowiadała za rozwój biznesu FMCG, retail
i e-commerce w jedenastu krajach Europy Wschodniej.

W styczniu 1990 r. rozpoczęła karierę w dziedzinie doradztwa
strategicznego, do 1999 roku pracując dla Accenture jako Senior
Engagement Manager do spraw usług strategicznych.
W listopadzie 1999 r. dołączyła do Rolo Banca (włoskiego banku,
który został następnie przyłączony do UniCredito Italiano) jako Szef
Planning and Control.
W czerwcu 2001 r. została nominowana na Szefa Group
Planning Grupy UniCredit. Stanowisko to zajmowała do

Dwukrotnie była uznana przez Financial Times Deutschland za jedną
z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.
W styczniu 2014 roku Wioletta Rosołowska dołączyła do Grupy
L’Oréal, a od lipca 2014 roku objęła funkcję Prezesa L’Oréal Polska.
W L’Oréal Polska zarządza grupą ponad 900 osób oraz jest współodpowiedzialna za działalność jednej z ważniejszych fabryk dla Grupy
L’Oréal – polskiego Kosmepolu.
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Doris Tomanek, członek Rady Nadzorczej od 2 czerwca 2012, od
24 lipca 2012 członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
D.Tomanek otrzymała tytuł magistra (Mag.Rer.soc.oec) w zakresie
makroekonomii w 1981 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Wiedniu.

Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej BEST S.A.,
przewodniczący Komitetu Audytu BEST S.A. oraz Członkiem Rady
NadzorczejNawigacja
Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR).
Prof. Katarzyna Majchrzak, Członek Rady Nadzorczej od
1 maja 2015 r.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy

W latach 1975-1978 rozpoczęła karierę w sektorze bankowym
w Creditanstalt – Bankverein.
W 1982 roku rozpoczęła karierę w obszarze Zasobów Ludzkich
w MobilOil Austria AG, wkrótce obejmując stanowisko HR
Generalist, którego obszar obowiązków zawierał działania
w zakresie rekrutacji, wynagrodzeń i benefitów, rozwoju
organizacyjnego i pracowniczego.
W 1988 roku dołączyła do firmy Coca Cola gdzie zajmowała
regionalne stanowiska o rosnącej odpowiedzialności w obszarze
Zasobów Ludzkich obejmujących wszystkie państwa Europy
Centralnej i Wschodniej oraz Austrię, Włochy, Szwajcarię
i Nigerię.
W roku 2005 rozpoczęła pracę w UniCredit Bank Austria AG,
a w roku 2006 objęła stanowisko Szefa Zasobów Ludzkich
w Austrii oraz Europie Centralnej i Wschodniej. W roku 2008
została nominowana na stanowisko Executive Vice President;
w roku 2010 została Członkiem Zarządu Banku Austria.
Od maja 2010 roku D.Tomanek jest Członkiem Zarządu UniCredit
Bank Austria AG, Szefem Zasobów Ludzkich Austria&Europa
Środkowo-Wschodnia oraz Członkiem Rady Nadzorczej Public
Joint Stock Company Ukrsotsbank, Ukraina. Od 2015 roku jest
Członkiem Board of Directors w UniCredit oraz Universities Foscolo
Foundation, we Włoszech.
Dariusz Filar, Członek Rady Nadzorczej od 1 maja 2015 roku,
Przewodniczący Komitetu ds. Audytu od 8 czerwca 2015 roku.
W 1973 r. ukończył studia z zakresu handlu zagranicznego na
Uniwersytecie Gdańskim. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk
ekonomicznych, a w 1989 r. stopień doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych. Po studiach pozostał na uczelni, pracując kolejno
na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego
Uniwersytetu Gdańskiego, którego tytuł uzyskał w 1992 roku.
W latach 1992-1995 prowadził zajęcia na Uniwersytecie
Michigan. W latach 1999-2004 zajmował stanowisko głównego
ekonomisty Banku Pekao S.A. Następnie w 2004 r. został
powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej NBP i funkcję tę
pełnił do 2010r. W latach 2010-2014 r. był członkiem Rady
Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.
W przeszłości prof. D. Filar był Członkiem Rady Nadzorczej
PZU S.A. oraz przewodniczącym Komitetu Audytu PZU S.A.
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strzałek
lub ikon
w menu w Warszawie,
Profesor nadzwyczajny Szkoły
Głównej
Handlowej
kierownik Zakładu Marketingu Wartości, Instytut Zarządzania
Wartością. W 1995 r. uzyskała stopień doktora nauk
ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 r. stopień doktora
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
habilitowanego nauk ekonomicznych
w zakresie zarządzania.
Jest członkiem Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz
członkiem Towarzystwa
Naukowego
Prakseologii.
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz

Od 2009r. prof. K. Majchrzak jest również Dyrektorem
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
użyj klawisza ESCAPE
ds. Komunikacji
Korporacyjnej,
członkiem
Rady ekranie
Dyrektorów
EDF Polska S.A. W latach 1999-2007 była Dyrektorem Biura PR
i Promocji w PKN Orlen S.A. i odpowiadała za planowanie
oraz nadzór nad wdrażaniem polityki informacyjnej
i promocyjno-reklamowej spółki. Pracowała również
w ICENTIS Corporate Solutions, ICENTIS Capital, Zachodnim
Funduszu Inwestycyjnym NFI S.A., International Westfund
Holdings LTD oraz w Hortex Sp. z o.o.
Małgorzata Adamkiewicz, członek Rady Nadzorczej od
12 czerwca 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku.
Doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, posiada specjalizację
pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz
specjalizację z endokrynologii. Absolwentka The Stockholm School
of Economics Executive Educations.
W latach 1991-2002 pracowała w Klinice Endokrynologii Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Od początku istnienia do chwili obecnej zawodowo związana
z Grupą Adamed – polską firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną,
która jest liderem na krajowym rynku leków nowej generacji.
Sprawuje szereg funkcji w spółkach wchodzących w skład
Grupy. Jest Wiceprezesem Zarządu Zakładu Farmaceutycznego
Adamed Pharma S.A., Wiceprezesem Zarządu Adamed Sp. z o.o.,
Członkiem Rady Nadzorczej w Adamed Consumer Healthcare S.A.
oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pabianickich Zakładów
Farmaceutycznych Polfa S.A. Od 2006 r. nieprzerwanie pełni
funkcję Dyrektora Generalnego Grupy Adamed, której jest też
współwłaścicielem.
Jest również członkiem: Rady Nadzorczej Polskiego
Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
Polskiej Rady Biznesu, Światowego Towarzystwa
Endokrynologicznego.
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Paweł Dangel, członek Rady Nadzorczej od 10 września 1999 roku
do 30 kwietnia 2015 roku. Członek i Przewodniczący Komitetu
ds. Audytu od 7 listopada 2012 roku do 30 kwietnia 2015 roku.
Tytuł magistra sztuki uzyskał na Wydziale Reżyserii w Państwowym
Instytucie Sztuki Teatralnej w Moskwie.
W latach 1980-1984 pracował jako reżyser teatralny w Polsce,
a w latach 1984-1986 jako reżyser i wykładowca w szkołach teatralnych w Londynie.
Od 1986 roku pracował jako doradca, manager, dyrektor sprzedaży
i ubezpieczeniowy w brytyjskich towarzystwach ubezpieczeniowych.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubezpieczeń i finansów.
Odbył liczne kursy z zakresu zarządzania, ubezpieczeń i finansów.
W latach 1994-1997 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem
ds. Sprzedaży i Marketingu w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie
Nationale-Nederlanden Polska S.A.
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– opiniowanie wieloletnich programów rozwoju i rocznych planów
finansowych Banku,
–Nawigacja
opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia
i przystępowania Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza)
do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy
inwestycje te mają charakter długotrwały i strategiczny,
abyna
przeszukiwać
klawiszy
– wyrażanie zgody
utworzenie zawartość
i likwidacjędokumentu
oddziałówużyj
i przedstawistrzałek lub
ikon w menu
cielstw zagranicznych
Banku,
– uchwalanie – na wniosek Zarządu Banku – regulaminów tworzenia
i wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie Banku,
– zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza dwa miliony złotych,
– zatwierdzanie
wniosków
Zarządu spację)
w sprawie zaciągnięcia
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do
jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku,
wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
–abyzatwierdzanie
wniosków Zarządu
Banku
dotyczących
zlecania
innym podmiotom usług (outsourcing) w strategicznych obszarach
działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku
zlecania usług o wartości nie mniejszej niż jeden milion euro.

Następnie od czerwca 1997 roku do kwietnia 2013 roku Prezes
Zarządów Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji Allianz
Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Życie
Polska S.A., był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej PTE
Allianz Polska S.A.

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

Od stycznia 2014 r. do lipca 2015 r. P. Dangel był członkiem Kapituły
Orderu Odrodzenia Polski.

Obowiązująca poprzednio uchwała 2/01 Rady Nadzorczej z dnia
26 stycznia 2001 r. z późn. zmianami straciła moc. Regulamin Rady
Nadzorczej dostępny jest na stronach internetowych Banku.

Kompetencje Rady Nadzorczej
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie
Banku, należą w szczególności następujące sprawy:
– ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz ocena
sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy,
– ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
straty,
– ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Banku oraz ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy,
– składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania
z wyników ocen, o których mowa wyżej, jak również sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej za miniony rok obrotowy,
– występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego
o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu Banku,
w tym Prezesa Zarządu,
– powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku oraz – na wniosek Prezesa Zarządu – wiceprezesów i członków Zarządu Banku,
– zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych
lub wszystkich członków Zarządu Banku,
– ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny
stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,

W 2015 roku Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulamin Rady
Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 10/15 z dnia 6 lutego 2015 r.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż co dwa miesiące. Zgodnie z Regulaminem posiedzenia Rady Nadzorczej są dostępne i jawne dla członków Zarządu,
z wyjątkiem poświęconych rozpatrywaniu spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Banku lub jego członków, w szczególności powołania
lub odwołania Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek wicepre zesówi
członków Zarządu Banku, zawieszenia w czynnościach tych osób, ich
odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.
Zgodnie ze Statutem Banku i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych
na GPW, Rada Nadzorcza corocznie przedkładała Walnemu
Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz zwięzłą ocenę sytuacji
Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku. Dokumenty te są
udostępniane akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.
Regulamin Rady Nadzorczej, w zgodzie z Dobrymi Praktykami Spółek
Notowanych na GPW, przewiduje, że w przypadku zaistnienia konfliktu
interesów członek Rady Nadzorczej powinien powiadomić o tym fakcie
pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu
w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie,
w której zaistniał konflikt interesów.
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Bank dysponuje procedurą uzyskiwania informacji od członków Rady
Nadzorczej o ich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach. Informacje takie są publikowane w raportach bieżących
i okresowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
W roku Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń, rozpatrzyła 124 informacje, analizy oraz wnioski i podjęła 55 uchwał.

Niezależni członkowie Rady
Zgodnie ze Statutem Banku, co najmniej połowę składu Rady
Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, a więc wolni
od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich
zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
Szczegółowe kryteria, którym muszą odpowiadać członkowie
Rady Nadzorczej, aby mogli zostać uznani za niezależnych, określa
Statut Banku. Zgodnie z § 14 ust. 5 Statutu, za niezależnego
członka Rady Nadzorczej 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 dominującej,
2. nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 3 lat w Banku,
jego spółkach zależnych i 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 dominującej,
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 dominującej, z wyjątkiem świadczeń należnych jej
jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną
lub 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,
8. nie posiada istotnych powiązań biznesowych z Bankiem, jego
spółkami zależnymi lub dominującą, które mogłyby wpłynąć na jej
niezależność, oraz
9. w przypadku, gdy dzień wyboru przypada w okresie 3 lat od dnia
wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku
w celu wydania akcji akcjonariuszom Banku BPH S.A. w związku
z podziałem Banku BPH S.A. przez wydzielenie, jest wolna od powiązań, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 6 w odniesieniu do Banku
BPH S.A., jego spółek zależnych i dominujących.
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Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności określone w Statucie na koniec 2015 roku spełniało 5 członków Rady
Nadzorczej,Nawigacja
tj. J. Woźnicki, D. Filar, K. Majchrzak, L. Pawłowicz oraz
W. Rosołowska.

Zarząd Banku

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

Powoływanie, skład i kwalifikacje Zarządu
Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną
kadencję, trwającą trzy lata.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

W skład Zarządu Banku wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi
Zarządu i Członkowie Zarządu Banku. Wiceprezesi i Członkowie
wyjść z opcji
wyświetlania
pełnymPrezesa.
ekranie użyj
klawisza ESCAPE
Zarządu sąaby
powoływani
i odwoływani
na na
wniosek
Powołanie
dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za
zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody
występuje Rada Nadzorcza. Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany
za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania
ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania
ryzykiem braku zgodności.
Co najmniej połowa Członków Zarządu Banku, w tym Prezes
Zarządu Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością
rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących
kryteriów:
– posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim, odpowiedniego do sprawowanej funkcji zarządczej w Banku,
– posiadaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce,
– władaniu językiem polskim.
W składzie Zarządu bieżącej kadencji wszystkie ww. kryteria spełnia 6 osób.
Zarząd Banku obecnej kadencji składa się z siedmiu członków, w tym
Prezesa Zarządu i sześciu Wiceprezesów.
Wszyscy członkowie Zarządu Banku posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania swoich funkcji w Zarządzie.
Zawodowe życiorysy członków Zarządu są dostępne na stronie
internetowej Banku.
Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku, CEO.
Luigi Lovaglio objął stanowisko Prezesa Zarządu, CEO Banku
Pekao w maju 2011 roku. Wcześniej, od 2003 roku, pełnił funkcję
Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Banku Pekao.
Większość jego ponad 40-letniej kariery zawodowej w sektorze
bankowości związana jest z jedną z wiodących międzynarodowych
grup bankowych – UniCredit, do której dołączył w 1973 roku. Przez
kolejne 20 lat zajmował szereg ważnych stanowisk menedżerskich
i w 1997 roku został mianowany szefem Departamentu Planowania
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Strategicznego Grupy UniCredit, w którym był odpowiedzialny za
procesy fuzji z nowo nabytymi bankami.
Dwa lata później, w 1999 roku, w związku z rozwojem Grupy UniCredit
w Europie Środkowo-Wschodniej, mając na uwadze jego wieloletnie
doświadczenie w obszarze fuzji, Luigi Lovaglio został mianowany na
stanowisko szefa Departamentu Planowania Zagranicznych Banków
Grupy. Powierzono mu priorytetowe zadanie związane z integracją
Banku Pekao w strukturach Grupy.
W latach 2000-2003 Luigi Lovaglio pełnił funkcję Wiceprezesa
Zarządu i Dyrektora Wykonawczego Bulbank AD, największego banku
w Bułgarii.
We wrześniu 2003 roku powrócił do Polski i objął funkcję
Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Banku Pekao,
a w 2011 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu,
CEO Banku. Jego działania na rzecz umacniania pozycji Banku
sprawiły, że najważniejsze międzynarodowe instytucje finansowe
i przedstawiciele prasy branżowej uznali Bank Pekao za jeden
z wiodących banków w Europie Środkowo-Wschodniej. W centrum
jego uwagi znalazł się zrównoważony długofalowy wzrost oraz
aspekty etyczne, co zaowocowało decyzją nieudzielania klientom
detalicznym kredytów hipotecznych denominowanych we frankach
szwajcarskich i co stanowiło wyjątek w krajach Europy Centralnej
i Wschodniej.
Luigi Lovaglio urodził się w 1955 roku w Potenzy we Włoszech.
Ukończył studia na wydziale ekonomii i handlu Uniwersytetu w Bolonii.
W uznaniu dla jego znaczących zasług w rozwój współpracy gospodarczej Polski i Włoch w 2008 roku Luigi Lovaglio został uhonorowany
przez Prezydenta Włoch Giorgio Napolitano tytułem Komandora
Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej.
Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku.
Ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie
w Turynie.
Karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Grupie Fiat w Turynie,
gdzie sprawował szereg funkcji w Departamencie Finansowym.
W 2000 roku objął stanowisko Wiceprezesa i Zastępcy Skarbnika
(Deputy Treasurer) w Fiat Finance North America w Nowym Jorku,
gdzie był odpowiedzialny za działalność finansową spółek Grupy Fiat
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W latach 2001-2003
sprawował funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w Fiat
Polska Sp. z o.o. odpowiedzialnego za działalność finansową Grupy
Fiat w Polsce.
Pracę w Banku Pekao S.A. rozpoczął w 2003 roku jako Dyrektor
Wykonawczy Pionu Zarządzania Ryzykami.
Od 11 grudnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący
Pion Zarządzania Ryzykami (CRO).
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Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku.

Nawigacja
Absolwent
Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde
w Glasgow.
Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Pekao S.A.
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
W latach 1993-1996
pracował w zawartość
pionie bankowości
korporacyjnej
strzałek
lub ikonkierował
w menufinansowaniem strukturalnym
w ING Bank Polska.
Następnie
w Deutsche Bank Polska, a od roku 1997 do 2001 był Dyrektorem
w ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalne i rynki kapitałowe. Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBC
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Financial Services (Poland).
Od kwietnia
rokuH,pracował
w spację)
Banku BPH S.A.
na stanowisku
drukuj
przesuń2002
(klawisz
przytrzymaj
zaznacz
Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży,
Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniu
wyjść z Pekao
opcji wyświetlania
pełnym ekranie użyj
klawisza ESCAPE
zaby
Bankiem
S.A. przejąłna
odpowiedzialność
za Departament
Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego.
Od 4 czerwca 2008 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion
Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
Andrzej Kopyrski jest również Przewodniczącym Rad Nadzorczych:
Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz Pekao
Investment Banking S.A.
Adam Niewiński, Wiceprezes Zarządu Banku od 30 kwietnia
2015 roku.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku „Zarządzanie
i Marketing”. Ukończył również kursy w amerykańskich szkołach
zarządzania: Stanford University Graduate School of Business oraz
Harvard Business School.
Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 w The Boston Consulting
Group jako Konsultant specjalizujący się w sektorze usług finansowych.
Przez blisko 3 lata zrealizował wiele projektów w obszarach reorganizacji oraz budowy strategii. Od 2000 roku budował zespół i pozyskał
finansowanie, a następnie założył Spółkę Expander (FinFin S.A.)., której
został Prezesem. Początkowo firma prowadziła największy w Polsce
internetowy serwis doradztwa finansowego, a następnie przekształcił
ją w dystrybutora rozwiązań finansowych z oddziałami w całej Polsce.
Nowa strategia umożliwiła zdobycie pozycji lidera w doradztwie finansowym i pośrednictwie w sprzedaży kredytów hipotecznych.
Od 2002 roku do chwili obecnej jest związany z Grupą Pekao.
W lipcu 2002 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim
Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Następnie od
kwietnia 2004 roku do kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa
Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. W lutym 2013 roku
został mianowany Dyrektorem Wykonawczym Pionu Bankowości
Prywatnej w Banku Pekao S.A. Od 30 kwietnia 2015 r. Wiceprezes
Zarządu Banku nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej.
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Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku.

Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku.

Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie
bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Nawigacja
Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania
bankiem komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej.

Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A. w 1992 roku.
W latach 1996-2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości
detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem
dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu
Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość detaliczną.

aby od
przeszukiwać
W sektorze bankowym pracuje
1986 roku.zawartość
W latach dokumentu
1986-1990użyj klawiszy
strzałek lub ikon
w menu
dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego
Banku
Polskiego. Od 1990
do 1998 roku pełnił funkcje menedżerskie w bankach komercyjnych.
Był członkiem Zarządu AmerBanku i Animex Banku oraz Dyrektorem
Regionalnym Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 r.
– Pion Bankowości Detalicznej.

W Banku Pekao S.A. od 1998 roku kolejno jako Menedżer Połączenia
czterech banków,przesuń
następnie
Dyrektor
Wykonawczy
zarządzający
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
Pionem Logistyki. Od 15 grudnia 2004 r. członek Zarządu Banku,
w listopadzie 2007 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu –
aby wyjść
z opcji
wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
nadzoruje Pion
Logistyki
i Zaopatrzenia.

Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku.

Zakres działania (kompetencje) Zarządu

Ukończył Uniwersytet Bocconi na Wydziale Ekonomii, tematem
jego pracy magisterskiej było „Przejście krajów Europy ŚrodkowoWschodniej do gospodarki rynkowej”.

Zakres działania Zarządu Banku określają przepisy prawa,
w tym ustawy Kodeks spółek handlowych i Prawo bankowe
oraz Statut Banku.

Po zakończeniu badań ekonomicznych rozpoczął swoją karierę
zawodową w sektorze bankowym. W 2000 roku dołączył do UniCredit
wspierając działania P&C Grupy UniCredit oraz zarządzanie integracją
projektów w Chorwacji i Rumunii.

Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Do kompetencji
Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez prawo lub
Statut do właściwości innych organów Banku.

W 2003 roku jako przedstawiciel UniCredit zaczął wspierać P&C,
Biuro Projektów w Banku Pekao S.A. W 2005 roku dołączył do Banku
Pekao S.A. jako Zastępca Dyrektora Pionu Finansowego. W 2006
roku po fuzji UniCredit z HVB został mianowany Managerem Projektu
wydzielenia części BPH oraz fuzji Banku BPH z Bankiem Pekao S.A.

Zarząd opracowuje strategię rozwoju Banku i jest odpowiedzialny za
jej wdrożenie. Realizując zasadę sprawnego i rozważnego zarządzania Bankiem Zarząd jest odpowiedzialny za inicjowanie i realizację
programów, mających na celu zwiększenie wartości Banku i zwrotu
z inwestycji dla akcjonariuszy oraz ochronę długofalowych interesów
pracowników.

W 2008 roku został powołany w Banku Pekao S.A. na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału
i Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Doradcę Rady Nadzorczej
UniCredit Bank Ukraine, a także członka Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Banku podejmując decyzje dokłada wszelkich starań, aby
zapewnić jak najpełniejszą realizację interesów akcjonariuszy, klientów, pracowników oraz innych podmiotów i osób współpracujących
z Bankiem w zakresie jego działalności.

W kwietniu 2010 roku dołączył do Zarządu UniCredit Bank Hungary
Zrt. jako CFO odpowiedzialny za obszary planowania i kontroli,
księgowości, informacji zarządczej, zarządzania aktywami i pasywami
oraz obszar podatkowy, jednocześnie nadzorujący działanie głównych
spółek zależnych Banku. W tym samym czasie został wybrany na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej UniCredit Jelzálogbank Zrt.
(bank hipoteczny) oraz Przewodniczącego ALCO.

Funkcjonowanie Zarządu

Od 1 kwietnia 2013 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący
Pion Finansowy.
28 marca 2013 r. dołączył do Rady Nadzorczej Pekao Leasing,
a w lipcu 2015 został powołany na Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Pekao Investment Banking.
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Zasady i tryb pracy Zarządu zostały ustalone w Regulaminie Zarządu
Banku Pekao S.A., przyjętym uchwałą Zarządu Banku nr 101/VI/03
z 3 czerwca 2003 r. Uchwałą nr 480/XII/2014 z 22 grudnia 2014 r.
Zarząd Banku uchwalił nowy Regulamin Zarządu Banku. Regulamin
jest dostępny na stronie internetowej Banku.
Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność
oraz poufność. Stosunki z klientami cechuje rzetelność i uczciwość
oraz postępowanie zgodne z obowiązującym prawem. Wartości te
stanowią podstawę obowiązującego w Banku Kodeksu Postępowania
Grupy Pekao oraz Karty Zasad Grupy UniCredit.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Obowiązkiem każdego członka Zarządu Banku jest podejmowanie
działań, które mają na celu interes Banku. Zgodnie z obowiązującym w Banku Kodeksem Postępowania Grupy Pekao od każdego
członka

Zarządu wobec innych organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa i wydaje regulacje
Nawigacja
wewnętrzne.
Prezes może upoważnić inne osoby do wydawania
przepisów wewnętrznych.

Zarządu Banku oczekuje się uczciwości i lojalności na rzecz realizacji
wspólnych celów oraz poszanowania i roztropnego korzystania z dóbr
i zasobów Banku.

W 2015 roku Zarząd Banku odbył 47 posiedzeń i podjął 501 uchwał.
strzałek lub ikon w menu
Struktura zarządzania

Ponadto członkom Zarządu Banku zabrania się podejmowania
takich decyzji lub działań, które powodowałyby konflikt
interesów, albo które byłyby sprzeczne z interesami Banku lub
były nie do pogodzenia z obowiązkami służbowymi. Członek
Zarządu Banku jest obowiązany poinformować Radę Nadzorczą
o powstaniu sytuacji, w której mógłby wystąpić lub wystąpił
konflikt interesów.

Członkowie Zarządu koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
przez Radę Nadzorczą.
Prezes Zarządu Banku
L. Lovaglio koordynował prace członków Zarządu Banku, jednocześnie nadzorując
w szczególności
następujące
obszary
działalnościzaznacz
Banku: audytdrukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację)
wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikację korporacyjną, w tym relacje inwestorskie.

Członek Zarządu Banku, który spotkał się z żądaniami korzyści
w jakimkolwiek wymiarze lub o jakimkolwiek charakterze ze strony
pracowników lub przedstawicieli kontrahentów, winien bezzwłocznie
poinformować o tym Radę Nadzorczą.

Luigi Lovaglio kierował pracami Zarządu, zwoływał i przewodniczył posiedzeniom Zarządu, prezentował stanowisko Zarządu wobec innych
organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności
wobec organów Państwa i wydawał regulacje wewnętrzne.

Regulamin Zarządu określa sprawy, które wymagają kolegialnego
rozpatrzenia przez Zarząd Banku. Zgodnie z Regulaminem, kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd wymagają w szczególności:
• strategia rozwoju Banku,
• plany finansowe, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania
finansowe Banku i Grupy Kapitałowej,
• projekt podziału zysku (pokrycia strat) Banku,
• zasady i sposób realizacji: polityki inwestycyjnej, polityki zarządzania aktywami i pasywami, polityki kredytowej, polityki kadrowej,
płacowej i socjalnej, polityki stóp procentowych,
• sprawy dotyczące nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości
lub udziału w nieruchomości,
• sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Centrali oraz tworzenia
i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
• regulaminy funduszy specjalnych,
• tworzenie i przystępowanie przez Bank do spółek oraz zbywanie
udziałów (akcji) w przypadku inwestycji o długotrwałym i strategicznym charakterze,
• zakładanie i przystępowanie do stowarzyszeń i fundacji,
• sprawy przekazane Zarządowi Banku przez Radę Nadzorczą,
• sprawy dotyczące udziału pracowników Banku w radach nadzorczych spółek, w których występuje zaangażowanie kapitałowe
Banku,
• przyjęcie i przedstawienie Radzie Nadzorczej raportu dotyczącego
powiadomień o poważnych nadużyciach.

Wiceprezes Zarządu Banku Diego Biondo nadzorował działalność
Pionu Zarządzania Ryzykami.

Ponadto Zarząd Banku rozpatruje kolegialnie wszystkie sprawy wnoszone do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą oraz sprawy wnoszone
przez Zarząd Banku pod obrady Walnego Zgromadzenia.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Banku, który zwołuje
i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, prezentuje stanowisko

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Wiceprezes Zarządu Banku Andrzej Kopyrski nadzorował działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości
Inwestycyjnej.
Wiceprezes Zarządu Adam Niewiński nadzorował działalność Pionu
Bankowości Prywatnej.
Wiceprezes Zarządu Banku Grzegorz Piwowar nadzorował działalność
Pionu Bankowości Detalicznej.
Wiceprezes Zarządu Banku Stefano Santini nadzorował działalność
Pionu Finansowego
Wiceprezes Zarządu Banku Marian Ważyński nadzorował działalność
Pionu Logistyki i Zaopatrzenia.
Zarząd Banku dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania
oraz prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i Dobrymi
Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz Kodeksem Etyki
Bankowej Związku Banków Polskich.
Strukturę organizacyjną Banku tworzą:
• Centrala Banku,
• jednostki operacyjne przy Centrali,
• Regiony,
• Oddziały w kraju (z filiami i punktami obsługi bankowej)
i za granicą,
• inne jednostki organizacyjne, w tym Regionalne Centra
Korporacyjne.
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Podstawowe komórki organizacyjne Centrali Banku (departamenty,
biura) mogą być połączone w pion. Działalność pionu może bezpośrednio nadzorować członek Zarządu Banku; pracą pionu może też
kierować Dyrektor Wykonawczy/Dyrektor Pionu.
W Centrali Banku działają następujące stałe Komitety:
• Komitet Kredytowy Banku
• Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka
• Komitet Płynności i Ryzyka Rynkowego
• Komitet Ryzyka Operacyjnego
• Komitet Zarządzania Zmianami
• Komitet Bezpieczeństwa Banku
• Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej
• Komitet Relacji z Organami Nadzoru i Kontroli
• Komitet ds. Konfliktów Interesów
• Komitet ds. Zarządzania Danymi i Jakością Danych
Zadania, skład i zasady funkcjonowania komitetów określają przepisy
wewnętrzne Banku.
W Centrali mogą też funkcjonować komórki o charakterze doraźnym
(zespoły zadaniowe, projekty).

System zarządzania
ryzykiem
Bank Pekao S.A. posiada strategię zarządzania ryzykiem w postaci
Polityki ICAAP, przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę
Nadzorczą Banku.
Polityka ICAAP wyznacza główne elementy wszechstronnego podejścia do ryzyka związanego z prowadzoną przez Bank działalnością
i wynikającego z przyjętej strategii biznesowej, zarówno na poziomie
Banku, jak i całej Grupy Kapitałowej Banku. Definiuje ona zidentyfikowane rodzaje ryzyka oraz kryteria uznawania go za istotne, wskazując
cele oraz towarzyszące im zasady zarządzania ryzykiem, docelową
strukturę ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz akceptowany poziom i strukturę ryzyka.
Bank definiuje ryzyko jako „Możliwość, że skutki danego działania lub
zdarzenia mogą okazać się negatywne i doprowadzić do poniesienia
przez Bank strat lub do ograniczenia zdolności Banku do realizacji
przyjętej przez niego strategii biznesowej”.
Każde zidentyfikowane ryzyko powinno zostać ocenione pod
kątem jego istotności i – jeśli zostanie uznane za istotne –
powinno zostać zmierzone (o ile zostanie zaklasyfikowane jako
ryzyko mierzalne) oraz być monitorowane i kontrolowane zgodnie
z metodami i procedurami ustalonymi dla danego rodzaju ryzyka.
Metodyki oceny i pomiaru ryzyka mają na celu utrzymanie
zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, najlepszymi
praktykami rynkowymi oraz wytycznymi ustalonymi przez
Grupę UniCredit.
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Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem stanowi
integralny element systemu zarządzania Bankiem.

Nawigacja

Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja,
pomiar (szacowanie), monitorowanie, kontrola i raportowanie
ryzyka występującego w działalności Banku, służące zapewnieniu
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
prawidłowości procesu wyznaczania
i realizacji
szczegółowych
lub ikon w menu
celów prowadzonej przez strzałek
Bank działalności.
Zarządzanie
ryzykiem usprawnia procesy decyzyjne, jednocześnie
zapewniając zgodność podejmowanych decyzji z najlepszymi
praktykami rynkowymi i obowiązującymi wymogami
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
regulacyjnymi.
Bank stosuje sformalizowane
ograniczające
drukuj
przesuń (klawiszlimity
H, przytrzymaj
spację)ryzyko zaznacz
i określa zasady postępowania w przypadku przekroczenia
limitów, a obowiązujący system informacji zarządczej umożliwia
aby wyjść
z opcjiryzyka.
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
klawisza ESCAPE
monitorowanie
poziomu
Struktura
organizacyjna
Banku
jest dostosowana do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank
ryzyka. Zarządzając ryzykiem Grupy Kapitałowej Bank sprawuje
nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów
zależnych.
W obowiązującym w Banku systemie zarządzania ryzykiem
Zarząd jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie
i skuteczne funkcjonowanie procesów zarządzania ryzykiem oraz
procesu szacowania kapitału wewnętrznego dostosowanych do
wielkości i profilu ponoszonego ryzyka, z uwzględnieniem ryzyka
podmiotów zależnych. Zarząd Banku jest regularnie informowany
o aktualnym profilu ryzyka Banku, o największych ekspozycjach
i koncentracjach zaangażowań kredytowych.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem zarządzania
ryzykiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Ponadto
Rada sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Grupy w zakresie
podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym.
Podejmowanie decyzji o wdrożeniu nowych lub modyfikacji
istniejących produktów, w tym produktów finansowych, w zakresie
niezastrzeżonym do decyzji Zarządu Banku, przy jednoczesnym
zapewnieniu spójności ze strategią Banku i ustalaniu priorytetów
we wdrażaniu poszczególnych zmian oraz zapewnieniu zgodności
dokonywanych zmian z definicją modelu biznesowego Banku
zostało powierzone Komitetowi Zarządzania Zmianami. Proces
przygotowawczy, poprzedzający podjęcie decyzji, obejmuje
w szczególności identyfikację istotnych rodzajów ryzyka,
uwzględnienie produktu w stosowanych metodach identyfikacji
i pomiaru ryzyka, ustalenie limitów wewnętrznych oraz zasad
księgowania i raportowania.
Strategia zarządzania ryzykiem oraz system zarządzania
ryzykiem w Banku podlegają regularnym przeglądom
i niezbędnym aktualizacjom w celu zachowania ich adekwatności
w stosunku do skali i złożoności prowadzonej przez Bank
działalności.

SPIS TREŚCI

System kontroli wewnętrznej
System Kontroli Wewnętrznej Banku obejmuje wszystkie regulacje,
procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają
do zapewnienia:
– zgodności działania ze strategią Banku,
– efektywności i skuteczności procedur,
– ochrony aktywów,
– przeciwdziałania stratom i błędom oraz uszczerbkowi reputacji
Banku,
– bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,
– niezawodności i kompletności rachunkowości oraz informacji
zarządczej,
– zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, regulacjami nadzorczymi, wewnętrznymi planami, przepisami i procedurami,
– wsparcia decyzyjnego.
System Kontroli Wewnętrznej Banku jest dostosowany do struktury
organizacyjnej Banku, złożoności prowadzonej działalności, skali
oraz profilu ryzyka kształtowanego przez: ryzyko kredytowe (w tym
ryzyko kontrahenta; ryzyko koncentracji, ryzyko rezydualne; ryzyko
kraju), ryzyko finansowe (w tym ryzyko rynkowe, uwzględniające
ryzyko stopy procentowej księgi bankowej; ryzyko płynności),
ryzyko operacyjne, ryzyka Filara II (ryzyko nieruchomości
własnych; ryzyko makroekonomiczne; ryzyko biznesowe, w tym
ryzyko strategiczne; ryzyko reputacji; ryzyko modelu), ryzyko braku
zgodności.
Kontrola wewnętrzna jest procesem ciągłym, realizowanym na wszystkich poziomach organizacyjnych Banku. System kontroli wewnętrznej
angażuje – w różnych rolach – organy statutowe Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, osoby nadzorujące
i kierujące na wszystkich poziomach zarządczych oraz wszystkich
pracowników.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i ocenia jego adekwatność, efektywność i skuteczność. Rada
Nadzorcza wspierana jest w tym zakresie przez Komitetu ds. Audytu
oraz Audyt Wewnętrzny.
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie i funkcjonowanie
systemu kontroli wewnętrznej oraz regularny przegląd polityk, strategii
i procedur go tworzących jak również za ogólną efektywność systemu
kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka
wiążącego się z działalnością Banku. Prezes Zarządu Banku wydaje
w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej.
W 2012 r. został utworzony Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej,
do którego zadań należy wydawanie opinii i zaleceń mających wpływ
na efektywność i skuteczność działania systemu kontroli wewnętrznej w Banku. Komitet wspiera Prezesa Zarządu określając działania
naprawcze i priorytety ich realizacji mając na uwadze konieczność
zabezpieczenia potrzeb jednostek organizacyjnych Banku i Klientów
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oraz zapewnienia zgodności działania Banku z przepisami wewnętrznymi Banku i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Nawigacja

System Kontroli Wewnętrznej obejmuje trzy poziomy kontroli:
1) Zarządzanie operacyjne
Kontrole wykonywane w ramach funkcji zarządzania operacyjnego
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu użyj klawiszy
dzielą się na liniowe
i funkcjonalne.
strzałekwykonywana
lub ikon w menu
a) Kontrola liniowa
na bieżąco przez każdego
pracownika (samokontrola) w oparciu o obowiązujące w Banku
procedury oraz w ramach obowiązku nadzoru przez kierujących
komórkami organizacyjnymi Banku (kontrole hierarchiczne).
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Kontrola ta ma zapewnić poprawne wykonywanie zadań i jest
przeprowadzana w obrębie tej samej struktury operacyjnej,
w
oparciu
o obowiązujące
procedury.
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
b) Kontrola funkcjonalna wykonywana w jednostkach Banku
na podstawie planów przygotowanych przez Dyrektorów tych
aby wyjść
z opcji wykonywana
wyświetlania na
pełnym
użyjwobec
klawisza
ESCAPE
jednostek,
przez
nichekranie
osobiście
podległych pracowników lub przez pracowników, którym powierzono
w określonym zakresie obowiązki kontrolne, lub przez jednostkę nadrzędną. Kontrola ta ma na celu sprawdzenie jakości
i poprawności działania, w szczególności w zakresie oceny
i monitorowania ryzyka, przestrzegania zakresu kompetencji
przypisanych poszczególnym stanowiskom oraz sprawdzenie
spójności pomiędzy ustalonymi limitami uprawnień w różnych
obszarach działalności.
2) Kontrola zarządzania ryzykiem
Funkcja kontroli zarządzania ryzykiem jest sprawowana przez
jednostki Banku niezaangażowane w działalność biznesową,
w szczególności właściwe w zakresie bezpieczeństwa, kontrolingu
finansowego i rachunkowości, zarządzania ryzykiem oraz zgodności. Celem kontroli zarządzania ryzykiem jest pomiar, monitorowanie i wzmacnianie efektywności działań w zakresie zarządzania
ryzykiem podejmowanych przez jednostki operacyjne, wspieranie
właścicieli ryzyk w określeniu właściwego poziomu ekspozycji na
ryzyko i rozpowszechniania informacji dotyczących ryzyk w Banku.
3) Audyt wewnętrzny (kontrola instytucjonalna)
Obejmuje audyty przeprowadzane przez Departament Audytu
Wewnętrznego (DAW) zarówno w stosunku do jednostek Banku,
jak i spółek zależnych Banku. Zadaniem Departamentu Audytu
Wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności, skuteczności i efektywności Systemu Kontroli
Wewnętrznej, funkcji zapewnienia zgodności i systemu zarządzania ryzykiem. DAW działa w celu wykrycia i usunięcia wszelkich
niezgodności działań pracowników Banku z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym regulacjami ostrożnościowymi i innymi
normami zewnętrznymi oraz obowiązującymi w Banku regulacjami
wewnętrznymi.
Kontrola instytucjonalna jest realizowana poprzez audyty wykonywane zgodnie z zatwierdzonym planem audytu, audyty doraźne
oraz kontrole zdalne. Departament Audytu Wewnętrznego, podlega
bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Komórka ta przekazuje również
raporty Komitetowi ds. Audytu oraz Radzie Nadzorczej.
Pod koniec 2013 r. funkcja Audytu Wewnętrznego Banku została poddana niezależnej ocenie przez firmę PwC. W oparciu
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o wyniki swoich prac, PwC uznała ocenę za bardzo pozytywną.
Przeprowadzona niezależna ocena potwierdziła, że Departament
Audytu Wewnętrznego działa ogólnie zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.
Bank sprawuje funkcje kontrolne w stosunku do spółek
zależnych za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radach
nadzorczych tych spółek. W spółkach Grupy Kapitałowej Banku
Pekao S.A. obowiązują te same standardy i zasady działania
audytu wewnętrznego.

zawierających informacje poufne, ochronie systemów zawierających
informacje poufne oraz kontroli obiegu dokumentów zawierających
informacje Nawigacja
poufne.
Postanowienia obowiązującego Regulaminu ustanawiają również
zakaz wykorzystywania informacji poufnych, ich ujawniania, udzielania
abyinnej
przeszukiwać
rekomendacji lub nakłaniania
osoby na zawartość
podstawiedokumentu
informacji użyj klawiszy
strzałek
lub ikon wfinansowych,
menu
poufnej do nabycia lub zbycia
instrumentów
których
dotyczy ta informacja.

Bank zapewnia wysokie standardy w zakresie zapobiegania bezprawnemu wykorzystywaniu i ujawnianiu informacji poufnych oraz
zapewnienia równego dostępu inwestorów do informacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji
na rynku (nadużyć na rynku).

Zakaz ten dotyczy wszystkich osób, które posiadają informa/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
cje poufne w związku z powiększ
pełnieniem
funkcji w organach
Banku,
dostępem do takich informacji z racji zatrudnienia, wykonywania
zawodu, a takżeprzesuń
stosunku
zlecenia
lub innego
stosunku prawnego
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
o podobnym charakterze. Do osób, których dotyczy zakaz należą
w szczególności:
abyZarządu,
wyjść z opcji
wyświetlania
pełnym ekranie
użyj klawisza
1. członkowie
członkowie
Radyna
Nadzorczej,
prokurenci
lub ESCAPE
pełnomocnicy Banku, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne
osoby pozostające z Bankiem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (tzw. insiderzy pierwotni),
2. akcjonariusze Banku,
3. osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w pkt. 1),
w podmiocie zależnym lub dominującym wobec Banku albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze.

Zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
w Banku obowiązuje zakaz wykorzystywania informacji poufnych oraz
dokonywania transakcji akcjami i instrumentami finansowymi Banku
w tzw. okresach zamkniętych przez osoby posiadające dostęp do
takich informacji.

Bank kontroluje przestrzeganie ww. zobowiązań zgodnie z postanowieniami Regulaminu, opisującymi tryb postępowania w przypadku
uzasadnionego podejrzenia bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej, niewykonania obowiązków informacyjnych lub
dokonania transakcji w czasie tzw. okresu zamkniętego.

Ochrona informacji poufnych oraz zapewnienie równego dostępu
inwestorów do informacji w Banku należą do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Banku. Sposób wykonywania tych
obowiązków i szczegółowe procedury z tym związane są uregulowane
zarządzeniami Prezesa Zarządu, które wprowadziły:
• Regulamin realizacji obowiązków związanych z informacjami
poufnymi dotyczącymi Banku oraz informowania o transakcjach
instrumentami finansowymi związanymi z papierami wartościowymi
Banku, dokonywanych przez Osoby Zobowiązane oraz
• Regulamin sporządzania i przekazywania przez Bank Polska Kasa
Opieki S.A. informacji bieżących i okresowych wymaganych od
emitentów papierów wartościowych oraz innych informacji związanych z akcjami Banku.

Zakaz dokonywania transakcji w okresach
zamkniętych

Ochrona informacji poufnych i zakaz
transakcji w okresach zamkniętych

Bank jednocześnie gwarantuje ochronę danych osobowych oraz chroni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Banku.

Ochrona informacji poufnych
W celu zapobiegania bezprawnemu wykorzystaniu i ujawnianiu informacji poufnych, Bank ustanawia system ochrony informacji poufnych
polegający w szczególności na zabezpieczeniu i ochronie dokumentów
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Osoby określane „insiderami pierwotnymi”, mające dostęp do
informacji poufnych, obowiązuje zakaz dokonywania, w czasie
trwania tzw. okresów zamkniętych, czynności prawnych na rachunek
własny lub osoby trzeciej, powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie akcjami, prawami pochodnymi dotyczącymi akcji lub
instrumentami finansowymi powiązanymi z akcjami Banku.
Okresem zamkniętym jest:
• okres od wejścia w posiadanie przez insidera pierwotnego informacji poufnej do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
• w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem
raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku
obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy, od pierwszego wskazanego,
• w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem
raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem
zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy, od pierwszego
wskazanego,

SPIS TREŚCI

• w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem
zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy, od pierwszego
wskazanego.
Bank informuje wszystkich pracowników o terminach okresów zamkniętych związanych z publikacją raportów okresowych.
Zakaz dokonywania transakcji nie obowiązuje w przypadku, gdy
insider pierwotny nie posiadał dostępu do danych finansowych, na
podstawie których sporządzany jest dany raport.
Podejmowanie działań inwestycyjnych przez insidera pierwotnego
w czasie trwania okresu zamkniętego podlega sankcjom administracyjnym z tytułu naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz odpowiedzialności karnej.

Raportowanie o transakcjach osób zobowiązanych
Regulamin nakłada na osoby zobowiązane obowiązek przekazywania
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowi informacji o zawartych przez osoby zobowiązane oraz osoby blisko z nimi związane,
na własny rachunek, transakcji nabycia lub zbycia akcji Banku,
praw po-chodnych dotyczących akcji Banku, innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Osobami zobowiązanymi są:
1. osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku oraz
prokurenci Banku,
2. inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Banku funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Banku oraz kompetencje
w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego
rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.
Bank niezwłocznie przekazuje otrzymaną informację równocześnie
spółce prowadzącej rynek regulowany (GPW) oraz do publicznej
wiadomości raportem bieżącym według ustalonego wzoru, przy zastosowaniu odpowiednich standardów informatycznych.

Relacje z podmiotem uprawnionym do
badania sprawozdania finansowego
Zasady wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego
Zgodnie ze Statutem Banku i Regulaminem Rady Nadzorczej Banku
wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, dokonuje Walne Zgromadzenie, kierując się rekomendacją Rady Nadzorczej, przygotowaną przez Komitet ds. Audytu. Podmiot
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uprawniony do badania sprawozdań finansowych Banku, który ma
pełnić funkcje biegłego rewidenta, jest wybierany zgodnie z obowiąNawigacja
zującą
w Banku procedurą, w sposób zapewniający niezależność przy
realizacji powierzonych zadań.

Niezależność podmiotu uprawnionego do badania
abyfinansowego
przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
sprawozdania
strzałek lub ikon w menu

Zgodnie z Rekomendacją Komisji Europejskiej 2002/590/EC oraz
Dyrektywą 2006/43/EC, w Banku i Grupie Kapitałowej Banku
Pekao S.A. obowiązują wewnętrzne regulacje, których celem jest
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
zapewnienie niezależności
biegłych rewidentów
i zagwarantowanie
wiarygodności sprawozdań finansowych Banku i spółek zależnych.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Regulacje te stanowią, że pomiędzy podmiotem uprawnionym do
dokonania badania sprawozdania finansowego i podmiotem, którego
aby wyjść z opcji
wyświetlania
pełnym
klawisza
ESCAPE
sprawozdanie
finansowe
jest na
badane
tj. ekranie
Bankiemużyj
oraz
jego spółkami
zależnymi, nie mogą istnieć żadne związki o charakterze finansowym,
biznesowym, roboczym, a także wszelkie inne relacje jakiegokolwiek
rodzaju, w tym relacje wynikające ze świadczenia dodatkowych usług
innych aniżeli badanie sprawozdań finansowych.
Umowy zawierane pomiędzy Bankiem lub spółką zależną a biegłym
rewidentem uprawnionym do dokonania badania sprawozdania
finansowego, dotyczące świadczenia szczegółowo opisanych usług
dozwolonych, muszą spełniać szczegółowo określone warunki. Usługi
świadczone w wykonaniu tych umów i związane z nimi koszty są na
bieżąco monitorowane przez komórkę audytu wewnętrznego.

Proces kredytowy w odniesieniu do
Kierownictwa, podmiotów i osób
powiązanych z Bankiem
Zgodnie z ustawą Prawo bankowe i regulacjami obowiązującymi
w Grupie UniCredit, zawieranie transakcji o charakterze kredytowym
z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobami zajmującymi
stanowiska kierownicze oraz podmiotami z nimi powiązanymi, a także
osobami znajdującymi się na liście „oficerów korporacyjnych” Grupy
UniCredit, następuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez
Radę Nadzorczą Banku.
Regulamin określa szczegółowe zasady podejmowania decyzji
o zawarciu transakcji z wymienionymi osobami i podmiotami, w tym
szczeble decyzyjne uprawnione do podejmowania decyzji oraz przyznane im limity uprawnień. W szczególności decyzja o udzieleniu
kredytu członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku lub podmiotami z nimi powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie, w kwocie
przekraczającej równowartość 10 000 Euro obliczonej w złotych
według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
łącznego zaangażowania Banku w stosunku do danej osoby lub
podmiotu, podejmują Zarząd i Rada Nadzorcza Banku w formie
oddzielnych uchwał.
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Ład korporacyjny

Członkowie Kierownictwa Banku i podmioty z nimi powiązane kapitałowo lub organizacyjnie mogą korzystać z oferowanych przez Bank
produktów kredytowych według zasad i na warunkach standardowo
oferowanych przez Bank. W szczególności w odniesieniu do tych osób
i podmiotów Bank nie stosuje korzystniejszych stóp oprocentowania
kredytów, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest zgodnie z metodologią stosowaną przez Bank, adekwatnie do segmentu klienta
i rodzaju transakcji.
W odniesieniu do wskazanych powyżej podmiotów z Bankiem stosowany jest standardowy proces kredytowy, przy czym decyzje o zawarciu transakcji podejmowane są wyłącznie przez szczeble decyzyjne na
poziomie Centrali Banku.

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Wprowadzenie

100

Karta Zasad Grupy UniCredit

100

Mieliśmy UniCredit Day > mamy UniCredit Way
Up Award w Grupie UniCredit
Podwójne zwycięstwo w konkursie
UniCredit Up Award 2015
Zasady postępowania Banku w zakresie
działalności sponsoringowej i charytatywnej

100
100
100
101

Inwestycje w kapitał ludzki
Kapitał ludzki jako kluczowa wartość
Szkolenia i rozwój zawodowy
Programy i inicjatywy rozwojowe
Polityka wynagradzania
Polityka oceny odpowiedniości
Polityka różnorodności
Wartości korporacyjne
Relacje z organizacjami związków zawodowych
Relacje z Radą Pracowników
Zatrudnienie w liczbach
Jakość współpracy

101
101
101
102
102
104
104
104
104
104
104
105

Nasi klienci

105

Ochrona interesów klientów

105

Kontrahenci – dostawcy
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Ochrona środowiska
Ryzyko ekologiczne w działalności kredytowej
Ochrona polskich żubrów
Sadzenie jodeł w Tatrzańskim Parku Narodowym
Wsparcie akcji „Godzina dla Ziemi”
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Działalność charytatywna
Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona
Program „Dary do Pary”
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Akcja „Pomagajmy sobie”

107
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Wspieranie kultury i sztuki
Paszporty POLITYKI
„Bank Pekao Project Room” w Centrum Sztuki
Współczesnej w Warszawie
XXIII Łódzkie Spotkania Baletowe
Teatr Polski we Wrocławiu
XIX Festiwal Szekspirowski
Teatr Wielki w Poznaniu
Nagrody Polskiego PEN Clubu

109
109

Wspieranie inicjatyw społecznych
„Społeczny Start Up”
Akcje krwiodawcze

110
110
111

Nawigacja

Wspieranie inicjatyw ekonomiczno – gospodarczych
111
V Europejski Kongres Finansowy
111
abyForum
przeszukiwać
dokumentu użyj klawiszy111
V Europejskie
Nowychzawartość
Idei
strzałek lub
ikon w menu
Corporate Banking
Congress
111
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
112
Raport o sytuacji mikro i małych firm
112

powiększ / pomniejsz

Wspieranie sportu
XXIII Turniej Pekao Szczecin Open

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
112
112

zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
Wprowadzenie
Społeczna odpowiedzialność jest trwałą zasadą postępowania, na
której Bank buduje swoje relacje z otoczeniem.
W Banku Pekao S.A. przestrzegane są zasady Kodeksu Etyki
Bankowej Związku Banków Polskich i Kanonu dobrych praktyk rynku
finansowego uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wraz
z Kartą Zasad Grupy UniCredit dokumenty te określają zasady postępowania związane z działalnością banków w stosunkach z klientami,
zasady wzajemnych relacji między bankami oraz postępowanie Banku
jako pracodawcy wobec pracowników.
Integralną częścią spójnych działań realizowanych w obrębie
społecznej odpowiedzialności biznesu jest zaangażowanie społeczne
Banku. Bank wspiera długoterminowe projekty oparte na partnerstwie
z wybranymi, cieszącymi się zaufaniem społecznym, organizacjami
w celu rozwiązywania zdefiniowanych problemów.

Karta Zasad Grupy UniCredit
Nadrzędnym celem Banku jest budowanie trwałej wartości poprzez
zapewnianie klientom najwyższych standardów obsługi i wprowadzanie przyjaznych, prostych rozwiązań, tworzenie środowiska pracy
sprzyjającego rozwojowi pracowników, dbanie o ich satysfakcję
z miejsca pracy i wzmacnianie ich poczucia dumy z przynależności
do organizacji, jak również przyczynianie się do rozwoju lokalnych
społeczności, w których działamy. Wszystkie te aspekty uwzględnia
Karta Zasad Grupy UniCredit.
Karta Zasad została przyjęta w 2006 roku i wprowadzona we
wszystkich jednostkach Grupy w celu stworzenia podstaw kulturowej
integracji i fundamentu tożsamości dla społeczności liczącej ponad
144 000 Pracowników, działających w 17 krajach europejskich.
Karta to zbiór podstawowych wartości korporacyjnych. Identyfikuje
wartości, które leżą u podstaw relacji z każdą z grup interesariuszy
i wskazuje wzorce pożądanych zachowań. Stosowanie Karty w relacjach z pracownikami, klientami, akcjonariuszami i społecznościami
tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju, dzięki budowaniu
wartości dla wszystkich grup interesariuszy. Poprzez Kartę Zasad
staramy się:
– proponować sposoby zachowań, które pomogą nam kierować
własnym postępowaniem w tych obszarach codziennej działalności, gdzie mogą rodzić się konflikty pomiędzy moralnością, celami
biznesowymi, a różnymi kulturami,
– tworzyć jedność poprzez przezwyciężanie konfliktów i sporów,
sprzyjać rozwijaniu wspólnego sposobu odczuwania i doświadczeń
wśród kolegów w Grupie.
Praktycznym przełożeniem funkcjonowania wartości Karty Zasad na
konkretne sytuacje i relacje w miejscu pracy jest System Wartości.
Projekt ten opiera się na idei egzekwowania wartości korporacyjnych
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zawartych w Karcie Zasad w codziennych relacjach. Pracownicy mogą
zgłaszać się do Rzeczników Karty Zasad w przypadku zaobserwowaNawigacja
nia lub osobistego
doświadczenia zachowań niezgodnych z wartościami Karty Zasad. Zadaniem Rzeczników jest pomoc w rozwiązywaniu
problemów wynikających z naruszenia wartości. Po otrzymaniu
zgłoszenia Rzecznicy podejmują stosowne działania w celu pojednania
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
skonfliktowanych stron i naprawy
relacji, przyzawartość
wykorzystaniu
dostępstrzałek lub
ikon w menu
nych narzędzi, takich jak: spotkanie,
sygnalizacja.

Mieliśmy UniCredit Day > mamy UniCredit Way
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Od 2006 roku pracownicypowiększ
jednostek
wchodzących w skład
Grupy
UniCredit biorą udział w cyklicznych inicjatywach przybliżających zagadnienia związane
z kulturą
korporacyjną
orazspację)
promowaniem
etyczdrukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz
nego biznesu, realizowanego w zgodzie z wartościami Grupy. W roku
2015, na podstawie wniosków zebranych w ramach dotychczasowych
aby wyjść
z opcjiDniem
wyświetlania
na pełnym
ekraniei użyj
klawisza ESCAPE
edycji inicjatywy
nazwanej
UniCredit,
opracowano
wdrożono
nową inicjatywę: UniCredit Way. Program UniCredit Way koncentruje
się na wypracowaniu i promocji odpowiednich postaw pozwalających na optymalną obsługę klientów. Jego celem jest przypominanie
o wdrożonym w Grupie modelu 5 kompetencji zdefiniowanych jako
kluczowe dla realizacji codziennych działań i wywierania pozytywnego wpływu na klienta. Na obowiązujący w Grupie model składają
się: Współpraca & Synergia, Realizacja & Dyscyplina, Zarządzania
Ryzykiem, Orientacja na Klienta oraz Rozwój Ludzi i Biznesu.

Up Award w Grupie UniCredit
Idea nagrody „UniCredit Up Award” pojawiła się w 2012 roku, dla
uhonorowania tych pracowników Grupy UniCredit, którzy każdego
dnia swoim zachowaniem oraz pracą nad rozwojem produktów i usług
udowadniają, że mamy wpływ na satysfakcję naszych klientów a tym
samym na osiągane wyniki.
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to
Historie o współpracy (UniCredit Stories), czyli praktyki i zachowania.
W ramach tej kategorii nagradzane są najlepsze praktyki i zachowania
wywierające pozytywny wpływ na klientów. W edycji 2015 pracownicy
Grupy zostali poproszeni o przesyłanie historii o współpracy, czyli
opisów przypadków dotyczących „Współpracy & Synergii”, jednej
z 5 kluczowych kompetencji Grupy UniCredit. Druga kategoria to
Produkty i usługi (Real Life Banking Achievements) dotyczy tych
produktów i usług oferowanych w Grupie, które szczególnie wyróżniają
się w procesie certyfikacji przy użyciu „Testu Zorientowania na Klienta”,
przez co mają wyjątkowo pozytywny wpływ na naszych klientów.
Finaliści konkursu reprezentują najlepsze praktyki, które powinny być
naśladowane w całej Grupie.

Podwójne zwycięstwo w konkursie UniCredit Up
Award 2015
W 2015 roku Bank Pekao został podwójnym zwycięzcą konkursu UniCredit Up Award, zdobywając pierwsze miejsca w obydwu
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kategoriach konkursu. W kategorii Historie o współpracy pierwsza
nagroda została przyznana za przygotowanie i wdrożenie dedykowanej karty dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:
„IDee Card: Historia narodzin wyjątkowej karty dla studentów”.
Zwycięstwo w kategorii Produkty i usługi Bankowi Pekao zapewniła wyróżniająca się na rynku karta wielowalutowa. Tym samym
innowacyjne produkty kartowe Banku Pekao zyskały najwyższe
uznanie wśród Kierownictwa Grupy, pracowników wszystkich krajów,
w których Grupa działa, a także międzynarodowego grona ekspertów zewnętrznych.

Zasady postępowania Banku w zakresie działalności
sponsoringowej i charytatywnej
Podstawowymi celami działalności sponsoringowej Banku
Pekao S.A. są: upowszechnianie znajomości Banku i jego produktów wśród opinii publicznej, wywoływanie pozytywnych skojarzeń
pomiędzy danym wydarzeniem, a Bankiem, tworzenie i utrwalanie
pozytywnej opinii o Banku i jego produktach. Polityka Banku w tym
zakresie jest uregulowana przepisami wewnętrznymi – aktualnym
Zarządzeniem Prezesa Banku przyjętym 6 lutego 2015 roku.
Zarządzenie określa zasady, tryb oraz kompetencje związane
z przyznawaniem darowizn i sponsoringu przez Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna.
Bank odchodzi od działalności opartej na jednorazowych dotacjach
i reaktywnym odpowiadaniu na prośby o wsparcie, na rzecz długoterminowego zaangażowania społecznego opartego na partnerstwie
z wybranymi organizacjami, mającymi istotne znaczenie dla danej
społeczności i zrzeszającymi możliwie największą liczbę członków
tej społeczności.
Przed dokonaniem darowizny lub zawarciem umowy sponsoringu
Bank przeprowadza ocenę ryzyka (due diligence) zgodnie
z obowiązującymi w Banku przepisami w zakresie przeciwdziałania korupcji.
Przy wyborze inicjatyw Bank kieruje się następującymi kryteriami:
– inicjatywa powinna mieć istotne znaczenie dla danej społeczności
i dotyczyć możliwie największej liczby członków tej społeczności.
W przypadku, gdy dana inicjatywa kierowana jest do ograniczonego
grona osób, powinna angażować lokalnych liderów opinii, decydentów, regionalne media i w ten sposób oddziaływać na lokalną opinię
publiczną,
– organizatorem danej inicjatywy powinna być wiarygodna w ocenie
Banku instytucja/podmiot/organizacja, posiadająca znaczący wpływ
na daną społeczność,
– wsparcie przez Bank danej inicjatywy powinno mieć długofalowy,
pozytywny wpływ na wizerunek Banku,
– inicjatywa powinna zakładać możliwość ekspozycji marki i logo
Banku oraz bezpośredni udział przedstawicieli Banku i Pracowników
w charakterze współorganizatorów i uczestników lub gości,
– Bank nie przyznaje darowizn na rzecz partii politycznych ani nie
sponsoruje ich działalności.
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W działalności charytatywnej i sponsoringowej, Bank wspiera wybrane
organizacje i instytucje, które realizują różnorodne projekty z zakresu
Nawigacjaobszarów:
następujących
– kultura wysoka,
– ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
żubrów,
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
– sport,
ikon w menu
– odpowiedzialnystrzałek
rozwójlub
gospodarki,
– wsparcie młodych grup konsumenckich,
– użyteczne innowacje,
– propagowanie etyki w działalności biznesowej,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
– inicjatywy lokalne i regionalne, istotne z punktu widzenia rozwoju
i wsparcia lokalnych społeczności,
– pomoc
potrzebującym
dzieciom. spację)
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
zaznacz
aby wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj klawisza ESCAPE
Inwestycje
w kapitał
ludzki

Kapitał ludzki jako kluczowa wartość
Kierunki polityki personalnej Banku w obszarze rozwoju zasobów
ludzkich wyznacza misja Banku oraz wartości uznane za kluczowe dla
jego trwałego rozwoju.
Bank inwestuje w szkolenia, profesjonalny rozwój pracowników
(zgodnie z ich możliwościami i zdolnościami), tworzenie przyjaznego
środowiska pracy oraz prowadzi badania satysfakcji i opinii pracowników. Istotnym obszarem polityki personalnej Banku jest również
wyszukiwanie wewnątrz organizacji osób szczególnie utalentowanych
i inwestowanie w rozwój ich umiejętności.
W 2015 roku realizacji tych zadań towarzyszył szczególny nacisk na
promowanie wartości priorytetowych dla kultury organizacyjnej Banku
oraz Grupy UniCredit.

Szkolenia i rozwój zawodowy
Bank stwarza możliwości kształcenia oraz zapewnia dostęp
do różnorodnych form szkolenia dla swoich pracowników.
Programy edukacyjne obejmują szkolenia klasowe, szkolenia
w miejscu pracy, szkolenia elektroniczne, coaching, a także
system Wirtualnych Klas umożliwiający przekazywanie wiedzy
na odległość w formie zdalnych Webinariów. W roku 2015
Bank kontynuował także realizację usystematyzowanego
programu rotacji pozwalający na bezpośredni przepływ wiedzy
specjalistycznej pomiędzy ekspertami.
W roku 2015 główne priorytety szkoleniowe Banku obejmowały:
– przygotowanie personelu Banku do wchodzących w życie regulacji
i zmian w prawie,
– wzmacnianie wiedzy specjalistycznej pracowników Banku,
– szkolenia średniej i wyższej kadry menedżerskiej,
– realizację szkoleń obligatoryjnych wynikających z wewnętrznych
oraz zewnętrznych regulacji.
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Przygotowanie personelu Banku do wchodzących w życie
regulacji i zmian w prawie
W roku 2015 roku Bank realizował projekty szkoleniowe
wspierające personel we właściwym wdrożeniu zmian
regulacyjnych i prawnych w tym w szczególności w obszarze
bancassurance w związku z wejściem w życie Rekomendacji U
oraz projekt Akademia Prawa obejmujący swym zakresem szeroki
wachlarz zmian w prawie oraz wzmacniający wiedzę pracowników
Banku w zakresie zasad praktycznego wprowadzania w życie
tych zmian.
Rozszerzanie wiedzy specjalistycznej pracowników Banku
Bank rozbudował również paletę projektów szkoleniowych dedykowanych do wzmacniania kultury ryzyka oraz szkolenia związane
z wprowadzeniem do oferty nowych, priorytetowych produktów
zgodnie z przyjętą strategią biznesową. Działania szkoleniowe koncentrowały na wsparciu kluczowych projektów biznesowych wzmacniając
kompetencje sprzedażowe i akwizycyjne pracowników jak i obszary
kompetencji specjalistycznych w takich obszarach jak: MSP, podatki
oraz instrumenty pochodne.

– Roczny system oceny – proces oceny pracowników Banku, który
obejmuje ocenę kompetencji, potencjału, planowanie indywidualneNawigacja
go rozwoju
oraz celów biznesowych. W 2015 roku w tym procesie
wzięło udział 14 879 pracowników.
Ponadto Bank oferuje pracownikom następujące inicjatywy
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
rozwojowe:
strzałek
lub ikon w menu
– Sesja Assessment Centre/
Development
Centre, badania
indywidualnego stylu działania i komunikacji oraz Ocena 180/360
– narzędzia diagnostyczne, które pozwalają zidentyfikować mocne
strony pracowników oraz ich obszary do rozwoju,
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru ekranu
– Mentoring oraz Coaching
– dedykowane wybranymdopasuj
pracownikom, które mają na celu poszerzenie perspektyw biznesowych
i zebranie nowych
doświadczeń
drukuj
przesuń
(klawisz H, zawodowych,
przytrzymaj spację)
zaznacz
– Międzynarodowe programy rozwojowe realizowane na
poziomie Grupy UniCredit (UniQuest i UniFuture oraz studia MBA
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
z zakresuaby
bankowości),
– Nawigator Kariery – narzędzie, które wspiera planowanie rozwoju
zawodowego pracowników Banku.

Programy stażowe i praktyki
W roku 2015 Bank zrealizował (zarówno w formie szkoleń klasowych
oraz kursów e-learning i wirtualnych klas)ponad 580 tys. godzin szkoleniowych, w których uczestniczyło ponad 16 tys. pracowników (około
98% wszystkich zatrudnionych), co świadczy o skutecznym wdrażaniu
wymaganych regulacji i trosce o dobro klienta.

Programy i inicjatywy rozwojowe
W 2015 roku zrealizowano programy i inicjatywy rozwojowe dla
pracowników Banku mające na celu zapewnienie wsparcia w zakresie
długoterminowego planowania kariery zawodowej.

Procesy rozwojowe
Jednym z priorytetów działania programów rozwojowych w Banku
jest identyfikacja, przegląd, weryfikacja i rozwój obecnych i przyszłych
liderów.
W Banku realizowane są cztery główne procesy związane z tym
zagadnieniem:
– Executive Development Plan (EDP) – roczny proces oceny kadry
menedżerskiej oraz planowania i realizacji aktywności rozwojowych.
W 2015 roku w procesie wzięło udział 606 osób,
– Talent Management Review (TMR) – roczny proces oceny
potencjału i osiągnięć zawodowych, służący zarządzaniu i rozwojowi talentów w Banku oraz Grupie UniCredit, w którym wzięło udział
152 osoby, wybrane w ramach procesu rekrutacji adresowanego
do wszystkich pracowników Banku,
– Kluczowymi wynikami procesów EDP i TMR są plany sukcesji.
Planowanie sukcesji ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia
ciągłości zatrudnienia na strategicznych stanowiskach, realizacji
długoterminowych projektów i minimalizacji ryzyka operacyjnego.
Plany sukcesji zostały opracowane dla 99,5 % kluczowych stanowisk w Banku,
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Jednym z corocznych celów Banku jest pozyskanie określonej liczby
absolwentów z najlepszych uczelni w Polsce, zaoferowanie im
rozwoju zawodowego w ramach organizacji: w sieci oddziałów oraz
w jednostkach Centrali Banku. Realizacji wyżej wymienionego celu
służą następujące programy:
– UniChallenge – dwuletni program stażowy adresowany do
utalentowanych studentów ostatnich lat studiów magisterskich
oraz absolwentów. UniChallenge jest źródłem pozyskiwania
nowych pracowników o wysokim potencjale. Programy praktyk
adresowane do studentów. Praktyki trwają od 2 tygodni
do 3 miesięcy i dają możliwość zebrania doświadczeń
w dowolnych obszarach bankowości, we wszystkich jednostkach
organizacyjnych Banku.

Wzmocnienie zaangażowania pracowników
Projekt Klimat Zespołu jest procesem realizowanym w ramach
zespołów, którego celem jest wzmocnienie zaangażowania pracowników, poprzez wdrożenie działań poprawiających atmosferę pracy.
W 2015 roku 2 224 pracowników z 53 jednostek organizacyjnych
Banku było objętych projektem.

Polityka wynagradzania
31 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. zatwierdziła
Politykę Wynagradzania Banku (dalej: Polityka), odzwierciedlającą misję i wartości w podejściu Banku do systemów wynagradzania, która:
– definiuje filary wynagradzania, zarządzanie strukturą, procesami
korporacyjnymi i organizacyjnymi,
– potwierdza wymagania zgodności przyjętych systemów wynagradzania z powszechnie obowiązującym prawem,
– określa zasady monitorowania praktyk rynkowych oraz podejście
do zagadnienia systemów wynagradzania zapewniających trwałość
funkcjonowania Banku.

SPIS TREŚCI

Ogólne ramy Polityki mają na celu zapewnienie spójności elementów
i systemów wynagradzania przy jednoczesnym zachowaniu zgodności
zarządzania ryzykiem i długoterminowych strategii.
Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie konkurencyjnego poziomu
oraz efektywności wynagrodzeń, prawidłowości w zakresie postępowania oraz osiąganych wyników, a także przejrzystość i wewnętrzna
sprawiedliwość. W 2015 roku Polityka została uzupełniona o zapisy
dotyczące zapewnienia równego traktowania w odniesieniu do wynagrodzenia i świadczeń pozapłacowych, jak również doprecyzowany został
zapis dotyczący przejrzystości parametrów oceny indywidualnej.
Strategia wynagradzania, opracowana jest zgodnie ze standardami
działalności i wartościami leżącymi u podstaw misji Banku, jest
odzwierciedlona w zasadach Polityki i stanowi czynnik pozwalający
budować i chronić reputację Banku oraz tworzyć trwałe wartości dla
wszystkich interesariuszy. Stosowana przez Bank Polityka uwzględnia
zapisy zawarte w Polityce Wynagradzania podmiotu dominującego.
Ponadto Polityka prezentuje założenia dotyczące zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze
w Banku. W aktualnie obowiązującej Polityce na rok 2015 dodane
zostały postanowienia dotyczące oparcia wynagrodzenia wypłacanego
w ramach systemu zmiennych składników wynagrodzeń dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, o podejście puli bonusowej.
Mają one na celu wzmocnienie długoterminowego wzrostu wartości
dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Przeprowadzona kontrola wewnętrzna dotycząca implementacji zapisów Polityki odnoszących się do zmiennych składników potwierdza
zadowalającą ocenę realizacji niniejszych założeń Polityki.
Dodatkowo Raport z oceny funkcjonowania Polityki w Banku,
zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska
Kasa Opieki S.A., zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu
zatwierdzającym wyniki za rok 2015.
Informacje na temat wysokości wynagrodzenia każdego z członków
Zarządu zamieszczone w części Wynagrodzenie Zarządu i Rady
Nadzorczej.

Systemy motywacyjne
W Banku funkcjonują trzy główne systemy motywacyjne: System
Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej, System
Zarządzania przez Cele (MBO) oraz System oparty na postanowieniach
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którego podstawą jest premia
kwartalna i nagroda motywacyjna.
System Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej dedykowany jest osobom zajmującym stanowiska kierownicze, mającym istotny
wpływ na profil ryzyka Banku. Celem systemu jest wspieranie realizacji
strategii Banku oraz ograniczanie nadmiernego ryzyka i konfliktów
interesów. W ramach systemu uczestnik może otrzymać wynagrodzenie zmienne w oparciu o koncepcję puli bonusowej zapewniającą
kompleksowy pomiar realizacji wyników na poziomie indywidualnym,
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jednostki organizacyjnej oraz wyników całego Banku, z uwzględnieniem
oceny zgodności postępowania uczestnika z przepisami prawa oraz
Nawigacja
przyjętymi
przez Bank standardami. Zgodnie z parametrami systemu,
dla wzmocnienia dbałości o budowę trwałej wartości Banku w długim
horyzoncie, co najmniej 50% premii realizowane jest w akcjach fantomowych opartych o wartość akcji Banku oraz co najmniej 40% premii
abyi przeszukiwać
dokumentu
użyjoceny,
klawiszy
podlega odroczeniu
wypłacana jestzawartość
po zakończeniu
okresu
za
lub ikon
w menuZarządu odroczeniu podlega
jaki przysługuje. Wstrzałek
przypadku
Członków
60% wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne wypracowane
w danym roku, wypłacane jest w ciągu 6 lat.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

System MBO obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie
kontraktu menedżerskiego i dotyczy w szczególności stanowisk
sprzedażowych
(tzw. „front
office”) oraz
stanowiskzaznacz
menadżerskichdrukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację)
mających znaczący wpływ na osiąganie zaplanowanych celów komercyjnych Banku. W ramach systemu MBO pracownicy otrzymują do
aby wyjść indywidualne
z opcji wyświetlania
na które
pełnym
ekranie zużyj
klawiszana
ESCAPE
realizacji
zadania,
wynikają
przyjętego
dany
rok planu finansowego i kluczowych celów Banku, od poziomu realizacji tych zadań uwarunkowana jest wysokość premii rocznej.
System oparty na postanowieniach Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy ma zastosowanie do wszystkich pracowników, którzy nie są
objęci innymi systemami. Zgodnie z postanowieniami ZUZP podstawą systemu jest premia kwartalna, która ma charakter uznaniowy,
a jej wysokość jest uzależniona od oceny wyników pracy pracownika
i poziomu zaangażowania oraz osiągniętych rezultatów przez Bank
w danym roku, a także nagroda motywacyjna, która jest przyznawana
za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
System MBO obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie
kontraktu menedżerskiego i dotyczy w szczególności stanowisk
sprzedażowych (tzw. „front office”) oraz stanowisk menadżerskich
mających znaczący wpływ na osiąganie zaplanowanych celów komercyjnych Banku. W ramach systemu MBO pracownicy otrzymują do
realizacji indywidualne zadania, które wynikają z przyjętego na dany
rok planu finansowego i kluczowych celów Banku, od poziomu realizacji tych zadań uwarunkowana jest wysokość premii rocznej.
System oparty na postanowieniach Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy ma zastosowanie do wszystkich pracowników, którzy nie są
objęci innymi systemami. Zgodnie z postanowieniami ZUZP podstawą systemu jest premia kwartalna, która ma charakter uznaniowy,
a jej wysokość jest uzależniona od oceny wyników pracy pracownika
i poziomu zaangażowania oraz osiągniętych rezultatów przez Bank
w danym roku, a także nagroda motywacyjna, która jest przyznawana
za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Programy lojalnościowe
W 2015 roku realizowano Długoterminowy Program Motywacyjny
Grupy UniCredit (edycje 2007 i 2008 – w zakresie opcji na akcje)
przeznaczony dla najwyższej kadry menadżerskiej.
Zakończono realizację lokalnego Programu retencyjnego 2010-2013
Banku Pekao S.A., skierowanego do kluczowych pracowników.

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2015 103

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
Dodatkowe świadczenia dla pracowników
Świadczenia dodatkowe dla pracowników są zróżnicowane ze względu na stanowisko i charakter pracy.
W 2015 roku kontynuowano realizację Planu Nabywania Akcji przez
pracowników spółek Grupy UniCredit w Polsce (Employee Share
Ownership Plan, ESOP), w ramach, którego Bank oferuje wszystkim pracownikom możliwość inwestowania w akcje UniCredit S.p.A na preferencyjnych zasadach poprzez uzyskanie Akcji Bezpłatnych, przyznanych
na podstawie liczby Akcji Inwestycyjnych nabytych przez uczestnika.
Ponadto Bank zapewnia swoim pracownikom dodatkową opiekę
medyczną.

Polityka oceny odpowiedniości
Bank przyjął Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości proponowanych
i mianowanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących
Kluczowe Funkcje w Banku Pekao S.A. W 2015 roku w Banku przeprowadzono ocenę odpowiedniości kandydatów do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Banku obejmującą ocenę ich kwalifikacji zawodowych, reputacji oraz dodatkowych kryteriów dotyczących
zarządzania zgodnie z wyżej wymienioną polityką. Ocena odpowiedniości
została dokonana przez Radę Nadzorczą Banku przy wsparciu Komitetu
ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Polityka różnorodności
Zarząd Banku Pekao S.A. w dniu 22 grudnia 2015 roku przyjął w drodze uchwały „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady
Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje
w Banku”, która określa strategię Banku w zakresie zarządzania różnorodnością, w tym zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków
Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe
Funkcje w Banku.
Celem strategii różnorodności Banku jest zapewnienie wysokiej
jakości realizacji zadań przez organy Banku poprzez wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Zarządzie
oraz Kluczowych Funkcji w Banku, stosując w pierwszej kolejności
obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające
z różnorodności w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia
zawodowego, a także kierunku wykształcenia, pochodzenia geograficznego i narodowości, płci i wieku. Integralnym elementem Polityki
Różnorodności jest obowiązująca w Banku Polityka dotycząca równości płci zapewniająca pracownikom Banku możliwości zarządzania
karierą, osiągnięcia sukcesu oraz oceny pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć.

Wartości korporacyjne
W Banku funkcjonuje projekt „System Wartości”, który określa wartości korporacyjne, którymi powinni kierować się pracownicy Banku
w codziennych relacjach zawodowych. Wartości Banku określone
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w Karcie Zasad to: szacunek, wzajemność, przejrzystość, równość,
zaufanie i wolność (swoboda działania). Stanowią one układ odniesieNawigacja
nia w codziennej
pracy jak również w sytuacjach problemowych, które
nie zawsze objęte są zewnętrznymi i wewnętrznymi regulacjami.
Podstawą funkcjonowania „Systemu Wartości” jest działalność
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
Rzeczników Karty Zasad – niezależnych,
doświadczonych,
emeryto-użyj klawiszy
strzałek
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w menu
wanych menedżerów, którym
pracownicy
zgłaszać zachowania
niezgodne z korporacyjnymi wartościami. Rzecznicy, wykorzystując
dostępne narzędzia ( spotkania, sygnalizacja), podejmują działania
mające przywrócić stosowanie wartości korporacyjnych w relacjach
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
między pracownikami tam, gdzie zostały one zaburzone. Działania
te bezpośrednio wspierają komunikację wewnętrzną w Banku oraz
wyznaczają wszystkim
określonespację)
standardy zachowania
drukuj
przesuńpracownikom
(klawisz H, przytrzymaj
zaznacz
i wzorce komunikowania się. W 2015 roku Rzecznicy Karty Zasad
odbyli 28 spotkań z pracownikami Banku, których celem było przybliaby wyjść„Systemu
z opcji wyświetlania
pełnym
użyj klawisza
żenie pracownikom
Wartości” na
oraz
pracyekranie
Rzeczników
Karty ESCAPE
Zasad. Ponadto Rzecznicy spotykali się z pracownikami indywidualnie
i prowadzili rozmowy telefoniczne wskazując na możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów.

Relacje z organizacjami związków zawodowych
W roku 2015 roku współpraca Banku z organizacjami związków
zawodowych w zakresie konsultacji, negocjacji i uzgodnień prowadzona była w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa
pracy, z poszanowaniem interesów stron i zasad dialogu społecznego. W tym okresie odbyło się 11 spotkań Banku z organizacjami
związków zawodowych.

Relacje z Radą Pracowników
W maju 2015 roku zakończyła się czteroletnia kadencja Rady
Pracowników Banku Pekao S.A. W związku ze spełnieniem przesłanek określonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, w Banku
została wybrana w wyborach powszechnych Rada Pracowników
na nową kadencję 2015 – 2019. Rada Pracowników, jako przedstawiciel pracowników uprawniony do uzyskiwania informacji
i przeprowadzania konsultacji z pracownikami, w roku 2015 roku
odbyła kilka spotkań z Bankiem, których przedmiotem były kwestie
określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
Współpraca z Radą Pracowników odbywała się z poszanowaniem
wzajemnych uprawnień stron.

Zatrudnienie w liczbach
Na koniec grudnia 2015 roku liczba pracowników Grupy wyniosła
18 327 osób (w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną)
w porównaniu z 18 765 osobami na koniec 2014 roku. Liczba
pracowników Grupy na koniec grudnia 2015 roku zawiera dane
spółki Pekao Investment Banking S.A. (d. UniCredit CAIB Poland S.A.),
przejętej przez Bank w dniu 1 stycznia 2015 roku w drodze nabycia
100% kapitału akcyjnego.

SPIS TREŚCI

Na koniec grudnia 2015 roku liczba pracowników Banku wyniosła
16 387 osób w porównaniu z 16 914 osobami na koniec 2014 roku.
Średnia wieku pracowników wyniosła 46 lat, wykształceniem wyższym
legitymowało się 64,1% pracowników (63,2% w 2014 roku), kobiety
stanowiły 79,7% wszystkich zatrudnionych.

Jakość współpracy
W 2015, podobnie jak w roku ubiegłym, regularnie mierzyliśmy poziomu jakości obsługi w placówkach Pekao, opierając się na ponad 3600
wizytach audytorów wcielających się w role potencjalnych klientów
Banku. Pozwoliło to kontynuować, a zarazem pogłębiać działalność
szkoleniową i informacyjną skierowaną do pracowników Banku.
Kluczową kwestią w dbaniu o odpowiednią jakość świadczonych
usług jest również monitorowanie poziomu współpracy pomiędzy
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Banku. Odbywa się to
w oparciu o Badanie Satysfakcji Klienta Wewnętrznego, w którym
każdy respondent ma możliwość zgłoszenia sugestii oraz podzielenia
się swoją opinią dotycząca jakości usług, procesów i narzędzi pracy
dostarczanych przez poszczególne jednostki centrali Banku.
Kolejnym cennym źródłem informacji, a także dowodem
zaangażowania pracowników w kształtowanie przyszłości Banku jest
Badanie Opinii Pracowników. Skupia się ono na zbieraniu i analizie
opinii w zakresie funkcjonowania kluczowych obszarów Banku,
takich jak np.: zaangażowanie, poczucie przynależności, reputacja,
przywództwo, efektywność zarządzania, rozwój i kompetencje. Jego
dopełnienie stanowi Barometr Pracowniczy, który odbywa się raz na
kwartał i dostarcza bieżącej informacji zwrotnej.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

badawczych, w tym wywiadów telefonicznych i internetowych, a także
grup fokusowych.

Nawigacja

W sumie w ciągu roku 2015 przeprowadzono ponad 42 000 wywiadów
z klientami. W ramach zbierania i analizy informacji zwrotnej klientów
szczególny nacisk położono na zrozumienie konkretnych doświadczeń
klientów, w tym przy
mapowaniadokumentu
podróży klienta.
aby zastosowaniu
przeszukiwać zawartość
użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

W roku 2015 zaobserwowano kontynuację pozytywnego trendu satysfakcji klientów Banku we wszystkich segmentach klientów.
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wartość produktu lub usługi. Jest to szczególnie istotne w warunkach
znaczącego wzrostu ryzyka w związku z rozwojem coraz bardziej
skomplikowanych instrumentów finansowych. Od szeregu lat Bank
konsekwentnie nie udziela kredytów hipotecznych w walutach obcych,
skutecznie chroniąc swoich klientów przed ryzykiem kursowym, które
dla wielu gospodarstw domowych zmaterializowało się w bardzo
drastycznej formie w warunkach załamania kursu złotego.

Aby jeszcze lepiej poznać opinie i sugestie pracowników na temat
konkretnych procesów i usług, w Banku prowadzone są dedykowane
badania i ankiety oraz inicjatywa „Dzień w Oddziale”, w trakcie której
menedżerowie z centrali spotykają się z pracownikami oddziałów.

Dalsze wzmocnienie ochrony klientów przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka w decyzjach inwestycyjnych nastąpiło w wyniku pełnego
wdrożenia w Grupie Kapitałowej Banku dyrektywy MiFID. W efekcie
klienci mogą liczyć na jeszcze większą ochronę swoich interesów. Od
kwietnia 2010 r. pracownicy Banku oceniają wiedzę i doświadczenie
klientów w zakresie inwestowania. Na podstawie wypełnionego kwestionariusza adekwatności klient otrzymuje informację zwrotną, czy usługa
jaką jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń w zakresie jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, unitlinków czy innych produktów
inwestycyjnych jest dla klienta Banku usługą adekwatną.

W ciągu 2015 roku zgromadzono ponad 15 tys. opinii i komentarzy,
które przyczyniły się do licznych modyfikacji istniejących procedur
i procesów, a także zaowocowały wzrostem indeksu współpracy
pomiędzy oddziałami Banku i jego centralą.

Równolegle Bank wprowadził środki zarządcze i organizacyjne
zmierzające do zwiększenia ochrony klientów – politykę zarządzania
konfliktami interesów oraz politykę klasyfikacji i reklasyfikacji klientów
oraz zasady inwestowania pracowników Banku na własny rachunek.

Nasi klienci
Jednym z kluczowych elementów budowania długotrwałej wartości Banku jest dbałość o zadowolenie i lojalność interesariuszy,
a w szczególności klientów i pracowników Banku.
Kontynuując działania z lat ubiegłych, w 2015 roku Bank prowadził
szereg projektów i procesów mających na celu zbieranie informacji
zwrotnej od klientów, która była systematycznie wykorzystywana do
pracy nad ulepszaniem działalności Banku oraz budowania kultury
organizacyjnej skoncentrowanej na klientach. Do badań używano
różnorodnych kanałów zbierania informacji zwrotnej oraz technik

Bank stale dba o budowanie prawidłowych relacji i zwiększania zadowolenia Klientów z jakości oferowanych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Z dniem 31.03.2015 r. Bank wdrożył dodatkowe, korzystne
z punktu widzenia ochrony interesów Klientów rozwiązania w obszarze
dystrybucji produktów ubezpieczeniowych związane z wejściem w życie postanowień Rekomendacji U wydanych przez KNF. Bank m.in.
poszerzył zakres rzetelnej polityki informacyjnej oraz wspiera Klientów
w procesie zgłaszania roszczeń. Bank analizuje reklamacje z obszaru
bancassurance oraz monitoruje wykonywanie umów ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń.
Bank chroni interesy klientów, zapewniając im bezpieczeństwo wkładów i bezpieczeństwo operacji przeprowadzanych na rachunkach.
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Wszelkie informacje dotyczące klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Bezpieczeństwo środków powierzonych przez klientów jest najwyższym priorytetem. Bank oferuje rozwiązania najnowocześniejsze
i jednocześnie bezpieczne, wygodne i praktyczne w użyciu.
Tworząc nowoczesne platformy internetowe (Pekao24
i PekaoBiznes24) Bank zadbał, aby korzystanie z systemów było
wygodne i w pełni bezpieczne. Dostęp do rachunku jest chroniony
wielopoziomowym systemem zabezpieczeń. Systemy bankowości
elektronicznej Banku Pekao gwarantują bezpieczeństwo danych
osobowych, bezpieczeństwo zgromadzonych na rachunku środków
finansowych oraz wykonywanych operacji.
W 2010 roku, jako pierwszy w Europie, Bank Pekao wdrożył
innowacyjną biometryczną metodę uwierzytelniania użytkowników
systemu transakcyjnego dla klientów korporacyjnych. Użytkownicy
PekaoBiznes24 mogą za pomocą odcisków palców logować się do
systemu i autoryzować transakcje. Rozwiązanie to zapewnia najwyższy dostępny na rynku standard bezpieczeństwa, a przy tym jest
praktyczne i wygodne dla użytkownika.
Klientom indywidualnym Bank udostępnia w Pekao24 nowoczesne
metody autoryzacji: PekaoToken – aplikację instalowaną w telefonie
komórkowym, token sprzętowy oraz kody SMS. Zarówno PekaoToken,
token sprzętowy jak i kody SMS są bardzo wygodnym rozwiązaniem
zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Bank stale doskonali procedury i podejmuje niezbędne działania, by
na reklamacje klientów reagować szybko i załatwiać je w sposób
w maksymalnym stopniu uwzględniający słuszne interesy klientów.
Strony (klient i Bank) mogą też poddać zaistniałe między nimi spory
umowne rozstrzygnięciu Sądu Polubownego, funkcjonującego również
przy Związku Banków Polskich. Właściwość Sądu Polubownego dla
danego sporu wynika z pisemnej umowy stron wskazującej przedmiot
sporu lub stosunek prawny, z którego spór wynikł lub może wyniknąć
(zapis na Sąd Polubowny).

oferty zgodnej z wymaganiami Banku. Wszystkie firmy, które zgłosiły
swoje wstępne oferty, są rejestrowane w bazie dostawców i brane
Nawigacja
są pod uwagę
przy konstruowaniu listy potencjalnych dostawców.
Firmy, zaproszone do uczestniczenia w postępowaniu mają możliwość
zadawania pytań, dotyczących przekazanej specyfikacji. Informacja
dotycząca rozstrzygnięcia danego postępowania, jest przesyłana
przeszukiwać
wszystkim uczestniczącym wabynim
oferentom.zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

W celu zapewnienia bezstronnego wyboru dostawców dóbr i usług
powoływane są Komisje, których zadaniem jest dbanie o transparentność procesu wyboru dostawcy oraz przygotowanie rekomendacji
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wień, Bank w znaczącej części postępowań wykorzystuje metodę
prowadzenia negocjacji w formie elektronicznej (aukcje internetowe),
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wyświetlaniapostępowań
na pełnym ekranie
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wym i międzynarodowym. Zaletą stosowania takiego rozwiązania jest
wysoka skuteczność i transparentność procesu negocjacji. Bank dąży
do zapewnienia spójności z polityką środowiskową Grupy UniCredit
(Green Procurement). Przy przeprowadzanych przez Bank przetargach
jest stosowany wymóg wypełniania przez dostawców formularzy
Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w których zawarte
są m. in. informacje na temat: zarządzania z uwzględnieniem ochrony
środowiska, standardów społecznych, przestrzegania prawa pracy.
Dodatkowo, przeprowadzając przetargi, Bank weryfikuje potencjalnych
oferentów pod względem ryzyka korupcji oraz w zakresie list sankcyjnych (listy sankcyjne USA i UE) i ostrzeżeń publicznych KNF.
W wielu przypadkach współpraca z dostawcami jest regulowana
umowami ramowymi zawieranymi centralnie na szczeblu Grupy
UniCredit. Dotyczy to np. dostawców istotnych informatycznych dóbr
i usług dla sektora bankowego, z którymi kontrakty są zawierane
po przeprowadzeniu postępowań uwzględniających indywidualne
warunki i potrzeby banków Grupy. Na bazie tych umów są zawierane
kontrakty lokalne, krajowe regulujące szczegółowo warunki dostaw
na danym rynku.

Kontrahenci – dostawcy

Firmy, które realizują zamówienia dla Banku są informowane o przyjętym procesie naruszeń oraz o istotnych postanowieniach polityki
przeciwdziałania korupcji w Banku.

Bank wykazuje szacunek wobec kontrahentów oraz prowadzonych
przez nich działań, dbając o dobre i uczciwe relacje handlowe.

Ochrona środowiska

Przy wyborze dostawców Bank stosuje wewnętrzne procedury, zgodne
z najlepszymi praktykami realizowanymi w Grupie UniCredit oraz
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
W przeprowadzanych postępowaniach zakupowych przedmiot
zamówienia jest określany jednakowo dla wszystkich kontrahentów,
w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Każda firma może
zostać zaproszona do uczestniczenia w postępowaniu i złożenia
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W Banku Pekao S.A. dbamy o środowisko naturalne między innymi
poprzez uwzględnianie kwestii ekologicznych w procesie analizy
ryzyka kredytowego, wspieranie w działalności kredytowej projektów
przyjaznych środowisku oraz poprzez wsparcie finansowe organizacji
i instytucji, które realizują projekty z zakresu ochrony środowiska, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony żubrów. Od lat identyfikujemy
się również z celami akcji „Godzina dla Ziemi”, podczas której
wyłączamy wszystkie światła w wybranych lokalizacjach.
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Ryzyko ekologiczne w działalności kredytowej
Bank Pekao S.A. realizuje politykę proekologiczną, wynikającą
z Programu Ochrony Środowiska ONZ i Deklaracji Banków w Sprawie
Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (United Nations Environment
Programme Finance Initiative), uwzględniając kwestie ekologiczne
w procesie analizy ryzyka kredytowego zawieranych transakcji oraz
w procesie ich monitorowania.
W codziennej działalności Bank Pekao S.A. wykazuje szczególne
zaangażowanie w kwestie związane z ochroną środowiska. Ocena
ryzyka ekologicznego stanowi jeden z integralnych elementów oceny
transakcji kredytowych zawieranych ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi. Obejmuje ona szereg czynności: poczynając od przeglądu
działalności klienta, zakończonego wstępną oceną ryzyka ekologicznego, poprzez fazę właściwej oceny, podczas której między innymi
odbywa się wizytacja w miejscu działalności klienta oraz weryfikacja
dokumentacji, dotyczącej aspektów środowiskowych, fazę zarządzania
obejmującą podjęcie decyzji kredytowej i zawarcie umowy, kończąc
na fazie monitorowania ryzyka ekologicznego.
W przypadku występowania zagrożeń ekologicznych, związanych
z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez kredytobiorców, Bank współpracuje z klientami w celu zmniejszenia potencjalnych konsekwencji mogących wyniknąć z ryzyka ekologicznego.
Współpraca ta ma na celu identyfikację, ocenę stopnia występowania
oraz ograniczanie ryzyka ekologicznego i jest prowadzona w ramach
procesu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie metodologii i przy
wykorzystaniu odpowiednich wytycznych branżowych opracowanych
przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
W razie stwierdzenia, że klient nie jest zdolny do minimalizacji ryzyka
ekologicznego, Bank określa warunki dotyczące podjęcia określonych
działań z zakresu ekologii w czasie trwania transakcji, między innymi
włączając stosowne klauzule ekologiczne do umowy kredytowej.
Uwzględniając kwestie ekologiczne, Bank nie finansuje szeregu rodzajów działalności. Część z nich została wymieniona w tzw. „Liście wyłączeń środowiskowych” opartej na standardach międzynarodowych,
w tym między innymi na konwencji CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species – Międzynarodowa Konwencja o Handlu
Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem). Bank nie finansuje również
działalności związanej z obrotem towarami niebezpiecznymi dla środowiska oraz projektów działalności niezgodnej z regulacjami prawnymi
dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
Ponadto w Polityce ryzyka kredytowego Bank przyjął zasadę nieangażowania się w transakcje związane z finansowaniem produkcji
wyposażenia wojskowego, elektrowni jądrowych, a także działalności
generującej istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wszelkie
odstępstwa w tym zakresie wymagają akceptacji Zarządu Banku
i opinii Rady Nadzorczej.
W swojej polityce kredytowej Bank wspiera projekty przyjazne środowisku.
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Ochrona polskich żubrów

Nawigacja
Bank
Pekao S.A. od wielu lat konsekwentnie angażuje się
w ochronę polskich żubrów – wyjątkowego i unikalnego gatunku
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nad stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych, m.in. na temat bioróżnorodności.

Sadzenie jodeł w Tatrzańskim Parku Narodowym
W Dolinie Kościeliskiej rośnie ponad trzy tysiące drzew zasadzonych
przez pracowników Banku Pekao S.A. Nowy las powstaje w miejscu
drzew, które w 2013 roku zniszczył silny wiatr. Halny powalił ponad
sto tysięcy metrów sześciennych drzew i na kilkadziesiąt lat zmienił
oblicze tatrzańskich gór. Musi upłynąć kolejne 50 lat, żeby młode
drzewa osiągnęły wysokość i rozłożystość dojrzałego lasu.
W 2015 roku Pracownicy Banku Pekao S.A. posadzili 1 600 sadzonek, które staną się częścią nowego, tatrzańskiego lasu. Była to druga
akcja zalesiania Tatrzańskiego Parku Narodowego, wzięło w niej udział
190 pracowników Banku wcześniej przeszkolonych przez leśniczych
z prawidłowego sadzenia drzew.

Wsparcie akcji „Godzina dla Ziemi”
„Godzina dla Ziemi” (ang. Earth Hour) to międzynarodowa akcja,
związana z zieloną polityką zainicjowaną przez organizację ekologiczną World Wide Fund for Nature (WWF), odbywająca się od 2007
roku w każdą ostatnią sobotę marca. Celem akcji jest skłonienie do
refleksji nad negatywnymi zmianami klimatu.
Bank Pekao S.A., identyfikując się z celami akcji, po raz kolejny zaangażował się w ten projekt. 28 marca 2015 r. od 20:30 do 21:30 w budynkach
Centrali Banku w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 31, ul. Grzybowskiej
53/57 oraz ul. Giełdowej 5 wyłączone zostały wszystkie światła.

Działalność charytatywna
Bank Pekao S.A. współpracuje z uznanymi organizacjami pożytku publicznego i wspiera ich działalność statutową przekazując darowizny
na ten cel. Nasze zaangażowanie wynika z podejścia zakładającego,
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że Bank jako lider sektora obecny bezpośrednio lub pośrednio
w domach milionów Polaków, jest odpowiedzialny również za rozwój
społeczeństwa i kraju, angażowanie się w ważne akcje, pomoc
potrzebującym oraz dobrobyt polskich rodzin.

Fundacja Banku Pekao S.A. imienia
dr. Mariana Kantona
Działalność charytatywna Banku Pekao S.A. odbywa się w głównej
mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao S.A. imienia
dr. Mariana Kantona, która została powołana w 1997 r.
Co roku około jedna trzecia środków Fundacji jest przeznaczana
na finansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej oraz turnusy rehabilitacyjne
dla chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Dzięki
takiej pomocy Fundacja ma szansę podnosić jakość życia oraz
wyrównywać szanse.
Fundacja zasila także rzeczowo i finansowo szkoły i biblioteki we
wsiach i małych miasteczkach i wspiera kluby prowadzące zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży, zlokalizowane najczęściej przy
szkołach lub ośrodkach kultury.
Zgodnie z intencją Fundatora, Zarząd Fundacji przeznacza również
środki na pomoc stypendialną dla zdolnych studentów i uczniów
z niezamożnych rodzin.
Od lat Fundacja angażuje się w całoroczną inicjatywę Banku na
rzecz wymagających rehabilitacji lub leczenia dzieci pracowników –
„Pomagajmy sobie”. W 2015 roku Fundacja przekazała na tę akcję
kwotę 100 000 złotych, co pozwoliło na wypłacenie bezpośredniego
dofinansowania dla każdej z objętych programem osób.
Pośród stałych odbiorców pomocy udzielanej przez Fundację znajdują
się państwowe i rodzinne domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia
(w tym Caritas, Monar-Markot, TPD), szkoły wiejskie i przedszkola,
parafie, domy samotnych matek, hospicja i świetlice środowiskowe
dla dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że pomoc ze strony Fundacji
niejednokrotnie podtrzymuje funkcjonowanie małych placówek
wspomagających polskie rodziny.
Szczegółowe sprawozdania z działalności Fundacji dostępne są na
stronie internetowej Banku.

Program „Dary do Pary”
Program „Dary do Pary” (Gift Matching Program) to filantropijna
inicjatywa UniCredit Foundation. Jej celem jest wspieranie
charytatywnych działań Pracowników Grupy UniCredit.
W ramach Programu UniCredit Foundation zwiększa wpłaty
dokonane przez pracowników na rzecz wybranych organizacji
non-profit, wybieranych bezpośrednio przez pracowników, zgodnie
z wytycznymi Fundacji.
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W 2015 roku pracownicy Banku zarejestrowali w Programie
i wsparli finansowo 24 projekty, na które przekazano łącznie 1580
Nawigacja
darowizn. Największym
projektem wspieranym przez pracowników
Pekao była zbiórka środków na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Darowizny pracowników trafiły również
do: Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Fundacji onWATER.
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Integracji Społeczności Lokalnych Wielkopomoc, Stowarzyszenia
PIĘKNE ANIOŁY, Fundacji Siepomaga, Stowarzyszenia na Rzecz
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi
Bruno, Stowarzyszenia
Pomocy
Dzieciom i Młodzieży TĘCZA, Fundacji Międzynarodowy Ruch na
Rzecz Zwierząt Viva!,
Niepublicznej
Szkoły Podstawowej
Specjalnej
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
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Dzieci, Młodzieży
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Pożarnej
w Lenartach, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
Fundacji Jaś i Małgosia, Fundacji AVALON Bezpośrednia Pomoc,
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami O/Gliwice.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Bank Pekao S.A. współpracuje z Fundacją Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy (WOŚP) od 1999 roku. Od początku współpracy
Pekao jest Bankierem WOŚP – całościowo obsługuje Fundację,
zapewniając kompleksowe rozwiązania finansowe i wspierając
wybrane projekty prowadzone przez Fundację w ciągu całego roku
Przedsięwzięciem o największej skali realizowanym w ramach
tej współpracy jest coroczny Finał WOŚP, który tradycyjnie
odbywa się w drugą niedzielę stycznia każdego roku. Podczas
23. Finału zorganizowanego w 2015 roku „dla podtrzymania
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych
i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”, Bank
po raz 17. wspierał tę wyjątkową inicjatywę. W działania związane
z organizacją i przebiegiem Finału zaangażowanych było ponad 2 000
Pracowników z oddziałów i centrali Banku. Bank przekazał także na
konto Fundacji WOŚP darowiznę w kwocie 2 000 000 złotych.
Drużyna Bankiera WOŚP, składająca się z pracowników Banku i członków
ich rodzin, po raz drugi wzięła udział w biegu „Policz się z cukrzycą”
organizowanym w dniu Finału. Blisko 180 osób pobiegło, by wspierać
popularyzację wiedzy na temat cukrzycy i programu walki z tą chorobą
oraz zbiórkę pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
Pracownicy Banku, którzy dokonują wpłat na konto Finałowej
zbiórki funduszy zasilają konto Orkiestry podwójnie. Co roku wpłaty
dokonane bezpośrednio przez pracowników Banku są powiększane
przez UniCredit Foundation w ramach programu „Dary do Pary” (Gift
Matching Program). W ten sposób Bank promuje i wspiera społeczne
i bezpośrednie zaangażowanie Pracowników. W 2015 roku, w ramach
Finałowej zbiórki pracownicy Banku zebrali blisko 60 000 złotych.
Kwota ta została podwojona przez UniCredit Foundation.
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W ramach współpracy z Fundacją WOŚP, Bank jest również sponsorem
Festiwalu Przystanek Woodstock – jednego z najbardziej niezwykłych wydarzeń na światowej scenie muzycznej oraz Mecenasem Akademii Sztuk
Przepięknych (ASP) organizowanej w ramach Przystanku Woodstock.
Bank pełni też rolę głównego sponsora ogólnopolskiego programu
edukacyjnego Fundacji WOŚP – „Ratujemy i uczymy ratować”, jednego
z największych projektów prowadzonych przez organizację pozarządową
w polskim systemie oświaty, dzięki któremu uczniowie już od pierwszych
klas szkoły podstawowej oswajają się zagadnieniami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy oraz kształtują właściwe nawyki.

Akcja „Pomagajmy sobie”
Działalność charytatywna, w którą zaangażowany jest Bank Pekao S.A.
ma wiele wymiarów. Między innymi ten, w ramach którego pomoc
trafia do pracowników firmy i jednocześnie pracownicy są zachęcani do udzielania wsparcia poważnie i przewlekle chorym dzieciom
koleżanek i kolegów. Takie są założenia realizowanej od 2008 roku
akcji „Pomagajmy sobie”, organizowanej w dwóch odsłonach. Pierwsza
koncentruje się na zachęcaniu do przekazywania 1 procenta podatku
dochodowego na rzecz przewlekle chorych dzieci pracowników Banku.
Druga to zaproszenie do indywidualnego przekazywania dobrowolnych
darowizn na rzecz podopiecznych za pośrednictwem fundacji, które
się nimi opiekują. Obydwie inicjatywy mają stałe miejsce w kalendarzu
działań charytatywnych Banku. Aktualnie pomoc trafia do czterdziestu
podopiecznych – poważnie i przewlekle chorych dzieci pracowników
Banku Pekao S.A. Szczególny wymiar tej akcji polega na tym, że uczestnicząc w niej, pracownicy pomagają sobie nawzajem.

Wspieranie kultury i sztuki
Inwestowanie w kulturę stanowi integralną część filozofii Banku.
Pekao S.A. od lat wspiera i promuje sztukę, wierząc że odzwierciedla
ona rzeczywistość, kształtuje ją i wnosi znaczący wkład w proces
tworzenia oraz wymiany idei i innowacji. W zakresie wspierania
instytucji ważnych dla promowania kultury Bank opiera się głównie
na umowach długoterminowych. Obszary programowej działalności sponsoringowej Banku Pekao S.A. realizowane są na dwóch
poziomach: ogólnopolskim – na którym Bank sponsoruje strategiczne
wydarzenia, mające niekwestionowany wpływ na polską kulturę, oraz
lokalnym – na którym wspierane są mniejsze projekty, mające duże
znaczenie dla społeczności lokalnych.

Paszporty POLITYKI
„Paszporty POLITYKI” przyznawane są od 1993 roku przez
tygodnik „Polityka” utalentowanym, młodym twórcom, którzy swoją
działalnością w danym roku wywarli niekwestionowany wpływ
na polską kulturę. „Paszporty” za 2015 rok były ósmą edycją
zrealizowaną we współpracy z Bankiem.
Nagrody w poszczególnych kategoriach przyznawane są na podstawie
wskazań krytyków w sześciu dziedzinach: film, teatr, sztuki wizualne,
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literatura, muzyka poważna, muzyka popularna. Nagroda specjalna, jaką
jest Kreator Kultury, trafia w ręce wybitnych twórców wyróżnianych za
Nawigacja
szczególne
osiągnięcia w popularyzacji polskiej kultury.
Wśród laureatów nagrody za 2015 rok znaleźli się: Magnus von
Horn, Ewelina Marciniak, Tymek Borowski, Łukasz Orbitowski, Marcin
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„Bank Pekao Project Room” w Centrum Sztuki
Współczesnej w Warszawie
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dopasuj do rozmiaru ekranu

„Bank Pekao Project Room” to projekt kulturalny zainicjowany
w 2012
roku przez
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Ujazdowski w Warszawie (CSW). Stwarza on możliwość prezentacji
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finansowemu zaangażowaniu Banku artyści młodej generacji realizują
swoje projekty w specjalnej sali wystawowej Zamku. CSW nadzoruje
proces wyboru tak, aby zagwarantować najwyższy poziom artystyczny
wystaw. Centrum Sztuki Współczesnej od 20 lat jest miejscem
tworzenia i prezentowania sztuki we wszystkich jej przejawach,
dzięki czemu „Bank Pekao Project Room” ma odpowiednie miejsce
prezentacji i zyskuje dodatkową widownię.
W 2015 roku w ramach „Bank Pekao Project Room” odbyło się
osiem wystaw młodych twórców. Od początku istnienia projektu
Bank Pekao S.A. nabywa co roku najciekawsze spośród dzieł
prezentowanych w ramach projektu. Tworzą one zalążek Kolekcji
Młodej Sztuki Banku Pekao S.A.

XXIII Łódzkie Spotkania Baletowe
Łódzkie Spotkania Baletowe to miejsce konfrontacji aktualnych
trendów w światowej sztuce baletowej oraz najważniejszych osiągnięć
we współczesnej choreografii. Ideą spotkań jest upowszechnianie
sztuki baletowej i aktualnych osiągnięć choreograficznych, zarówno
na polu tańca klasycznego, jak i różnorodnych nurtów tańca
współczesnego.
Spotkania odbywają się co dwa lata w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Ostatnia, XXIII edycja, odbyła się w 2015 roku. W repertuarze spotkań
znalazły się m.in.: przedstawienie autorstwa Giorgia Madii – „Chopin
wymarzony” (Chopin Imaginaire), prapremiera pożegnalnego programu jednej z największych gwiazd światowego baletu, francuskiej
primabaleriny Sylvie Guillem, „Men in Motion” przygotowanego przez
Ivana Putrova, spektakl „Lac” do którego choreografię stworzył Jean
Christophe Maillot oraz europejski debiut amerykańskiej formacji
Phoenix Ballet.
Zwieńczeniem XXIII Łódzkich Spotkań Baletowych był występ
renomowanego włoskiego Teatro alla Scala, który w towarzystwie
Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi zaprezentował łódzkiej publiczności wyjątkowy spektakl składający się z fragmentów baletów
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klasycznych z udziałem największych gwiazd mediolańskiego tańca.
Widzowie mieli okazję zobaczyć między innymi choreografie Fokina,
Vaganovej, Petity i Petipy.
Bank Pekao S.A. był Sponsorem Strategicznym XXIII Łódzkich
Spotkań Baletowych.

Teatr Polski we Wrocławiu
Teatr Polski we Wrocławiu to jedna z ważniejszych polskich scen
teatralnych. Współpracuje z nim czołówka polskich reżyserów,
m.in. Jan Klata, Krystian Lupa, Michał Zadara (laureat Paszportów
Polityki 2007) czy Monika Strzępka.
W sezonie artystycznym 2015/2016, którego Bank jest mecenasem,
zaprezentowane zostały między innymi spektakle: „Media Medea”
w reżyserii Marcina Libera, „Baśnie Braci Grimm” w reżyserii Łukasza
Twarkowskiego, „Pianistka” Elfriede Jelinek w reżyserii Eweliny
Marciniak (laureatka Paszportów Polityki 2015), „Wyzwolenie”
Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego
oraz „Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii Michała Zadary.

XIX Festiwal Szekspirowski
Festiwal Szekspirowski to jedno z najważniejszych wydarzeń
teatralnych w Europie, gdzie artyści, reżyserzy, animatorzy i krytycy
spotykają się, aby współtworzyć platformę wymiany myśli ludzi kultury
z różnych stron świata.
Podczas XIX edycji festiwalu sztandarowe historie Makbeta, Hamleta
czy Juliusza Cezara przedstawione zostały w całkowicie odmiennym
kształcie. „Nowe twarze” postaci odkryte zostały m.in. przez The
Tiger Lillies, który wraz z Teatrem Republique zaprezentował Hamleta
w formie kabaretowych pieśni, opisujących fabułę tragedii. Szekspira
w muzycznej odsłonie można było również wysłuchać podczas
koncertu projektu OGRE – grupy tworzonej przez portugalską
wokalistkę Marię João i trzech muzyków. Dodatkowo, widzowie mieli
okazję zobaczyć przedstawienia z Polski, Danii, Węgier i Rumunii.
Bank wspiera Festiwal Szekspirowski od 2000 roku.

Teatr Wielki w Poznaniu
Teatr Wielki w Poznaniu to jedno z najważniejszych miejsc
poznańskiego życia muzycznego i kulturalnego. Jego różnorodny
repertuar obejmuje dzieła od operowej klasyki po kompozycje
współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem oper włoskich
i polskich.
W 2015 roku Bank był sponsorem spektaklu „Halka” Stanisława
Moniuszki w reżyserii Pawła Passiniego – twórcy i dyrektora pierwszego internetowego Teatru neTTheatre, laureata nagrody im. Konrada
Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie 2012/2013 oraz
dwukrotnie nominowanego do nagrody Paszportów „Polityki”.
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Nagrody Polskiego PEN Clubu

Nawigacja
Stowarzyszenie
Polski PEN Club jest krajowym centrum
międzynarodowej organizacji P.E.N. Celem tej prestiżowej i zasłużonej
organizacji, działającej w Polsce od 90 lat, jest rozwijanie wymiany
kulturalnej i czuwanie nad sprawami literatury polskiej w świecie.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
lub ikon
w menu
Bank Pekao S.A. współpracuje
z Polskim
PEN
Clubem od 2006
roku, a pierwsze nagrody ufundowane przez Bank zostały przyznane
w 2007 roku. Oprócz Nagrody im. Jana Parandowskiego Bank
jest fundatorem nagród edytorskich przyznawanych za szczególne
dopasuj do rozmiaru ekranu
osiągnięcia wydawnicze. powiększ / pomniejsz

Laureatem nagrody
im. Jana
Parandowskiego
2015 roku został
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj w
spację)
zaznacz
Adam Zagajewski. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, uważany za
żelaznego polskiego kandydata do literackiej Nagrody Nobla. Adam
z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE
Zagajewskiaby
jestwyjść
jednym
z najbardziej
rozpoznawalnych
polskich
twórców literatury za granicą, laureatem wielu nagród w dziedzinie
literatury, w tym nagrody Neustadt (2004) zwanej „małym Noblem”
i „Zhongkun” (2014) uważanej za „chińskiego Nobla poetyckiego”.
Nagrodę Edytorską im. Juliusza Żuławskiego w 2015 roku otrzymał
zespół edytorski wydania naukowego Listów do Adama Mickiewicza
– Elżbieta Jaworska, Joanna Krauze-Karpińska, Wiesława Kordaczuk,
Maria Prussak oraz pośmiertnie Maria Dernałowicz, w imieniu której
nagrodę odebrała Zofia Dernałowicz.
Bank Pekao S.A. od lat angażuje się w wiele inicjatyw o charakterze
kulturalnym. Poza opisanymi wyżej, w 2015 roku Bank objął
mecenatem koncert upamiętniający 70. rocznicę śmierci
Pietra Mascagniego – jednego z najwybitniejszych włoskich
kompozytorów przełomu XIX i XX wieku – zorganizowany w ramach
XIX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. W Kamieniu
Pomorskim oraz Jędrzejowie w okresie letnim miejsce miały koncerty
muzyki organowej i kameralnej, których Bank jest sponsorem
od ponad 20 lat. Kontynuowano także współpracę w ramach
następujących przedsięwzięć lokalnych: Winobraniowe Spotkania
Teatralne w Zielonej Górze, Gorzowskie Spotkania Teatralne,
współpraca z Filharmonią Lubelską (koncert Grzegorza Turnaua),
Festiwal Prapremier w Teatrze Polskim w Bydgoszczy czy Festiwal
Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej.

Wspieranie inicjatyw społecznych
„Społeczny Start Up”
„Społeczny Start Up” to projekt mający na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, szczególnie tych innowacyjnych,
których zyski są reinwestowane w celu rozwiązywania problemów
społecznych. Projekt prowadzony jest przez Bank Pekao S.A. wspólnie
z UniCredit Foundation a realizowany jest przez Fundację Ashoka
Innowatorzy dla Dobra Publicznego – pozarządową organizację specjalizującą się w wyszukiwaniu i wspieraniu innowatorów społecznych.

SPIS TREŚCI

W projekcie „Społeczny Start Up” biorą udział przedsiębiorcy
społeczni i organizacje prowadzące działalność biznesową, które
wykazały, że ich działalność, bądź pomysły na przedsiębiorstwa
społeczne są twórcze, nowe i prowadzą do konkretnych,
odczuwalnych zmian społecznych. Przedsiębiorcy mogli ubiegać
się o zakwalifikowanie do projektu w ramach konkursu, w którym
wyłonione zostały najlepsze pomysły na stworzenie lub wzmocnienie
przedsiębiorstwa społecznego.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Bank Pekao S.A. był patronem trzech debat:
– „Perspektyw rozwoju rynku kredytów hipotecznych”,
–Nawigacja
„Emisja obligacji a finansowanie bankowe. Uzupełnienie czy
alternatywa?”,
– „Czy to ostatni taki boom. Czy model rozwoju polskiej gospodarki
wyczerpuje się i po okresie obecnego boomu grozi nam znaczące
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
i trwałe spowolnienie?”.
strzałek lub ikon w menu

Bank jest współorganizatorem Kongresu od jego pierwszej edycji.
Konkurs był prowadzony w dwóch kategoriach:
– Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – akcelerator: dla istniejących przedsiębiorstw we wczesnej fazie ich rozwoju;
– Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne.
Laureaci wyłonieni w konkursie otrzymują całoroczne
profesjonalne wsparcie w zakresie doradztwa biznesowego
w rozwój przedsiębiorstwa, a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
granty rozwojowe. Uczestnicy projektu zdobywają wiedzę
m.in. z prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, z zakresu
raportowania, planowania biznesowego, budowania modeli
biznesowych, zarządzania relacjami z klientami czy zarządzania
zespołem.

Akcje krwiodawcze
Pracownicy Banku Pekao S.A. regularnie uczestniczą w akcjach
krwiodawczych orgaznizowanych we współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Od początku
tej współpracy, czyli od 2010 roku, prawie pół tysiąca pracowników
Banku oddało około 200 litrów krwi. W 2015 roku akcje krwiodawcze
zostały zrealizowane dwukrotnie – w maju i we wrześniu. Do udziału
w nich zarejestrowało się ponad 100 osób, z czego do oddania krwi
zakwalifikowano 73 osoby i zebrano 33 litry krwi. Na 2016 rok zostały
zaplanowane kolejne akcje krwiodawcze.

V Europejskie Forum Nowych Idei
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) to międzynarodowe spotkanie
dyskusyjne
poświęcone zaznacz
tematom związadrukuj
przesuńśrodowisk
(klawisz H,biznesowych
przytrzymaj spację)
nym z przyszłością Europy i jej gospodarki omawianym w szerokim, globalnym kontekście. EFNI organizowane jest od 2011 roku
aby wyjść
z opcji wyświetlania
ekraniez użyj
klawisza ESCAPE
przez
Konfederację
Lewiatannawepełnym
współpracy
BUSINESSEUROPE,
Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Bank wspiera wydarzenie jako wyłączny partner Gali Otwarcia
od 2013 roku.
Hasło przewodnie piątej edycji brzmiało: „Europa wobec
rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń
geopolitycznych”. Podczas trzech dni dyskutowano głównie na
temat kryzysu migracyjnego, rosnących radykalizmów i nierównej
dystrybucji dochodów.
W 2015 roku Bank po raz trzeci uczestniczył w tym prestiżowym
wydarzeniu jako wyłączny partner Gali Otwarcia.

Corporate Banking Congress

V Europejski Kongres Finansowy

Corporate Banking Congress organizowany przez Gdańską
Akademię Bankową oraz Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową to nowa pozycja w kalendarzu wydarzeń i konferencji
biznesowych w Polsce. Tematem przewodnim pierwszej edycji,
która odbyła się w grudniu 2015 roku było: „Finansowanie
gospodarki z wykorzystaniem instrumentów bankowości
korporacyjnej i rynku kapitałowego”. Bank Pekao S.A.
jako lider bankowości korporacyjnej był współorganizatorem
tego wydarzenia.

Europejski Kongres Finansowy (EKF) organizowany przez Gdańską
Akademię Bankową oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
odbywa się co roku w Sopocie. EKF jest forum wymiany poglądów
na temat przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej.
Jego celem jest inicjowanie debat, z których wnioski będą
wpływać na kształt decyzji podejmowanych przez najważniejsze
europejskie gremia.

Bank aktywnie uczestniczył w Kongresie, podczas którego
był gospodarzem dwóch debat plenarnych oraz tzw. debaty
oksfordzkiej:
– „Jak bankowość sprosta potrzebom rozwojowym
korporacji?”,
– „Budowa wartości przedsiębiorstw przez internacjonalizację”,
– „Banki nie przetrwają kolejnych 25 lat”.

Ze względu na napięcia występujące zarówno wewnątrz Unii, jak
i widoczny kryzys bezpieczeństwa w Europie temat piątej edycji
Kongresu, która odbyła się w 2015 roku brzmiał: „Integracja
europejska wobec kryzysu bezpieczeństwa”.

Bank Pekao S.A. był również współgospodarzem dwóch eksperckich
okrągłych stołów:
– „Wykorzystanie Big Data w bankowości korporacyjnej”,
– „Wyzwania w finansowaniu infrastruktury energetycznej”.

Wspieranie inicjatyw ekonomiczno
– gospodarczych

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2015 111

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw

jest sponsorem tytularnym Turnieju od 1993 roku, od początku jego
istnienia. We wrześniu 2015 roku odbyła się już XXIII edycja PSO.

Bank Pekao S.A. od początku jest jednym ze sponsorów odbywającego się w Katowicach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. To największa impreza biznesowa w Europie
poświęcona wyłącznie sprawom małych i średnich przedsiębiorstw,
organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Pekao Szczecin Open od lat jest kuźnią talentów polskiego tenisa.
W ramach ostatniej edycji Bank rozpoczął program „Droga do Pekao
Szczecin Open”. Celem programu jest promocja sportu wśród
aby przeszukiwać
dzieci i ich rodziców, a tym samym
wyłonieniezawartość
nowych, dokumentu
tenisowychużyj klawiszy
lub ikon
w menu
talentów, które w przyszłościstrzałek
będą miały
szanse
zostać zwycięzcami
szczecińskiego challengera. Pierwsze lekcje pokazowe z udziałem
podopiecznych programu zostały zaplanowane na wiosnę 2016 roku.

W roku 2015 Bank uczestniczył w piątej edycji Kongresu, który odbył
się w dniach 12-14 października pod hasłem „Nauka – Biznes –
Samorząd. Razem dla gospodarki”.

Raport o sytuacji mikro i małych firm
Bank Pekao S.A. od roku 2010 przygotowuje „Raport o sytuacji
mikro i małych firm”, który jest oparty na wywiadach z właścicielami
prawie siedmiu tysięcy firm, w których pracuje nie więcej niż 49 osób.
Wyniki badań są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym
oraz lokalnym (66 grup powiatów) oraz w podziale na wielkość firmy
(mikro, małe) oraz branże (produkcja, handel, budownictwo, usługi).
Tematem specjalnym piątej edycji raportu, opublikowanego w 2015
roku, były innowacje w mikro i małych firmach. Wyniki raportu zostały
przedstawione na konferencji w Warszawie oraz podczas szesnastu konferencji regionalnych, organizowanych wspólnie z urzędami
marszałkowskimi.
Pekao S.A. aktywnie wspiera przedsiębiorczość w różnych regionach
Polski. Na uwagę zasługuje między innymi zaangażowanie Banku
w Regionie Południowo–Wschodnim, zwłaszcza w województwie
rzeszowskim i lubelskim, gdzie Bank jest partnerem trzech gal
podsumowujących konkursy, w których nagradzani są najlepsi
przedsiębiorcy:
– „Lubelski Klub Biznesu” stanowi największą regionalną organizację biznesu w Polsce; podczas gali organizowanej przez klub
wręczane są nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju biznesu na
Lubelszczyźnie,
– „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” to konkurs, którego celem
jest promocja najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw województwa podkarpackiego,
– „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Konkurs „Fair Play” to inicjatywa
promująca gminy, które tworzą przedsiębiorcom dobre warunki
do inwestowania oraz firmy wyróżniające się wysoką rzetelnością
i odpowiedzialnością w biznesie.

Wspieranie sportu
XXIII Turniej Pekao Szczecin Open
Pekao Szczecin Open (PSO) to największy i najważniejszy męski
turniej tenisowy w Polsce, angażujący tenisistów z całego świata,
o puli nagród sięgającej sumy 150 tysięcy dolarów. To również
najważniejsze wydarzenie sportowe w Regionie Zachodnim. Bank

112 Raport Roczny 2015 · Bank Pekao S.A.

Nawigacja

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Perspektywy rozwoju działalności

Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy

116

Nawigacja

Kierunki działania i priorytety biznesowe
Kierunki działania i priorytety biznesowe na rok 2016

117
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Perspektywy rozwoju działalności
Czynniki, które będą miały wpływ na
wyniki Grupy
Działalność Banku Pekao S.A. i spółek Grupy w przeważającej części
prowadzona jest na terytorium Polski, dlatego na wyniki Banku będą
miały wpływ przede wszystkim wydarzenia gospodarcze zachodzące
w kraju oraz wydarzenia międzynarodowe mające wpływ na gospodarkę krajową.
Prognozy dotyczące sytuacji makroekonomicznej zakładają przyspieszenie tempa wzrostu PKB z 3,6% w 2015 do 3,7% w 2016 roku.
Do czynników fundamentalnych wspierających wzrost gospodarczy,
takich jak wysoki popyt na pracę, który będzie przekładał się na
wzrost wynagrodzeń, a tym samym na wzrost konsumpcji oraz oczekiwane przyspieszenie inwestycyjne (napływ nowych środków unijnych)
dodany zostanie impuls fiskalny (program wsparcia „Rodzina 500+”),
który oznaczać będzie transfer około 16 mld zł do gospodarstw domowych, co dodatkowo wesprze konsumpcję.
Oczekuje się stopniowego wzrostu inflacji. Prognozowany wskaźnik
CPI osiągnie 1,5% r/r na koniec 2016 roku, względem – 0,5% r/r
na koniec 2015 roku. Powrót do wyższej inflacji może się wydłużyć,
jeśli nadal utrzymywać się będą niskie ceny surowców na rynkach
międzynarodowych. Niska cena ropy poważnie wpłynie na gospodarkę
Rosji, co mogłoby przełożyć się na osłabienie złotego, natomiast
wpływ na sferę realną w Polsce byłby bardzo niewielki, gdyż
współpraca handlowa z tym krajem została już wcześniej znacząco
osłabiona w wyniku sankcji.
Działania nowego rządu przełożyły się na wzrost niepewności wśród
inwestorów zagranicznych, co może przekładać się na słabsze
notowania złotego; równocześnie zaś słabszy złoty będzie sprzyjał
wzrostowi gospodarczemu, poprzez wyższe marże eksporterów,
a prawdopodobnie także przyspieszenie eksportu.
Największy wpływ na działalność i wyniki banków w 2016
roku będzie miało otoczenie podatkowo-regulacyjne. Zgodnie
z projektem ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych
począwszy od lutego 2016 roku banki zostaną obciążone
tzw. podatkiem bankowym, naliczanym od wielkości aktywów
(pomniejszonych o wybrane pozycje). Istotny wpływ na działalność
banków w 2016 roku będą również miały nowe, wyższe wymogi
kapitałowe. Część banków będzie zobligowana zapewnić ustalone
indywidualnie dodatkowe bufory kapitałowe. Na działalność
i wyniki banków w 2016 roku wpływać będą również obciążenia
na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Poza
z góry ustalonymi składkami może, podobnie jak miało to miejsce
w 2015 roku, pojawić się potrzeba dofinansowania BFG w związku
z problemami któregoś z banków.
W związku z opisanymi powyżej zmianami należy oczekiwać, że
w 2016 roku część banków będzie miała ograniczoną zdolność
rozwijania akcji kredytowej. Wraz z tym, w niektórych segmentach
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rynku ograniczeniu ulec może konkurencja. Wyższe koszty
działania banków będą również prowadzić do wzrostu cen
produktów Nawigacja
bankowych.
W 2016 roku w sektorze bankowym należy oczekiwać nieznacznego wyhamowania tempa wzrostu depozytów gospodarstw
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w 2015 roku i wpływem tego wydarzenia na wartość portfela kredytów hipotecznych, w 2016 roku należy oczekiwać znacznego spowolnienia dynamiki wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych.
W tym samym kierunku będzie także oddziaływać ograniczona – ze
względu na znacznie wyższe wymogi kapitałowe – zdolność niektórych banków do angażowania środków w formie długoterminowych
należności, do których należą kredyty hipoteczne. Ze względu na
mniejszą konkurencję oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym należy
oczekiwać wzrostu marż kredytowych, szczególnie w tych segmentach rynku, gdzie oprocentowanie kształtuje się poniżej ustawowego
pułapu. Ze względu na wspomniane wyżej zmiany w otoczeniu regulacyjnym, także w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw należy
w 2016 roku oczekiwać wyhamowania tempa wzrostu wolumenów
i wyższych marż.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki banków w 2016
roku będzie polityka monetarna. W związku z tym, że kształtować ją
będzie nowa RPP cechować ją może większa nieprzewidywalność. Nie
można wykluczyć kolejnej obniżki stóp procentowych, z negatywnymi
konsekwencjami dla wyniku odsetkowego banków.
W ostatnim czasie pojawiło się kilka propozycji restrukturyzacji
kredytów hipotecznych w CHF dla ludności, w tym Prezydencki
projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych
umów kredytu i umów pożyczki. Proponowane rozwiązania są w fazie
dyskusji i mogą ulec istotnym zmianom. W związku z tym trudno jest
na chwilę obecną wiarygodnie oszacować wpływ proponowanych
rozwiązań na wyniki sektora bankowego jednak należy oczekiwać,
że obciążenia te mogą być znaczące. Biorąc pod uwagę stosunkowo
niewielki udział tych kredytów w aktywach (niemal w całości nabytych
w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH S.A. w 2007
roku) Bank ocenia, iż ewentualne przyjęte rozwiązania nie powinny
istotnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy.
Pozytywny wpływ na wyniki niektórych banków (a tym samym sektora)
w 2016 roku może mieć finalizacja transakcji wykupu Visa Europe
przez Visa Inc.

SPIS TREŚCI

Kierunki działania i priorytety biznesowe
Bank Pekao S.A. jest bankiem uniwersalnym skoncentrowanym
na prowadzeniu działalności biznesowej na rynku polskim. Celem
strategicznym Banku jest dalszy rozwój biznesu oraz stabilny wzrost
dzięki wykorzystaniu silnej pozycji kapitałowej i płynnościowej przy
zachowaniu najwyższych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem
oraz dalszej poprawie efektywności kosztowej. Bank dąży do utrzymania zrównoważonego strumienia dochodów oraz wzrostu udziału
w zyskach sektora poprzez wzmocnienie pozycji rynkowej w obszarach o największym potencjale tworzenia wartości oraz skuteczne
zarządzanie marżą.
Filozofia Banku bazuje na podejściu zorientowanym na
klienta, dostosowując ofertę produktową i model operacyjny
do zmieniających się potrzeb klienta. Bank dąży do budowy
długoterminowej relacji z klientem, co pozwoli na zapewnienie
trwałego wzrostu biznesu.
Model biznesowy Banku oparty jest na segmentacji klientów wyodrębniającej następujące ich grupy:
– klienci indywidualni – wydzielone zostały segmenty klientów detalicznych, zamożnych oraz bankowości prywatnej. Podział dokonywany jest na podstawie miesięcznych wpływów na rachunek lub
aktywów w zarządzaniu. Każdy z segmentów posiada swój model
biznesowy dopasowany do potrzeb klientów,
– małe i mikro przedsiębiorstwa (SME) – klienci obsługiwani są
przez doradców klienta przy wsparciu specjalistów produktowych.
Obsługa prowadzona jest w uniwersalnych oddziałach detalicznych,
a także w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego.
Klientom oferowane są profesjonalne produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb,
– klienci korporacyjni – wydzielone zostały segmenty średnich
i dużych firm. Podział dokonywany jest z uwzględnieniem obrotów,
sektorów gospodarki, typu własności (prywatna/publiczna, krajowa/
międzynarodowa, inne). Klienci obsługiwani są przez doradców
klienta przy wsparciu specjalistów produktowych, co pozwala na
optymalizację poziomu usług i kosztów obsługi. Doradcy klienta
koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości usługi, efektywnej
obsługi przy zastosowaniu najlepszych praktyk i zintegrowanych
narzędzi zarządzania sprzedażą.
Bank oferuje konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi, wysoki poziom obsługi klientów oraz doskonale rozwiniętą sieć oddziałów
i bankomatów z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także
z profesjonalnym centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną
platformą bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikro firm.
Dzięki skali prowadzonej działalności, mocnej strukturze kapitałowej
i płynnościowej oraz sile bilansu, charakteryzującego się wysokim
poziomem współczynnika wypłacalności i nadwyżką depozytów w stosunku do udzielonych kredytów, Bank posiada przewagi konkurencyjne, które pozwalają na skuteczne konkurowanie na rynku.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Kierunki działania i priorytety biznesowe na rok 2016

Nawigacja
Bank
zamierza realizować działania zarysowane w planie rozwoju
na lata 2014-2020. Sprzyjający scenariusz makroekonomiczny
oraz silne fundamenty Banku pozwalają na kontynuowanie
założonych kierunków działania, pomimo rosnącej presji
przeszukiwać zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
regulacyjnej orazaby
wprowadzenia
dodatkowych
obciążeń
strzałek
lub ikon w menu
finansowych sektora
bankowego.
Priorytetem Banku w 2016 pozostanie dalszy rozwój działalności
biznesowej oraz umocnienie pozycji rynkowej w wybranych obszarach
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokich standardów
w zakresie
zarządzania ryzykiem, skutecznym zarządzaniu marżą oraz dalszej
poprawie
efektywności
zachowując
płynnościo-drukuj
przesuń
(klawisz H,działania
przytrzymaj
spację) pozycję
zaznacz
wą i kapitałową na bezpiecznym poziomie dążąc jednocześnie do
utrzymania zrównoważonych, atrakcyjnych dywidend. Bank będzie
aby wyjść
z opcji wyświetlania
pełnym ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
dążył
do stopniowej
poprawy na
dochodowości
prowadzonej
działalności
poprzez zarówno poprawę struktury i poziomu osiąganych dochodów,
jak i dalszą poprawę efektywności kosztowej.
Oczekujemy kontynuacji wysokiego tempa wzrostu gospodarczego na
poziomie 3,7%, co powinno pozwolić na utrzymanie popytu na kredyt
na relatywnie wysokim poziomie. Tym niemniej, biorąc pod uwagę
skutki wprowadzenia znaczących obciążeń dla sektora bankowego,
zakładamy spadek dynamiki kredytowej w sektorze do 3%. Bank dzięki swoim przewagom konkurencyjnym, m.in. silnej pozycji kapitałowej,
zamierza kontynuować strategię zwiększania akcji kredytowej oraz
umacniania pozycji rynkowej w strategicznych obszarach o największym potencjale tworzenia wartości.
Celem Banku jest budowanie pozycji najbardziej rozpoznawalnego
banku w Polsce dzięki profesjonalizmowi oraz tworzeniu wartości
dla klienta. Działania Banku będą skoncentrowane na podnoszeniu
poziomu satysfakcji klientów ze świadczonych usług poprzez jak
najlepsze zaspokajanie ich potrzeb, stałe doskonalenie jakości
obsługi oraz dostarczaniu klientom najlepszych na rynku rozwiązań,
które umożliwią im osiąganie zamierzonych celów finansowych.
W segmencie klienta indywidualnego Bank będzie kontynuował
sprzedaż kredytów konsumenckich oraz złotowych kredytów
hipotecznych wykorzystując wieloletnie doświadczenie
w sprzedaży tych produktów oraz sprawdzony model biznesowy
skoncentrowany na skutecznym i sprawnym dostosowywaniu
oferty do potrzeb klientów, przy zachowaniu zasad etycznego
kredytowania i racjonalnego poziomu ryzyka. W celu jak
najlepszego dopasowania oferty do zmieniających się preferencji
klientów, Bank będzie nadal udoskonalał system CRM oraz
pracował nad rozbudową wielomodułowych narzędzi analitycznych
i algorytmów, jednocześnie rozwijając sprzedaż produktów
w zdalnych kanałach dystrybucji oraz automatyzując procesy.
Myśląc o przyszłości naszych klientów zamierzamy nadal rozwijać
ofertę produktową oferując najlepsze, sprawdzone produkty
oszczędnościowe i ubezpieczeniowe budując długookresowe
relacje z klientem oraz zarządzając cyklem życia klienta.
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Perspektywy rozwoju działalności

W segmencie klienta biznesowego Bank będzie dążył do umocnienia wiodącej pozycji w finansowaniu przedsiębiorstw, w usługach
bankowości transakcyjnej oraz w organizacji i obsłudze emisji
obligacji korporacyjnych. Bank zamierza służyć swoim doświadczeniem przy wykorzystaniu funduszy unijnych na lata 2014-2020
mających na celu budowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz kontynuować rozwijanie współpracy z klientami z sektora
rolno-spożywczego.
Dbając o zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów korporacyjnych oraz małych i mikro firm Bank będzie nadal pracował nad
jak najlepszym dopasowaniem modelu biznesowego do zmieniających się wymagań klientów, dzięki wzmocnieniu lokalnych zespołów
i ich kompetencji oraz większej mobilności doradców jednocześnie
zapewniając kompleksową ofertę oraz dostarczając innowacyjnych
rozwiązań finansowych.
Bank będzie kontynuował akwizycję nowych klientów konsekwentnie
dążąc do zwiększenia liczby obsługiwanych klientów we wszystkich
segmentach. Inwestycje w innowacyjne produkty i rozwiązania
będą jednymi z elementów zwiększających atrakcyjność oferty
banku i pozwalających na zwiększanie liczby klientów. Bank będzie
kontynuował rozwój zdalnych kanałów dystrybucji (multichannels /
omnichannel), w tym bankowości internetowej oraz mobilnej,
wykorzystując nowatorskie rozwiązania dostępne na rynku,
pozwalające klientowi korzystać z usług bankowych na wielu
urządzeniach m.in. komputerze, telefonie/smartfonie, tablecie.
Dostarczanie gotowych rozwiązań skrojonych do potrzeb danego
klienta, przez kanały zdalne, bez wizyty w oddziale, ułatwiających życie
naszym klientom pozostanie jednym z kluczowych celów. Zamierzamy
nadal rozwijać system PeoPay umożliwiający dokonywanie płatności
mobilnych i akceptację płatności mobilnych koncentrując się na
zwiększeniu liczby aktywnych użytkowników oraz wielkości transakcji.
Bank zamierza kontynuować działania prowadzące do poprawy
efektywności działania, koncentrując się na optymalizacji procesów,
stopniowego dostosowania struktury kanałów dystrybucji do
zmieniających się potrzeb klientów oraz dążąc do uproszczenia
modelu organizacyjnego.
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Oświadczenia Zarządu dotyczące
rzetelności prezentowanych sprawozdań
Zarząd Banku Pekao S.A. oświadcza wedle najlepszej wiedzy, że:
– Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej
Banku Pekao S.A. oraz jej wynik finansowy,
– Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
za 2015 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Grupy (w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka).
Zarząd Banku Pekao S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 został
wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot oraz biegli rewidenci
dokonujący badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
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Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 r.
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Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego w 2015 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim1, Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna („Bank”) oświadcza, że podlega poniżej wskazanym zbiorom
zasad ładu korporacyjnego, wśród których znajdują się zasady przyjęte
do stosowania dobrowolnie oraz praktyki w zakresie ładu korporacyjnego wykraczające poza wymogi przewidziane prawem krajowym.2
Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Banku, tj. system regulacji
i procedur określających wytyczne do działania organów Banku, w tym
wobec podmiotów zewnętrznych zainteresowanych jego działalnością
(interesariuszy), wynikają z regulacji ustawowych, w szczególności
z Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, przepisów
regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, zasad ujętych
w dokumentach: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW,
Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich oraz Zasady Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
W 2015 r. Bank stosował zasady ładu korporacyjnego zawarte
w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW3, ustalonych
Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r.,
z wyłączeniem Zasad I.12 i IV.10 pkt 2 dotyczących zapewnienia
akcjonariuszom możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna opublikowanym w raporcie bieżącym 5/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Bank poinformował, że: „Mając
na uwadze fakt, że Akcjonariat Banku, charakteryzuje się znaczną liczebnością, zróżnicowaniem geograficznym oraz zróżnicowaniem języka
komunikacji, co powoduje, iż w celu spełnienia przez Bank wymogów
niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
konieczne jest zapewnienie po stronie Banku rozwiązań na wysokim
poziomie zaawansowania technologicznego, którymi Bank aktualnie nie
dysponuje, zgodnie z art. 4065 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 8a ust 2 Statutu Banku, Zarząd Banku podjął decyzje o niedopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok 2014.”

Zarząd Banku podejmuje decyzje o dopuszczeniu uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
Nawigacja
elektronicznej
w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
Bank stosuje zasady ładu korporacyjnego
zawarte
w Kodeksie
Etykiużyj klawiszy
4 ikon w menu
Bankowej Związku Banków strzałek
Polskich.lub

Od 1 stycznia 2015 r. Bank stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego
dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.5 za wyjątkiem: rozdziału 9 dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na to, że
Bank nie prowadzi
działalności
zakresie,spację)
§ 49 ust. 4 i §zaznacz
52 ust.
drukuj
przesuń
(klawiszwH,tym
przytrzymaj
2 z uwagi na to, że w Banku funkcjonuje komórka audytu i komórka
ds. zapewnienia zgodności oraz § 45 ust. 2 w zakresie szacowania
aby wyjść zcelów
opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
klawisza
ryzyka nieosiągnięcia
systemu kontroli
wewnętrznej
z uwagi
na ESCAPE
trwające prace dostosowawcze. Ponadto mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych
do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie
obrad Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2014, w szczególności,
w procesie głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Banku podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i tym samym
odstąpił od stosowania § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla
Instytucji Nadzorowanych.
Informacje o odstąpieniu od stosowania określonych wyżej zasad zostały zamieszczone przez Bank na stronie internetowej, zgodnie z wymogami Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
Ponadto Bank stosuje zasady ładu korporacyjnego wynikające z Karty
Zasad Grupy UniCredit6 jako praktyki wykraczające poza wymogi
przewidziane prawem krajowym.
W dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 497/XII/15 Zarząd Banku przyjął do stosowania przez Bank „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW 2016”7 wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą
Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Bank od 1 stycznia
2016 r. stosuje wszystkie rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
Bank przestrzega zgodności podejmowanych działań z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Banku, regulacjami
wewnętrznymi Banku, zaleceniami organów nadzoru i organów kontrolnych, standardami dobrych praktyk oraz normami etycznymi.

Dz. U. 2014.133 j.t.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt a i b rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: http://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje
4
Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Związku Banków Polskich:http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej
5
Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/index.html
6
Dokument jest publicznie dostępny stronie internetowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.: http://www.pekao.com.pl/o_banku/misja/#tab2
7
Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: http://www.gpw.pl/2296
1
2
3
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Działając zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 ppkt c – k wyżej wymienionego
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., Bank
przedstawia następujące informacje:

1. Opis głównych cech stosowanych w Banku
systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych8

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

2. Wskazanie akcjonariuszy posiadających
bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
Nawigacja
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez
te podmioty akcji, ich procentowego udziału
w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej
9
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj
klawiszy
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Banku
strzałek lub ikon w menu

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie
adekwatnego, efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
sprawozdań finansowych.

Głównym akcjonariuszem Banku od sierpnia 1999 roku pozostaje
UniCredit S.p.A. Na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadał on 50,10%
udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Zgromadzeniu Banku. Pozostali akcjonariusze posiadali 49,90%
udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu
Banku.H, przytrzymaj spację)
drukuj
przesuń (klawisz
zaznacz

Rada Nadzorcza nadzoruje funkcjonowanie systemu kontroli
wewnętrznej oceniając jego adekwatność, skuteczność
i efektywność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu
i Departamentu Audytu Wewnętrznego.

W związku z tym, iż pozostali akcjonariusze indywidualnie nie przeaby wyjść5%
z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
kraczają
progu
ogólnej liczby
głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Banku, nie podlegają obowiązkom informacyjnym w zakresie
posiadania akcji.

System kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych ma na celu zapewnienie rzetelności, kompletności
i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych
w danym okresie.

Akcjonariusze Banku posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Banku:

Przyjęta przez Bank polityka rachunkowości, zgodna z zasadami
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, plan
kont oraz bazy danych sprawozdawczych uwzględniają format i szczegółowość danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach
finansowych, z uwzględnieniem wymagań i zasad podmiotu dominującego. Bank prowadzi księgi rachunkowe w systemach informatycznych w formie zasobów informacyjnych wyodrębnionych zgodnie
z przyjętą strukturą biznesową. Systemy informatyczne zapewniają
uzyskanie czytelnych i scentralizowanych, odrębnie dla każdego systemu, danych potwierdzających zapisy w księgach rachunkowych oraz
zapewniających kontrolę ciągłości zapisów i przenoszenie obrotów
i sald oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.
Księgi rachunkowe podlegają uzgadnianiu z bazami sprawozdawczymi.
Za sporządzanie sprawozdań finansowych, okresową sprawozdawczość finansową i zapewnienie informacji zarządczej odpowiedzialny
jest Pion Finansowy, nadzorowany przez Wiceprezesa Zarządu Banku.
UniCredit S.p.A. jako spółka dominująca w stosunku do Banku
podlega przepisom włoskiego prawa „Saving Act 262” (law
262/2005). Z tego powodu w Banku został wprowadzony proces
weryfikacji procedur operacyjnych i kontrolnych stosowanych przy
sporządzaniu sprawozdań finansowych, zgodnie z wytycznymi
UniCredit S.p.A. wynikającymi z przepisów ww. prawa.

8
9

NAZWA
AKCJONARIUSZA

UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
I OGÓLNEJ
LICZBIE
LICZBA AKCJI
GŁOSÓW
I GŁOSÓW
NA WZ
NA WZ
31 GRUDNIA 2015

UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
I OGÓLNEJ
LICZBIE
LICZBA AKCJI
GŁOSÓW
I GŁOSÓW
NA WZ
NA WZ
31 GRUDNIA 2014

UniCredit S.p.A. 131 497 488

50,10%

131 497 488

50,10%

Pozostali
akcjonariusze
(poniżej 5%)

130 972 546

49,90%

130 972 546

49,90%

Razem

262 470 034

100,00%

262 470 034

100,00%

3. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów
wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 10
Zgodnie ze Statutem Banku wszystkie istniejące akcje są akcjami
zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji
w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje
i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki
związane z akcjami są określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi przepisami prawa.
Papiery wartościowe emitowane przez Bank nie dają ich posiadaczom
specjalnych uprawnień kontrolnych.

§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt c rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt d rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt e rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.

10
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Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 r.
4. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do
wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy
określonej części lub liczby głosów, ograniczenia
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu
lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy
spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania
papierów wartościowych11
Statut Banku nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji Banku.

5. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących
przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Banku12
Statut Banku nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności akcji Banku.

6. Opis zasad dotyczących powoływania
i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia
decyzji o emisji lub wykupie akcji13
Zarząd Banku
Zgodnie ze Statutem Zarząd Banku składa się z 5 do 9 Członków.
Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą
na wspólną kadencję, trwającą trzy lata. W skład Zarządu Banku
wchodzą: Prezes Zarządu Banku, Wiceprezesi Zarządu Banku,
Członkowie Zarządu Banku. Wiceprezesi i Członkowie Zarządu Banku
są powoływani i odwoływani na wniosek Prezesa. Powołanie dwóch
Członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu Banku, następuje
za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie
zgody występuje Rada Nadzorcza.
Co najmniej połowa Członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu
Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego
w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
– posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim, odpowiedniego do sprawowanej funkcji zarządczej w Banku,
– posiadaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce,
– władaniu językiem polskim.
Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank.
Obowiązkiem każdego Członka Zarządu Banku jest podejmowanie
działań, które mają na celu interes Banku. Członkowie Zarządu
Banku nie mogą podejmować takich działań oraz decyzji, które
powodowałyby konflikt interesów, albo które byłyby sprzeczne
§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt f rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt g rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt h rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
14
§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt i rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
15
Wprowadzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 8 kwietnia 2003 r.
11
12
13
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z interesami Banku lub nie byłyby do pogodzenia z obowiązkami
służbowymi. Członek Zarządu Banku jest obowiązany poinformować
Zarząd orazNawigacja
Radę Nadzorczą o powstaniu sytuacji, w której mógłby
wystąpić lub wystąpił konflikt interesów oraz powstrzymać się
od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą
w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Zarządu
aby przeszukiwać
dokumentu użyj klawiszy
Banku, który spotkał się z żądaniami
korzyścizawartość
w jakimkolwiek
ikon w menu
wymiarze lub charakterze zestrzałek
strony lub
pracowników
lub przedstawicieli
kontrahentów, winien bezzwłocznie poinformować o tym Radę
Nadzorczą.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Członkom Zarządu Banku przysługują uprawnienia wynikające
z powszechnie obowiązującego prawa.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku nie przysługuje im prawo
do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

7. Opis zasad zmiany Statutu Banku14
Zmiana Statutu Banku wymaga podjęcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie Banku oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulamin Walnych Zgromadzeń
Banku15 określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku dotyczące
zmiany Statutu Banku zapadają większością trzech czwartych głosów,
przy czym zgodnie ze Statutem Banku Walne Zgromadzenie Banku
jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych
jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja. Ponadto zgodnie
z art. 34 ust. 2 Prawa bankowego, zmiana Statutu Banku wymaga
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy:
– firmy banku,
– siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności banku
z uwzględnieniem czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 1-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70
ust. 2 tej ustawy,
– organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji Członków zarządu powoływanych za zgodą Komisji
Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji,
podstawowej struktury organizacyjnej banku, zasad składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu
wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania
decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami,
których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu
przekracza 5% funduszy własnych,
– zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
– funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej oraz,
– uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu
w banku.

SPIS TREŚCI

8. Sposób działania walnego zgromadzenia
i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania,
w szczególności zasady wynikające
z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli
taki regulamin został uchwalony,
o ile informacje w tym zakresie nie wynikają
wprost z przepisów prawa16
Walne Zgromadzenie Banku działa w oparciu o Regulamin Walnych
Zgromadzeń Banku wprowadzony uchwałą nr 19 z dnia 8 kwietnia
2003 roku, zmieniony uchwałą nr 41 z dnia 5 maja 2009 roku oraz
uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia
1 czerwca 2012 roku, który określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin Walnych Zgromadzeń
Banku dostępny jest na stronach internetowych Banku.17
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Banku, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie
Banku, należy:
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
– podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej,
– udzielenie Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku,
– określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
– zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego,
– zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
– podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
– emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia
akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
– umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
– połączenie, podział lub likwidacja Banku,
– tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
– powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
– ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
– zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie
spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
– wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych,
– inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod
obrady Walnego Zgromadzenia Banku.
Walne Zgromadzenie Banku zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla
16
17
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przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
Nawigacja
do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Ogłoszenia dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia Banku.
przeszukiwać Banku
zawartość
dokumentu
Zwyczajne Walneaby
Zgromadzenie
powinno
odbyćużyj
sięklawiszy
raz
strzałek
lub ikonWyznaczając
w menu
w roku, najpóźniej
w czerwcu.
termin Walnego
Zgromadzenia Banku, Zarząd Banku dba o to, aby zapewnić możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku jak najszerszemu
kręgowi akcjonariuszy.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Statut dopuszcza uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej,
jeżeli Zarząd
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
Banku podejmie taką decyzję. Zarząd Banku podejmuje decyzję,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnieaby przez
wyjść zBank
opcji warunków
wyświetlaniatechnicznych
na pełnym ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
nia
niezbędnych
do udziału
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej obejmujących w szczególności:
1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego
Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad
Walnego Zgromadzenia,
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed
lub w toku Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie ze Statutem w każdym przypadku zwołania Walnego
Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest
uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania
i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji
akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji
elektronicznej. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne
Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza Banku może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła go w terminie określonym
w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, jeżeli
zwołanie go uzna za wskazane.
Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu
Zgromadzeniu Banku, wraz z projektami uchwał oraz informacje
dotyczące Walnego Zgromadzenia Banku udostępniane są osobom
uprawnionym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Banku
za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz w Centrali Banku
w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 31. Informacja w tym zakresie
zawarta jest w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku,
zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt j rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
http://www.pekao.com.pl/o_banku/
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Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 r.
Odpisy sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej
oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich
żądanie najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Banku.
Główne prawa akcjonariuszy Banku przedstawiają się następująco:
– akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Wówczas akcjonariusze
wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia,
– akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia Banku. Żądanie umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku
nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia Banku. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak
nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia Banku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Banku,
– akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Banku zgłaszać
Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku,
– każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Banku
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad,
– w Walnym Zgromadzeniu Banku akcjonariusze mogą uczestniczyć
osobiście bądź przez pełnomocników,
– na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu
Banku, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób.
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego Członka tej komisji,
– Walne Zgromadzenie Banku nie może podjąć uchwały o zdjęciu
z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy,
umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy,
bez ich zgody,
– przerwy zarządzane w obradach Walnego Zgromadzenia Banku
nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania
ich praw,
– każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia Banku ma prawo zgłaszać
jednego lub kilku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku,
– na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej
sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie
umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Banku,
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– akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać
wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał,
Nawigacja
– obowiązkiem
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku jest
dbanie o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
a w szczególności zapewnianie respektowania praw akcjonariuszy
mniejszościowych,
aby przeszukiwać
zawartość
– zgłaszającym sprzeciw wobec
uchwały zapewnia
się dokumentu
możliwość użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Banku posiadają
rekomendację Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 9 Statutu Banku wszyst/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
kie sprawy wnoszone na powiększ
Walne Zgromadzenie
Banku powinny
być
uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

W Walnym Zgromadzeniu Banku powinni uczestniczyć Członkowie
Zarządu Banku i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzieleaby wyjść
z opcji wyświetlania
pełnym ekranie
użyjWalnego
klawisza ESCAPE
nie merytorycznej
odpowiedzi
na pytanianazadawane
w trakcie
Zgromadzenia Banku. Na Walnym Zgromadzeniu Banku, którego
przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Banku w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku powinien być
obecny biegły rewident.
Zarząd Banku jako organ zapewniający obsługę prawną Walnych
Zgromadzeń Banku dokłada wszelkich starań, aby uchwały były
formułowane w sposób jasny i przejrzysty.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku zawiera postanowienia
(§ 13 ust. 10-17) dotyczące wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku wchodzą
w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Banku.
Organy Banku w toku wykonywania powierzonych im zadań dbają
o to, aby realizacja interesów akcjonariusza większościowego nie
prowadziła do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.
Zasada ta realizowana jest między innymi poprzez odpowiedni
skład Rady Nadzorczej, w której znajdują się przedstawiciele
akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych, co prowadzi
do uwzględnienia w funkcji nadzoru interesów wszystkich grup
akcjonariuszy Banku. Wyrazem zasady rządów większości jest
§ 10 ust. 2 Statutu Banku, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie
Banku jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile
reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna
akcja. Celem tego postanowienia jest zagwarantowanie, aby Walne
Zgromadzenie Banku podejmowało uchwały w najistotniejszych
dla Banku i akcjonariuszy sprawach, przy udziale akcjonariuszy
reprezentujących łącznie bezwzględną większość kapitału. Jeżeli
uchwała Walnego Zgromadzenia nie zostanie podjęta z powodu
braku kworum, o którym mowa powyżej, na kolejnym Walnym
Zgromadzeniu Banku o takim samym porządku obrad jak Walne
Zgromadzenie Banku, które nie podjęło uchwały z powodu braku
kworum wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej 20% akcji.
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Banku zapewnia sprawny
przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz przeciwdziała w szczególności nadużywaniu uprawnień
przez uczestników zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw
akcjonariuszy mniejszościowych.
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Banku w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia
spraw omawianych przez zgromadzenie udzielają uczestnikom Walnego
Zgromadzenia Banku wyjaśnień i informacji dotyczących Banku.
Głosowania nad sprawami porządkowymi w trakcie obrad Walnego
Zgromadzenia Banku mogą dotyczyć tylko kwestii związanych
z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie
w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez
akcjonariuszy ich praw.
Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga
podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku uchwały większością
trzech czwartych głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez
wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

9. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły
w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis
działania organów zarządzających, nadzorujących
lub administrujących Banku oraz ich komitetów18
Zarząd Banku
Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład osobowy Zarządu Banku przedstawiał się następująco:
Luigi Lovaglio
Prezes Zarządu Banku, CEO,
Diego Biondo
Wiceprezes Zarządu Banku,
Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu Banku,
Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu Banku,
Stefano Santini
Wiceprezes Zarządu Banku,
Marian Ważyński
Wiceprezes Zarządu Banku.
Rada Nadzorcza Banku powołała z dniem 30 kwietnia 2015 roku
Pana Adama Niewińskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A.
na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład osobowy Zarządu Banku przedstawiał się następująco:
Luigi Lovaglio
Prezes Zarządu Banku, CEO,
Diego Biondo
Wiceprezes Zarządu Banku,
Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu Banku,
Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu Banku,
Stefano Santini
Wiceprezes Zarządu Banku,
Marian Ważyński
Wiceprezes Zarządu Banku,
Adam Niewiński
Wiceprezes Zarządu Banku.
18
19
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Zarząd Banku działa na podstawie Statutu Banku oraz uchwalonego
przez siebie Regulaminu przyjętego uchwałą nr 480/XII/2014 Zarządu
Nawigacja
Banku
z dnia 22 grudnia 2014 roku. Obowiązująca poprzednio
uchwała nr 101/VI/03 Zarządu Banku z dnia 3 czerwca 2003 roku
straciła moc. Regulamin określa w szczególności sprawy, które
wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz zasady
aby przeszukiwać
zawartośćRegulamin
dokumentuZarządu
użyj klawiszy
podejmowania uchwał
w trybie pisemnym.
Banku
ikon w menu Banku19. Członkowie Zarządu
jest dostępny na strzałek
stronachlubinternetowych
Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem
kompetencji uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Zgodnie ze Statutem Banku, Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku
i reprezentuje
Bank. Do
działania
Banku należą drukuj
przesuń (klawisz
H, zakresu
przytrzymaj
spację)Zarząduzaznacz
sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów statutowych Banku. W granicach określonych
aby wyjść z opcji przepisami
wyświetlaniaprawa
na pełnym
ekranieZarząd
użyj klawisza
ESCAPE
obowiązującymi
polskiego,
przekazuje
UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane. Działając poprzez organy statutowe spółek
zależnych Banku, Zarząd Banku koordynuje i wpływa na działania
spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności Grupy.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Zarząd Banku opracowuje
strategię rozwoju Banku oraz jest odpowiedzialny za jej wdrożenie
i realizację. Ponadto Zarząd przygotowuje wieloletnie programy rozwoju Banku i roczne plany finansowe Banku, które są opiniowane przez
Radę Nadzorczą. Zarząd Banku dba o przejrzystość i efektywność
systemu zarządzania oraz prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami. Podstawą zarządzania Bankiem
jest profesjonalizm, wiarygodność oraz poufność. Stosunki z klientami
cechuje rzetelność i uczciwość oraz postępowanie zgodne z obowiązującym prawem, w tym z przepisami regulującymi przeciwdziałanie
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zarząd Banku realizując zasadę sprawnego i rozważnego zarządzania
Bankiem jest odpowiedzialny za inicjowanie i realizację programów
mających na celu zwiększenie wartości Banku, zwrotu z inwestycji dla
akcjonariuszy oraz ochronę długofalowych interesów pracowników.
Zarząd Banku podejmując decyzje dokłada wszelkich starań, aby
jak najpełniej zapewnić realizację interesów akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników oraz innych podmiotów i osób współpracujących
z Bankiem w zakresie jego działalności gospodarczej.

Rada Nadzorcza
Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Jerzy Woźnicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Roberto Nicastro
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Pawłowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Alessandro Decio
Sekretarz Rady Nadzorczej,
Małgorzata Adamkiewicz
Członek Rady Nadzorczej,

§ 91, ustęp 5, punkt 4, podpunkt k rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
http://www.pekao.com.pl/o_banku
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o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 r.
Paweł Dangel
Laura Stefania Penna
Wioletta Rosołowska
Doris Tomanek

Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej.

Z upływem dnia 30 kwietnia 2015 roku rezygnację z funkcji Członka Rady
Nadzorczej Banku złożyli: Pani Małgorzata Adamkiewicz oraz Pan Paweł
Dangel. W dniu 30 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku powołało z dniem 1 maja 2015 roku Pana Dariusza Filara oraz
Panią Katarzynę Majchrzak na Członków Rady Nadzorczej Banku na
bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład osobowy Rady Nadzorczej
przedstawiał się następująco:
Jerzy Woźnicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Roberto Nicastro
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Leszek Pawłowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Alessandro Decio
Sekretarz Rady Nadzorczej,
Dariusz Filar
Członek Rady Nadzorczej,
Katarzyna Majchrzak
Członek Rady Nadzorczej,
Laura Stefania Penna
Członek Rady Nadzorczej,
Wioletta Rosołowska
Członek Rady Nadzorczej,
Doris Tomanek
Członek Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej
Banku przyjętego uchwałą nr 10/15 Rady Nadzorczej z dnia 6 lutego
2015 roku. Obowiązująca poprzednio uchwała 2/01 Rady Nadzorczej
z dnia 26 stycznia 2001 r. z późn. zm. straciła moc. Regulamin Rady
Nadzorczej dostępny jest na stronach internetowych Banku.20
Rolą Rady Nadzorczej jest sprawowanie ogólnego i stałego nadzoru
nad działalnością Banku, uwzględniając również pełnioną przez Bank
funkcję jednostki dominującej w stosunku do spółek zależnych. Poza
kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa, Rada Nadzorcza
ma kompetencje określone w Statucie Banku, w tym w szczególności
Rada Nadzorcza rozpatruje wszystkie sprawy wnoszone na Walne
Zgromadzenie Banku.
Członkowie Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu kierują się
interesem Banku i podejmują wszelkie działania mające na celu
zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej. Ponadto
Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie mogą podejmować takich
działań oraz decyzji, które powodowałyby konflikt interesów albo
które byłyby sprzeczne z interesami Banku. O zaistniałym konflikcie
interesów albo możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej
powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie,
w której zaistniał konflikt interesów.
Zgodnie z obowiązującym prawem, Rada Nadzorcza sporządza
i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Banku ocenę sprawozdania
Zarządu z działalności Banku oraz z działalności Grupy Kapitałowej
20
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Banku za ubiegły rok obrotowy, ocenę sprawozdania finansowego
Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
KapitałowejNawigacja
Banku za ubiegły rok obrotowy, ocenę wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, jak również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku. Oceny te są udostępniane akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem Banku.

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy

strzałek lub
ikon w menu
Rada Nadzorcza utworzyła komitety
problemowe,
zajmujące się
poszczególnymi dziedzinami działalności Banku, do których należą:
Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet
ds. Finansów i Komitet ds. Ryzyka (utworzony 18 grudnia 2015).
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Sprawozdania komitetów powołanych przez Radę Nadzorczą są
przechowywane w Centrali Banku i udostępniane akcjonariuszom
na ich wniosek przez
Gabinet
Prezesa.
Roczne spację)
raporty komitetów
są
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz
załączane do sprawozdania Rady Nadzorczej i publikowane w takim
samym trybie jak sprawozdanie.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Komitet ds. Audytu
Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład osobowy Komitetu ds. Audytu
przedstawiał się następująco:
Paweł Dangel
Przewodniczący Komitetu,
Alessandro Decio
Członek Komitetu,
Leszek Pawłowicz
Członek Komitetu,
Laura Stefania Penna
Członek Komitetu,
Jerzy Woźnicki
Członek Komitetu.
W związku z rezygnacją Pana Pawła Dangla z funkcji Członka Rady
Nadzorczej, Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 8 czerwca
2015 roku powołała Pana Dariusza Filara w skład Komitetu ds. Audytu
i powierzyła Panu Dariuszowi Filarowi funkcję Przewodniczącego na
okres do zakończenia bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
Skład osobowy Komitetu ds. Audytu na dzień 31 grudnia 2015 roku
przedstawiał się następująco:
Dariusz Filar
Przewodniczący Komitetu,
Alessandro Decio
Członek Komitetu,
Leszek Pawłowicz
Członek Komitetu,
Laura Stefania Penna
Członek Komitetu,
Jerzy Woźnicki
Członek Komitetu.
Zakres kompetencji Komitetu ds. Audytu został ustalony uchwałą nr 41/14
Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2014 roku. Obowiązująca poprzednio
uchwała nr 9/12 Rady Nadzorczej z 8 marca 2012 roku straciła moc.
Celem Komitetu ds. Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków dotyczących: prawidłowości i efektywności
mechanizmów kontroli wewnętrznej stosowanych w Banku, w tym
identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykami, zgodności z przepisami
prawa i procedurami regulującymi działalność Banku, prawidłowości stosowania zasad rachunkowości do opracowania sprawozdań
finansowych, niezależności audytorów zewnętrznych i zasobów
Departamentu Audytu Wewnętrznego.
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Komitet ds. Audytu składa się z pięciu Członków wybranych spośród
Członków Rady Nadzorczej, z których co najmniej trzech pełni funkcję
niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu
ds. Audytu jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Komitet ds. Finansów działa na podstawie uchwały Rady Nadzorczej,
jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań
Nawigacja
finansowych
Banku. Członkowie Komitetu mają prawo do korzystania
z usług doradców.

Posiedzenia Komitetu ds. Audytu odbywają się w zależności od
potrzeb Komitetu, ale nie rzadziej niż cztery razy do roku, a daty tych
posiedzeń zbiegają się w czasie z kluczowymi datami w kwartalnym
cyklu sprawozdawczym Banku i analizą rocznego planu audytu przedkładanego przez Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Komitet ds. Ryzyka

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
Na dzień 1 stycznia 2015 roku w Banku funkcjonował Komitet
ds. Wynagrodzeń, którego skład osobowy przedstawiał się następująco:
Roberto Nicastro,
Wioletta Rosołowska,
Doris Tomanek,
Jerzy Woźnicki.

aby2015
przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
W dniu 18 grudnia
roku Radazawartość
Nadzorcza
Banku utworzyła
Komitet
strzałek
lub ikon wKomitetu
menu ds. Ryzyka”. Misją Komitetu
ds. Ryzyka i uchwaliła
„Regulamin
jest wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków dotyczących: sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem oraz
oceny adekwatności i skuteczności tego systemu.
powiększ / pomniejsz

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

W dniu 6 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin
Rady Nadzorczej, w którym m.in. zmieniła nazwę Komitetu
ds. Wynagrodzeń na Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz dokonała modyfikacji jego kompetencji. Komitet działa na podstawie ww.
Regulaminu oraz Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
który został uchwalony w dniu 27 kwietnia 2015 roku.
Skład osobowy Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, analogiczny
jak powyżej, nie zmienił się do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Celem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej
obowiązków, poprzez m.in.:
a) przedkładanie propozycji dotyczących ustalania warunków umów
regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący
Członków Zarządu z Bankiem, w tym wynagrodzeń dla Członków
Zarządu Banku, a także dotyczących zatwierdzania polityki
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska
kierownicze w Banku zgodnie z odrębnymi regulacjami oraz w celu
przedkładania Walnemu Zgromadzeniu propozycji w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
b) przygotowywanie rekomendacji dotyczących spełniania wymogów
odpowiedniości na potrzeby powoływania Członków Zarządu Banku
oraz Członków Rady Nadzorczej,
c) przygotowywanie raportu dla Walnego Zgromadzenia z oceny
funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.

Komitet ds. Finansów
Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład osobowy Komitetu ds. Finansów
przedstawiał się następująco:
Alessandro Decio,
Roberto Nicastro,
Laura Stefania Penna.
Skład osobowy Komitetu ds. Finansów nie zmienił się do dnia
31 grudnia 2015 roku.
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. („Grupa
Kapitałowa”), dla której Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57 jest Spółką Dominującą. 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 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz noty
objaśniające, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające w zakresie wymaganym przez
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd Banku.
Zarząd Banku oraz członkowie jego Rady Nadzorczej są zobowiązani do
zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane
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powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z późniejszymi
zmianami),
zwanej
dalej „Ustawą
przesuń
(klawisz H,
przytrzymaj
spację)o rachunkowości”.
zaznacz

drukuj

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności skonabysprawozdania
wyjść z opcji finansowego
wyświetlania znaprzyjętymi
pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE
solidowanego
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.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy
stosownie do postanowień:
– rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości,
– 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
Bank oraz jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej
mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby
i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
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Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
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powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do
wyrażenia opinii.

i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
– jestprzesuń
zgodne (klawisz
z wpływającymi
na treść
skonsolidowanego
drukuj
H, przytrzymaj
spację)
zaznaczsprawozdania
finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

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 dnia 1 stycznia
2015 roku do 31 dnia 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

aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie
klawisza ESCAPE
Sprawozdanie
z działalności
Grupy
Kapitałowej
za użyj
rok obrotowy
2015
jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a zawarte w nim informacje,
pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
podlegały weryfikacji zgodnie z art. 111a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128 z późniejszymi zmianami) i są zgodne z załączonym sprawozdaniem finansowym.

Dorota Snarska-Kuman
Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 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 lutego 2016 roku
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Ktokolwiek
mówi, że
studenckie
życie jest proste,
nigdy nie był
studentem

Porozmawiajmy o upraszczaniu Twojego codziennego życia.
Książki, notatki, wykłady, egzaminy. Studia na uniwersytecie nie są
tak proste, jak mogłoby się wydawać. Nie mówiąc już o tym, że na
danym etapie życia, kiedy chciałbyś się tylko bawić, jednocześnie nie
możesz przegapić żadnej okazji istotnej dla Twojej przyszłości. „Dla
mnie to zbyt wiele” – myśli czasem Piotr, student prawa z Lublina.
My to rozumiemy.
Aby ułatwić jemu i innym studentom codzienne życie, podjęliśmy
współpracę z uniwersytetem. Dzięki tej inicjatywie Piotr po
otrzymaniu Legitymacji Studenckiej może aktywować na niej
funkcję płatniczą (ELS). Wystarczy tylko, że założy Eurokonto
Intro w Banku Pekao S.A.

Oprócz standardowych możliwości Legitymacji, takich jak chociażby
dostęp do biblioteki uniwersyteckiej, może on dzięki aktywnej funkcji
płatniczej wypłacać gotówkę z bankomatów czy dokonywać płatności.
Jako Klient naszego banku Piotr może również skorzystać z innych
przydatnych produktów, takich jak kredyt studencki czy wielowalutowa
karta debetowa.
A jeśli któregoś dnia Piotr zapomni oddać na czas książkę do
uniwersyteckiej biblioteki, będzie mógł uiścić stosowną opłatę za
pomocą funkcji płatniczej swojej Legitymacji.
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Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015
Skonsolidowany rachunek zysków i strat

140

Nawigacja

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

141

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

142

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
143
strzałek lub ikon w menu

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

powiększ / pomniejsz
Noty objaśniające
1. Informacje ogólne
2. Skład Grupy
3. Połączenia jednostek gospodarczych
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
5. Istotne zasady rachunkowości
6. Zarządzanie ryzykiem
7. Działalność powiernicza
8. Działalność maklerska
9. Informacje dotyczące segmentów działalności
10. Przychody i koszty z tytułu odsetek
11. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
12. Przychody z tytułu dywidend
13. Wynik na instrumentach finansowych
przeznaczonych do obrotu
14. Zyski (straty) na sprzedaży
15. Ogólne koszty administracyjne
16. Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości
środków trwałych i wartości niematerialnych
17. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
18. Utrata wartości
19. Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych
20. Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego
majątku trwałego i wartości niematerialnych
21. Podatek dochodowy
22. Zysk netto przypadający na jedną akcję
23. Dywidendy zaproponowane do wypłaty
24. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym
25. Należności od banków
26. Aktywa oraz zobowiązania finansowe
przeznaczone do obrotu
27. Aktywa oraz zobowiązania z tytułu pochodnych
instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
146
146
148
148
149
171
205
205
207
210
211
211
211
212
212
213
213
214
216
216
216
220
221
221
222
223
224

145

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

146
drukuj

28. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

228

30. Rachunkowość zabezpieczeń
31. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
32. Reklasyfikacja papierów wartościowych
33. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży
34. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
35. Wartości niematerialne
36. Rzeczowe aktywa trwałe
37. Nieruchomości inwestycyjne
38. Inne aktywa
39. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
40. Zobowiązania wobec innych banków
41. Zobowiązania wobec klientów
42. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
43. Rezerwy
44. Pozostałe zobowiązania
45. Programy określonych świadczeń
46. Płatności na bazie akcji
47. Leasing operacyjny
48. Zobowiązania warunkowe
49. Kapitał zakładowy
50. Pozostałe kapitały, zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego
51. Udziały niedające kontroli
52. Informacje dodatkowe do skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych
53. Transakcje z jednostkami powiązanymi
54. Transakcje repo oraz reverse repo
55. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”)
56. Zdarzenia po dacie bilansu
Słowniczek

231
236
238
239
240
242
245
247
248
249
250
250

aby
z opcji zwyświetlania
na pełnym
ekranie użyj klawisza ESCAPE230
29.wyjść
Należności
tytułu leasingu
finansowego

251
251
252
252
254
257
258
262
263
264
265
265
273
274
274
276
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(w tys. zł)

NOTA

Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu dywidend
Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
Zyski (straty) na sprzedaży:
kredytów i innych należności finansowych
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności
zobowiązań finansowych
Dochody z działalności operacyjnej
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na
zobowiązania pozabilansowe
kredytów i innych należności finansowych
zobowiązań pozabilansowych
Wynik z działalności finansowej
Ogólne koszty administracyjne
wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
pozostałe koszty administracyjne
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Koszty z działalności operacyjnej
Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
1. Przypadający na akcjonariuszy Banku
2. Przypadający na udziały niedające kontroli
Zysk na akcję (w złotych na akcję)
podstawowy za okres
rozwodniony za okres

Nawigacja
10

2015

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
18

-517 558

-559 575

-500 355
-17 203
6 331 369
-3 426 592
-1 908 519
-1 518 073

-571 830
12 255
6 651 861
-3 102 134
-1 905 070
-1 197 064

-331 465

-326 679

51

-28 766
160 996
-3 625 827
113 203
12 373
2 831 118
-537 640
2 293 478
2 292 459
1 019

-2 702
74 336
-3 357 179
63 210
1 797
3 359 689
-634 573
2 725 116
2 714 714
10 402

22
22

8,73
8,73

10,34
10,34

15

16
17
19
20
21

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 146 do 274 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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2014

5 456 369
6 225 290
10
-1 289 799
-1 763 996
4 166 570
4 461 294
11
2 388 523
2 536 281
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
11
-382 997
-492 546
strzałek lub 2ikon
menu
005w526
2 043 735
12
13 635
8 298
13
428 048
443 301
30
5 547
-17 247
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
14
229 601
272 055
534
18 579
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
zaznacz
229 551spację)
253 500
-484
-24
6 848 927
7 211 436

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów
SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
(w tys. zł)

Zysk netto
1. Przypadający na akcjonariuszy Banku
2. Przypadający na udziały niedające kontroli

Nawigacja

NOTA

51

2015

2014

2 293 478
2 292 459
1 019

2 725 116
2 714 714
10 402

INNe sKłADNIKI cAłKOWITych DOchODóW

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Pozycje, które są lub mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat:
strzałek lub ikon w menu -1 169
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
-69
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
-237 124
482 066
Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne
30
-93 341
168 109
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które są lub mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do
62dopasuj
789
-123ekranu
534
powiększ /21
pomniejsz
do rozmiaru
rachunku zysków i strat
Pozycje, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych
przesuń (klawisz H,45
przytrzymaj spację)12 900 zaznacz
Udział w skutkach przeszacowania zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych jednostek
18
stowarzyszonych

-44drukuj
338
-38

aby wyjść
opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach
do zrachunku
21
-2 451
8 424
zysków i strat
Inne składniki całkowitych dochodów (netto)
całkowite dochody razem
1. Przypadające na akcjonariuszy Banku
2. Przypadające na udziały niedające kontroli

51

-258 378
2 035 100
2 034 081
1 019

490 620
3 215 736
3 205 334
10 402

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 146 do 274 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
(w tys. zł)

AKTyWA

Kasa, należności od Banku Centralnego
Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
Należności od banków
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Należności z tytułu leasingu finansowego
Instrumenty zabezpieczające
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
1. Dostępne do sprzedaży
2. Utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
1. Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne aktywa
AKTyWA RAZeM

Nawigacja

NOTA

31.12.2015

31.12.2014

24

7 881 607
9 226 254
70
165
25
7 314 724
7 169 872
aby26przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
1 126
792
448 453
strzałek
w menu
27 lub ikon
3 206
447
4 447 975
28
118 555 199
111 871 948
29
3 503 979
3 112 048
30
421 640
470 822
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
31
21 181 723
24 712 776
17 813 299
23 111 208
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
3 368spację)
424
1zaznacz
601 568
33
45 302
37 102
34
148 965
184 228
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
35
636 717
627 032
36
1 460 652
1 544 139
37
30 221
35 295
991 804
879 991
76 600
2 572
21
915 204
877 419
38
2 279 725
2 856 928
168 785 567
167 625 028

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAły

Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)
Zobowiązania wobec klientów
Instrumenty zabezpieczające
Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje
zabezpieczane
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
1. Zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA RAZeM
Kapitały
Kapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
Wynik z lat ubiegłych i roku bieżącego
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku)
Udziały niedające kontroli
KAPITAły RAZeM
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAły RAZeM

24
40
26
27
41
30

42

21
43
44

49
50
50
51

914
5 958 449
611 442
3 204 328
128 867 691
1 702 759

971
5 344 702
591 311
4 417 706
125 609 000
1 484 428

–

–

2 903 233
6 649
1 713
4 936
425 374
1 680 535
145 361 374

3 857 043
70 257
68 164
2 093
442 456
1 761 422
143 579 296

262 470
20 869 976
2 275 783
23 408 229
15 964
23 424 193
168 785 567

262 470
20 990 344
2 764 875
24 017 689
28 043
24 045 732
167 625 028

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 146 do 274 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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–

Podział zysku z przeznaczeniem na
pozostałe kapitały, z uwzględnieniem
korekt konsolidacyjnych

-23 850
-23 850
20 869 976

161 860

–
161 860
–

–
–
9 137 221

–

–
–
–

–

–
–
1 975 415

37 565

–
37 565
–

–

–

–

–

1 937 850
–
–
–
–

-23 850
-23 850
9 092 740

113 961

–
113 961
–

–

–

–

–

9 002 629
–
–
–
–

–
–
283 597

–

–
–
–

–

-75 606

-192 070

10 467

540 806
–
–
–
-257 209

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
–
–
–

–

–
–
–

-1 169

–

–

–

1 169
–
–
–
-1 169

–
–

-192 070
-75 606
-1 169
2 292 459
-2 619 691
-2 624 701

–
–
–
2 292 459
-2 781 551
-2 624 701
-156 850
–
–
2 275 783

–
–
–
–
10 334
–
10 334
–
–
381 003

-23 850
-23 850
23 408 229

5 010

–
–
15 964

-5 010

1 019
-13 098
-8 088

–

–

10 467

–

–

-23 850
-23 850
23 424 193

–

2 293 478
-2 632 789
-2 632 789

-1 169

-75 606

-192 070

10 467

24 045 732
–
–
–
2 035 100

51
28 043
–
–
–
1 019
24 017 689
–
–
–
2 034 081

50
2 764 875
–
–
–
2 292 459

KAPITAł
WłAsNy
RAZeM
UDZIAły
NIeDAJĄce
KONTROLI

(w tys. zł)

WyNIK Z LAT KAPITAł WłAsNy
PRZyPIsANy
UBIeGłych
I ROKU AKcJONARIUsZOM
BANKU RAZeM
BIeŻĄceGO

370 669
–
–
–
–

POZOsTAłe

powiększ / pomniejsz

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 146 do 274 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

–
–
262 470

–
–
–

Zysk netto za okres
Podział wyniku za rok ubiegły
Wypłata dywidendy

-1 169

–

–

–

9 137 221
–
–
–
–

PReMIA
eMIsyJNA

FUNDUsZ
OGóLNeGO
RyZyKA
BANKOWeGO

Nawigacja

Pozostałe
Nabycie Pekao Investment Banking S.A.
Kapitał na 31.12.2015

–

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
działających za granicą

-192 070

–

-75 606

10 467

–

–

50
20 990 344
–
–
–
-258 378

49
262 470
–
–
–
–

Wycena instrumentów finansowych
zabezpieczających (netto)

Nota
Kapitał na 1.01.2015
Opcje menadżerskie
Realizacja opcji (emisja akcji)
Wycena opcji menedżerskich
całkowite dochody
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu
określonych świadczeń pracowniczych
(netto)
Wycena portfela papierów wartościowych
dostępnych do sprzedaży (netto)

KAPITAł
ZAKłADOWy

POZOsTAłe
KAPITAły
RAZeM

RóŻNIce
KURsOWe
Z PRZeLIcZeNIA
JeDNOsTeK
KAPITAł
POZOsTAłe
KAPITAły Z AKTUALIZAcJI DZIAłAJĄcych
ZA GRANIcĄ
WyceNy
ReZeRWOWe

POZOsTAłe KAPITAły

KAPITAł WłAsNy PRZyPIsANy AKcJONARIUsZOM BANKU

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

zaznacz

ZAMKNIJ

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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–

Podział zysku z przeznaczeniem na
pozostałe kapitały z uwzględnieniem
korekt konsolidacyjnych

7 424
7 424
20 990 344

-71 614

–
-71 614
–

–
–
9 137 221

–

–
–
–

–

–
–
1 937 850

–

–
–
–

–

–

–

–

1 937 850
–
–
–
–

7 424
7 424
9 002 629

-74 995

–
-74 995
–

–

–

–

–

9 070 200
–
–
–
–

–
–
540 806

–

–
–
–

–

136 168

390 473

-35 952

50 117
–
–
–
490 689

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 146 do 274 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

–
–
262 470

–
–
–

Zysk netto za okres
Podział wyniku za rok ubiegły
Wypłata dywidendy

-69

–

–

–

9 137 221
–
–
–
–

PReMIA
eMIsyJNA

FUNDUsZ
OGóLNeGO
RyZyKA
BANKOWeGO

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
–
–
1 169

–

–
–
–

-69

–

–

–

1 238
–
–
–
-69

–
–
–

390 473
136 168
-69
2 714 714
-2 614 255
-2 614 202

–
–
–
2 714 714
-2 542 641
-2 614 202

–
–
–
–
3 381
–

–
–
2 764 875

–
–
370 669

powiększ / pomniejsz

71 561

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

3 381

7 424
7 424
24 017 689

-53

-71 824
-71 824
28 043

–

10 402
-4 823
-4 823

–

-35 952

–

–

-64 400
-64 400
24 045 732

-53

2 725 116
-2 619 078
-2 619 025

-69

136 168

390 473

-35 952

23 514 171
-697
–
-697
3 215 736

51
94 288
–
–
–
10 402
23 419 883
-697
–
-697
3 205 334

50
2 592 802
–
–
–
2 714 714

367 985
-697
–
-697
–

POZOsTAłe

KAPITAł
WłAsNy
RAZeM
UDZIAły
NIeDAJĄce
KONTROLI

(w tys. zł)

WyNIK Z LAT KAPITAł WłAsNy
PRZyPIsANy
UBIeGłych
I ROKU AKcJONARIUsZOM
BANKU RAZeM
BIeŻĄceGO

Nawigacja

Pozostałe
Nabycie udziałów niedających kontroli
Kapitał na 31.12.2014

–

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
działających za granicą

390 473

–

136 168

-35 952

–

–

50
20 564 611
-697
–
-697
490 620

49
262 470
–
–
–
–

Wycena instrumentów finansowych
zabezpieczających (netto)

Nota
Kapitał na 1.01.2014
Opcje menadżerskie
Realizacja opcji (emisja akcji)
Wycena opcji menedżerskich
całkowite dochody
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu
określonych świadczeń pracowniczych
(netto)
Wycena portfela papierów wartościowych
dostępnych do sprzedaży (netto)

KAPITAł
ZAKłADOWy

POZOsTAłe
KAPITAły
RAZeM

RóŻNIce
KURsOWe
Z PRZeLIcZeNIA
JeDNOsTeK
KAPITAł
POZOsTAłe
KAPITAły Z AKTUALIZAcJI DZIAłAJĄcych
ZA GRANIcĄ
WyceNy
ReZeRWOWe

POZOsTAłe KAPITAły

KAPITAł WłAsNy PRZyPIsANy AKcJONARIUsZOM BANKU

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

zaznacz

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
(w tys. zł)

Nawigacja

NOTA

2015

2014

PRZePłyWy śRODKóW PIeNIęŻNych Z DZIAłALNOścI OPeRAcyJNeJ – MeTODA POśReDNIA

Zysk netto
2 292 459
2 714 714
Korekty razem:
-3 592 611
-7 953 110
Amortyzacja
16
331 465
326 679
aby przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj klawiszy
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
-52 146
-63 210
strzałek lub ikon w menu -241 559
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
-255 130
Wynik z tytułu odsetek
10
-4 166 570
-4 461 294
Wynik z tytułu dywidend
12
-13 635
-8 298
Odsetki otrzymane
5 228 593
6 231 689
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Odsetki zapłacone
-1 266 247
-1 765 173
Podatek dochodowy
550 623
528 404
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację) -607 365
zaznacz -577drukuj
Podatek dochodowy zapłacony
671
Zmiana stanu należności od banków
174 433
257 414
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
-677 498
-261 239
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
1 241 528
-2 451 041
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta w Banku Centralnym
-6 507 423
-10 855 537
Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego
-391 931
-180 800
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych
-830 115
-1 313 325
Zmiana stanu pozostałych aktywów
819 733
-956 834
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków
615 159
-1 071 167
Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu
20 131
281 569
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
-1 213 378
2 366 205
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
3 229 320
5 829 409
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
91 981
73 855
Zmiana stanu rezerw
-17 082
48 919
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
89 372
323 466
śRODKI PIeNIęŻNe NeTTO Z DZIAłALNOścI OPeRAcyJNeJ

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Zbycie jednostki stowarzyszonej
Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Dywidendy otrzymane
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych, pomniejszone o przejęte środki pieniężne
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

33

12

2
31
35, 36

-1 300 152

-5 238 396

269 003 982
75 000
268 281 039
17 120
13 635
617 188
-265 080 477
-274 329
-264 510 542
-295 606
3 923 505

407 980 528
–
407 198 470
9 108
8 298
764 652
-395 889 319
-64 400
-395 559 593
-265 326
12 091 209

3 966 098
3 966 098
-7 632 240
-5 007 539
-2 624 701
-3 666 142
-1 042 789
151 702
-1 042 789
15 556 184
14 513 395

6 015 875
6 015 875
-7 928 366
-5 314 164
-2 614 202
-1 912 491
4 940 322
183 208
4 940 322
10 615 862
15 556 184

PRZePłyWy śRODKóW PIeNIęŻNych Z DZIAłALNOścI FINANsOWeJ

Wpływy z działalności finansowej
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Wydatki z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
środki pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
środki pieniężne na początek okresu
środki pieniężne na koniec okresu

42
42

52

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 146 do 274 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Niniejsze noty objaśniające stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nawigacja

1. Informacje ogólne

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Pekao S.A. („Grupa”) jest Bank Pekao S.A. (zwany dalej: „Spółka dominująca”, „Jednostka dominująca”,
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
„Bank”) z siedzibą Centrali w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa. Bank został wpisany do rejestru handlowego w dniu 29 października
strzałek lub ikon w menu
1929 roku na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie i funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Bank Pekao S.A. jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Bankowi nadano numer statystyczny REGON 000010205.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. stanowi część Grupy Kapitałowej UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Włochy.
Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Papiery wartościowe Banku znajdujące się w obrocie na rynkach
regulowanych są klasyfikowane w sektorze bankowym.
Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych
oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonych w statucie Banku. Bank prowadzi operacje zarówno w złotych polskich, jak i w walutach
obcych oraz aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Ponadto, poprzez podmioty zależne Grupa prowadzi
działalność maklerską, leasingową, faktoringową oraz świadczy inne usługi finansowe.

2. Skład Grupy
W skład Grupy wchodzi Bank Pekao S.A. jako jednostka dominująca oraz następujące spółki zależne
PROceNTOWy UDZIAł GRUPy
W KAPITALe/W GłOsAch
NAZWA JeDNOsTKI

sIeDZIBA

ZAKRes DZIAłALNOścI

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Pekao Leasing Sp. z o.o. (*)
Pekao Investment Banking S.A.
Pekao Leasing Holding S.A. /w likwidacji/, w tym:
Pekao Leasing Sp. z o.o.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Centrum Kart S.A.
Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
Pekao Property S.A., w tym:
FPB – Media Sp. z o.o.
Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
Pekao Telecentrum Sp. z o.o./w likwidacji/

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Lublin
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

Bankowa
Maklerska
Usługi leasingowe
Maklerska
Usługi leasingowe
Usługi leasingowe
Usługi faktoringowe
Zarządzanie funduszami emerytalnymi
Finansowa pomocnicza
Agent transferowy
Usługi call- center
Działalność deweloperska
Działalność deweloperska
Doradztwo gospodarcze
Zlikwidowana

31.12.2015

31.12.2014

100,00
100,00
36,49
100,00
100,00
63,51
100,00
65,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
–

100,00
100,00
36,49
–
100,00
63,51
100,00
65,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

(*) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Leasing Sp. z o. o. wynosi 100,00% (udział bezpośredni Banku 36,49%, udział pośredni przez Pekao Leasing Holding S.A. 63,51%).
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Na dzień 31 grudnia 2015 roku wszystkie spółki zależne zostały objęte konsolidacją.

Nawigacja

Jednostki stowarzyszone

Grupa Banku Pekao S.A. posiada udziały w następujących jednostkach stowarzyszonych:
PROceNTOWy UDZIAł GRUPy
W KAPITALe/W
GłOsAch
aby przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj
klawiszy
31.12.2015
31.12.2014
strzałek lub ikon w menu

NAZWA JeDNOsTKI

sIeDZIBA

ZAKRes DZIAłALNOścI

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (*)
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Pioneer Pekao TFI S.A.
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (**)

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

Pośrednictwo finansowe
Zarządzanie aktywami
Zarządzanie aktywami
powiększ / pomniejsz
Izba rozliczeniowa

CPF Management

Tortola,
British Virgin Islands

Polish Banking System S.A. /w likwidacji/
PPU Budpress Sp. z o.o. /w likwidacji/

Warszawa
Żyrardów

Doradcza i biznesowa
– spółka nie prowadzi
przesuńdziałalności
(klawisz H, przytrzymaj spację)

50,00
50,00
49,00
49,00
49,00
49,00
dopasuj do rozmiaru ekranu
–
34,44

Spółka w likwidacji
Spółka w likwidacji

40,00

40,00

48,90
36,20

48,90
36,20

zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

(*) Grupa nie sprawuje kontroli ani współkontroli nad tą spółką ze względu na zapisy zawarte w umowie spółki.
(**) Procentowy udział Grupy w spółce wynosi 5,74% wg stanu na 31 grudnia 2015. Udziały w spółce zostały zaklasyfikowane jako „Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży”.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa nie posiada udziałów w jednostkach współkontrolowanych.

Zmiany w strukturze Grupy

Nabycie udziałów w spółce UniCredit CAIB Poland S.A. (obecnie Pekao Investment Banking S.A.)
W dniu 1 stycznia 2015 roku Bank nabył 100% kapitału akcyjnego UniCredit CAIB Poland S.A. i przejął kontrolę na tą spółką. UniCredit CAIB Poland S.A.
specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć, ofert publicznych i prywatnych oraz obrotu papierami
wartościowymi na rynku wtórnym. Dzięki tej transakcji Grupa poszerzy portfolio usług świadczonych klientom z segmentu bankowości korporacyjnej.
Cena nabycia wyniosła 274 334 tys. złotych i w całości składała się ze środków pieniężnych. Po nabyciu przez Bank, Spółka zmieniła nazwę na Pekao
Investment Banking S.A.
Transakcja nabycia UniCredit CAIB Poland S.A. została zakwalifikowana jako transakcja wewnątrzgrupowa i ujęta według wartości księgowej. Bank rozpoznał aktywa i zobowiązania nabywanej spółki według ich bieżącej wartości księgowej, skorygowanej jedynie w celu ujednolicenia zasad rachunkowości
nabywanej spółki. W wyniku tej transakcji nie zostały rozpoznane wartość firmy ani ujemna wartość firmy. Wynik zrealizowany na tej transakcji został
ujęty w kapitałach Grupy.
Powyżej przedstawione ujęcie księgowe transakcji nabycia jest zbieżne z polityką Grupy UniCredit, przyjętą przez Grupę i stosowaną dla transakcji nabycia i sprzedaży jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą.
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Ujęte wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań zostały przedstawione w poniższej tabeli
NAZWA POZycJI

Środki pieniężne
Należności od banków
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne aktywa
AKTyWA RAZeM
Zobowiązania wobec innych banków
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania wobec klientów
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA RAZeM
AKTyWA NeTTO RAZeM

Nawigacja
5
232 469
12 981
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
640
strzałek lub ikon w menu
730
4 047
42 831
powiększ / pomniejsz
dopasuj60
do715
rozmiaru ekranu
354 418
581
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
8 906
64 042
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza
177 ESCAPE
442
29 786
103 934
250 484

Grupa poniosła koszty związane z transakcją nabycia w kwocie 868 tys. złotych. Koszty te zostały ujęte w kategorii „Ogólne koszty administracyjne”
w skonsolidowanym rachunku wyników.
Przychody z tytułu odsetek oraz prowizji Pekao Investment Banking S.A. ujęte w skonsolidowanym rachunku wyników od dnia 1 stycznia 2015 roku
wyniosły 43 373 tys. złotych. Ponadto zysk netto nabytej jednostki za ten sam okres wyniósł 6 822 tys. złotych.

Likwidacja spółki Pekao Telecentrum Sp. z o.o. (w likwidacji)
W dniu 8 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o ukończeniu postępowania likwidacyjnego spółki Pekao Telecentrum Sp. z o.o. (w likwidacji) i jej wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprzedaż akcji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
W dniu 15 lipca 2015 roku Bank dokonał sprzedaży 3 125 akcji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. W wyniku tej transakcji udział Banku w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki został zredukowany z 34,44% do 5,74%.

3. Połączenia jednostek gospodarczych
W 2015 roku Bank nabył 100% kapitału akcyjnego UniCredit CAIB Poland S.A. (obecnie Pekao Investment Banking S.A.). Transakcja ta została opisana
w Nocie 2.
W 2014 roku miała miejsce transakcja przejęcia przez Bank Pekao S.A. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Banku w dniu 8 lutego 2016 roku.
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5. Istotne zasady rachunkowości
5.1 Oświadczenie o zgodności

Nawigacja

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe („sprawozdanie finansowe”) Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. zostało sporządzone zgodnie
aby przeszukiwać
dokumentu
użyjniereguloklawiszy
z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone
przez Unięzawartość
Europejską,
a w zakresie
strzałek lub ikon
w U.
menu
wanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz.
z 2013 r, poz. 330 z późniejszymi
zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

5.2 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Informacje ogólne

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
aby wyjść
z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyjwycenionych
klawisza ESCAPE
obejmuje dane finansowe Banku, dane finansowe jednostek zależnych stanowiących
„Grupę”
oraz
dane jednostek
stowarzyszonych
metodą praw własności.
Sprawozdanie zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł).
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o założenie kontynuowania przez Grupę działalności gospodarczej w nie zmniejszonym
istotnie zakresie, w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w oparciu o następujące zasady wyceny:
• według wartości godziwej dla: instrumentów pochodnych, aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, aktywów finansowych
wyznaczonych w momencie początkowego ujęcia jako aktywa finansowe wyceniane przez rachunek zysków i strat oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, za wyjątkiem tych, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej,
• według zamortyzowanego kosztu dla pozostałych aktywów finansowych, w tym dla kredytów i pożyczek oraz pozostałych zobowiązań finansowych,
• według kosztu historycznego dla aktywów i zobowiązań niefinansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dla których nie można
wiarygodnie ustalić wartości godziwej,
• aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji. Zmiany standardów i interpretacji,
które weszły w życie od lub po 1 stycznia 2015 roku nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy (Nota 5.11).
Sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez
Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym (Nota 5.12 oraz Nota 5.13).
W ocenie Grupy zmiany standardów i interpretacji nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, za wyjątkiem standardu MSSF 9
„Instrumenty finansowe”.

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała nowy standard, MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”, obowiązujący dla rocznych okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, który zastąpi istniejący standard MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie
i wycena”. Oczekuje się, że zatwierdzenie nowego standardu przez instytucje europejskie ma nastąpić przed datą pierwszego zastosowania standardu
określoną przez RMSR.
Nowy standard wprowadzi zmieniony model klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, model utraty wartości instrumentów finansowych oparty na
koncepcji „straty oczekiwanej” oraz nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń.
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Klasyfikacja, według wymogów MSSF 9, zależy od:
• modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi, oraz
• charakterystyki umownych przepływów pieniężnych, tj. od tego, czy umowne przepływy pieniężne stanowią wyłącznie płatności kapitału i odsetek
(ang. solely payments of principal and interest, dalej „aktywa SPPI”).

Nawigacja

W zależności od modelu biznesowego jednostki aktywa SPPI mogą zostać zaklasyfikowane jako:
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
• utrzymywane w celu pobierania umownych przepływów pieniężnych (wyceniane według zamortyzowanegoaby
kosztu
i podlegające
odpisom
z tytułu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
utraty wartości zgodnie z modelem oczekiwanej straty),
• utrzymywane w celu pobierania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży (wyceniane w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji
wyceny i podlegające odpisom z tytułu utraty wartości zgodnie z modelem oczekiwanej straty),
• przeznaczone do sprzedaży (wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat).
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Bank ocenia, że wprowadzenie nowego modelu utraty wartości opartego na koncepcji straty oczekiwanej znajdzie odzwierciedlenie w raportowanych
wynikach finansowych Banku, szczególnie związanych z kredytami i pożyczkami udzielonymi klientom
i bankom,
liniami kredytowydrukuj
przesuń
(klawiszniewykorzystanymi
H, przytrzymaj spację)
zaznacz
mi, dłużnymi papierami wartościowymi utrzymywanymi w celu pobierania umownych przepływów pieniężnych oraz dłużnymi papierami wartościowymi
utrzymywanymi w celu pobierania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży, gwarancjami finansowymi i należnościami leasingowymi,
abyprzez
wyjśćRMSR
z opcji(m.in.
wyświetlania
pełnym
ekranie użyj
klawisza
które podlegają wycenie opartej na modelu straty oczekiwanej. Nowe podejście, opracowane
w wynikunauwag
zgłoszonych
przez
G20), ESCAPE
pozwala na wcześniejsze rozpoznanie straty i oszacowanie oczekiwanych strat kredytowych, czego w pełni nie uwzględnia obecnie stosowany model
straty poniesionej (MSR 39).
W ramach nowego standardu na potrzeby oszacowania straty oczekiwanej ekspozycje kredytowe przyporządkowywane są do jednej z 3 grup. Pomiar
utraty wartości opiera się na ocenie ryzyka kredytowego oraz zmianie jakości kredytowej aktywów finansowych, w następujący sposób:
a) „12-miesięczna oczekiwana strata” (Grupa 1) – podejście stosowane do wszystkich ekspozycji, dla których na datę bilansową nie zidentyfikowano
utraty wartości i dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej nie zidentyfikowano znacznego wzrostu ryzyka kredytowego;
b) „strata oczekiwana do daty zapadalności” (Grupa 2) podejście stosowane do wszystkich ekspozycji, dla których na datę bilansową nie zidentyfikowano
utraty wartości i dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej zidentyfikowano znaczny wzrost ryzyka kredytowego;
c) „strata oczekiwana do daty zapadalności” (Grupa 3) podejście stosowane do wszystkich ekspozycji, dla których na datę bilansową zidentyfikowano
utratę wartości;
Ekspozycje zaklasyfikowane do grupy 1 lub 2 zgodnie z MSSF 9 obecnie (zgodnie z MSR 39) są objęte odpisem IBNR. W momencie zastosowania MSSF
9, dla ekspozycji zaklasyfikowanych do grupy 1 zostanie wyznaczona 12-miesięczna oczekiwana strata, a w przypadku ekspozycji zaklasyfikowanych do
grupy 2 wyznaczona zostanie strata oczekiwana w okresie od daty bilansowej do daty zapadalności.
Wymogi MSSF 9 dla ekspozycji znajdujących się w grupie 3 nie różnią się istotnie od podejścia MSR 39, zgodnie z którym takie aktywa klasyfikowane są
jako „z utratą wartości” oraz dla których rozpoznawany jest odpis z tytułu utraty wartości.
Biorąc pod uwagę różnicę w podejściu do ekspozycji podlegających ocenie IBNR (zgodnie z MSR 39), Bank ocenia, iż zastosowanie modelu straty oczekiwanej wpłynie na wzrost odpisu aktualizującego dla tych ekspozycji.
W opinii Banku wdrożenie nowych standardów wymaga zastosowania modeli oceny ryzyka kredytowego o wyższym stopniu złożoności i większych
zdolnościach predykcyjnych.
Zastosowanie modelu straty oczekiwanej wymaga również wykorzystania znacznie szerszego zakresu danych w porównaniu z modelem obecnym.
Wdrożenie nowej metodyki kalkulacji odpisów wymaga implementacji odpowiednich zmian w systemach IT oraz procesach funkcjonujących w Banku.
Bank uruchomił specjalny projekt wdrożenia MSSF 9, angażujący aktywnie Pion Finansowy, Pion Ryzyka, jak również departamenty biznesowe, informatyczne oraz organizacji. Po przeprowadzeniu analizy luki oraz zdefiniowaniu ogólnych założeń metodologicznych, Bank jest na etapie projektowania
niezbędnych rozwiązań dla poszczególnych wymogów.
W odniesieniu do klasyfikacji, Bank przeprowadza szczegółową ocenę charakterystyki przepływów pieniężnych dotyczących aktywów finansowych
wycenianych według zamortyzowanego kosztu zgodnie z MSR 39, w celu zidentyfikowania aktywów, które w przypadku niespełnienia testu SPPI, będą
potencjalnie musiały być wyceniane w wartości godziwej zgodnie z MSSF 9. Jednocześnie Bank pracuje obecnie nad założeniami modelu impairmentowego, dostępnością niezbędnych danych jak również projektowaniem procesu i narzędzi oraz planuje przeprowadzenie szczegółowego oszacowania
wpływu wymogów MSSF 9 na poziom odpisów.
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Ocena wpływu zmian na sprawozdania finansowe w momencie zastosowania standardu nie jest jeszcze dostępna z uwagi na status wyżej opisanych
działań. W ocenie Banku wdrożenie nowego standardu wpłynie przede wszystkim na wzrost wartości odpisu dla ekspozycji obecnie podlegających ocenie
IBNR. Wszelkie zmiany wartości bilansowej instrumentów finansowych w związku z zastosowaniem MSSF 9 zostaną odniesione na kapitały własne
Banku na dzień 1 stycznia 2018 r.

Nawigacja

Przedstawione poniżej zasady rachunkowości zostały zastosowane do wszystkich zaprezentowanych okresów sprawozdawczych. Zasady te zostały
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy.
strzałek lub ikon w menu

5.3 Konsolidacja
Zasady konsolidacji

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe Banku Pekao S.A. oraz dane finansowe jego jednostek zależnych na dzień 31 grudnia 2015 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są na ten przesuń
sam dzień
sprawozdawczy
co sprawozdanie
jednostki
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz dominującej
oraz według tych samych zasad rachunkowości we wszystkich istotnych aspektach.
abyzyski
wyjśćwynikające
z opcji wyświetlania
klawisza
ESCAPE
Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane
z transakcjinawpełnym
ramachekranie
Grupy, użyj
zostały
w całości
wyeliminowane. Niezrealizowane straty są również eliminowane, chyba że, dostarczają dowodów na trwałą utratę wartości, która powinna zostać ujęta
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Inwestycje w jednostki zależne
Jednostki zależne to wszystkie jednostki, nad którymi Grupa sprawuje kontrolę. Grupa sprawuje kontrolę nad jednostką wówczas, gdy posiada władzę
nad tą jednostką, jest narażona lub ma prawo do zmiennych zwrotów ze swojego zaangażowania w tę jednostkę oraz ma możliwość wywierania wpływu
na te zwroty poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez
Grupę do dnia ustania kontroli.
Grupa ujmuje połączenia jednostek metodą nabycia. Zapłata przekazana za nabycie jednostki zależnej stanowi wartość godziwą przeniesionych aktywów,
zobowiązań zaciągniętych wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz udziałów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę. Możliwe do
zidentyfikowania nabyte aktywa i przejęte zobowiązania wycenia się według ich wartości godziwych na dzień nabycia. Grupa wycenia wszelkie udziały
niedające kontroli w jednostce przejmowanej według ich wartości godziwej, bądź wartości proporcjonalnego udziału obecnych instrumentów własnościowych w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej. Koszty związane z przejęciem jednostki gospodarczej są ujmowane jako
koszty okresu (w kategorii „Ogólne koszty administracyjne” rachunku zysków i strat).
W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, jednostka przejmująca ponownie wycenia uprzednio należące do niej udziały kapitałowe
w jednostce przejmowanej do wartości godziwej na dzień przejęcia (objęcia kontrolą) i ujmuje powstały zysk lub stratę w rachunku zysków i strat. Nadwyżka
przekazanej zapłaty, wartości wszystkich udziałów niedających kontroli w jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej uprzednio posiadanych udziałów
kapitałowych w jednostce przejmowanej na dzień przejęcia nad wartością godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jest ujęta jako
wartość firmy. Jeżeli całość przekazanej zapłaty, rozpoznanych udziałów niedających kontroli oraz uprzednio posiadanych udziałów jest niższa od wartości
godziwej aktywów netto jednostki zależnej przejętej w wyniku okazyjnego nabycia, różnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Powyższa zasada nie dotyczy transakcji nabycia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą.
Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą przez jednostkę dominującą kontroli nad tą jednostką
zależną, stanowią transakcje kapitałowe (tj. transakcje z właścicielami jednostki dominującej). Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających
kontroli, a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej, Grupa odnosi bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje do właścicieli jednostki dominującej.
W przypadku, gdy Grupa traci kontrolę nad jednostką zależną, ewentualny zachowany udział w tej jednostce wycenia do wartości godziwej na dzień
utraty kontroli, przy czym zmiana wartości bilansowej jest ujmowana w rachunku zysku i strat.

Ujmowanie transakcji pod wspólną kontrolą według wartości księgowych
Transakcje połączenia jednostek pod wspólną kontrolą są wyłączone spod zakresu uregulowań standardów MSSF. W tej sytuacji, zgodnie z zaleceniem
zawartym w MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, wobec braku szczegółowych uregulowań
wewnątrz MSSF, Bank Pekao S.A. przyjął politykę rachunkowości stosowaną powszechnie do wszystkich transakcji połączeń pod wspólną kontrolą
w ramach Grupy UniCredit, której Bank jest członkiem, polegającą na ujmowaniu takich transakcji według wartości księgowych.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Jednostka przejmująca rozpoznaje aktywa i pasywa jednostki nabywanej według ich bieżącej wartości księgowej, skorygowanej jedynie w celu ujednolicenia zasad rachunkowości nabywanej jednostki. Wartość firmy oraz ujemna wartość firmy nie są rozpoznawane.

Nawigacja

Ewentualna różnica między wartością księgową przejmowanych aktywów netto, a wartością godziwą kwoty zapłaty, jest rozpoznawana w kapitale
własnym Grupy. Przy zastosowaniu metody bazującej na wartościach księgowych, dane porównawcze dotyczące prezentowanych okresów historycznych
nie są przekształcane.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
lub ikon
menu
Jeśli z transakcją związane jest nabycie udziałów niedających kontroli, to nabycie udziałów niedających kontroli
ujmowane
jestw odrębnie.
W MSSF brakuje wskazówek, w jaki sposób określa się procent udziałów niedających kontroli nabytych z perspektywy spółki zależnej. Stąd Bank
Pekao S.A., w celu określenia wartości nabytych udziałów niedających kontroli stosuje parametry określone z poziomu podmiotu dominującego.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Inwestycje w jednostki stowarzyszone
Jednostka stowarzyszona jest to jednostka, na którą Grupa wywiera znaczący wpływ i która nie jest
ani jej(klawisz
jednostką
zależną, anispację)
wspólnym przedsiędrukuj
przesuń
H, przytrzymaj
zaznacz
wzięciem. Z reguły Grupa posiada w jednostce stowarzyszonej od 20% do 50% głosów. Sprawozdania finansowe jednostki stowarzyszonej są podstawą
wyceny posiadanych przez Grupę udziałów według metody praw własności. Dni bilansowe jednostek stowarzyszonych i Grupy są jednakowe.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Przy nabyciu inwestycji wszelkie różnice pomiędzy ceną nabycia inwestycji, a udziałem Grupy w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań jednostki, w której dokonano inwestycji, ujmuje się w następujący sposób:
• wartość firmy dotyczącą jednostki stowarzyszonej ujmuje się w wartości bilansowej inwestycji,
• wszelkie nadwyżki udziału Grupy w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań jednostki, w której dokonano inwestycji,
ponad cenę nabycia inwestycji, ujmuje się jako przychód podczas ustalania udziału Grupy w zysku lub stracie jednostki stowarzyszonej za okres,
w którym nastąpiło nabycie inwestycji.
Grupa ujmuje inwestycje w jednostkach stowarzyszonych według metody praw własności. Po początkowym ujęciu, inwestycja w jednostkę stowarzyszoną jest wykazywana w bilansie według ceny nabycia powiększonej o późniejsze zmiany udziału Grupy w aktywach netto tej jednostki, pomniejszonej
o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udział Grupy w wyniku finansowym jednostki stowarzyszonej po przejęciu jest wykazywany w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w pozostałych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej po przejęciu jest wykazywany w pozostałych całkowitych dochodach wraz z odpowiednią korektą wartości
bilansowej inwestycji. Otrzymane wypłaty z zysku, wypracowanego przez jednostkę stowarzyszoną obniżają wartość bilansową inwestycji.
Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, Grupa zaprzestaje
ujmować dalsze straty chyba, że przyjęła na siebie obowiązek lub dokonała płatności w imieniu jednostki stowarzyszonej.
Niezrealizowane zyski i straty na transakcjach pomiędzy Grupą, a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych.

5.4 Zastosowanie szacunków i założeń
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które
mają wpływ na wartość bilansową aktywów i zobowiązań prezentowaną w sprawozdaniu finansowym.
Szacunki i założenia podlegają ciągłej ocenie przez Grupę i oparte są o doświadczenia historyczne oraz inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo, że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących
i działań, które Grupa podejmie w przyszłości, to rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków różnić.
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są ujęte prospektywnie począwszy od okresu,
w którym dokonano zmiany szacunku.
Poniżej przedstawiono informacje o przyjętych założeniach oraz niepewności związanej z dokonywanymi szacunkami, które związane są ze znaczącym
ryzykiem wystąpienia istotnych korekt w sprawozdaniu finansowym za kolejny okres sprawozdawczy.
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Utrata wartości kredytów i pożyczek
Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody (zwane „przesłankami”) utraty wartości ekspozycji kredytowych i czy ekspozycja
kredytowa utraciła wartość. Utrata wartości ma miejsce wtedy i tylko wtedy gdy zidentyfikowano co najmniej jedną przesłankę a zdarzenie/nia implikujące przesłankę/i ma/ją negatywny wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne wynikające z ekspozycji kredytowej. Podczas identyfikacji utraty
wartości ekspozycji kredytowych Grupa nie uwzględnia przyszłych zdarzeń, bez względu na stopień prawdopodobieństwa ich zajścia.

Nawigacja

przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
W procesie oceny utraty wartości Grupa uwzględnia wszystkie ekspozycje kredytowe, niezależnieaby
od poziomu
ryzykazawartość
poszczególnych
ekspozycji
kredytostrzałek lub ikon w menu
wych lub grup ekspozycji kredytowych.
Grupa dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na ekspozycje indywidualnie znaczące i ekspozycje nieznaczące indywidulanie. Za ekspozycje indywidualnie znaczące Grupa uznaje w szczególności: wszystkie ekspozycje kredytowe wobec kredytobiorcy, dla którego łączne zaangażowanie Grupy na datę
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
bilansową przekracza przyjętą wartość progową, restrukturyzowane ekspozycje kredytowe wobec dłużników będących przedsiębiorcami w rozumieniu
art. 43 Kodeksu Cywilnego. Za ekspozycje nieznaczące indywidualnie Grupa uznaje wszystkie ekspozycje kredytowe, które nie zostały zaklasyfikowane
do ekspozycji indywidualnie znaczących.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Dla wszystkich ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość Grupa wyznacza wartość odpisu aktualizującego jako różnicę pomiędzy wartością bilansoaby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj klawisza
ESCAPE
wą ekspozycji kredytowej a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów
pieniężnych,
zdyskontowanych
z zastosowaniem
efektywnej
stopy
procentowej z momentu rozpoznania utraty wartości.
Dla wszystkich ekspozycji indywidualnie znaczących, które na datę bilansową utraciły wartość Grupa wyznacza wartość odpisu aktualizującego (straty
z tytułu utraty wartości) w ramach oceny indywidualnej. Ocena indywidualna przeprowadzana jest przez pracowników Grupy i polega na indywidualnej
weryfikacji wystąpienia utraty wartości ekspozycji kredytowych oraz prognozie przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z przejęcia zabezpieczeń, pomniejszonych o koszty przejęcia i sprzedaży lub z innych źródeł spłat.
Grupa przeprowadza regularne przeglądy mające na celu porównanie oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych i wykorzystanych do wyznaczenia indywidualnych odpisów aktualizujących z rzeczywistymi zrealizowanymi przepływami pieniężnymi.
Dla wszystkich ekspozycji nieznaczących indywidualnie, które na datę bilansową utraciły wartość Grupa wyznacza wartość odpisu aktualizującego (straty
z tytułu utraty wartości) w ramach oceny grupowej. Każda ekspozycja oceniana grupowo przypisywana jest do jednej z grup o podobnej charakterystyce
ryzyka (na podstawie rodzaju kredytobiorcy, rodzaju produktu kredytowego, okresu opóźnienia w spłacie lub innych istotnych czynników wpływających
na zdolność dłużnika do spłaty całości zobowiązania zgodnie z warunkami umowy). Przyszłe przepływy pieniężne szacowane są na podstawie danych
historycznych o przepływach pieniężnych i ponoszonych stratach dla ekspozycji o podobnych charakterystykach ryzyka kredytowego do charakterystyki
ekspozycji, które znajdują się w poszczególnych grupach. Wykorzystywane dane historyczne w przypadkach, dla których jest to konieczne, są odpowiednio korygowane na podstawie najaktualniejszych danych w celu wyeliminowania czynników wpływających w przeszłości na dane historyczne i niewystępujących obecnie. Grupa przeprowadza regularne przeglądy stosowanych wartości stóp odzysku oraz metodologii i założeń przyjętych do szacowania
przyszłych przepływów pieniężnych dla poszczególnych grup ekspozycji kredytowych.
Dla wszystkich ekspozycji kredytowych, dla których Grupa nie zidentyfikowała utraty wartości tworzony jest odpis na straty poniesione w wyniku zaistniałych ale jeszcze niezaraportowanych zdarzeń (zwany „odpisem IBNR”).
Poniższa tabela pokazuje, jaki wpływ na wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania finansowe miałyby zmiany
w szacowanych wartościach stóp odzysku (RR) oraz szacowanym prawdopodobieństwie niewykonania zobowiązania (PD) o 10 punktów procentowych.
WyNIK ODPIsóW Z TyTUłU UTRATy WARTOścI AKTyWóW FINANsOWych
ORAZ ReZeRW NA ZOBOWIĄZANIA POZABILANsOWe
31.12.2015

Wartości stóp odzysku (RR)
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)

WZROsT O 10 PUNKTóW PROceNTOWych

sPADeK O 10 PUNKTóW PROceNTOWych

110 990
-43 102

-112 736
43 219

WyNIK ODPIsóW Z TyTUłU UTRATy WARTOścI AKTyWóW FINANsOWych
ORAZ ReZeRW NA ZOBOWIĄZANIA POZABILANsOWe
31.12.2014

Wartości stóp odzysku (RR)
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)

WZROsT O 10 PUNKTóW PROceNTOWych

sPADeK O 10 PUNKTóW PROceNTOWych

109 041
-52 525

-109 246
52 860

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2015 153

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Utrata wartości aktywów trwałych
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny aktywów pod względem istnienia przesłanek wskazujących na utratę ich wartości. W przypadku istnienia takiej
przesłanki, Grupa dokonuje formalnego oszacowania wartości odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego
wartość odzyskiwalną, uznaje się utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwanej. Wartość możliwa do
odzyskania jest jedną z dwóch następujących wartości w zależności od tego, która z nich jest wyższa: wartość godziwa danego składnika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki pieniężne, pomniejszona o koszty zbycia lub wartość użytkowa ustalana dla poszczególnych składników aktywów.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
lub przyjęcia
ikon w menu
Oszacowanie wartości użytkowej składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne)
wymaga
założeń dotyczących
między innymi przyszłych przepływów pieniężnych, które Grupa może uzyskać z tytułu danego składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne), ewentualnych zmian kwot lub terminów wystąpienia tych przepływów pieniężnych oraz innych czynników jak na przykład brak
płynności. Przyjęcie odmiennych założeń dotyczących wyceny mogłoby mieć wpływ na wartość bilansową niektórych składników aktywów trwałych.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Nawigacja

Wycena instrumentów pochodnych oraz nie kwotowanych papierów dłużnych dostępnych do sprzedaży
Wartość godziwą nieopcyjnych instrumentów pochodnych oraz papierów dłużnych dostępnych do sprzedaży
nie kwotowanych
na aktywnym
wyznacza
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację) rynku zaznacz
się stosując modele wyceny bazujące na zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Opcje wyceniane są przy użyciu modeli wyceny opcji. Zmienne używane do wyceny obejmują w miarę możliwości dane pochodzące z możliwych do obserwacji rynków. Grupa przyjmuje również założenia dotyczące ryzyka kreabymieć
wyjść
z opcji
na pełnym
ekranie użyjZałożenia
klawisza ESCAPE
dytowego kontrahenta, które wpływają na wycenę instrumentów. Zmiana tych założeń mogłaby
wpływ
na wyświetlania
wycenę instrumentów
finansowych.
przyjęte do wyceny do wartości godziwej zostały szczegółowo opisane w nocie 6.7 „Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych”.

Rezerwy na programy określonych świadczeń
Główne założenia aktuarialne, przyjęte do szacowania rezerw na programy określonych świadczeń, jak również analiza wrażliwości zostały przedstawione
w Nocie 45.

Wartość firmy
Grupa dokonuje testu na utratę wartości firmy w okresach rocznych lub częściej jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości.
Ocena, czy wartość firmy ulega obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej wszystkich ośrodków wypracowujących środki pieniężne, których
dotyczy dana wartość firmy. Główne założenia przyjęte do testu na utratę wartości firmy zostały przedstawione w Nocie 35.

5.5 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
• Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy, w tym Oddziału Banku w Paryżu wycenia się w walucie funkcjonalnej, tj. walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
prezentowane jest w złotych polskich. Złoty jest walutą funkcjonalną i prezentacyjną jednostki dominującej. Grupa jako kurs zamknięcia przyjmuje
kurs średni Narodowego Banku Polskiego („NBP”) obowiązujący na dzień bilansowy.
• Transakcje i salda
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe
z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku
zysków i strat.
• Różnice kursowe z tytułu pozycji niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez rachunek zysków i strat, ujmuje się łącznie ze zmianami wartości godziwej w rachunku zysków i strat.
Różnice kursowe z tytułu pozycji niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, uwzględnia się w kapitale z aktualizacji wyceny.
• Spółki wchodzące w skład Grupy
Przy konsolidacji aktywa i pasywa jednostek zagranicznych są przeliczane na walutę polską, tj. walutę prezentacji według kursu zamknięcia obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty w rachunku zysków i strat przelicza się według kursów średnich okresu obrotowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wahania kursów są bardzo znaczące i kurs średni nie jest akceptowalnym przybliżeniem kursu z dnia transakcji. W takiej sytuacji przychody
i koszty są przeliczane w oparciu o kurs z dnia transakcji.
W grudniu 2015 r. Bank dokonał likwidacji Oddziału w Paryżu.
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Dane Oddziału Banku w Paryżu ujęte w sprawozdaniu finansowym zostały przeliczone na złoty z waluty funkcjonalnej tej jednostki przy zastosowaniu
następujących kursów:
• do przeliczenia pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku zastosowano średnie kursy ogłoszone przez NBP odpowiednio na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wyniosły

Nawigacja

31.12.2015

31.12.2014

–

4,2623

1 zł za 1 EUR

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 listopada 2015 roku oraz za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku zastosowano średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
odpowiednio w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 listopada 2015 roku oraz w okresiepowiększ
od 1 stycznia
2014 roku do 31dopasuj
grudnia do
2014
roku, ekranu
/ pomniejsz
rozmiaru
które wyniosły

1 zł za 1 EUR

2015

2014

4,1778

4,1893

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych ujmuje się jako odrębny składnik kapitału własnego.
Wartość firmy powstająca w wyniku nabycia jednostki działającej za granicą oraz jakiekolwiek korekty wartości bilansowej aktywów i pasywów do wartości godziwej, powstałe w wyniku nabycia jednostki działającej za granicą traktuje się jako aktywa i pasywa jednostki działającej za granicą tj. wyraża się
je w walucie funkcjonalnej jednostki działającej za granicą i przelicza po kursie zamknięcia, jak opisano wyżej.

5.6 Ustalanie wyniku finansowego
Przychody i koszty z tytułu odsetek
Jednostki Grupy w rachunku zysków i strat ujawniają wszystkie przychody i koszty odsetkowe dotyczące instrumentów finansowych, wycenianych
według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej oraz papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży
i aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy.
Efektywna stopa jest stopą, która dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy oraz 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.
Wyliczenie efektywnej stopy obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy prowizje, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie
i dyskonta stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu odsetek obejmują odsetki oraz prowizje otrzymane lub należne z tytułu kredytów, lokat międzybankowych i papierów
wartościowych utrzymywanych do terminu wymagalności ujęte w kalkulacji efektywnej stopy procentowej, papierów wartościowych dostępnych do
sprzedaży i wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających.
W momencie rozpoznania utraty wartości instrumentu finansowego wycenianego według zamortyzowanego kosztu oraz aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży, przychody odsetkowe ujmowane są dalej w rachunku zysków i strat, lecz liczone są od nowo ustalonej wartości bilansowej
instrumentu finansowego (od nowej niższej wartości instrumentu, to jest wartości pomniejszonej o odpis aktualizujący wartość). Do wyliczenia
przychodów odsetkowych od nowo ustalonej wartości instrumentu stosowana jest stopa procentowa, według której zdyskontowane zostały przyszłe
przepływy pieniężne dla celów wyceny utraty wartości.
Koszty okresu sprawozdawczego dotyczące zobowiązań z tytułu odsetek od rachunków klientów oraz zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów
wartościowych ujmowane są w rachunku zysków i strat również z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
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Przychody i koszty z tytułu prowizji
Przychody z tytułu opłat i prowizji powstają w wyniku świadczenia usług finansowych oferowanych przez Grupę. Przychody i koszty z tytułu prowizji są
rozliczane według następujących metod:
• opłaty i prowizje bezpośrednio związane z powstaniem aktywów finansowych lub zobowiązań (zarówno przychody jak i koszty) są rozliczane
z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej oraz ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji przychodów lub kosztów odsetkowych i zostały
opisane powyżej,
aby przeszukiwać
zawartość
• opłaty i prowizje dotyczące kredytów i pożyczek o nieustalonych terminach płatności rat i nieustalonych zmianach
oprocentowania,
np.dokumentu
kredytów użyj klawiszy
w rachunku bieżącym i kredytów z tytułu kart kredytowych są rozliczane w czasie metodą liniową przez okres
życialubproduktu,
którego dotyczą,
strzałek
ikon w menu
• pozostałe opłaty i prowizje związane z usługami finansowymi oferowanymi przez Grupę (wykonanie operacji bankowych na rachunkach, operacje z tytułu
obsługi kart płatniczych, działalność maklerska, factoringowa oraz akwizycja) są rozpoznawane w rachunku zysków i strat w momencie wykonania usługi.

Nawigacja

Przychody i koszty z tytułu bancassurance

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Grupa dokonuje podziału należnego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami kredytowymi na
odrębne elementy, tj. dzieląc należne wynagrodzenie w proporcji, odpowiednio, wartości godziwejprzesuń
instrumentu
finansowego
orazspację)
wartości godziwej
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz
usługi pośrednictwa, w stosunku do sumy tych wartości. Ustalając wartość godziwą poszczególnych elementów wynagrodzenia Grupa opiera się w jak
największym stopniu na danych rynkowych.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Poszczególne elementy wynagrodzenia Grupy za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami kredytowymi są ujmowane w rachunku zysków i strat według następujących zasad:
• wynagrodzenie z tytułu instrumentu finansowego – jako element efektywnej stopy procentowej, stanowiąc część przychodów z tytułu odsetek,
• wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi pośrednictwa – jednorazowo w momencie sprzedaży produktu ubezpieczeniowego, stanowiąc część przychodów z tytułu prowizji.
Dodatkowo Grupa dokonuje szacunku części wynagrodzenia, która będzie zwracana w okresach po sprzedaży produktu ubezpieczeniowego (np. z tytułu
rezygnacji przez Klienta z ubezpieczenia, wcześniejszej spłaty kredytu). Szacunek rezerwy na zwroty oparty jest na analizie historycznych informacji
o rzeczywistych zwrotach w przeszłości oraz przewidywaniach, co do trendu zwrotów w przyszłości.
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku Grupa ujmowała jako przychód rozpoznawany jednorazowo 12% uzyskanych przychodów
z działalności bancassurance związanej z kredytami gotówkowymi oraz 30% przychodów z działalności bancassurance związanej z kredytami hipotecznymi. Pozostała część przychodów z działalności bancassurance rozliczana jest w czasie jako element efektywnej stopy procentowej przez okres życia
odpowiednich kredytów.

Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu obejmuje:
• Wynik z pozycji wymiany
Wynik z pozycji wymiany ustalany jest biorąc pod uwagę dodatnie i ujemne różnice kursowe, zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane, wynikające
z codziennej wyceny aktywów i pasywów walutowych po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP
i wpływające na przychody lub koszty z pozycji wymiany.
Ponadto, wynik z pozycji wymiany zawiera marże uzyskane na transakcjach walutowych z klientami Grupy oraz ujmuje punkty swapowe z transakcji
pochodnych, które Grupa zawiera w celu zapewnienia płynności w obcych walutach.
Do wyniku z pozycji wymiany zalicza się różnice kursowe z wyceny inwestycji netto w podmiotach zagranicznych w momencie zbycia tej inwestycji. Do
momentu zbycia różnice kursowe z wyceny aktywów netto w podmiocie zagranicznym ujmowane są w pozycji „Pozostałe kapitały”.
• Wynik na instrumentach pochodnych oraz papierach wartościowych przeznaczonych do obrotu.
Wynik ten zawiera zyski i straty powstałe ze zbycia oraz zmian wartości godziwej aktywów i zobowiązań przeznaczonych do obrotu.
Wynik z tytułu naliczenia odsetek oraz rozliczenia dyskonta bądź premii od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu rozpoznawany jest jako wynik odsetkowy.

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Wynik ten zawiera zyski i straty powstałe ze zbycia oraz zmian wartości godziwej aktywów i zobowiązań wyznaczonych jako wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy.
Wynik z tytułu naliczenia odsetek oraz rozliczenia dyskonta bądź premii od dłużnych papierów wartościowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy rozpoznawany jest jako wynik odsetkowy.
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań, przychody z leasingu operacyjnego, odzyskane koszty
windykacji, zwroty, nadpłaty, przychody uboczne oraz rozwiązane odpisy z tytułu utraty wartości należności spornych. Natomiast na pozostałe koszty
operacyjne składają się głównie koszty reklamacji klientów, zapłacone odszkodowania, koszty uboczne oraz koszty odpisów z tytułu utraty wartości
należności spornych.

Nawigacja

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy

lub ikon w menu
5.7 Wycena aktywów i zobowiązań finansowych, pochodnestrzałek
instrumenty
finansowe

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe kwalifikowane są do następujących kategorii:

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

• Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
oraz aktywa
wyznaczone
drukuj
przesuń
(klawiszfinansowe
H, przytrzymaj
spację) w momencie
zaznaczpoczątkowego
ujęcia jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się: dłużne i kapitałowe papiery wartościowe, pożyczki i należności, które nabyto lub
aby wyjść
z opcji
wyświetlania
pełnym ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
zaliczono do tej kategorii z zamiarem sprzedaży w krótkim terminie. Do tej kategorii
Grupa
kwalifikuje
takżena
instrumenty
pochodne
(nie będące
instrumentami zabezpieczającymi).
Do aktywów finansowych wyznaczonych w momencie początkowego ujęcia jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek
zysków i strat kwalifikuje się dłużne papiery wartościowe, które zostały wyznaczone przez Grupę w celu eliminacji bądź znaczącego zmniejszenia
niespójności w zakresie wyceny i ujmowania pomiędzy dłużnymi papierami wartościowymi a instrumentami pochodnymi ekonomicznie zabezpieczającymi ryzyko stopy procentowej tych papierów. W przeciwnym przypadku papiery te zostałyby zakwalifikowane do portfela aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży, a efekt wyceny ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny, a wycena instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających te papiery zostałaby odniesiona do rachunku zysków i strat.
• Utrzymywane do terminu wymagalności
Są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie
wymagalności, względem których jednostka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, inne niż:
a) wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
b) wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do sprzedaży, oraz
c) spełniające definicję pożyczek i należności.
Aktywa finansowe zaliczone do tej kategorii wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Rozliczenie
zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej jest ujmowane w przychodach odsetkowych.
• Pożyczki i należności
Pożyczki i należności są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami,
które nie są kwotowane na aktywnym rynku, inne niż:
a) aktywa finansowe, które jednostka zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie, które kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu i te,
które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez jednostkę jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
b) aktywa finansowe wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży, lub
c) aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi
kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży.
Do tej kategorii zaliczane są dłużne papiery wartościowe zakupione od emitenta, dla których nie istnieje aktywny rynek, kredyty, pożyczki, należności
z tytułu transakcji reverse repo i inne należności nabyte i udzielone. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.
• Dostępne do sprzedaży
Są to aktywa finansowe, dla których okres utrzymywania nie jest określony. W skład portfela wchodzą: dłużne i kapitałowe papiery wartościowe oraz
pożyczki i należności nieuwzględnione w pozostałych kategoriach. Odsetki od aktywów dostępnych do sprzedaży nalicza się przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej, a zyski i straty z tytułu zmiany wartości godziwej w stosunku do zamortyzowanego kosztu odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozycja dotycząca kapitału z aktualizacji wyceny podlega rozliczeniu do rachunku
zysków i strat w momencie sprzedaży aktywa bądź wystąpienia utraty jego wartości. W przypadku wystąpienia utraty wartości wskazanego aktywa,
wcześniej ujęte zwyżki z przeszacowania do wartości godziwej pomniejszają „Kapitał z aktualizacji wyceny”. Jeżeli kwota uprzednio ujętych zwyżek
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jest niewystarczająca na pokrycie utraty wartości, różnicę odnosi się do rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik odpisów z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe”.

Nawigacja

Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych są wykazywane w rachunku zysków i strat w momencie ustanowienia prawa jednostki do otrzymania
płatności.
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
Standaryzowane transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych wyznaczonych jako aktywa wycenianeaby
do wartości
godziwej
przez rachunek
zy-użyj klawiszy
strzałek
lub ikon wi menu
sków i strat, przeznaczonych do obrotu (z wyłączeniem instrumentów pochodnych), utrzymywanych do terminu
wymagalności
dostępnych do sprzedaży
Grupa ujmuje i wyłącza z ksiąg na dzień rozliczenia transakcji, tj. dzień otrzymania lub dostarczenia składnika aktywów.
Zmiany wartości godziwej składnika aktywów w okresie pomiędzy datą zawarcia i datą rozliczenia transakcji ujmowane są analogicznie jak dla posiadapowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
nego składnika aktywów.
Kredyty i pożyczki wykazywane są w momencie wypłaty gotówki na rzecz kredytobiorcy.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Pochodne instrumenty finansowe są zawsze ujmowane lub wyłączane z ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Reklasyfikacja aktywów finansowych
Składnik aktywów finansowych sklasyfikowany jako dostępny do sprzedaży, który odpowiada definicji pożyczek i należności, Grupa może przekwalifikować z kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do kategorii pożyczek i należności, w przypadku gdy Grupa ma zamiar i możliwość
utrzymać dany składnik aktywów finansowych w dającej się przewidzieć przyszłości lub do terminu jego wymagalności.
W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z określonym terminem wymagalności, uprzednie zyski i straty związane z takim
składnikiem, które zostały ujęte w innych całkowitych dochodach amortyzuje się i ujmuje w rachunku zysków i strat przez okres pozostały do terminu
wymagalności, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Wszelkie różnice pomiędzy nowym zamortyzowanym kosztem i kwotą umorzeniową
amortyzuje się przez pozostały okres do terminu wymagalności składnika aktywów przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, podobnie
do amortyzacji premii lub dyskonta.
Ponadto Grupa dopuszcza reklasyfikację składnika aktywów finansowych zakwalifikowanego do grupy aktywów finansowych wycenianych do wartości
godziwej przez wynik finansowy, w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, tj. zdarzeń, których prawdopodobieństwo wystąpienia w najbliższej
przyszłości jest znikome.
Składnik aktywów finansowych jest reklasyfikowany według jego wartości godziwej w dniu reklasyfikacji. Zyski lub straty, które zostały ujęte w rachunku
zysków i strat do momentu reklasyfikacji, nie podlegają odwróceniu. Wartość godziwą składnika aktywów finansowych w dniu reklasyfikacji uznaje się
odpowiednio za jego nowy koszt lub nowy zamortyzowany koszt.

Utrata wartości aktywów finansowych

Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu – kredyty i należności
Na każdy dzień bilansowy Grupa przeprowadza ocenę utraty wartości kredytów, aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności i wycenianych w zamortyzowanym koszcie (zwanych „ekspozycjami kredytowymi”), poprzez analizę obiektywnych przesłanek utraty wartości. W procesie oceny
utraty wartości Grupa uwzględnia wszystkie ekspozycje kredytowe, niezależnie od poziomu ryzyka poszczególnych ekspozycji kredytowych lub grup
ekspozycji kredytowych.
Grupa dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na ekspozycje indywidualnie znaczące i ekspozycje nieznaczące indywidulanie.
Grupa w odniesieniu do ekspozycji ocenianych indywidualnie stosuje następujący katalog przesłanek utraty wartości:
• opóźnienie w spłacie równe lub większe niż 90 dni w odniesieniu do kapitału, odsetek lub prowizji kredytowych i większe niż 2 dni robocze w odniesieniu do ekspozycji kredytowych wobec banków lub w przypadku należności od banków z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu,
• znaczące trudności finansowe dłużnika (w tym utrata pracy lub inne zdarzenie mogące wpłynąć na zdolność spłaty zadłużenia w przypadku osób fizycznych). Znaczące trudności finansowe podmiotu gospodarczego oznaczają sytuację ekonomiczno-finansową, która stanowi zagrożenie terminowej
spłaty zobowiązań wobec Grupy, a zwłaszcza gdy ponoszone straty na działalności naruszają kapitały własne w 50%, z wyłączeniem projektów, które
zakładają występowanie straty lub gdzie występuje zewnętrzne wsparcie finansowe (w formie np. dopłat do kapitału, udzielenia pożyczki, poręczenia/
gwarancji przez podmiot powiązany lub inną osobę trzecią, konwersji pożyczki, emisji akcji lub obligacji),
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• restrukturyzacja, jeżeli polega na przyznaniu ze względów ekonomicznych lub prawnych wynikających z trudności finansowych klienta udogodnienia,
którego w innym przypadku Grupa by nie udzieliła. Udogodnienia, o których mowa w definicji, w konsekwencji prowadzą do uszczuplenia należności
Grupy i w szczególności mogą polegać na: obniżeniu oprocentowania wierzytelności, zaniechaniu naliczania oprocentowania w określonym czasie od
całości lub części wierzytelności, na umorzeniu części lub całości wierzytelności, w tym odsetek lub kapitału,
• obniżenie przez uznaną i powszechnie akceptowaną zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej (agencję ratingową) ratingu klienta,
ratingu kraju – siedziby klienta, ratingu jakichkolwiek papierów dłużnych emitowanych przez klienta o co najmniej 4 klasy w skali włączając modyfikaabywartości,
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
tory, w ciągu roku. Spadek ratingu kredytowego jednostki nie jest sam w sobie dowodem utraty
jednakże
może być
potwierdzeniem
utraty
strzałek lub ikon w menu
wartości, jeśli jest analizowany wraz z innymi dostępnymi informacjami,
• znaczące pogorszenie wyników analizy ratingowej lub scoringowej. Znaczące pogorszenie wyników analizy ratingowej oznacza spadek ratingu
o 4 stopnie w skali i równoczesne przejście do grupy zagrożone w oparciu tylko o kryterium ratingu, z wyłączeniem sytuacji pogorszenia ratingu wynikających z sezonowości działalności i z wyłączeniem wpływu klasyfikacji do wewnętrznych klas ryzyka w systemie wspierającym proces monitorowapowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
nia (Risk Management Tool – RMT) na rating. Spadek ratingu kredytowego klienta nie jest sam w sobie dowodem utraty wartości, jednakże może być
potwierdzeniem utraty wartości, jeśli jest analizowany wraz z innymi dostępnymi informacjami,
• Grupa złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub powzięła wiadomość
o prowadzeniu
egzekucjispację)
wobec dłużnika,
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz
• ekspozycja kredytowa jest kwestionowana przez dłużnika np. poprzez wszczęcie postępowania sądowego,
• wierzytelność stała się wymagalna w całości w wyniku wypowiedzenia umowy kredytowej,
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
• został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub wniosek o wszczęcie
postępowania
naprawczego,
• zanik aktywnego rynku na daną bilansową ekspozycję kredytową ze względu na trudności finansowe. Przesłanka ta może dotyczyć np. ekspozycji
w instrumenty finansowe notowane na giełdach, gdy z uwagi na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej emitenta (ewentualne bankructwo), płynność obrotu tymi aktywami jest na tyle niska, że wiarygodne ustalenie ceny aktywów nie jest możliwe,
• został ustanowiony zarząd komisaryczny lub dłużnik zawiesił działalność,
• nieznane miejsce pobytu i nieujawniony majątek dłużnika.

Nawigacja

Grupa w odniesieniu do ekspozycji ocenianych grupowo stosuje następujący katalog przesłanek utraty wartości:
• przeterminowanie ekspozycji kredytowej klienta na datę bilansową w odniesieniu do kapitału, odsetek lub prowizji kredytowych równe lub większe niż
90 dni,
• znaczące trudności finansowe dłużnika detalicznego, w tym utrata pracy lub inne zdarzenie mogące wpłynąć na zdolność spłaty zadłużenia,
• nieznane miejsce pobytu i nieujawniony majątek dłużnika detalicznego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Grupa kwalifikuje ekspozycję jako przeterminowaną (past due) w przypadku, gdy kredytobiorca nie dokonał płatności dotyczącej kapitału i/lub odsetek
w umownym terminie wymagalności. Grupa prezentuje całą ekspozycję jako przeterminowaną, bez względu na fakt, czy opóźnienie płatności dotyczy
całej ekspozycji, czy tylko jej części (raty). Długość okresu przeterminowania dla należności spłacanych w ratach należy przyjąć, jako okres od daty
zapadalności najwcześniejszej raty, w przypadku której nastąpiło opóźnienie spłaty.
Grupa, w przypadku identyfikacji przesłanki lub przesłanek utraty wartości dla co najmniej jednej ekspozycji wobec danego kredytobiorcy, poddaje ocenie
utraty wartości wszystkie ekspozycje kredytowe wobec tego kredytobiorcy.
Dla wszystkich ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość Grupa wyznacza wartość odpisu aktualizującego jako różnicę pomiędzy wartością
bilansową ekspozycji kredytowej a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej
stopy procentowej z momentu rozpoznania utraty wartości. Wartość bilansowa ekspozycji kredytowej obniżana jest poprzez zastosowanie konta odpisu
aktualizującego. Kwota straty z tytułu utraty wartości ujmowana jest w rachunku zysków i strat. Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości
zmniejszy się, to uprzednio ujęta strata z tytułu utraty wartości jest odwracana poprzez odpowiednie skorygowanie konta odpisu aktualizującego. Kwota
dokonanego odwrócenia wykazywana jest w rachunku zysków i strat.
Dla wszystkich ekspozycji indywidualnie znaczących, które na datę bilansową utraciły wartość Grupa wyznacza wartość odpisu aktualizującego (straty
z tytułu utraty wartości) w ramach oceny indywidualnej. Ocena indywidualna przeprowadzana jest przez pracowników Grupy i polega na indywidualnej
weryfikacji wystąpienia utraty wartości ekspozycji kredytowych oraz prognozie przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z przejęcia zabezpieczeń, pomniejszonych o koszty przejęcia i sprzedaży lub z innych źródeł spłat. Grupa przeprowadza regularne przeglądy mające na celu porównanie
oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych i wykorzystanych do wyznaczenia indywidualnych odpisów aktualizujących z rzeczywistymi zrealizowanymi przepływami pieniężnymi.
Dla wszystkich ekspozycji nieznaczących indywidualnie, które na datę bilansową utraciły wartość Grupa wyznacza wartość odpisu aktualizującego (straty
z tytułu utraty wartości) w ramach oceny grupowej. Każda ekspozycja oceniana grupowo przypisywana jest do jednej z grup o podobnej charakterystyce
ryzyka na podstawie rodzaju kredytobiorcy, rodzaju produktu kredytowego, okresu opóźnienia w spłacie lub innych istotnych czynników wpływających

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2015 159

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

na zdolność dłużnika do spłaty całości zobowiązania zgodnie z warunkami umowy (na przykład wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem
kredytu hipotecznego). Przyszłe przepływy pieniężne szacowane są na podstawie danych historycznych o przepływach pieniężnych i ponoszonych
stratach dla ekspozycji o podobnych charakterystykach ryzyka kredytowego do charakterystyki ekspozycji, które znajdują się w poszczególnych grupach.
Wykorzystywane dane historyczne w przypadkach, dla których jest to konieczne, są odpowiednio korygowane na podstawie najaktualniejszych danych
w celu wyeliminowania czynników wpływających w przeszłości na dane historyczne i niewystępujących obecnie. Grupa przeprowadza regularne przeglądy stosowanych wartości stóp odzysku (RR) oraz metodologii i założeń przyjętych do szacowania przyszłych przepływów pieniężnych dla poszczególnych
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
grup ekspozycji kredytowych.
strzałek lub ikon w menu
Dla wszystkich ekspozycji kredytowych, dla których Grupa nie zidentyfikowała utraty wartości tworzony jest odpis na straty poniesione w wyniku zaistniałych ale jeszcze niezaraportowanych zdarzeń (zwany „odpisem IBNR”). W ramach oceny IBNR Grupa szacuje stratę wynikającą ze zdarzeń, które na
datę bilansową nie zostały jeszcze zaraportowane i nie zidentyfikowano przesłanek utraty wartości, ale zdarzenia miały miejsce przed datą bilansową
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
i strata została poniesiona. Podczas szacunku odpisu IBNR zakłada się, że istnieje kilkumiesięczny okres od daty zaistnienia obiektywnej przesłanki utraty
wartości do daty jej zaraportowania, zwany okresem identyfikacji straty (LIP). Wartości parametru LIP Grupa szacuje na podstawie analiz statystycznych
wykorzystujących dane historyczne. Grupa stosuje różne okresy identyfikacji straty dla różnych grup
ekspozycji
kredytowych
biorąc
pod uwagę zaznacz
w szczedrukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
gólności segment klienta, rodzaj produktu i sposób zabezpieczenia ekspozycji. Aktualizacja wartości parametrów LIP dokonywana jest przynajmniej raz
na rok.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Nawigacja

Wartość odpisu IBNR wyznaczana jest jako iloczyn prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w okresie identyfikacji straty (PD_LIP) i straty
z tytułu utraty wartości, szacowanej analogicznie jak odpis grupowy dla wartości ekspozycji na moment niewykonania zobowiązania (EAD). Grupa szacuje
wartości parametru EAD na podstawie danych historycznych.
Grupa szacuje wartości parametru PD_LIP wykorzystując wartości PD wyznaczone przez modele bazylejskie i wykonując odpowiednią transformację
uwzględniającą skrócenie okresu identyfikacji straty do przyjętych długości LIP i korektę Point-in-Time. W ramach transformacji Grupa przeprowadza raz
na miesiąc kalibrację wartości parametru PD do najbardziej aktualnych zrealizowanych wartości PD_LIP. Tak oszacowane wartości PD_LIP jak najlepiej
odzwierciedlają aktualne warunki ekonomiczne a model stosowany do ich wyznaczania jest typu „Point-In-Time”.
Grupa przeprowadza regularne przeglądy wartości parametrów LIP, PD_LIP, EAD i RR stosowanych do wyznaczania odpisów IBNR oraz metodologii
i założeń przyjętych do szacowania tych parametrów dla poszczególnych grup ekspozycji kredytowych.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Dla aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, dla których występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości
skumulowane straty ujęte dotychczas bezpośrednio w kapitale własnym wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. Kwota
skumulowanych strat, która zostaje wyksięgowana z innych całkowitych dochodów i ujęta w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy kosztem
nabycia (pomniejszonym o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i bieżącą wartością godziwą. 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.
Jeśli występują obiektywne przesłanki, 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.

Zobowiązania pozabilansowe
Rezerwa z tytułu zobowiązań pozabilansowych wyznaczana jest jako różnica pomiędzy oczekiwaną wartością ekspozycji bilansowej, która powstanie
z udzielonego zobowiązania pozabilansowego a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z ekspozycji bilansowej
powstałej z udzielonego zobowiązania na datę identyfikacji utraty wartości. Grupa do wyznaczania oczekiwanej wartości ekspozycji bilansowej, która
powstanie z udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wykorzystuje współczynnik konwersji kredytowej (CCF), którego wartości szacowane są na
podstawie danych historycznych.
Grupa przeprowadza regularne przeglądy wartości parametrów CCF stosowanych do wyznaczania odpisów na zobowiązania pozabilansowe oraz metodologii i założeń przyjętych do szacowania tych parametrów dla poszczególnych grup ekspozycji kredytowych.
Grupa szacuje przyszłe przepływy pieniężne w ramach oceny indywidualnej albo oceny grupowej w zależności od klasyfikacji poszczególnych zobowiązań
pozabilansowych do ekspozycji indywidualnie znaczących albo ekspozycji nieznaczących indywidualnie.
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Umowy sprzedaży i odkupu
Transakcje repo i reverse-repo oraz transakcje sell-buy back i buy-sell back są operacjami sprzedaży lub kupna papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu lub odsprzedaży w umownym terminie i po określonej cenie.

Nawigacja

Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo oraz sell-buy back) na moment zawarcia ujmuje się w zobowiązaniach wobec innych banków lub zobowiązaniach wobec klientów z tytułu depozytów, w zależności od kontrahenta transakcji. Zakupione papiery
aby przeszukiwać
dokumentu
klawiszy
wartościowe z przyrzeczeniem odsprzedaży (reverse-repo oraz buy-sell back) ujmuje się jako należności
od bankówzawartość
lub kredyty
i pożyczkiużyj
udzielone
strzałek lub ikon w menu
klientom, w zależności od kontrahenta transakcji.
Różnica między ceną sprzedaży i odkupu jest traktowana odpowiednio jako koszty/przychody odsetkowe i rozliczana jest w czasie trwania umowy
z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń
Grupa zawiera operacje na pochodnych instrumentach finansowych: transakcje dotyczące
walut
(typu H,
spot,
forward, spację)
swap walutowy,
opcje walutowe,
drukuj
przesuń
(klawisz
przytrzymaj
zaznacz
CIRS), transakcje na stopę procentową (FRA, IRS, CAP), transakcje pochodne bazujące na kursach papierów wartościowych, wartości indeksów akcji i towarów. Pochodne instrumenty finansowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej w dniu zawarcia transakcji, a następnie wyceniane do wartości
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
klawisza
ESCAPE
godziwej na każdy dzień bilansowy. Wartość godziwą ustala się w oparciu o notowania
instrumentów
na aktywnych
rynkach
oraz użyj
w oparciu
o techniki
wyceny, w tym modele bazujące na zdyskontowanych przepływach pieniężnych oraz modele wyceny opcji, w zależności od tego, który ze sposobów
wyceny jest właściwy.
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych prezentowana jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Aktywa z tytułu
pochodnych instrumentów finansowych przeznaczone do obrotu” lub „Instrumenty zabezpieczające” po stronie aktywów, a ujemna – w pozycji
„Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych przeznaczone do obrotu” lub „Instrumenty zabezpieczające” po stronie pasywów.
W przypadku nabycia instrumentu finansowego, którego składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, a całość lub część przepływów
pieniężnych związanych z takim instrumentem finansowym zmienia się w sposób podobny do tego, jaki wbudowany instrument pochodny
powodowałby samodzielnie, wbudowany instrument pochodny wykazuje się odrębnie od umowy zasadniczej. Następuje to wtedy, gdy spełnione są
łącznie następujące warunki:
• instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy, których skutki przeszacowania są
odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,
• charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej
wynikającymi,
• odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu
pochodnego,
• możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego.
W przypadku umów nie będących instrumentami finansowymi, których składnikiem jest instrument spełniający powyższe warunki, wycenę wbudowanego instrumentu pochodnego zalicza się odpowiednio do aktywów lub zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych w korespondencji
z rachunkiem zysków i strat zgodnie z zasadami wyceny instrumentów pochodnych.
Sposób ujmowania zmian wartości godziwej zależy od tego czy dany instrument pochodny jest zaliczony do portfela przeznaczonego do obrotu lub czy
dany instrument jest wyznaczony jako instrument zabezpieczający.
Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do portfela przeznaczonego do obrotu odnoszone są
do rachunku zysków i strat.
Grupa wyznacza niektóre instrumenty pochodne jako pozycje zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń. Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hegde) oraz przepływów pieniężnych (cash flow hedge), pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w MSR 39
„Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”.

Zasady rachunkowości dla zabezpieczenia wartości godziwej (fair value hedge)
Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycje zabezpieczane odnoszone są – w części wynikającej
z zabezpieczanego ryzyka – do rachunku zysków i strat. W pozostałej części zmiany wyceny bilansowej księgowane są zgodnie z ogólnymi zasadami dla
danej klasy instrumentów finansowych.
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycja zabezpieczająca w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej są w całości księgowane w rachunku zysków i strat w tej samej pozycji, w której są prezentowane wyniki zmiany wartości
pozycji zabezpieczanej.

Nawigacja

Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających odsetkowe pozycje zabezpieczane prezentowany jest w marży odsetkowej.
przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
Grupa zaprzestaje stosowania rachunkowości zabezpieczeń, jeśli instrument zabezpieczający wygasa, zostajeaby
sprzedany,
rozwiązany
lub wykonany
strzałek lub
ikon w menu nie uważa się
(zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności danego instrumentu
zabezpieczającego
za wygaśnięcie lub rozwiązanie, jeśli takie zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej strategii zabezpieczania przyjętej przez
jednostkę), zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń albo Grupa unieważnia powiązanie zabezpieczające.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Korekta z tytułu zabezpieczanego ryzyka na odsetkowej pozycji zabezpieczanej jest amortyzowana do rachunku zysków i strat nie później niż w momencie zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

Zasady rachunkowości dla zabezpieczenia przepływów pieniężnych (cash flow hedge)

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
odnoszone są:
• bezpośrednio do pozycji „kapitał z aktualizacji wyceny” w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie,
• do pozycji rachunku zysków i strat „Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu”, w części stanowiącej nieefektywną część
zabezpieczenia.
Kwoty ujęte w „kapitale z aktualizacji wyceny” przenoszone są do rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym zabezpieczana pozycja ma wpływ na
rachunek zysków i strat i są prezentowane w tych samych liniach, co poszczególne komponenty wyceny pozycji zabezpieczanej, tj. wynik odsetkowy na
instrumentach pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest prezentowany w marży odsetkowej, a wynik
z tytułu rewaluacji walutowej jest prezentowany w wyniku z pozycji wymiany.
Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, gdy instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany bądź gdy unieważnia
powiązania zabezpieczające. W takim przypadku łączne zyski lub straty na instrumencie zabezpieczającym, początkowo ujęte w „kapitale z aktualizacji
wyceny”, jeżeli zabezpieczenie było skuteczne, nadal są wykazywane w kapitale, aż do zajścia prognozowanej transakcji i ujęcia jej w rachunku zysków
i strat.
Jeżeli zawarcie prognozowanej transakcji nie jest uznawane za prawdopodobne, łączne zyski lub straty ujęte w „kapitale z aktualizacji wyceny” przenoszone są do rachunku zysków i strat danego okresu.

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe Grupa kwalifikuje do następujących kategorii:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wykazywane w wartości godziwej,
• zobowiązania finansowe nie przeznaczone do obrotu wykazywane w kwotach wymagających zapłaty, wycenianych według zamortyzowanego kosztu
z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Do zobowiązań finansowych nie przeznaczonych do obrotu zaliczane są zobowiązania wobec banków i klientów, zaciągnięte przez Grupę pożyczki oraz
wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe.

Wyłączanie składników aktywów i zobowiązań finansowych z bilansu
Składnik aktywów finansowych jest wyłączany ze sprawozdania z sytuacji finansowej w momencie, gdy wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych lub w momencie, gdy Grupa przenosi umowne prawa do otrzymania przepływów pieniężnych ze składnika
aktywów finansowych w transakcji, w której Grupa przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści związane ze składnikiem aktywów finansowych.
Grupa wyłącza należności z tytułu kredytu/pożyczki lub jej części z bilansu, gdy dokona sprzedaży. Dodatkowo Grupa spisuje należności w ciężar rezerw,
gdy nie oczekuje dalszych przepływów dla danej należności z tytułu kredytu/pożyczki a także, gdy dokona bezwarunkowego umorzenia wierzytelności.
W takim przypadku wiąże się to również z udokumentowaniem nieściągalności zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w tym obszarze.
Grupa wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik zobowiązań finansowych lub jego część w przypadku, gdy zobowiązanie wygasło. Zobowiązanie wygasa,
gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł termin jego dochodzenia.
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5.8 Wycena pozostałych pozycji skonsolidowanego bilansu
Wartości niematerialne

Nawigacja

Wartość firmy

Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej,
stowarzyszonej lub współkontrolowanej. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie
abyoszacowanie
przeszukiwaćodzyskiwalnej
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Utrata wartości ustalana jest poprzez
wartości ośrodka
strzałek lubwartość
ikon w menu
wypracowującego środki pieniężne, którego dotyczy dana wartość firmy. W przypadku, gdy odzyskiwalna
ośrodka wypracowującego środki
pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, tworzony jest odpis z tytułu utraty wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata
wartości nie podlega późniejszej korekcie.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia spółek zależnych ujmuje się w ramach wartości niematerialnych, a wartość firmy powstała w wyniku nabycia
spółek stowarzyszonych lub współkontrolowanych ujmuje się w ramach pozycji „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

Inne wartości niematerialne

Wartości niematerialne są kontrolowanymi przez Grupę zasobami majątkowymi nie mającymi formy fizycznej, identyfikowalnymi i powodującymi w przyz opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
szłości wpływ korzyści ekonomicznych dla Grupy, powiązanych bezpośrednio z aby
tymiwyjść
aktywami.
Głównie są to:
• licencje na oprogramowanie komputerowe,
• autorskie prawa majątkowe,
• koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wartości niematerialne początkowo ujmowane są według ceny nabycia. Późniejsza wycena wartości niematerialnych jest według ceny nabycia/kosztu
wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne o określonym okresie użytkowania podlegają amortyzacji przez szacowany okres użyteczności tego składnika. Nie
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych składnika wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.
Wszystkie wartości niematerialne podlegają okresowym przeglądom w celu weryfikacji czy nie wystąpiły istotne przesłanki utraty wartości, które wymagałyby przeprowadzenia testu na utratę wartości oraz dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.
W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nie przyjętych do użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest raz w roku oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.

Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią kontrolowane środki trwałe oraz nakłady na ich budowę. Do środków trwałych zaliczane są składniki rzeczowych
aktywów trwałych o przewidywanym okresie wykorzystywania dłuższym niż rok, które są utrzymywane z uwagi na ich wykorzystanie na własne potrzeby
lub w celu oddania ich do użytkowania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych.
Składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o wartość skumulowanej amortyzacji
oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Każda część składowa pozycji rzeczowych aktywów trwałych, której cena nabycia lub koszt wytworzenia jest istotny w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całej pozycji jest amortyzowana osobno. Grupa alokuje początkową wartość pozycji rzeczowych aktywów trwałych na jej istotne części.
Koszty modernizacji rzeczowych aktywów trwałych odpowiednio zwiększają ich wartość bilansową lub są ujmowane jako oddzielny składnik rzeczowych
aktywów trwałych tylko wtedy, gdy prawdopodobne jest, że z tytułu tych nakładów nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy a koszt tych nakładów można wiarygodnie zmierzyć.
Koszty napraw i utrzymania rzeczowych aktywów trwałych obciążają rachunek zysków i strat w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione.
Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, są częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszt.
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Odpisy amortyzacyjne
Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych dokonywane są metodą liniową przez
przewidywany okres ich użyteczności ekonomicznej. Wartość podlegająca amortyzacji jest to cena nabycia lub koszt wytworzenia danego aktywa pomniejszona o wartość końcową składnika. Stawki amortyzacji i wartość końcowa składników ustalone dla celów bilansowych są okresowo weryfikowane,
przy czym rezultaty weryfikacji skutkują w okresie, w którym weryfikację przeprowadzono.

Nawigacja

aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
Bilansowe stawki amortyzacyjne stosowane dla podstawowych grup rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości
inwestycyjnych
oraz wartości
niemastrzałek lub ikon w menu
terialnych są następujące:
a) stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych
powiększ / pomniejsz
dopasuj
rozmiaru ekranu
Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
1,5% – do
10,0%
Urządzenia techniczne i maszyny
4,5% – 30,0%
Środki transportu
7%zaznacz
– 20,0%
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
b) stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych:

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Licencje na programy komputerowe, prawa autorskie
Poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych
Pozostałe wartości niematerialne

12,5% – 50,0%
33,3%
20% – 33,3%

c) stawki amortyzacji dla nieruchomości inwestycyjnych:
Budynki i budowle

1,5% – 10,0%

Nie amortyzuje się gruntów, środków trwałych w budowie oraz nakładów na wartości niematerialne.
Wartość amortyzacji oraz odpis z tytułu utraty wartości obciąża rachunek zysków i strat w pozycji „Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków
trwałych i wartości niematerialnych”.

Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane początkowo według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wyceniane zgodnie z wymogami modelu ceny nabycia.
Nieruchomości inwestycyjne są wyłączane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej
z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana
Do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży klasyfikuje się aktywa, których wartość bilansowa ma zostać odzyskana w drodze ich odsprzedaży,
a nie dalszego wykorzystania. Jako przeznaczone do sprzedaży klasyfikowane są jedynie aktywa dostępne do natychmiastowej sprzedaży w bieżącym
stanie, których sprzedaż jest wysoce prawdopodobna, tzn. zdecydowano o wypełnieniu planu sprzedaży danego składnika aktywów, rozpoczęto aktywny
program znalezienia nabywcy i zakończenia planu zbycia. Ponadto, taki składnik aktywów jest oferowany do sprzedaży po cenie, która jest racjonalna
w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej i oczekuje się, że sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia
zaklasyfikowania składnika aktywów do tej kategorii.
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ujmuje się w kwocie niższej z wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia tych
aktywów. Dla aktywów zaklasyfikowanych do tej kategorii nie nalicza się amortyzacji.
Działalność zaniechana jest częścią działalności Grupy, która stanowi odrębną ważną dziedzinę działalności lub geograficzny obszar działalności, którą
zbyto lub przeznaczono do sprzedaży lub wydania, albo jest to jednostka zależna nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży. Klasyfikacji do działalności
zaniechanej dokonuje się na skutek zbycia lub wtedy, gdy działalność spełnia kryteria zaklasyfikowania jako przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku,
gdy działalność jest zaklasyfikowana jako zaniechana, dane porównawcze do rachunku zysków i strat są przekształcane tak, jakby działalność została
zaniechana na początku okresu porównawczego.
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Leasing
Grupa jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne przez
uzgodniony okres.

Nawigacja

Grupa jest również stroną umów leasingowych na podstawie, których przekazuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków środki trwałe lub
wartości niematerialne przez uzgodniony okres.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
Leasing operacyjny
W przypadku umów leasingu zawartych przez Grupę jako leasingodawcę, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie jednostki, ponieważ nie nastąpiło
przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów na leasingobiorcę.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
W przypadku umów leasingu zawartych przez Grupę jako leasingobiorcę, przedmiot leasingu nie jest ujmowany w bilansie jednostki.
Całość opłat z tytułu leasingu operacyjnego jest ujmowana jako przychody lub kosztyprzesuń
w rachunku
zysków
i strat metodą
liniową przez
okres trwaniadrukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
leasingu.

Leasing finansowy

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Grupa jako leasingodawca
W przypadku umów leasingu, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów
będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu przestaje być ujmowany w bilansie. Ujmowana jest natomiast należność w kwocie równej bieżącej
wartości minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są dzielone między przychody finansowe i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy zwrotu z pozostałej do spłaty należności.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako przychody w rachunku zysków i strat
metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Grupa jako leasingobiorca
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo na Grupę całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania
aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie
w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty opłat leasingowych i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania.
Koszty z tytułu leasingu finansowego ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Aktywa trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy
brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są
amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat
metodą liniową przez okres trwania leasingu.

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.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych
przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza
w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.
W pozycji tej ujmuje się rezerwy związane z długoterminowymi świadczeniami pracowniczymi, włączając te wyceniane metodą aktuarialną oraz rezerwy
na koszty restrukturyzacji. Rezerwę na koszty restrukturyzacji tworzy się, gdy spełnione zostaną ogólne kryteria ujmowania rezerw oraz szczegółowe
kryteria dotyczące powstania obowiązku tworzenia rezerwy na koszty restrukturyzacji określone w MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa
warunkowe”. Wysokość rezerwy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia ustalana jest przez Grupę w oparciu o najlepsze dostępne oszacowania bezpośrednich nakładów, które w sposób nieodzowny wynikają z restrukturyzacji oraz nie są związane z bieżącą działalnością Grupy.
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Wszystkie rezerwy tworzone są w ciężar rachunku zysków i strat, oprócz zysków i strat aktuarialnych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń, odnoszonych na inne całkowite dochody.

Nawigacja

Przychody przyszłych okresów oraz koszty rozliczane w czasie (pasywa)
Pozycja obejmuje głównie prowizje rozliczane liniowo oraz inne dochody pobrane z góry, których rozliczenie do rachunku zysków i strat nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
ikon
w menu
Składnikami kosztów rozliczanych w czasie są rezerwy na koszty rzeczowe wynikające ze świadczeń wykonanych
na lub
rzecz
Grupy
przez kontrahentów,
które zostaną rozliczone w następnych okresach oraz rozliczenia z tytułu świadczeń na rzecz pracowników (m.in. bonus roczny i świąteczny, premie,
nagrody oraz niewykorzystane urlopy).
Koszty i przychody rozliczane w czasie prezentuje się w bilansie w pozycji „Pozostałe zobowiązania”.

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Dotacje

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Grupa ujmuje dotacje rządowe w momencie, w którym istnieje wystarczająca pewność, że zostaną spełnione związane z nimi warunki oraz pewność,
że Grupa otrzyma dotację. Dotacje rządowe są ujmowane w zysku lub stracie w okresach, w których ujmowane są odnośne koszty, które dotacje mają
aby wyjść
z opcji
na pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE
w zamierzeniu kompensować. Do rozliczania dotacji Grupa stosuje metodę dochodową. Dotacje
rządowe
do wyświetlania
aktywów są prezentowane
w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej Grupy jako pomniejszenie wartości bilansowej składnika aktywów.

Kapitały własne Grupy Kapitałowej
Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone przez spółki Grupy Kapitałowej zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami, statutami i umowami spółek. Do kapitałów własnych zaliczane są także zysk / strata z lat ubiegłych. Pozycje kapitałów własnych jednostek zależnych, inne niż
kapitał zakładowy, w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, dodaje się do odpowiednich pozycji kapitałów własnych
jednostki dominującej.
Do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej włącza się tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów
lub akcji przez jednostkę dominującą.
Kapitał własny Grupy stanowią:
a) kapitał zakładowy – dotyczy jedynie kapitału Banku jako podmiotu dominującego i wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do
rejestru przedsiębiorców według wartości nominalnej,
b) „premia emisyjna” – nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałe po pokryciu kosztów emisji. Ponadto w pozycji
tej ujęto zmianę wartości udziałów niedających kontroli wynikającą ze zwiększenia udziału podmiotu dominującego w kapitale akcyjnym Banku.
Przyjęta zasada jest zgodna z zasadami rachunkowości stosowanymi w Grupie UniCredit,
c) fundusz ogólnego ryzyka bankowego w Banku Pekao S.A. tworzony jest zgodnie z Prawem Bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 roku z zysku po
opodatkowaniu,
d) kapitały rezerwowe służące celom określonym w statucie tworzone są z odpisów z zysku,
e) kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, skutki wyceny pochodnych instrumentów
zabezpieczających przepływy pieniężne, przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych oraz wartość podatku
odroczonego dla pozycji stanowiących różnice przejściowe odniesione na kapitał z aktualizacji. W bilansie kapitał z aktualizacji wyceny prezentowany
jest w ujęciu netto,
f) kapitał z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych – obejmuje różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku oddziału
zagranicznego po średnim kursie ważonym ustalonym na dzień bilansowy w stosunku do średniego kursu NBP oraz różnice kursowe powstałe
z wyceny aktywów netto w podmiotach zagranicznych,
g) pozostałe kapitały:
• kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutami Spółek z odpisów z zysku,
• składniki kapitałowe:
– obligacje zamienne na akcje – obejmuje ujętą w kapitałach wartość godziwą instrumentów finansowych wyemitowanych w ramach transakcji
rozliczanych w instrumentach kapitałowych, oraz
– rezerwa na zobowiązanie z tytułu wykupu akcji podmiotu dominującego,
• fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej przez Bank Pekao S.A.,
• niepodzielony wynik z lat ubiegłych obejmuje niepodzielone zyski i nie pokryte straty z lat ubiegłych jednostek objętych konsolidacją metodą pełną,
• zysk/strata netto stanowi zysk/strata wynikająca z rachunku zysków i strat za okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. Zysk netto uwzględnia podatek dochodowy.
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Udziały niedające kontroli
Udziały niedające kontroli jest to część aktywów netto jednostki zależnej (w tym: część zysku lub straty), która przypada na udziały kapitałowe nie należące, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostek zależnych, do Banku.

Nawigacja

Płatności oparte na bazie akcji
W Grupie realizowane są programy motywacyjne, w ramach których kluczowym członkom kadry menedżerskiej przyznawane są prawa pierwszeństwa
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu użyj klawiszy
do nabycia akcji Banku, w tym akcji fantomowych oraz akcji podmiotu dominującego Spółki UniCredit
S.p.A. (Nota 46).
strzałek lub ikon w menu

Transakcje rozliczane w akcjach fantomowych Banku Pekao S.A.
Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w akcjach fantomowych jest wyceniany przez odniesienie do wartości godziwej zobowiązania z tego tytułu
na dzień bilansowy.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Wartość godziwa zobowiązania jest szacowana na podstawie ceny akcji Banku na GPW na dzień bilansowy oraz oczekiwanej liczby akcji fantomowych
do których zostaną nabyte uprawnienia.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Koszt transakcji rozliczanych w akcjach fantomowych jest ujmowany jako koszty wynagrodzeń wraz z odpowiadającym mu wzrostem zobowiązania
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
wobec pracowników prezentowanych w pozycji „Rezerwy”.
Skumulowany koszt ujęty z tytułu transakcji rozliczanych w akcjach fantomowych na każdy dzień bilansowy do dnia nabycia praw odzwierciedla stopień
upływu okresu nabywania praw oraz liczbę praw do akcji, do których prawa – w opinii Zarządu Banku na ten dzień, opartej na możliwie najlepszych
szacunkach liczby akcji – zostaną ostatecznie nabyte.

Opcje na akcje i akcje Spółki UniCredit S.p.A.
Jednostki Grupy Pekao S.A. przystąpiły do programu motywacyjnego Grupy UniCredit. Celem programu motywacyjnego jest zaoferowanie wybranym
kluczowym pracownikom spółek Grupy opcji na akcje oraz akcji UniCredit S.p.A.
W tym przypadku spółki Grupy otrzymały od spółki dominującej wartość godziwą przyznanych pracownikom Grupy Pekao S.A. praw ustaloną w oparciu
o model wyceny opcji Hull and White.
Koszty usług świadczonych przez pracowników w zamian za przyznane prawa są rozpoznawane w kosztach wynagrodzeń wraz z odpowiadającym mu
wzrostem wartości zobowiązań Grupy w pozycji „Pozostałe zobowiązania”.
W momencie realizacji tych instrumentów Grupa zobowiązana jest do zapłaty wartości godziwej przyznanych instrumentów na rzecz UniCredit S.p.A.

5.9 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek dochodowy ujmuje się w rachunku zysków i strat za wyjątkiem
sytuacji, gdy podatek ujmowany jest w kapitale. Bieżący podatek stanowi zobowiązanie podatkowe jednostek Grupy odnoszące się do dochodu
do opodatkowania wyliczone według obowiązującej stawki podatkowej, wraz ze wszystkimi korektami zobowiązania podatkowego dotyczącego
poprzednich lat. Należności z tytułu podatków są wykazywane, jeśli jednostki Grupy mają wystarczającą pewność, iż istnieją i że zostaną
one odzyskane.
Aktywa i pasywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są metodą bilansową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową dla celów raportowania finansowego. Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać
w momencie realizacji określonych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub realizacji zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do ujemnych różnic przejściowych w takiej wysokości, w jakiej jest
prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać te różnice.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy obliczona jest zgodnie z metodą zobowiązania bilansowego opartą na identyfikacji dodatnich różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową, a wartością bilansową aktywów i zobowiązań.
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5.10 Pozostałe pozycje
Zobowiązania warunkowe i promesy zobowiązań

Nawigacja

Grupa zawiera transakcje, które w momencie zawarcia nie są ujmowane w bilansie jako aktywa lub zobowiązania, natomiast powodują powstanie zobowiązań warunkowych i promes zobowiązań. Zobowiązania warunkowe charakteryzują się tym, że są:
• potencjalnym zobowiązaniem, którego istnienie zostanie potwierdzone w momencie wystąpienia lub niewystąpienia niepewnych przyszłych zdarzeń,
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
które nie podlegają pełnej kontroli Grupy (np. prowadzone sprawy sporne),
strzałek lub ikon w menu
• obecnym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowane w bilansie ponieważ nie jest prawdopodobne, aby
konieczne było wydatkowanie środków w celu wypełnienia obowiązku lub kwoty zobowiązania nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie (przede
wszystkim: niewykorzystane linie kredytowe oraz udzielone gwarancje, akredytywy i poręczenia).
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Wystawca gwaracji finansowej wycenia ją według wartości wyższej z:
• wartości ustalonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, oraz
drukuj
przesuń (klawisz
przytrzymaj
spację)
zaznacz
• wartości początkowej pomniejszonej, w odpowiednich przypadkach, o skumulowane odpisy amortyzacyjne
ujęteH,zgodnie
z MSR
18 „Przychody”.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych w rachunku przepływów środków pieniężnych składają się „Kasa, należności od Banku
Centralnego” oraz należności od banków o terminie wymagalności do 3 miesięcy.

5.11 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów,
które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską
i weszły w życie od lub po 1 stycznia 2015 roku
sTANDARD /INTeRPReTAcJA

OPIs

OceNA WPłyWU

MsR 19 (zmiana)
„Świadczenia pracownicze”

Zmiana dotyczy składek wnoszonych do programów
określonych świadczeń przez pracowników lub strony trzecie.
Celem zmian jest uproszczenie ujęcia składek, które nie zależą
od okresu zatrudnienia, na przykład składki pracownicze
ustalone jako stały procent wynagrodzenia. Zmiana ma
zastosowanie od 1 lutego 2015 roku.

Grupa uważa, że zmiana standardu nie miała znaczącego
wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego
zastosowania.

KIMsF 21
„Opłaty publiczne”

KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania
warunkowe i aktywa warunkowe”. Interpretacja wyjaśnia co
jest zdarzeniem powodującym powstanie zobowiązania do
uiszczenia opłaty publicznej.

Wpływ początkowego zastosowania Interpretacji zależy od
konkretnych opłat publicznych, do których uiszczania Grupa
będzie zobowiązana na dzień początkowego zastosowania.
Interpretacja nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie
finansowe w okresie jej pierwszego zastosowania.

Zmiany do MssF 2010-2012

Doroczne ulepszenia MSSF 2010-2012 mają głównie na celu
rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Zmiany
mają zastosowanie od 1 lutego 2015 roku.

Grupa uważa, że wprowadzone zmiany nie miały znaczącego
wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego
zastosowania.

Zmiany do MssF 2011-2013

Doroczne ulepszenia MSSF 2011-2013 mają głównie na celu
rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa.

Grupa uważa, że wprowadzone zmiany nie miały znaczącego
wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego
zastosowania.
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5.12 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
Nawigacja
wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (RMSR), zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską, ale jeszcze nie weszły w życie
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

sTANDARD /INTeRPReTAcJA

OPIs

OceNA WPłyWU

MssF 11 (zmiana)
„Wspólne ustalenia umowne”

Zmiany dodają nowe wytyczne dla ujęcia nabycia udziałów we
wspólnym działaniu, które stanowi przedsiębiorstwo. Zmiany
Grupa uważa, że zmiana standardu nie będzie miała
określają odpowiednie podejście księgowe do takich przejęć.
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
jego pierwszego zastosowania.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
się po 1 stycznia 2016 roku.

MsR 1 (zmiana)
„Prezentacja sprawozdań
finansowych”

Zmiany wyjaśniają, że jednostka nie powinna ograniczać
zrozumiałości ujawnianych informacji poprzez łączenie ze sobą
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
lub rozwijanie informacji w sposób zaciemniający informacje
Grupa uważa, że zmiany te będą miały wpływ na prezentację
użyteczne.
ujawnień.
Data obowiązywania – rok obrotowy rozpoczynający się
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
1 stycznia 2016 roku lub później.

MsR 16 (zmiana)
„Rzeczowe aktywa trwałe”
i MsR 38 (zmiana)
„Wartości niematerialne”

Rada doszła do wniosku, że stosowanie metody dochodowej
do amortyzacji aktywów nie jest właściwe, ponieważ przychody
generowane z działalności, w ramach której wykorzystuje się
dane aktywa, na ogół odzwierciedlają inne czynniki niż zużycie
korzyści ekonomicznych pochodzących z tych aktywów.
Rada doszła też do wniosku, że dochód nie jest odpowiednią
podstawą do pomiaru zużycia korzyści ekonomicznych
pochodzących z wartości niematerialnych. Założenie to
może jednak nie mieć zastosowania w ściśle określonych
warunkach.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się po 1 stycznia 2016 roku.

Grupa uważa, że zmiany standardów nie będą miały
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich
pierwszego zastosowania.

MsR 16 (zmiana)
„Rzeczowe aktywa trwałe”
i MsR 41 (zmiana)
„Rolnictwo”

MSR 41 „Rolnictwo” obecnie wymaga, aby wszystkie aktywa
biologiczne związane z działalnością rolniczą, były wyceniane
w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.
Opiera się to na założeniu, że wycena w wartości godziwej
najlepiej odzwierciedla biologiczną transformację, którą
przechodzą takie aktywa w trakcie swojego życia. Jednakże
istnieje podzbiór aktywów biologicznych, określany jako
rośliny produkcyjne, które zgodnie z oczekiwaniami powinny
być używane w produkcji przez kilka okresów. Na koniec ich
życia produkcyjnego są najczęściej likwidowane. Gdy roślina
produkcyjna osiągnie dojrzałość i zacznie dawać plony, jej
przemiana biologiczna nie jest dłużej istotna dla generowania
przyszłych korzyści ekonomicznych.
Rada zdecydowała, że rośliny produkcyjne powinny być
księgowane na tych samych zasadach jak rzeczowe aktywa
trwałe, ponieważ funkcja takich roślin jest podobna do funkcji
produkcji.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się po 1 stycznia 2016 roku.

Grupa uważa, że zmiany standardów nie będą miały
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich
pierwszego zastosowania.

MsR 27 (zmiana)
„Jednostkowe sprawozdania
finansowe”

Zmiany do MSR 27 umożliwią podmiotom stosowanie
metody praw własności do wyceny inwestycji w jednostki
zależne, współzależne i stowarzyszone w ich jednostkowych
sprawozdaniach finansowych.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się po 1 stycznia 2016 roku.

Grupa uważa, że zmiany standardów nie będą miały
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich
pierwszego zastosowania.

Zmiany do MssF 2012-2014

Doroczne ulepszenia MSSF 2012-2014 mają głównie na celu
rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się po 1 stycznia 2016 roku.

Grupa uważa, że wprowadzone zmiany nie będą miały
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie
jego pierwszego zastosowania.
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5.13 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
Nawigacja
opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (RMSR)
i oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską.
sTANDARD /INTeRPReTAcJA

OPIs

MssF 9
„Instrumenty finansowe”

strzałek lub ikon w menu
Nowe przepisy są częścią zmian zastępujących dotychczasowy
standard MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie
i wycena”. Główne zmiany wynikające z nowego standardu to
między innymi:
• nowy podział na kategorie aktywów finansowych,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
• nowe kryteria kwalifikacji aktywów do grupy aktywów
finansowych wycenianych według zamortyzowanego
kosztu,
Ocena wpływu wdrożenia standardu na sprawozdania
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
• nowy model ujmowania utraty wartości – model
finansowe Grupy została przedstawiona w nocie 5.2 Podstawa
oczekiwanych strat kredytowych,
sporządzenia sprawozdania finansowego.
• nowe zasady rozpoznawania zmian wyceny do wartości
godziwej inwestycji w kapitałowe instrumenty finansowe, aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
• likwidacja konieczności wyodrębniania wbudowanych
instrumentów pochodnych z aktywów finansowych.
Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny
zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 9
w niezmienionym kształcie. Data obowiązywania – pierwszy
rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2018 roku.

MssF 14
„Odroczone salda z regulowanej
działalności”

Celem wprowadzenia tego standardu jest zwiększenie
porównywalności sprawozdań finansowych jednostek
zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się po 1 stycznia 2016 roku.

Grupa uważa, że nowy standard nie będzie miał znaczącego
wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego
zastosowania.

MssF 15
„Przychody z umów
z kontrahentami”

Standard poprawi sprawozdawczość finansową w zakresie
przychodów oraz porównywalność sprawozdań finansowych.
Kluczową zasadą nowego standardu jest ujmowanie
przychodów w taki sposób, aby rozpoznać transfer towarów
lub usług na rzecz klientów w kwocie odpowiadającej
wynagrodzeniu (tj. zapłacie), które spółka spodziewa się
otrzymać w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie z nowym
MSSF 15 przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad
towarami lub usługami przechodzi w ręce klienta.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się po 1 stycznia 2018 roku.

Grupa jest w trakcie szacowania wpływu wdrożenia standardu
MSSF 15 na sprawozdanie finansowe.

MssF 16
„Leasing”

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, lub o 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
odnośnych aktywów. 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 wzór otrzymywania korzyści
z wykorzystania odnośnych aktywów.
Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynających się
1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie

Grupa jest w trakcie szacowania wpływu wdrożenia standardu
MSSF 16 na sprawozdanie finansowe.
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NawigacjaOceNA WPłyWU

sTANDARD /INTeRPReTAcJA

OPIs

MssF 10 (zmiana)
„Skonsolidowane sprawozdania
finansowe”
i MsR 28 (zmiana)
„Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach”

Zmiany dotyczą transakcji sprzedaży bądź wniesienia aktywów
pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub
jednostką będącą wspólnym przedsięwzięciem. Główną
konsekwencją zmian jest to, że pełny zysk lub stratę ujmuje
się, gdy transakcja dotyczy przedsięwzięcia (jeśli jest ono
prowadzone przez spółkę zależną, bądź też nie). Częściowe
zyski lub straty ujmuje się wtedy, gdy transakcja dotyczy
aktywów, które nie stanowią przedsięwzięcia, nawet jeśli te
aktywa znajdują się w jednostce zależnej.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się po 1 stycznia 2016 roku.

Grupa uważa, że zmiany standardów nie będą miały
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich
strzałek lub
ikon w menu
pierwszego
zastosowania.

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

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”

Nowelizacja wyjaśnia sposób stosowania wyjątku dotyczącego
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych i ich jednostek
Grupa uważa,
że zmianyspację)
standardów niezaznacz
będą miały
zależnych.
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich
Data obowiązywania – rok obrotowy rozpoczynający się
pierwszego zastosowania.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
1 stycznia 2016 roku lub później.

MsR 12 (zmiana) „Podatek
dochodowy”

Zmiany do MSR 12 wyjaśniają sposób wykazywania aktywów
z tytułu odroczonego podatku w związku z instrumentami
dłużnymi wycenianymi w wartości godziwej.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie.

MsR 7 (zmiana) „
Rachunek przepływów pieniężnych”

Zmiany doprecyzowujące MSR 7 mają na celu poprawę
informacji przekazywanych na rzecz użytkowników
sprawozdań finansowych o działalności finansowej jednostki.
Zmiany wymagają, aby jednostka wystosowała ujawnienia
umożliwiające użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę
zmian zobowiązań wynikających z działalności finansowej,
w tym zarówno zmian wynikających z przepływów pieniężnych
jak i niepieniężnych.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający
się po 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie.

Grupa jest w trakcie analizy wpływu tych zmian na
sprawozdanie finansowe.

Grupa uważa, że zmiana standardu nie będzie miała
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe
w okresie ich pierwszego zastosowania

6. Zarządzanie ryzykiem
Polityka zarządzania ryzykiem Grupy ma na celu optymalizację struktury bilansu i pozycji pozabilansowych przy uwzględnieniu założonej relacji
ryzyka do dochodu oraz kompleksowego ujęcia wpływu różnych rodzajów ryzyka, które Grupa podejmuje w swojej działalności biznesowej. Ryzyka
są monitorowane i kontrolowane w odniesieniu do dochodowości i kapitału niezbędnego do ich pokrycia oraz regularnie raportowane, zgodnie
z zasadami opisanymi poniżej.
Dalsza część noty opisuje wszystkie istotne ryzyka występujące w działalności Grupy.

6.1 Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Ponadto sprawuje ona nadzór nad
zgodnością polityki Grupy w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Grupy.

Zarząd
Zarząd jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie i funkcjonowanie procesów zarządzania ryzykiem poprzez m.in. wprowadzanie odpowiednich
wewnętrznych regulacji z uwzględnieniem wyników kontroli audytu wewnętrznego.
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Zarząd odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, procesu obliczania kapitału wewnętrznego oraz za
efektywność przeglądu procesu wyliczania kapitału wewnętrznego i jego monitoring. Ponadto wprowadza niezbędne korekty lub udoskonalenia do tych
procesów i systemów, co do których zachodzi taka konieczność. Konieczność ta może być spowodowana zmianami poziomu ryzyka w działalności Grupy,
czynnikami otoczenia gospodarczego lub innymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu procesów lub systemów.

Nawigacja

Zarząd okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat typów, skali, istotności ryzyk, na które narażona jest Grupa, jak również
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
metod wykorzystywanych do ich zarządzania.
strzałek lub ikon w menu
Zarząd ocenia, czy działalność taka jak: identyfikacja, pomiar, monitorowanie, raportowanie i kontrola lub ograniczanie są prowadzone na odpowiednim
poziomie w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Ponadto sprawdza, czy kierownictwo każdego szczebla efektywnie zarządza ryzykiem w ramach
swoich kompetencji.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Komitety
W realizacji powyższych zadań, w zakresie zarządzania ryzykiem, Zarząd jest wspierany przez odpowiednie
komitety:
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj spację)
zaznacz
• Komitet Aktywów Pasywów i Ryzyka – w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, płynności oraz adekwatnością kapitałową,
• Komitet Płynności i Ryzyka Rynkowego – w zakresie zarządzania ryzykiem płynności oraz rynkowym, stanowiący wsparcie dla Komitetu Komitetu
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Aktywów Pasywów i Ryzyka,
• Komitet Ryzyka Operacyjnego – w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym,
• Komitet Kredytowy – w zakresie podejmowania decyzji kredytowych w ramach uprawnień oraz w przypadku największych transakcji przygotowania
rekomendacji dla Zarządu,
• Komitet Zarządzania Zmianami – w obszarze wdrażania nowych lub modyfikacji istniejących produktów oraz procesów biznesowych
i pozabiznesowych,
• Komitet Bezpieczeństwa – w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ciągłością działania.

6.2 Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe należy do podstawowych ryzyk związanych z działalnością Grupy. Udział kredytów i pożyczek w bilansie Grupy powoduje, że jego
utrzymanie na bezpiecznym poziomie ma zasadnicze znaczenie dla wyników prowadzonej działalności Grupy. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym
ma charakter scentralizowany i jest wykonywany przede wszystkim poprzez jednostki Pionu Zarządzania Ryzykami, umiejscowione w Centrali Banku
oraz jego strukturach lokalnych. Integracja ryzyk w Pionie Zarządzania Ryzykami, w którym oprócz ryzyka kredytowego zostały przypisane także ryzyko
rynkowe oraz operacyjne, umożliwia efektywne zarządzanie wszystkimi rodzajami ryzyk o charakterze kredytowym.
Proces obejmuje wszystkie funkcje kredytowe – analizę kredytową, podejmowanie decyzji kredytowych, monitorowanie i administrowanie oraz restrukturyzację i windykację.
Funkcje te są realizowane zgodnie z obowiązującą w danym roku obrachunkowym polityką kredytową Banku i wytycznymi do niej, przyjętymi przez
Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Efektywność i skuteczność funkcji kredytowych jest osiągana przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod i metodologii kredytowych oraz zastosowaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych, które zostały zintegrowane z głównym systemem informatycznym
Banku. Procedury obowiązujące w Banku pozwalają na ograniczanie ryzyka kredytowego. W szczególności te dotyczące zasad oceny ryzyka transakcji,
ustanawiania prawnych zabezpieczeń kredytów, uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych oraz ograniczenia kredytowania niektórych obszarów
działalności, zgodnie z przyjętym w Banku systemem segmentacji klientów.
Dla wzrostu bezpieczeństwa działalność kredytowa limitowana jest w oparciu o ograniczenia wynikające z przepisów Prawa Bankowego oraz wewnętrzne
normy ostrożnościowe. Dotyczą one w szczególności wskaźników koncentracji zaangażowania kredytowego dla określonych sektorów gospodarki, wskaźnika
udziału znaczących zaangażowań w portfelu kredytowym Banku oraz limitów zaangażowania na poszczególne kraje, banki zagraniczne i krajowe instytucje
finansowe. Uprawnienia do podejmowania decyzji kredytowych, ograniczenia kredytowania niektórych obszarów działalności oraz wewnętrzne i zewnętrzne
normy ostrożnościowe uwzględniają nie tylko kredyty, pożyczki i gwarancje, ale również transakcje pochodne i instrumenty dłużne.
Bank ustalił następujące limity portfelowe:
• udział znaczących zaangażowań w portfelu kredytowym Banku – akceptowany przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku,
• limity na segmenty klientów – ustalane w polityce kredytowej Banku,
• limity na produkty (kredyty hipoteczne udzielane klientom indywidualnym, finansowanie nieruchomości komercyjnych) – ustalane w polityce kredytowej Banku,
• ograniczenia sektorowe i koncentracji sektorowej – akceptowane przez Komitet Kredytowy Banku.
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Z uwagi na fakt, że kluczowe limity ustalane są przez organy decyzyjne, które jednocześnie otrzymują i analizują raporty na temat ryzyka kredytowego
(prezentujące również bazylejskie parametry ryzyka kredytowego), decyzje o limitach w znacznym stopniu uwzględniają ocenę ryzyka kredytowego
wspartą wewnętrznymi systemami ratingowymi. Ponadto, Bank limituje transakcje kredytowe charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem poprzez
zastrzeżenie decyzyjności w tych przypadkach dla szczebli decyzyjnych z wyższym limitem uprawnień.

Nawigacja

Ochronę jakości portfela kredytowego zapewniają również jego okresowe przeglądy oraz bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów i kondycji
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
finansowej klientów.
strzałek lub ikon w menu

Modele ratingowe wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym

Dla potrzeb zarządzania ryzykiem kredytowym Bank korzysta z wewnętrznych modeli ratingowych w zależności od segmentu klienta i/lub rodzaju
ekspozycji.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Proces nadawania ratingu stanowi istotny element oceny ryzyka kredytowego klienta i transakcji, stanowiąc wstępny etap w procesie podejmowania
decyzji kredytowej zarówno o udzieleniu jak i zmianie warunków kredytu oraz w procesie
monitorowania
jakości portfela
kredytowego.
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
Pomiar ryzyka kredytowego odbywa się przy uwzględnieniu trzech parametrów – PD, LGD oraz EAD. Parametr PD odnosi się do prawdopodobieństwa
aby wyjść
z opcji
wyświetlania
na pełnym jednego
ekranie roku
użyj klawisza
ESCAPE
niewykonania zobowiązania (ang. default) czyli z niedotrzymaniem warunków umownych
przez
Kredytobiorcę,
w horyzoncie
i może mieć
charakter podmiotowy lub produktowy. Parametr LGD wskazuje na szacowaną wysokość straty, która zostanie poniesiona dla każdej transakcji o charakterze
kredytowym od daty wystąpienia takiego niewykonania zobowiązania. Parametr EAD odzwierciedla szacowaną wysokość ekspozycji kredytowej na tę datę.
Parametry ryzyka wykorzystywane w modelach ratingowych służą do wyliczenia oczekiwanej straty z tytułu ryzyka kredytowego.
Wartość oczekiwanej straty jest jednym z istotnych kryteriów oceny branym pod uwagę przez czynniki decyzyjne w procesie kredytowania. W szczególności ta wartość jest porównywana z wnioskowanym poziomem marży.
Poziom marż minimalnych dla danego produktu lub segmentu klienta jest określany na podstawie analizy ryzyka, uwzględniającej wartość szacowanych
parametrów ryzyka i stanowiącej fragment systemu ratingów wewnętrznych.
Zarówno rating klienta jak i transakcji, a także parametry ryzyka kredytowego odgrywają znaczącą rolę w systemie informacji o ryzyku kredytowym.
Dla każdego modelu ratingowego raporty ryzyka kredytowego zawierają informacje dotyczące porównania zrealizowanych parametrów z teoretycznymi
wartościami dla każdej klasy ratingowej.
Raporty ryzyka kredytowego są generowane miesięcznie, a ich zakres jest różny w zależności od odbiorcy raportu (im wyższy szczebel zarządzania, tym
prezentowane raporty są bardziej zagregowane). W ten sposób raporty są efektywnie wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.
Na potrzeby wewnętrzne w Banku funkcjonują następujące modele ratingowe, opracowane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych:
1. Dla segmentu klienta indywidualnego Bank stosuje dwa odrębne modele przeznaczone dla:
• kredytów mieszkaniowych (zabezpieczonych hipotecznie),
• pożyczek gotówkowych (konsumenckich).
2. Dla segmentu klienta korporacyjnego, Bank stosuje modele ratingowe dzieląc klientów na:
• klientów z rocznymi obrotami nieprzekraczającymi 500 mln EUR,
• klientów korporacyjnych objętych modelem centralnym z rocznymi obrotami przekraczającymi 500 mln EUR,
• kredytowanie specjalistyczne.
Wewnętrznymi modelami ratingowymi nie są objęte następujące rodzaje ekspozycji:
1. ekspozycje detaliczne nieistotne co do wielkości oraz profilu postrzeganego ryzyka:
• limity w rachunku bieżącym,
• debety,
• debety wymuszone,
• ekspozycje związane z kartami kredytowymi,
• ekspozycje związane z kasami mieszkaniowymi,
• pozostałe należności.
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2. ekspozycje wobec przedsiębiorstw nieistotne co do wielkości oraz profilu postrzeganego ryzyka:
• ekspozycje wobec giełd i pozostałych instytucji finansowych,
• ekspozycje wobec instytucji ubezpieczeniowych,
• finansowanie projektów,
• skupione wierzytelności,
• ekspozycje wobec funduszy inwestycyjnych,
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
• ekspozycje wobec przedsiębiorstw leasingowych i holdingów finansowych,
• pozostałe należności.
strzałek lub ikon w menu
3. ekspozycje wobec samorządów regionalnych i władz lokalnych, które nie są traktowane jako ekspozycje wobec rządów centralnych, dla których liczba
istotnych kontrahentów jest ograniczona.

Nawigacja

powiększ / pomniejsz

Skala ratingowa

dopasuj do rozmiaru ekranu

Skala ratingowa jest zróżnicowana w zależności od segmentu klienta i rodzaju transakcji.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Przyporządkowanie klienta lub transakcji do danej klasy ratingowej uzależnione jest od przypisanego prawdopodobieństwa niewywiązania się ze spłaty
zobowiązania (parametr PD).
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
W poniższych tabelach przedstawiono jakość portfela kredytowego dla ekspozycji objętych wewnętrznymi modelami ratingowymi.
Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta indywidualnego (bez utraty wartości) – kredyty mieszkaniowe
(zabezpieczone hipotecznie)
KLAsA
RATINGOWA

1
2
3
4
5
6
7
Razem

31.12.2015
ZAKRes PD

0,00% <= PD < 0,06%
0,06% <= PD < 0,19%
0,19% <= PD < 0,35%
0,35% <= PD < 0,73%
0,73% <= PD < 3,50%
3,50% <= PD < 14,00%
14,00% <= PD < 100,00%

WARTOśĆ BILANsOWA

10 532 502
5 936 116
16 303 771
5 213 593
1 393 240
651 234
652 160
40 682 616

31.12.2014
%PORTFeLA

25,9%
14,6%
40,1%
12,8%
3,4%
1,6%
1,6%
100,0%

WARTOśĆ BILANsOWA

9 204 532
5 157 908
14 388 070
4 689 007
1 768 054
536 705
614 263
36 358 539

%PORTFeLA

25,3%
14,2%
39,6%
12,9%
4,8%
1,5%
1,7%
100,0%

Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta indywidualnego (bez utraty wartości) – pożyczki gotówkowe
(konsumenckie)
KLAsA
RATINGOWA

1
2
3
4
5
6
7
8
Razem

31.12.2015
ZAKRes PD

0,00% <= PD < 0,34%
0,34% <= PD < 0,80%
0,80% <= PD < 1,34%
1,34% <= PD < 2,40%
2,40% <= PD < 4,75%
4,75% <= PD < 14,50%
14,50% <= PD < 31,00%
31,00% <= PD < 100,00%
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WARTOśĆ BILANsOWA

573 469
805 937
1 390 763
2 393 959
1 594 636
673 978
187 224
194 052
7 814 018

31.12.2014
%PORTFeLA

7,4%
10,3%
17,8%
30,6%
20,4%
8,6%
2,4%
2,5%
100,0%

WARTOśĆ BILANsOWA

586 362
785 442
1 380 223
2 071 926
1 388 335
620 601
216 987
205 325
7 255 201

%PORTFeLA

8,1%
10,8%
19,0%
28,6%
19,1%
8,6%
3,0%
2,8%
100,0%
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Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta korporacyjnego (bez utraty wartości) – klienci z rocznymi
obrotami nieprzekraczającymi 500 mln EUR

Nawigacja

31.12.2015

KLAsA
RATINGOWA

ZAKRes PD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Razem

0,00% <= PD < 0,15%
0,15% <= PD < 0,27%
0,27% <= PD < 0,45%
0,45% <= PD < 0,75%
0,75% <= PD < 1,27%
1,27% <= PD < 2,25%
2,25% <= PD < 4,00%
4,00% <= PD < 8,50%
8,50% <= PD < 100,00%

WARTOśĆ BILANsOWA

357 910
1 887 596
2 348 388
2 304 203
3 136 094
1 935 237
1 043 523
1 898 162
165 709
15 076 822

31.12.2014
%PORTFeLA

WARTOśĆ BILANsOWA

%PORTFeLA

2,4%
574 961
4,0%
12,5%aby przeszukiwać zawartość
1 755 225
12,1%
dokumentu użyj klawiszy
15,6%strzałek lub ikon w menu
2 410 148
16,7%
15,3%
2 341 503
16,2%
20,8%
1 689 707
11,7%
12,8%
1 982 327
13,7%
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
6,9%
782 207
5,4%
12,6%
2 720 855
18,8%
195 881 zaznacz
1,4%
drukuj
przesuń1,1%
(klawisz H, przytrzymaj spację)
100,0%
14 452 814
100,0%

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta korporacyjnego (bez utraty wartości) – klienci objęci modelem
centralnym z rocznymi obrotami przekraczającymi 500 mln EUR
31.12.2015

KLAsA
RATINGOWA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Razem

ZAKRes PD

0,0000% <= PD < 0,0011%
0,0011% <= PD < 0,0031%
0,0031% <= PD < 0,0069%
0,0069% <= PD < 0,0124%
0,0124% <= PD < 0,0223%
0,0223% <= PD < 0,0395%
0,0395% <= PD < 0,0691%
0,0691% <= PD < 0,1208%
0,1208% <= PD < 0,2091%
0,2091% <= PD < 0,3581%
0,3581% <= PD < 0,6132%
0,6132% <= PD < 1,0807%
1,0807% <= PD < 1,9599%
1,9599% <= PD < 3,5545%
3,5545% <= PD < 7,6705%
7,6705% <= PD < 19,6959%
19,6959% <= PD < 100,0000%

WARTOśĆ BILANsOWA

–
–
–
–
–
–
1 243 315
645 108
629 490
375 435
81 377
93 303
–
2 063 695
–
16
–
5 131 739

31.12.2014
%PORTFeLA

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
24,2%
12,6%
12,3%
7,3%
1,6%
1,8%
0,0%
40,2%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

WARTOśĆ BILANsOWA

–
–
–
–
–
–
706 957
784 727
377 371
563 945
210 375
861 246
–
–
1 222 552
–
–
4 727 173

%PORTFeLA

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
14,9%
16,6%
8,0%
11,9%
4,5%
18,2%
0,0%
0,0%
25,9%
0,0%
0,0%
100,0%

Dla ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego Bank stosuje podejście pogrupowania (ang. slotting criteria) w ramach metody wewnętrznych
ratingów, polegające na zastosowaniu klas nadzorczych w procesie przypisywania wag ryzyka.
Rozkład portfela ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego (bez utraty wartości)
31.12.2015
KLAsA NADZORcZA

Wysoka
Dobra
Zadowalająca
Słaba
Razem

WARTOśĆ BILANsOWA

1 647 122
4 185 156
720 513
43 078
6 595 869

31.12.2014
%PORTFeLA

25,0%
63,4%
10,9%
0,7%
100,0%

WARTOśĆ BILANsOWA

878 848
2 993 883
1 356 873
17 093
5 246 697

%PORTFeLA

16,7%
57,1%
25,9%
0,3%
100,0%
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Podział kredytów i pożyczek udzielonych klientom na objęte i nie objęte wewnętrznymi modelami ratingowymi

Nawigacja
Kredyty i pożyczki bez rozpoznanej utraty wartości:
Kredyty i pożyczki dla ludności:
Objęte wewnętrznym modelem ratingowym:
Kredyty mieszkaniowe
Pożyczki gotówkowe
Pozostałe, nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym
Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw:
Objęte wewnętrznym modelem ratingowym:
Klienci z rocznymi obrotami nieprzekraczającymi 500 mln EUR
Klienci objęci modelem centralnym z rocznymi obrotami przekraczającymi 500 mln EUR
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego
Dłużne papiery wartościowe, nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu, nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym
Pozostałe, nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym
Kredyty i pożyczki z rozpoznaną utratą wartości
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom (*)

31.12.2015

31.12.2014

119 349 516
112 009 183
51 611 229
46 602 904
48 496 634
43 613 740
40 682 616
36 358 539
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
814w018
7 255 201
strzałek lub 7ikon
menu
3 114 595
2 989 164
67 738 287
65 406 279
20 208 561
19 179 987
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
15 076 822
14 452 814
5 131 739
4 727 173
6 595 869spację)
5zaznacz
246 697
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
12 330 221
10 402 996
4 755 472
5 789 064
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
23 848 164
24 787 535
2 705 410
2 968 958
122 054 926
114 978 141

(*) Kwoty kredytów i pożyczek udzielonych klientom uwzględniają należności z tytułu leasingu finansowego oraz weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym.

Rating klienta/transakcji a szczebel podejmowania decyzji kredytowej
Szczebel decyzyjny związany z zatwierdzeniem transakcji jest w bezpośredni sposób uzależniony od ratingu klienta.
Limity uprawnień są związane z zajmowanym stanowiskiem, określonym zgodnie ze strukturą organizacyjną Banku. Limity są określone biorąc pod
uwagę:
• kwotę łącznego zaangażowania Banku wobec klienta łącznie z kwotą wnioskowanej transakcji,
• rodzaj klienta,
• zaangażowanie osób i podmiotów powiązanych z klientem.

Walidacja modeli ratingowych
Wewnętrzna walidacja modeli i oszacowań parametrów ryzyka koncentruje się na ocenie jakości modeli ryzyka oraz dokładności i stabilności oszacowań
parametrów stosowanych przez Bank. Walidacja obejmuje modele i parametry ryzyka szacowane lokalnie – walidacja modeli centralnych prowadzona
jest w ramach Grupy UniCredit. Walidacja przeprowadzana jest na poziomie każdego modelu ryzyka, przy czym dla każdej z klas ekspozycji Bank może
stosować kilka modeli.
Ponadto komórka audytu wewnętrznego ma obowiązek, co najmniej raz w roku, dokonać przeglądu systemów ratingowych Banku i ich funkcjonowania,
w szczególności w obszarze funkcjonowania jednostki kontroli ryzyka i oszacowań wartości parametrów ryzyka. Przegląd obejmuje zgodność systemów
ratingowych i ich funkcjonowania w Banku ze wszystkimi obowiązującymi minimalnymi wymaganiami w zakresie metod zaawansowanych.
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Ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe
Maksymalna ekspozycja kredytowa

Nawigacja

Poniższa tabela przedstawia maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe dla pozycji bilansowych i pozabilansowych na datę sprawozdawczą
31.12.2015

Należności od Banku Centralnego
Należności od banków oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom (*)
Należności z tytułu leasingu finansowego
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)
Instrumenty zabezpieczające
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
Pozostałe aktywa (**)
ekspozycja bilansowa (***)
Zobowiązania do udzielenia kredytu
Pozostałe zobowiązania warunkowe
ekspozycja pozabilansowa
Razem

31.12.2014

4 930 181
5 826 907
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
125 869 993
119 041 985
strzałek lub ikon w menu
3 503 979
3 112 048
1 126 792
448 453
3 206 447
4 447 975
421dopasuj
640
470ekranu
822
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru
21 181 723
24 712 776
2 300 995
2 917 662
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
162 541 750
160 978 628
30 825 051
27 281 560
15ekranie
130 027użyj klawisza14ESCAPE
338 636
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym
45 955 078
41 620 196
208 496 828
202 598 824

(*) Kwoty należności kredytów i pożyczek udzielonych klientom uwzględniają weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym.
(**) Obejmuje następujące pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: „Inwestycje w jednostki stowarzyszone” oraz część pozycji „Inne aktywa” (dochody do otrzymania, rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe,
należności od dłużników różnych oraz rozrachunki kartowe).
(***)Ekspozycja bilansowa jest równa wartości bilansowej prezentowanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)
Metody ograniczania ryzyka kredytowego
Grupa Pekao S.A. wypracowała ścisłą politykę zarządzania zabezpieczeniami, akceptowanymi przez Bank dla kredytów i gwarancji. Polityka zarządzania zabezpieczeniami jest odzwierciedlona w postaci wewnętrznych reguł i regulacji w Banku, odnoszących się do reguł nadzorczych, zawartych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Nawigacja

aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
Najczęściej spotykane zabezpieczenia pożyczek i kredytów, które są przyjmowane zgodnie z polityką Grupy Pekao
w tym zakresie,
są następujące
strzałek lub ikon w menu
ZABeZPIecZeNIA

ZAsADy sZAcOWANIA WARTOścI ZABeZPIecZeŃ

hIPOTeKI

– komercyjne
– mieszkalne

Wartość zabezpieczenia powinna zostać określona na podstawie wyceny rynkowej dokonanej przez
powiększ / pomniejsz
dopasuj
rzeczoznawcę. Dopuszczalne są inne, indywidualne udokumentowane
źródła wyceny, np. oferta
kupna,do rozmiaru ekranu
wartość zależna od etapu procedury przetargowej, itp.

ZAsTAW ReJesTROWy / PRZeWłAsZcZeNIe:

– zapasy

– maszyny i urządzenia

– samochody

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

Wartość określana na podstawie wyceny rynkowej rzeczoznawcy lub wartość bieżąca określona na
podstawie innych wiarygodnych źródeł jak aktualna oferta kupna, ewidencja środków trwałych dłużnika,
udokumentowana kwota podana przez komornika lub syndyka, itp.
Wartość jest określona na podstawie dostępnych tabel (np. firm ubezpieczeniowych) wartości samochodu
w zależności od marki, wieku, ceny początkowej, ewentualnie innych wiarygodnych źródeł wyceny np. kwoty
wpisanej w polisie ubezpieczeniowej.

– inne

Wartość jest ustalana indywidualnie w zależności od przedmiotu. Wycena powinna pochodzić
z wiarygodnego źródła z uwzględnieniem powyższych wskazówek.

– papiery wartościowe i środki pieniężne

Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wartości rynkowej. Stopa odzysku powinna
zostać oszacowana ostrożnie, aby uwzględnić dużą zmienność ceny niektórych papierów wartościowych.

cesJA WIeRZyTeLNOścI

– od kontrahenta mającego rating inwestycyjny
przyznany przez niezależną agencję ratingową lub
wewnętrzny system ratingowy Banku
– od pozostałych kontrahentów

Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wysokości wierzytelności.
Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wysokości wierzytelności.

GWARANcJe/ PORęcZeNIA (W TyM WeKsLOWe) / PRZysTĄPIeNIe DO DłUGU

– od banków i Skarbu Państwa

Do wysokość kwoty gwarantowanej.

– od innych kontrahentów mających dobrą sytuację
finansową w szczególności potwierdzoną ratingiem
inwestycyjnym przyznanym przez niezależną agencję
ratingową lub wewnętrznym ratingiem Banku

Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wysokości wierzytelności.

– od pozostałych kontrahentów

Wartość określana na podstawie indywidualnie szacowanej wartości rynkowej.

Efekt finansowy ustanowionych zabezpieczeń dla portfela ekspozycji ocenianych indywidualnie z rozpoznaną utratą wartości wynosi 1 465 933 tys. złotych na datę 31 grudnia 2015 roku (1 585 989 tys. złotych na datę 31 grudnia 2014 roku). Jest to kwota, o którą poziom wymaganych odpisów z tytułu
utraty wartości dla tego portfela byłby wyższy, gdyby przy ich szacowaniu nie zostały uwzględnione zdyskontowane przepływy z zabezpieczeń.

Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych
Ujawnienia wymienione w tabelach poniżej obejmują aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub
podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania, niezależnie od tego, czy są one kompensowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę to:
• umowy ramowe ISDA oraz inne umowy ramowe dotyczące instrumentów pochodnych,
• globalne umowy ramowe (GMRA) dotyczące transakcji zakupu/sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu.
Porozumienia dotyczące kompensowania zawierane przez Grupę nie spełniają kryteriów kompensowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zapisy takich
porozumień dają bowiem prawo do kompensaty ujętych kwot, które jest wykonalne tylko w przypadkach niewywiązania się z płatności, niewypłacalności lub
upadłości jednego z kontrahentów. Dodatkowo Grupa i jej kontrahenci nie mają intencji do rozliczenia transakcji na bazie kwoty netto lub do jednoczesnej
realizacji aktywów i wykonania zobowiązań. W związku z tym nie wystąpiły przypadki kompensaty aktywów i zobowiązań finansowych na dzień bilansowy.
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drukuj

Wartość określana na podstawie wiarygodnych źródeł takich jak kwota z umowy zastawu, wartość
z aktualnego sprawozdania finansowego, wartość wpisana w polisę ubezpieczeniową, wartość kwotowana
na giełdzie, wartość wynikająca z zaawansowanego etapu windykacji poparta odpowiednimi dokumentami
np. wyliczeniami komornika lub syndyka.aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Grupa otrzymała i złożyła zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających i płynnych papierów wartościowych w odniesieniu do następujących
transakcji:
• instrumentów pochodnych,
• transakcji zakupu/sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu.

Nawigacja

Zabezpieczenia te ustanowione są na standardowych warunkach branżowych. Zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających wynikają
m.in. z tzw. Credit Support Annex (CSA) – stanowiących załącznik do umów ramowych ISDA. aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
Papiery wartościowe otrzymane/złożone jako zabezpieczenie w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu mogą być zastawione lub sprzedane na czas
trwania transakcji, ale muszą być oddane w dacie zapadalności transakcji. Warunki umów również dają prawo każdej ze stron transakcji do rozwiązania
powiązanych transakcji w przypadku braku możliwości zwrotu zabezpieczenia.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania i które mogą potencjalnie podlegać kompensacie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

31.12.2015

AKTyWA FINANsOWe
Instrumenty pochodne
RAZeM

31.12.2015

ZOBOWIĄZANIA FINANsOWe
Instrumenty pochodne
Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu
RAZeM

31.12.2014

AKTyWA FINANsOWe
Instrumenty pochodne
Transakcje zakupu papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu
RAZeM

31.12.2014

ZOBOWIĄZANIA FINANsOWe
Instrumenty pochodne
Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu
RAZeM

POTeNcJALNe KWOTy KOMPeNsATy
WARTOśĆ
abyBILANsOWA
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
INsTRUMeNTy FINANsOWe
AKTyWóW FINANsOWych
OTRZyMANe
(ZAWIeRA OTRZyMANe
PReZeNTOWANA
ZABeZPIecZeNIA NA PAPIeRAch ZABeZPIecZeNIA
WARTOśĆ
W sPRAWOZDANIU
PIeNIęŻNe
WARTOścIOWych)
NeTTO
Z syTUAcJI FINANsOWeJ

3 628 087
3 628 087

-3 012 327
-3 012 327

-295 762
-295 762

319 998
319 998

WARTOśĆ BILANsOWA
ZOBOWIĄZAŃ FINANsOWych
PReZeNTOWANA
W sPRAWOZDANIU
Z syTUAcJI FINANsOWeJ

INsTRUMeNTy FINANsOWe
(ZAWIeRA OTRZyMANe
ZABeZPIecZeNIA NA PAPIeRAch
WARTOścIOWych)

OTRZyMANe
ZABeZPIecZeNIA
PIeNIęŻNe

WARTOśĆ
NeTTO

4 907 087
963 829
5 870 916

-3 012 327
-962 346
-3 974 673

-1 339 417
–
-1 339 417

555 343
1 483
556 826

WARTOśĆ BILANsOWA
AKTyWóW FINANsOWych
PReZeNTOWANA
W sPRAWOZDANIU
Z syTUAcJI FINANsOWeJ

INsTRUMeNTy FINANsOWe
(ZAWIeRA OTRZyMANe
ZABeZPIecZeNIA NA PAPIeRAch
WARTOścIOWych)

OTRZyMANe
ZABeZPIecZeNIA
PIeNIęŻNe

WARTOśĆ
NeTTO

4 918 797
531 315
5 450 112

-3 860 033
-530 528
-4 390 561

-239 865
-385
-240 250

818 899
402
819 301

WARTOśĆ BILANsOWA
ZOBOWIĄZAŃ FINANsOWych
PReZeNTOWANA
W sPRAWOZDANIU
Z syTUAcJI FINANsOWeJ

INsTRUMeNTy FINANsOWe
(ZAWIeRA OTRZyMANe
ZABeZPIecZeNIA NA PAPIeRAch
WARTOścIOWych)

OTRZyMANe
ZABeZPIecZeNIA
PIeNIęŻNe

WARTOśĆ
NeTTO

5 902 134
2 391
5 904 525

-3 860 033
-2 391
-3 862 424

-1 140 883
–
-1 140 883

901 218
–
901 218

POTeNcJALNe KWOTy KOMPeNsATy

POTeNcJALNe KWOTy KOMPeNsATy

POTeNcJALNe KWOTy KOMPeNsATy
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Ujawnione powyżej wartości aktywów i zobowiązań finansowych prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
• aktywa i zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych – na bazie wartości godziwej,
• aktywa i zobowiązania finansowe z tytułu transakcji zakupu/sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu – na bazie wartości według
zamortyzowanego kosztu.

Nawigacja

Rekoncyliacja wartości bilansowej aktywów i zobowiązań finansowych, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym
aby przeszukiwać
zawartośćfinansowej.
dokumentu użyj klawiszy
lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania, z wartościami prezentowanymi w sprawozdaniu
z sytuacji
strzałek lub ikon w menu

31.12.2015

WARTOśĆ
BILANsOWA
NeTTO

AKTyWA FINANsOWe
Instrumenty pochodne

3 134 367
421 640

POZycJA sPRAWOZDANIA
Z syTUAcJI FINANsOWeJ

WARTOśĆ
BILANsOWA
POZycJI NIe
WARTOśĆ
PODLeGAJĄcych
BILANsOWA
UJAWNIeNIU
POZycJI
Ze
powiększ
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru
W NOcIe
sPRAWOZDANIA
DOTycZĄceJ
Z syTUAcJI
KOMPeNsOWANIA
NOTA
FINANsOWeJ

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

Transakcje sprzedaży papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu

31.12.2014

3 106 943

Zobowiązania z tytułu
pochodnych instrumentów
finansowych (przeznaczone
do obrotu)

3 204 328

97 385

27

1 702 759

Instrumenty zabezpieczające

1 702 759

–

30

963 829

Zobowiązania wobec innych
banków

5 958 449

4 994 620

40

WARTOśĆ
BILANsOWA
POZycJI Ze
sPRAWOZDANIA
Z syTUAcJI
FINANsOWeJ

WARTOśĆ
BILANsOWA
POZycJI NIe
PODLeGAJĄcych
UJAWNIeNIU
W NOcIe
DOTycZĄceJ
KOMPeNsOWANIA

NOTA

4 447 975

173 427

27

470 822

–

30

WARTOśĆ
BILANsOWA
NeTTO

POZycJA sPRAWOZDANIA
Z syTUAcJI FINANsOWeJ

AKTyWA FINANsOWe
Instrumenty pochodne
Transakcje zakupu papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu

470 822

Aktywa z tytułu pochodnych
instrumentów finansowych
(przeznaczone do obrotu)
Instrumenty zabezpieczające

531 315

Należności od banków

7 169 872

6 638 557

25

4 323 991

Zobowiązania z tytułu
pochodnych instrumentów
finansowych (przeznaczone
do obrotu)

4 417 706

93 715

27

1 484 428

Instrumenty zabezpieczające

1 484 428

–

30

2 391

Zobowiązania wobec innych
banków

5 344 702

5 342 311

40

4 274 548

ZOBOWIĄZANIA FINANsOWe

Instrumenty pochodne

Transakcje sprzedaży papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu
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drukuj

Aktywa z tytułu pochodnych
instrumentów finansowych
3 206 447 na pełnym ekranie
72 080 użyj klawisza
27 ESCAPE
aby wyjść z opcji wyświetlania
(przeznaczone do obrotu)
Instrumenty zabezpieczające
421 640
–
30

ZOBOWIĄZANIA FINANsOWe

Instrumenty pochodne

ekranu

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)
Ogólna charakterystyka procesu monitorowania
Proces monitorowania nakierowany jest na identyfikację symptomów i zagrożeń pojawiających się u klienta, podejmowanie działań zapobiegających
pogarszaniu się jakości portfela kredytowego w celu maksymalizacji prawdopodobieństwa odzyskania udostępnionych klientowi środków.

Nawigacja

Monitorowanie ryzyka kredytowego obejmuje, w szczególności, kontrolę terminowości obsługi zadłużenia, analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej
klienta, sprawdzanie realizacji warunków umowy kredytowej oraz przyjętych i ustanowionych zabezpieczeń.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
ikon wz menu
Monitoring dużych klientów korporacyjnych dokonywany jest z wykorzystaniem systemu ratingowego
orazlub
danych
wewnętrznych i zewnętrznych źródeł
informacji. W przypadku średniego i małego klienta proces monitorowania prowadzony jest przy wykorzystaniu wewnętrznego narzędzia zbudowanego na
bazie statystycznego modelu behawioralnego. Efektywność procesu wzmocniona jest dzięki cyklicznym przeglądom portfela kredytowego dokonywanym
przez przedstawicieli Pionu Zarządzania Ryzykami i Pionów Biznesowych mających na celu ustalenie rzeczywistej jakości poszczególnych ekspozycji oraz
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
całego portfela kredytowego.
Monitorowanie klienta indywidualnego ma charakter systemowy i jest przeprowadzane
na podstawie
scoringu
behawioralnego.
przesuń
(klawiszwyników
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz

drukuj

Ogólna charakterystyka modelu tworzenia odpisów aktualizacyjnych

aby wyjśćSprawozdawczości
z opcji wyświetlania
na pełnymOdzwierciedlają
ekranie użyj klawisza
ESCAPE
W Grupie odpisy aktualizacyjne tworzone są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Finansowej.
one utratę
wartości aktywów kredytowych oznaczającą, iż Grupa nie będzie w stanie odzyskać należności zgodnie z warunkami umowy. Utrata wartości ekspozycji
kredytowych wyceniana jest metodą indywidualną i grupową.
Proces identyfikacji ekspozycji z utratą wartości objętych wyceną indywidualną dokonywany jest z wykorzystaniem wewnętrznego narzędzia i obejmuje
następujące etapy:
• określenie czy przesłanka utraty wartości na danej ekspozycji kredytowej została rozpoznana, a przy jej zidentyfikowaniu określenie rodzaju przesłanki
i nadanie ekspozycji statusu default,
• oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, pochodzących zarówno z zabezpieczeń jak i działalności klienta,
• wyliczenie odpisu aktualizacyjnego i zaewidencjonowanie go w systemie.
Ekspozycje objęte wyceną grupową klasyfikowane są do kategorii default, w przypadku gdy zaległość w spłacie przekracza 90 dni. Odpis z tytułu utraty
wartości dla tych ekspozycji jest wyliczany w oparciu o modele statystyczne.
W przypadku, gdy na ekspozycjach kredytowych przesłanka utraty wartości nie została rozpoznana wyliczany jest odpis na straty poniesione lecz nieujawnione (IBNR) w oparciu o modele statystyczne.
Stosowane modele statystyczne bazują na obserwacjach historycznych, w ramach grup ekspozycji charakteryzujących się zbliżonymi parametrami
ryzyka kredytowego.
Modele i parametry wykorzystywane do tworzenia odpisów są poddawane okresowej walidacji.
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Noty objaśniające
(w tys. zł)
Analiza jakościowa aktywów finansowych Grupy

Nawigacja

Ekspozycje Grupy na ryzyko kredytowe z tytułu kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości według okresów przeterminowania
NALeŻNOścI OD BANKóW (*)
31.12.2015

31.12.2014

WARTOśĆ BILANsOWA BRUTTO eKsPOZycJI OceNIANeJ INDyWIDUALNIe Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ WARTOścI

– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku do 5 lat
– powyżej 5 lat
Razem brutto

KReDyTy I POŻycZKI UDZIeLONe KLIeNTOM (*)

–
–
–
–
9 927
–
9 927

31.12.2015

31.12.2014

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
– strzałek lub ikon
564w430
606 657
menu
–
37 283
49 537
–
22 868
115 710
–
158 487
773 426
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
9 160
3 079 109
2 690 334
–
1 429 845
1 146 735
9 160
5 292 022
5zaznacz
382 399
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
spację)

ODPIs

– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku do 5 lat
– powyżej 5 lat
Razem odpis
Wartość bilansowa netto ekspozycji ocenianej indywidualnie
z rozpoznaną utratą wartości

–
–
–
–
-9 927
–
-9 927

–
–
–
–
-9 160
–
-9 160

-238 852
-7 530
-5 206
-52 140
-1 738 572
-1 198 995
-3 241 295

-197 636
-8 787
-60 488
-317 684
-1 462 240
-925 460
-2 972 295

–

2 050 727

2 410 104

–
–
–
–
–
9 800
9 800

–
–
–
–
–
9 800
9 800

120 069
42 559
47 688
303 072
1 359 720
956 361
2 829 469

74 332
34 439
51 263
366 923
1 511 446
816 260
2 854 663

–
–
–
–
–
-9 800
-9 800

–
–
–
–
–
-9 800
-9 800

-46 047
-10 980
-17 089
-156 199
-1 047 727
-896 744
-2 174 786

-44 747
-17 188
-26 512
-212 986
-1 217 252
-777 124
-2 295 809

–

–

654 683

558 854

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

–

WARTOśĆ BILANsOWA BRUTTO eKsPOZycJI OceNIANeJ GRUPOWO Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ WARTOścI

– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku do 5 lat
– powyżej 5 lat
Razem brutto
ODPIs

– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku do 5 lat
– powyżej 5 lat
Razem odpis
Wartość bilansowa netto ekspozycji ocenianej grupowo
z rozpoznaną utratą wartości

(*) Kwoty należności od banków i kwoty kredytów i pożyczek udzielonych klientom uwzględniają należności z tytułu leasingu finansowego.
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(w tys. zł)

Ekspozycje Grupy na ryzyko kredytowe z tytułu kredytów i pożyczek bez rozpoznanej utraty wartości według okresów
przeterminowania

Nawigacja

KReDyTy I POŻycZKI UDZIeLONe KLIeNTOM (*)
NALeŻNOścI OD BANKóW (*)
31.12.2015

31.12.2014

WARTOśĆ BILANsOWA BRUTTO eKsPOZycJI BeZ ROZPOZNANeJ UTRATy WARTOścI

– nieprzeterminowane
– do 30 dni
– powyżej 30 dni do 60 dni
– powyżej 60 dni
Razem brutto

7 319 104
–
–
–
7 319 104

7 176 334
–
–
–
7 176 334

PRZeDsIęBIORsTWA
31.12.2015

LUDNOśĆ

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
ikon
menu 50 112 528
67 677
272 lub64
973w743
45 042 713
214 225
438 304
34 541
108 516
89 848
146 870
powiększ / pomniejsz
68 015 886
65 667 433

1 269 204
1 300 910
183 623
198 014
194 520
302 346
dopasuj do rozmiaru ekranu
51 759 875
46 843 983

ODPIs IBNR

– nieprzeterminowane
– do 30 dni
– powyżej 30 dni do 60 dni
– powyżej 60 dni
Razem odpis IBNR
Wartość bilansowa netto ekspozycji bez rozpoznanej
utraty wartości

-58
–
–
–
-58
7 319 046

spację)
-442przesuń (klawisz
-273 574H, przytrzymaj
-253 479
-90zaznacz
586
-128drukuj
724
–
-2 652
-4 326
-37 046
-74 108
–
-686
- 2 122
-11 615
-22 575
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
–
-687
-1 227
-9 399
-15 672
-442
-277 599
-261 154
-148 646
-241 079
7 175 892

67 738 287

65 406 279

51 611 229

46 602 904

(*) Kwoty należności od banków i kwoty kredytów i pożyczek udzielonych klientom uwzględniają należności z tytułu leasingu finansowego oraz weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym.

Ekspozycje Grupy na ryzyko kredytowe z tytułu kredytów i pożyczek według kryterium wystąpienia przesłanek utraty wartości
KReDyTy I POŻycZKI UDZIeLONe
KLIeNTOM (*)

NALeŻNOścI OD BANKóW (*)
31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

19 727
-19 727
–

18 960
- 18 960
–

8 121 491
-5 416 081
2 705 410

8 237 062
-5 268 104
2 968 958

wartość bilansowa brutto, w tym:
ekspozycje, w przypadku których w zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych przepływach
pieniężnych uwzględniono wartość zabezpieczeń w tym:

–

–

78 166

64 755

–

–

78 166

64 755

ekspozycje przeterminowane
odpis IBNR
Razem netto

–
–
–

–
–
–

31 741
-1 362
76 804

25 804
-1 820
62 935

7 319 104
-58
7 319 046

7 176 334
-442
7 175 892

119 697 595
-424 883
119 272 712

112 446 661
-500 413
111 946 248

eKsPOZycJe Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ WARTOścI

wartość bilansowa brutto
odpis
Razem netto
eKsPOZycJe Z PRZesłANKAMI UTRATy WARTOścI, DLA KTóRych NIe sTWIeRDZONO UTRATy WARTOścI

eKsPOZycJe BeZ PRZesłANeK UTRATy WARTOścI

wartość bilansowa brutto
odpis IBNR
Razem netto

(*) Kwoty należności od banków i kwoty kredytów i pożyczek udzielonych klientom uwzględniają należności z tytułu leasingu finansowego oraz weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym.
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Podział ekspozycji z tytułu dłużnych papierów wartościowych według ratingów agencji Standard & Poor’s według stanu na 31 grudnia 2015 roku

Nawigacja

DłUŻNe PAPIeRy WARTOścIOWe
RATING

A+ do A–
BBB+ do BBB–
bez ratingu
Razem

PRZeZNAcZONe
DO OBROTU

DOsTęPNe DO sPRZeDAŻy

1 003 007
7 724
113 986
1 124 717

NAByTe W RAMAch TRANsAKcJI
Z PRZyRZecZeNIeM ODsPRZeDAŻy (***)

UTRZyMyWANe DO
TeRMINU WyMAGALNOścI

15 954 349
251 367
1 312 168(*)
17 517 884

2 497 324
–
871 100(**)
3 368 424

RAZeM

6 520 122
25 974 802
–
259 091
aby przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj klawiszy
–
2
297 254
strzałek lub ikon w menu
6 520 122
28 531 147

(*) w tym bony pieniężne NBP o wartości 628 454 tys. zł.
(**) w tym bony pieniężne NBP o wartości 871 100 tys. zł.
(***) wartość godziwa dłużnych papierów wartościowych nabytych w ramach transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży.

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Podział ekspozycji z tytułu dłużnych papierów wartościowych według ratingów agencji Standard & Poor’s według stanu na 31 grudnia 2014 roku
przesuń
DłUŻNe PAPIeRy WARTOścIOWe
RATING

AA+ do AA–
A+ do A–
BBB+ do BBB–
bez ratingu
Razem

PRZeZNAcZONe
DO OBROTU

DOsTęPNe DO sPRZeDAŻy

–
310 653
–
137 800
448 453

UTRZyMyWANe DO
TeRMINU WyMAGALNOścI

(klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

NAByTe W RAMAch TRANsAKcJI
Z PRZyRZecZeNIeM ODsPRZeDAŻy (***)

RAZeM

–
7 716 100
–
–
7 716 100

1 048 585
23 668 725
248 985
7 839 279
32 805 574

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

1 048 585
14 891 849
248 985
6 850 034(*)
23 039 453

–
750 123
–
851 445(**)
1 601 568

(*) w tym bony pieniężne NBP o wartości 6 147 781 tys. zł.
(**) w tym bony pieniężne NBP o wartości 851 445 tys. zł.
(***) wartość godziwa dłużnych papierów wartościowych nabytych w ramach transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży.

Podział aktywów z tytułu instrumentów pochodnych według ratingów agencji Standard & Poor’s według stanu na 31 grudnia 2015 roku
INsTRUMeNTy POchODNe
hANDLOWe

RATING

AAA
AA+ do AA–
A+ do A–
BBB+ do BBB–
BB+ do BB–
bez ratingu
Razem

ZABeZPIecZAJĄce

BANKI

POZOsTAłe
INsTyTUcJe
FINANsOWe

PODMIOTy
NIeFINANsOWe

90
126 730
1 044 437
1 003 930
–
464 159
2 639 346

–
–
272 974
–
–
52 220
325 194

–
–
–
503
1 454
239 950
241 907

BANKI

POZOsTAłe
INsTyTUcJe
FINANsOWe

PODMIOTy
NIeFINANsOWe

RAZeM

–
3 032
64 698
319 425
–
29 798
416 953

–
–
–
–
–
3 938
3 938

–
–
749
–
–
–
749

90
129 762
1 382 858
1 323 858
1 454
790 065
3 628 087

Podział aktywów z tytułu instrumentów pochodnych według ratingów agencji Standard & Poor’s według stanu na 31 grudnia 2014 roku
INsTRUMeNTy POchODNe
hANDLOWe

RATING

AAA
AA+ do AA–
A+ do A–
BBB+ do BBB–
BB+ do BB–
B+ do B–
bez ratingu
Razem

ZABeZPIecZAJĄce

BANKI

POZOsTAłe
INsTyTUcJe
FINANsOWe

PODMIOTy
NIeFINANsOWe

155
165 233
2 672 019
490 530
26 026
–
304 009
3 657 972

–
–
275 856
–
–
–
201 825
477 681

–
–
–
1 129
2 623
103
308 467
312 322
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drukuj

BANKI

POZOsTAłe
INsTyTUcJe
FINANsOWe

PODMIOTy
NIeFINANsOWe

RAZeM

–
7 996
415 222
20 649
–
–
21 383
465 250

–
–
–
–
–
–
5 572
5 572

–
–
–
–
–
–
–
–

155
173 229
3 363 097
512 308
28 649
103
841 256
4 918 797

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Praktyki “forbearance”
W nawiązaniu do dokumentu 2012/853 wydanego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz instrukcji wydanych
przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w zakresie ujawnień dotyczących ekspozycji forborne, Grupa, we współpracy z podmiotem dominującym,
wdrożyła proces klasyfikacji tego rodzaju ekspozycji.

Nawigacja

Ekspozycje forborne są to umowy kredytowe, co do których zastosowano praktyki „forbearance”. Praktyki „forbearance” występują w sytuacjach,
abywarunków
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
w których uznaje się, że kredytobiorca z powodu trudności finansowych, nie jest w stanie wykonać
umowy.
W związku
z tymi trudnościami,
strzałekzadłużenia
lub ikon w lub
menu
Grupa zmienia warunki umowy w sposób, umożliwiający kredytobiorcy całkowitą lub częściową obsługę
jego refinansowanie. Zmiana
warunków umowy może obejmować m.in. obniżenie oprocentowania, rat kapitałowych, naliczonych odsetek, bądź zmianę harmonogramu spłat kapitału
i/lub odsetek.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
W szczególności Grupa uznaje za praktyki „forbearance” następujące przypadki:
• renegocjowana umowa była sklasyfikowana jako ekspozycja z rozpoznaną utratą wartości, a zmiany zostały dokonane w ramach procesów
restrukturyzacyjnych,
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
• renegocjowana umowa była w całości lub częściowo przeterminowana powyżej 30 dni (bez stwierdzonej utraty wartości) przynajmniej raz w ciągu
ostatnich 3 miesięcy przed datą renegocjacji lub byłaby w całości lub częściowo przeterminowana powyżej 30 dni, gdyby nie dokonano renegocjacji,
abyGrupę,
wyjść zkredytobiorca
opcji wyświetlania
na spłaty
pełnymkapitału
ekranielub
użyj
klawisza
ESCAPE
• w tym samym lub bliskim terminie udzielenia dodatkowego finansowania przez
dokonał
odsetek
z tytułu
innej
umowy w Grupie, która była w całości lub częściowo przeterminowana powyżej 30 dni w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą refinansowania.
Klasyfikacji ekspozycji forborne zaprzestaje się w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:
• umowa jest uznawana jako ekspozycja bez przesłanki utraty wartości,
• upłynął co najmniej 2 letni okres próbny od daty uznania ekspozycji forborne jako ekspozycji bez przesłanki utraty wartości,
• miały miejsce regularne spłaty istotnych kwot kapitału i/lub odsetek,
• żadna z ekspozycji dłużnika nie była przeterminowana powyżej 30 dni w okresie próbnym ekspozycji forborne.
Praktyki „forbearance” nie mają zastosowania w przypadku, gdy trudności finansowe kredytobiorcy nie są czynnikiem determinującym modyfikowanie
warunków umownych lub refinansowanie.
Umowy „forbearance” objęte są procesem monitorowania pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań zawartych w umowie. Zarządzanie umowami
w których wystąpił przypadek praktyk „forbearance” i bieżący monitoring tych umów należy do dedykowanych jednostek Banku.
Na moment klasyfikacji ekspozycji jako forborne i na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości ekspozycji.
Zasady rachunkowości w odniesieniu do oceny i procesu ustalenia rezerw dla ekspozycji forborne zasadniczo pokrywają się z zasadami ustalania rezerw
według MSR 39, tj. jeśli istnieją obiektywne przesłanki wystąpienia straty z tytułu utraty wartości kredytów wycenianych według zamortyzowanego kosztu, kwota straty jest wyliczana jako różnica pomiędzy wartością bilansową kredytu, a wartością bieżącą przewidywanych przyszłych przepływów pieniężnych (za wyjątkiem przyszłych strat, które jeszcze nie zostały rozpoznane) zdyskontowaną za pomocą pierwotnej efektywnej stopy procentowej kredytu.
Gdy praktyki „forbearance” prowadzą do wyłączenia z bilansu pierwotnego kredytu, Grupa rozpoznaje nowy kredyt w jego wartości godziwej. Różnica
pomiędzy wartością księgową pierwotnego kredytu, a wartością godziwą nowego kredytu jest księgowana w rachunku zysków i strat.
Grupa dokonuje też szczegółowej analizy charakterystyki ryzyka kredytowego aktywów, dla których zastosowano praktyki „forbearance”, pod kątem
indywidualnej lub portfelowej oceny utraty wartości.
Udział ekspozycji forborne w portfelu kredytowym Grupy

KReDyTy I POŻycZKI UDZIeLONe KLIeNTOM
ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:
ekspozycje forborne
ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości, w tym:
ekspozycje forborne
Razem netto, w tym:
ekspozycje forborne

31.12.2015

31.12.2014

119 349 516
422 649
2 705 410
1 537 735
122 054 926
1 960 384

112 009 183
450 050
2 968 958
1 718 075
114 978 141
2 168 125
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Analiza jakościowa ekspozycji forborne

Nawigacja
ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości
Wartość bilansowa brutto
Odpisy IBNR
Wartość bilansowa netto
ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości
Wartość bilansowa brutto, w tym:
ekspozycje oceniane indywidualnie
ekspozycje oceniane grupowo
Odpisy aktualizujące, w tym:
ekspozycje oceniane indywidualnie
ekspozycje oceniane grupowo
Wartość bilansowa netto
Razem wartość bilansowa netto

31.12.2015

31.12.2014

437 459
490 667
-14 810
-40 617
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
422 649
450 050

strzałek lub ikon w menu
2 957 036
2 866 373
2 745 545
2 725 502
211 491
140 871
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
-1 419 301
-1 148 298
-1 323 802
-1 066 135
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
zaznacz
-95 499spację)
-82 163
1 537 735
1 718 075
1 960 384
2 168 125

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Grupa posiada zabezpieczenia dla ekspozycji forborne w kwocie 881 711 tys. zł na 31 grudnia 2015 roku (1 255 658 tys. zł na 31 grudnia 2014 roku).
Analiza jakościowa ekspozycji forborne według okresów przeterminowania

Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 30 dni
– powyżej 30 dni do 60 dni
– powyżej 60 dni
Odpisy IBNR dla ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 30 dni
– powyżej 30 dni do 60 dni
– powyżej 60 dni
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku do 5 lat
– powyżej 5 lat
Odpisy aktualizujące dla ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku do 5 lat
– powyżej 5 lat
Razem wartość bilansowa netto
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31.12.2015

31.12.2014

437 459
285 368
95 039
27 860
29 192
-14 810
-5 807
-5 673
-1 533
-1 797
2 957 036
571 632
46 871
32 999
131 902
2 124 721
48 911
-1 419 301
-198 882
-11 312
-7 510
-42 355
-1 120 572
-38 670
1 960 384

490 667
353 409
98 513
22 848
15 897
-40 617
-21 727
-12 099
-3 793
-2 998
2 866 373
614 634
47 492
110 956
651 006
1 434 933
7 352
-1 148 298
-199 283
-12 309
-63 454
-225 414
-641 220
-6 618
2 168 125
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(w tys. zł)

Zmiany wartości bilansowej netto ekspozycji forborne

Nawigacja
Wartość netto na początek okresu
Wartość ekspozycji ujętych w okresie
Wartość ekspozycji wyłączonych w okresie
Zmiana odpisów aktualizujących
Inne zmiany
Wartość netto na koniec okresu
Przychody odsetkowe

Ekspozycje forborne według typu działania

2015

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
31.12.2015 zaznacz
Zmiana warunków umowy
Refinansowanie
Wartość bilansowa brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość bilansowa netto

2014

2 168 125
1 932 336
229 336
749 272
-152 818
-155 873
-217 dokumentu
882
-162 465
aby przeszukiwać zawartość
użyj klawiszy
-195 145
strzałek lub ikon w menu -66 377
1 960 384
2 168 125
168 659
198 910

drukuj
31.12.2014

3 199 428
3 165 429
195 067
191 611
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
3 394 495
3 357 040
-1 434 111
-1 188 915
1 960 384
2 168 125

Ekspozycje forborne według struktury produktowej

Kredyty na nieruchomości
Kredyty w rachunku bieżącym
Kredyty operacyjne
Kredyty na inwestycje
Skupione wierzytelności
Pozostałe kredyty i pożyczki
Wartość bilansowa brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość bilansowa netto

31.12.2015

31.12.2014

578 748
301 434
879 129
1 335 790
1 061
298 333
3 394 495
-1 434 111
1 960 384

471 910
332 691
583 040
1 467 691
266 330
235 378
3 357 040
-1 188 915
2 168 125

Ekspozycje forborne według struktury branżowej

Przedsiębiorstwa
Przetwórstwo przemysłowe
Budownictwo
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Handel hurtowy i detaliczny
Górnictwo i wydobywanie
Transport i gospodarka magazynowa
Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Pozostałe branże
Osoby fizyczne
Wartość bilansowa brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość bilansowa netto

31.12.2015

31.12.2014

2 818 427
718 779
604 287
468 815
523 922
212 819
128 840
77 734
63 613
2 816
16 802
576 068
3 394 495
-1 434 111
1 960 384

2 846 155
670 068
654 406
493 325
475 414
217 619
151 153
71 658
51 361
45 055
16 096
510 885
3 357 040
-1 188 915
2 168 125
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Ekspozycje forborne według struktury geograficznej

Nawigacja
Polska
Ukraina
Cypr
Pozostałe kraje
Wartość bilansowa brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość bilansowa netto

Koncentracja ryzyka kredytowego

31.12.2015

31.12.2014

3 082 046
3 091 289
292 314
254 098
18 503
10 880
1 632
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu773
użyj klawiszy
394w495
3 357 040
strzałek lub 3ikon
menu
-1 434 111
-1 188 915
1 960 384
2 168 125

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaangażowanie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych
(klawisz H, przytrzymaj
spację) nie zostały
zaznacz
kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć 25% funduszy własnych Grupy. W 2015 rokuprzesuń
limity maksymalnego
zaangażowania
przekroczone.
a) Według poszczególnych podmiotów:

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Według stanu na 31.12.2015
ZAANGAŻOWANIe WOBec 10 NAJWIęKsZych KLIeNTóW GRUPy

Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
Klient 6
Klient 7
Klient 8
Klient 9
Klient 10
Razem

UDZIAł % W PORTFeLU

1,5%
1,2%
1,2%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
8,8%

b) Według grup kapitałowych:
Według stanu na 31.12.2015
ZAANGAŻOWANIe WOBec 5 NAJWIęKsZych GRUP KAPITAłOWych BęDĄcych KLIeNTAMI GRUPy

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Razem
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drukuj

UDZIAł % W PORTFeLU

1,8%
1,8%
1,4%
1,4%
1,3%
7,7%

SPIS TREŚCI
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ZAMKNIJ

(w tys. zł)

c) Według branż:

Nawigacja

Ograniczeniu ryzyka kredytowego związanego z nadmierną koncentracją sektorową służy system kształtowania sektorowej struktury zaangażowania.
Obejmuje on ustalanie wskaźników koncentracji sektorowej, monitorowanie portfela kredytowego oraz procedury wymiany informacji. System ten dotyczy
zaangażowania kredytowego w poszczególne rodzaje działalności gospodarczej sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
Wskaźniki koncentracji ustalane są w oparciu o obecny poziom zaangażowania Grupy w dany sektor
oraz ocenę ryzyka
danego
sektora. Okresowe
strzałek
lub ikon w sektorów,
menu w których może wystąpić
porównywanie zaangażowania Grupy z obowiązującymi wskaźnikami koncentracji pozwala na bieżącą
identyfikację
nadmierna koncentracja ryzyka. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, dokonywana jest analiza obejmująca ocenę kondycji ekonomicznej sektora
z uwzględnieniem zarówno dotychczasowych jak i prognozowanych trendów oraz ocenę jakości zaangażowania w dany sektor. Działania te pozwalają na
formułowanie polityki Grupy ograniczającej ryzyko sektorowe oraz bieżące jej dostosowywanie do zmieniających się warunków.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Strukturę zaangażowania według sektorów prezentuje poniższa tabela
seGMeNT BRANŻOWy

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
Administracja publiczna i obrona narodowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Transport i gospodarka magazynowa
Budownictwo
Górnictwo i wydobywanie
Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn
Produkcja artykułów spożywczych i napojów
Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz petrochemia
Informacja i komunikacja
Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych oraz surowców niemetalicznych
Pozostała produkcja
Pozostałe sektory
Razem

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

31.12.2015

15,2%

zaznacz

drukuj

31.12.2014

14,2%

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
10,9%użyj klawisza ESCAPE
11,9%
10,5%
8,6%
7,8%
7,2%
6,3%
4,4%
4,0%
3,8%
2,9%

10,4%
9,0%
9,6%
6,8%
5,1%
3,9%
3,8%
3,1%
2,8%

2,7%
2,1%
5,2%

5,0%
1,9%
4,5%

8,4%

8,0%

100,0%

100,0%
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Kredyty w CHF dla ludności
Bank Pekao S.A. nie udziela kredytów w CHF dla ludności od 2003 roku. Niemal cały portfel kredytów w CHF dla ludności był udzielony przed sierpniem
2006 roku przez Bank BPH S.A., a następnie przejęty przez Bank Pekao S.A. w wyniku połączenia.

Nawigacja

W ostatnim czasie pojawiło się kilka propozycji restrukturyzacji kredytów hipotecznych w CHF dla ludności, w tym Prezydencki projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki. Proponowane rozwiązania są w fazie dyskusji i mogą ulec znaczącej zmiaaby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
nie. W związku z tym Grupa nie jest w stanie na chwilę obecną wiarygodnie oszacować wpływu proponowanych
rozwiązań na sprawozdanie
finansowe.
strzałek
ikon wiż menu
Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo niewielki udział tych kredytów w aktywach oraz znikomy udział w rynku,
Grupalub
ocenia,
ewentualne przyjęte
rozwiązania nie powinny istotnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy.
Poniższe tabele przedstawiają strukturę i jakość portfela kredytów w CHF dla ludności.

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Wartość brutto i netto kredytów w CHF dla ludności
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
Wartość bilansowa brutto ekspozycji, w tym:
– ekspozycje denominowane w CHF
– ekspozycje indeksowane do CHF
Odpisy aktualizujące wartość ekspozycji, w tym:
– ekspozycje denominowane w CHF
– ekspozycje indeksowane do CHF
Wartość bilansowa netto ekspozycji, w tym:
– ekspozycje denominowane w CHF
– ekspozycje indeksowane do CHF

zaznacz

31.12.2015

31.12.2014

4 761 295

4 798 719

3 799 880
-78 963
-9 463
-69 500
4 682 332
951 952
3 730 380

3 833 537
-171 056
-17 543
-153 513
4 627 663
947 639
3 680 024

aby wyjść z opcji wyświetlania na
klawisza
961pełnym
415 ekranie użyj965
182 ESCAPE

Analiza jakościowa kredytów w CHF dla ludności

Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 30 dni
– powyżej 30 dni do 60 dni
– powyżej 60 dni
Odpisy IBNR dla ekspozycji bez rozpoznanej utraty wartości, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 30 dni
– powyżej 30 dni do 60 dni
– powyżej 60 dni
Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku do 5 lat
– powyżej 5 lat
Odpisy aktualizujące dla ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku do 5 lat
– powyżej 5 lat
Razem wartość bilansowa netto
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drukuj

31.12.2015

31.12.2014

4 599 473
4 251 469
277 566
41 226
29 212
-13 479
-5 144
-4 898
-1 542
-1 895
161 822
25 499
12 076
9 211
30 569
53 721
30 746
-65 484
-4 356
-1 507
-1 764
-6 250
-27 927
-23 680
4 682 332

4 581 528
4 201 472
310 533
48 231
21 292
-32 394
-12 684
-13 072
-4 363
-2 275
217 191
16 838
9 260
15 503
26 829
76 103
72 658
-138 662
-5 271
-3 447
-5 445
-12 232
-50 495
-61 772
4 627 663

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Na dzień 31 grudnia 2015 roku średnie LTV dla portfela kredytów hipotecznych w CHF dla ludności należącego do Banku wyniosło 56,5%, przy średnim
wskaźniku LTV dla całego portfela wynoszącym 66,4%.

Nawigacja

Ekspozycje kredytowe wobec Ukrainy
Na dzień 31 grudnia 2015 r. bilansowa ekspozycja netto Grupy wobec Ukrainy wynosiła 593 milionów złotych (co stanowi 0,4% całkowitej
ekspozycji Grupy).
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
lub ikon w menu
Większość ekspozycji Grupy wobec Ukrainy stanowi ekspozycja wewnątrzgrupowa w formie lokaty
międzybankowej,
która zostanie spłacona najpóźniej
w 2017 roku. Pozostała część ekspozycji dotyczy dwóch międzynarodowych klientów korporacyjnych.
Grupa ściśle monitoruje rozwój sytuacji na Ukrainie, a charakter posiadanego zaangażowania nie zagraża jakości jego aktywów.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Poniższa tabela przedstawia ekspozycje Grupy wobec Ukrainy
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

31.12.2015

ekspozycje bilansowe
Należności od banków
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Wartość brutto
IBNR / Odpis z tytułu utraty wartości
Wartość netto
ekspozycje pozabilansowe
Udzielone linie kredytowe
Wartość brutto
IBNR
Wartość netto

zaznacz

drukuj

31.12.2014

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
402 630użyj klawisza ESCAPE
713 178
300 551
703 181
-110 605
592 576

269 487
982 665
-20 505
962 160

4 049
4 049
-27
4 022

4 028
4 028
-14
4 014

6.3 Ryzyko rynkowe
W prowadzonej działalności Grupa jest narażona na ryzyko rynkowe, którego źródłem są zmiany parametrów rynkowych.
Ryzyko rynkowe to ryzyko obniżenia wyniku finansowego lub kapitału Grupy na skutek zmian rynkowych. Podstawowymi czynnikami ryzyka rynkowego są:
• stopy procentowe,
• kursy walutowe,
• ceny kapitałowych papierów wartościowych,
• ceny towarów.
W Grupie funkcjonuje system zarządzania ryzykiem rynkowym, stanowiący strukturalno-organizacyjne i metodologiczne ramy proceduralne mające na
celu utrzymanie struktury bilansu i pozycji pozabilansowych w zgodzie z zakładanymi celami strategicznymi.
Głównym celem strategii zarządzania ryzykiem rynkowym jest optymalizowanie wyników finansowych w taki sposób by realizowane były cele
Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu ekspozycji na ryzyko rynkowe w ramach apetytu na ryzyko określonego przez limity zatwierdzone przez
Zarząd i Radę Nadzorczą.
Organizacja procesu zarządzania ryzykiem rynkowym bazuje na trójstopniowym systemie kontroli zgodnym z międzynarodowymi najlepszymi praktykami
bankowymi i rekomendacjami nadzoru bankowego. Proces zarządzania ryzykiem rynkowym oraz procedury go regulujące uwzględniają podział na księgę
handlową i bankową.
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Ryzyko rynkowe księgi handlowej
Zarządzając ryzykiem rynkowym księgi handlowej Grupa dąży do optymalizowania wyników finansowych oraz zapewnienia maksymalnie wysokiej jakości
obsługi klientów Grupy w zakresie dostępu do rynku (market making) pozostając w ramach limitów zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Nawigacja

Głównym narzędziem pomiaru ryzyka rynkowego księgi handlowej jest model wartości zagrożonej (VaR). Wartość ta odzwierciedla poziom jednodniowej
straty która może zostać przekroczona z prawdopodobieństwem nie większym niż 1%. Wartość miary VaR wyznaczana jest metodą symulacji historyczaby przeszukiwać
zawartość
nej na podstawie 2-letniej historii obserwacji dynamiki czynników ryzyka rynkowego. Zbiór czynników uwzględnianych
przy wyliczaniu
VaRdokumentu
obejmuje użyj klawiszy
strzałek lub ikon
w menu
wszystkie istotne czynniki rynkowe brane pod uwagę przy wycenie instrumentów finansowych za wyjątkiem specyficznego
ryzyka
kredytowego emitenta
i kontrahenta. Szacowanie wpływu zmian czynników rynkowych na bieżącą wartość danego portfela odbywa się z wykorzystaniem pełnej rewaluacji (jako
różnica między wartością portfela po zmianie poziomów parametrów rynkowych o historycznie zaobserwowane zmiany czynników a bieżącą wartością
portfela). Dla tak wyznaczanego zbioru prawdopodobnych zmian wartości portfela (dystrybuanty) wyznaczany jest VaR jako 1% – kwantyl.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Model poddawany jest bieżącej statystycznej weryfikacji poprzez porównanie wartości VaR do rzeczywistych i rewaluacyjnych wyników. Analizy za rok
2015, jak również za 2014 rok, potwierdzają adekwatność stosowanego modelu.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

drukuj

Kształtowanie się w latach 2015 i 2014 ekspozycji ryzyka rynkowego portfela handlowego Grupy w ujęciu miary Value at Risk przedstawiają poniższe tabele
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
ryzyko walutowe
ryzyko stopy procentowej
Portfel handlowy

ryzyko walutowe
ryzyko stopy procentowej
Portfel handlowy

31.12.2015

WIeLKOśĆ MINIMALNA

54
1 176
1 282

15
676
854

31.12.2014

WIeLKOśĆ MINIMALNA

44
1 365
1 282

11
936
872

WIeLKOśĆ śReDNIA WIeLKOśĆ MAKsyMALNA

203
1 175
1 179

1 674
2 103
1 880

WIeLKOśĆ śReDNIA WIeLKOśĆ MAKsyMALNA

413
1 792
1 819

2 183
3 710
3 772

Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
Zarządzając ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej Grupa kieruje się celem zabezpieczenia wartości ekonomicznej kapitału oraz realizacji założonego wyniku odsetkowego w ramach przyjętych limitów. Pozycja finansowa Grupy w odniesieniu do zmieniających się stóp procentowych monitorowana
jest poprzez lukę stopy procentowej (lukę przeszacowania), analizę duration, analizy wrażliwości, symulacje szokowe (stress testing) oraz VaR.
W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się poziomu wrażliwości dochodu odsetkowego (NII) na zmianę stóp procentowych o 100 p.b oraz wartości
ekonomicznej kapitału Grupy (EVE) na zmianę stóp procentowych o 200 p.b. według stanu na koniec grudnia 2015 i 2014 roku przy założeniu pełnej elastyczności stóp administrowanych przez Grupę w odniesieniu do zmiany stóp rynkowych, uwzględnieniu czynników behawioralnych istotnych w środowisku
niskich stóp procentowych (np. dla depozytów bieżących w PLN, dla których stosowany jest model urealniający profil przeszacowania tych produktów) oraz
równoległej zmiany stóp Banku Centralnego. Miara uwzględnia czynniki możliwe do zabezpieczenia przez Grupę. Kształtowanie się wrażliwości dochodu odsetkowego wynika z niskiego poziomy stóp procentowych na koniec 2015 roku oraz potencjalnego wpływu dalszego jej obniżenia na wynik odsetkowy Grupy.
WRAŻLIWOśĆ W %

NII
EVE

31.12.2015

31.12.2014

-11,14
-0,77

-12,17
-0,32

Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe jest zarządzane łącznie dla księgi handlowej i bankowej. Celem zarządzania ryzykiem kursu walutowego jest kształtowanie profilu
walutowego pozycji bilansowych i pozabilansowych tak, aby pozostawał on w ramach wewnętrznych limitów.
Kształtowanie się ryzyka walutowego Grupy w ujęciu miary Value at Risk przedstawia poniższa tabela
WALUTA

Waluty razem (*)
(*) VaR zaprezentowany w pozycji „Waluty razem” stanowi obliczenie wielkości VaR dla całego portfela, a więc uwzględnia zależności korelacyjne pomiędzy walutami.
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Pozycja walutowa Grupy

Nawigacja
OPeRAcJe BILANsOWe
31.12.2015

EUR
USD
CHF
GBP
CZK
Pozostałe waluty
RAZeM

AKTyWA

18 890 563
6 294 671
4 700 851
318 067
37 732
273 984
30 515 868

ZOBOWIĄZANIA

OPeRAcJe POZABILANsOWe –
INsTRUMeNTy POchODNe
POZycJA DłUGA

POZycJA KRóTKA

POZycJA NeTTO

17 929 313
11 066 799
11 841 800
186 249
8 290 240aby przeszukiwać
7 077 654zawartość5dokumentu
116 063 użyj klawiszy
-33 978
606 176strzałek lub
3 221
-3 535
ikon543
w menu 7 319 753
708 529
622 872
232 423
-13
16 591
183 225
204 259
107
161 448
73 793
183 113
3 216
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
27 712 297
22 245 886
24 897 411
152 046

przesuń (klawisz H, OPeRAcJe
przytrzymaj
spację)
zaznacz
POZABILANsOWe –
OPeRAcJe BILANsOWe
31.12.2014

EUR
USD
CHF
GBP
CZK
Pozostałe waluty
RAZeM

drukuj

INsTRUMeNTy POchODNe

AKTyWA

ZOBOWIĄZANIA

POZycJA DłUGA

POZycJA KRóTKA

POZycJA NeTTO

19 006 758
7 432 536
5 014 483
215 835
224 478
223 738
32 117 828

15 037 971
7 137 324
921 126
611 115
35 356
97 753
23 840 645

11 464 052
8 562 453
3 016 884
546 896
3 109
201 698
23 795 092

15 448 199
8 841 212
7 111 994
151 798
191 907
324 630
32 069 740

-15 360
16 453
-1 753
-182
324
3 053
2 535

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Wartość długiej pozycji netto w EUR (równowartość 185 540 tys. złotych) na datę 31 grudnia 2015 roku wynika głównie z ujęcia wyceny do wartości
godziwej akcji Visa Europe (patrz Nota 31) w kwocie 40 866 611 EUR (równowartość 174 153 tys. złotych). Pozycja walutowa z tytułu wyceny akcji Visa
Europe została zamknięta w styczniu 2016 roku.

6.4 Ryzyko płynności
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest:
• zapewnienie i utrzymywanie zdolności Grupy do wywiązywania się zarówno z bieżących jak i z przyszłych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów
pozyskania płynności i rentowności kapitałów własnych,
• zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej, oraz
• określenie rozwiązań na przetrwanie sytuacji kryzysowej, w przypadku jej ewentualnego wystąpienia.
W Grupie funkcjonuje scentralizowany system zarządzania ryzykiem płynności obejmujący bieżące zarządzanie płynnością i kontrolę pierwszego poziomu sprawowane
przez odpowiedzialne jednostki, kontrolę drugiego poziomu dokonywaną przez dedykowaną jednostkę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem oraz niezależny audyt.
Zarządzanie płynnością w Grupie prowadzone jest w horyzoncie śróddziennym, krótko- oraz długoterminowym. Analiza płynności śróddziennej dotyczy
przepływów realizowanych w ciągu dnia, poprzez krótkoterminową analizę płynności rozumiany jest system pomiaru płynności w horyzoncie do roku,
a analiza długoterminowa obejmuje okres powyżej jednego roku. Ze względu na specyfikę stosowanych narzędzi i technik zarządzania ryzykiem płynności Grupa zarządza płynnością bieżącą i średnioterminową wspólnie z płynnością krótkoterminową.
Kontrola płynności odbywa się w ramach ciągłego procesu wyznaczania i analizy wartości szeregu wskaźników i miar dotyczących płynności śróddziennej,
krótkoterminowej oraz długoterminowej. Częstotliwość ich monitorowania jest dopasowana do specyficznego aspektu płynności – np. dzienna dla płynności
krótkoterminowej, miesięczna dla płynności długoterminowej. Wskaźniki i miary płynności podlegają procesowi formalnego limitowania. Wykorzystanie limitów jest regularnie monitorowane i przedstawiane kierownictwu Banku i spółek zależnych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia uruchamiany jest proces
eskalacji mający na celu poinformowanie decydentów i ostatecznie przywrócenie ekspozycji ryzyka płynności do akceptowalnych poziomów.
Integralną częścią procesu kontroli płynności Grupy jest scenariuszowa analiza testów warunków skrajnych przeprowadzana w trybie miesięcznym. W jej
ramach oceniana jest płynność Grupy w przypadku wystąpienia kryzysu na rynkach finansowych i/lub kryzysu wywołanego przez czynniki wewnętrzne,
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

specyficzne dla Grupy. W 2015 r. Bank przeprowadził przegląd systemu testów warunków skrajnych płynności, definiując nowy zestaw scenariuszy
zróżnicowany pod względem czasu trwania zagrożenia płynności, genezy jego powstania jak i surowości.

Nawigacja

Zarządzając płynnością, Grupa szczególną uwagę zwraca na płynność w walutach obcych, co znajduje odzwierciedlenie w monitorowaniu, limitowaniu
i kontrolowaniu płynności osobno dla poszczególnych istotnych walut, monitorowaniu zapotrzebowania na bieżącą i przyszłą płynność walutową i w przypadku zidentyfikowania takiej potrzeby jej zabezpieczaniu z wykorzystaniem swapów walutowych. Monitorowanie obejmuje także potencjalny wpływ na
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
płynność konieczności wnoszenia depozytów zabezpieczających transakcje pochodne.
strzałek lub ikon w menu
W celu zdefiniowania zasad zarządzania płynnością w sytuacji awaryjnej Bank wprowadził zatwierdzoną przez Zarząd Banku „Politykę zarządzania płynnością w sytuacji awaryjnej”, która określa procedury awaryjnego postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Polityka ta uwzględnia
dzienne monitorowanie systemowych i specyficznych dla Banku i Grupy wskaźników ostrzegawczych oraz trzy stopnie zagrożenia płynności w zależności
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
od poziomu wskaźników ostrzegawczych sytuacji Banku i Grupy oraz sytuacji rynkowej. Określa również źródła pokrycia przewidywanego wypływu
środków pieniężnych z Grupy. W dokumencie tym określone zostały również procedury monitorowania stanów płynności, procedury działań awaryjnych,
zespoły zadaniowe przywracające płynność Grupy oraz zakres odpowiedzialności kierownictwa zaprzesuń
podejmowanie
związanych
z przydrukuj
(klawisz niezbędnych
H, przytrzymajdecyzji
spację)
zaznacz
wróceniem wymaganego poziomu płynności finansowej Grupy.
aby wyjśćGrupy
z opcjinawyświetlania
pełnym
ekranie użyj
Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe informacje ilościowe dotyczące sytuacji płynnościowej
koniec 2015naroku
w porównaniu
doklawisza
końca ESCAPE
2014 roku. Obejmują one strukturę zobowiązań finansowych według umownych terminów zapadalności (kontraktowo), urealnioną lukę płynności oraz
przepływy finansowe dotyczące pochodnych transakcji pozabilansowych.
Struktura zobowiązań finansowych według umownych terminów zapadalności
DO 1 MIesIĄcA

OD 1 DO
3 MIesIęcy

OD 3 MIesIęcy
DO 1 ROKU

OD 1 DO 5 LAT

POWyŻeJ 5 LAT

RAZeM

1 606 000
96 357 303
336 500
–
98 299 803

1 066 155
12 213 137
1 034 304
–
14 313 596

108 638
17 987 883
409 535
170 729
18 676 785

1 204 022
2 777 981
616 862
382 663
4 981 528

2 124 172
55 721
661 531
58 050
2 899 474

6 108 987
129 392 025
3 058 732
611 442
139 171 186

Udzielone zobowiązania pozabilansowe dotyczące
finansowania

30 935 860

–

–

–

–

30 935 860

Udzielone zobowiązania pozabilansowe
gwarancyjne

14 072 827

–

–

–

–

14 072 827

Razem

45 008 687

–

–

–

–

45 008 687

DO 1 MIesIĄcA

OD 1 DO
3 MIesIęcy

OD 3 MIesIęcy
DO 1 ROKU

OD 1 DO 5 LAT

POWyŻeJ 5 LAT

RAZeM

2 007 821
99 800 692
79 083
–
101 887 596

233 470
14 198 585
1 211 065
–
15 643 120

360 834
11 196 512
1 453 224
362 582
13 373 152

1 030 528
712 407
560 727
173 090
2 476 752

1 941 187
50 317
755 557
55 639
2 802 700

5 573 840
125 958 513
4 059 656
591 311
136 183 320

Udzielone zobowiązania pozabilansowe dotyczące
finansowania

27 376 548

–

–

–

–

27 376 548

Udzielone zobowiązania pozabilansowe
gwarancyjne

14 208 684

–

–

–

–

14 208 684

Razem

41 585 232

–

–

–

–

41 585 232

31.12.2015
ZOBOWIĄZANIA BILANsOWe

Zobowiązania wobec banków (*)
Zobowiązania wobec klientów
Emisje własne
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANsOWe (**)

31.12.2014
ZOBOWIĄZANIA BILANsOWe

Zobowiązania wobec banków (*)
Zobowiązania wobec klientów
Emisje własne
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANsOWe (**)

(*) Łącznie z Bankiem Centralnym.
(**) Dla udzielonych zobowiązań pozabilansowych dotyczących finansowania oraz udzielonych zobowiązań gwarancyjnych kwoty ekspozycji zostały przypisane najwcześniejszym tenorom, w których na podstawie zawartych przez
Grupę umów możliwy jest wypływ środków z Grupy. Jednakże w rzeczywistości oczekiwane przez Grupę wypływy środków z tytułu ekspozycji pozabilansowych są istotnie niższe niż wynikałoby to z powyższego zestawienia.
Dzieje się tak ze względu na znaczną dywersyfikację zobowiązań względem klientów oraz stadium życia poszczególnych umów. Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem wypływu środków z ekspozycji pozabilansowych odbywa
się w Grupie w sposób ciągły. Grupa szacuje również bardziej prawdopodobne wypływy, które zostały przedstawione w tabelach opisanych jako „Urealniona luka płynności”.
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Urealniona luka płynności
Prezentowane poniżej urealnione luki płynności zawierają między innymi urealnienia dotyczące rdzenności depozytów i ich zapadalności, urealnienia
przepływów z udzielonych zobowiązań pozabilansowych z tytułu finansowania i gwarancji oraz z tytułu aktywów bez kontraktowych harmonogramów
spłat. Uwzględnia się także urealnione przepływy z posiadanego przez Grupę portfela papierów wartościowych oraz przepływy wynikające z wcześniejszych spłat portfela kredytów hipotecznych. Są to główne przyczyny odróżniające lukę urealnioną od nieurealnionej. Luki mają charakter statyczny tj. nie
uwzględniają wpływu na profil płynności zmian w wolumenie (np. nowych depozytów) bilansu i pozycji pozabilansowych Grupy, a także pozakapitałowych
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
przepływów gotówkowych.
strzałek lub ikon w menu
Urealniona luka płynności

Nawigacja

31.12.2015

Aktywa bilansowe
Pasywa bilansowe
Zobowiązania/należności pozabilansowe (netto)
Luka okresowa
Luka skumulowana

31.12.2014

Aktywa bilansowe
Pasywa bilansowe
Zobowiązania/należności pozabilansowe (netto)
Luka okresowa
Luka skumulowana

DO 1 MIesIĄcA

39 156 141
16 049 305
-6 717 006
16 389 830

OD 1 DO
3 MIesIęcy

OD 3 MIesIęcy
DO 1 ROKU

1 DO 5 LAT
powiększ / OD
pomniejsz

POWyŻeJ 5 LAT

dopasuj do rozmiaruRAZeM
ekranu

7 110 676
24 968 630
50 455 851
47 094 269
168 785 567
8 827 295
18 770 564
19 999 689
105 138 714
168 785 567
(klawisz
zaznacz -1 163drukuj
568 926 przesuń
1 240
893 H, przytrzymaj
2 489 137spację) 1 254 323
727
-1 147 693
7 438 959
32 945 299
-56 790 122
-1 163 727
15 242 137
681 096
55 626
395
-1 163użyj
727klawisza ESCAPE
aby wyjść22
z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie

DO 1 MIesIĄcA

OD 1 DO
3 MIesIęcy

OD 3 MIesIęcy
DO 1 ROKU

OD 1 DO 5 LAT

POWyŻeJ 5 LAT

RAZeM

47 740 552
32 485 830
-7 860 398
7 394 324
–

6 795 243
9 500 072
-608 975
-3 313 804
4 080 520

21 167 967
15 959 804
3 015 181
8 223 344
12 303 864

49 682 882
30 257 051
2 838 710
22 264 541
34 568 405

42 238 384
79 422 271
1 640 604
-35 543 283
-974 878

167 625 028
167 625 028
-974 878
-974 878
–

Pochodne transakcje pozabilansowe
W tabelach poniżej przedstawiono przepływy finansowe dotyczące pochodnych transakcji pozabilansowych.
Do pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach netto Grupa zalicza:
• Swapy stopy procentowej (IRS),
• Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA),
• Opcje walutowe i opcje na złoto,
• Opcje na stopę procentową (Cap/Floor),
• Transakcje oparte na kapitałowych papierach wartościowych i indeksach giełdowych,
• Transakcje oparte na towarach i metalach szlachetnych.
Do pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach brutto Grupa zalicza:
• Walutowe swapy stopy procentowej (CIRS),
• Forwardy walutowe,
• Swapy walutowe (Fx-Swap),
• Forwardy na papiery wartościowe.
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Zobowiązania z tytułu pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach netto

31.12.2015
31.12.2014

Nawigacja
OD 1 DO 5 LAT

DO 1 MIesIĄcA

OD 1 DO
3 MIesIęcy

OD 3 MIesIęcy
DO 1 ROKU

70 648
109 831

104 854
66 827

151 485
157 420

2 007 425
2 488 681

Przepływy dotyczące pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach brutto

31.12.2015
wpływy
wypływy
31.12.2014
wpływy
wypływy

DO 1 MIesIĄcA

OD 1 DO
3 MIesIęcy

16 745 976
16 750 719

6 290 357
6 249 486

20 372 845
20 369 706

11 645 192
11 635 627

OD 3 MIesIęcy
DO 1 ROKU

POWyŻeJ 5 LAT

RAZeM

889 219
1 594 385

3 223 631
4 417 144

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

OD 1 DO 5 LAT

POWyŻeJ 5 LAT

powiększ / pomniejsz

7 529 685
8 415 940
2 830 603
7 612 854
9
216
680
3 152
969
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
spację)

RAZeM

dopasuj do rozmiaru ekranu
41 812 561
42zaznacz
982 708

5 339 427
8 072 682
3 000 995
48 431 141
na 3pełnym
ekranie użyj
klawisza
5aby
451wyjść
489 z opcji8wyświetlania
811 935
084 889
49 353
646 ESCAPE

6.5 Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne to ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych.
W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne. Ryzyko strategiczne, ryzyko biznesowe i ryzyko reputacji są odrębnymi kategoriami ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym bazuje na procedurach wewnętrznych, które są zgodne z wymogami prawa, uchwałami, rekomendacjami
i wytycznymi nadzorcy, a także standardami Grupy UniCredit. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym obejmuje: identyfikację, ocenę, monitorowanie,
przeciwdziałanie oraz raportowanie. Identyfikacja i ocena ryzyka operacyjnego polega na analizie czynników wewnętrznych, jak również czynników
zewnętrznych mogących mieć istotny wpływ na osiągnięcie celów Grupy. Głównymi narzędziami stosowanymi w identyfikacji i ocenie ryzyka operacyjnego są: wewnętrzne zdarzenia operacyjne, zewnętrzne zdarzenia operacyjne, kluczowe wskaźniki ryzyka, analiza scenariuszy oraz samoocena
ryzyka operacyjnego. Działania monitorujące prowadzone są na trzech poziomach kontroli: kontrola operacyjna (wszyscy pracownicy), kontrola
zarządzania ryzykiem (Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym) i audyt wewnętrzny (Departament Audytu Wewnętrznego).
Przeciwdziałanie ryzyku operacyjnemu obejmuje m.in. definiowanie limitów ryzyka operacyjnego, oraz obowiązek inicjowania działań zabezpieczających w przypadku ich przekroczenia, system kontroli wewnętrznej, plany utrzymania ciągłości działania oraz ochronę ubezpieczeniową. System
raportowania ryzyka operacyjnego umożliwia ocenę narażenia Grupy na ryzyko operacyjne oraz skuteczne zarządzanie tym ryzykiem, a także odgrywa fundamentalną rolę w procesie informowania Rady Nadzorczej, Zarządu i kadry kierowniczej o ekspozycji Grupy na ryzyko operacyjne. Oparty jest
w szczególności na kwartalnych raportach z kontroli ryzyka operacyjnego, które zawierają m.in.: profil ryzyka operacyjnego, wykorzystanie limitów
strat, analizy trendów w istotnych kategoriach ryzyka operacyjnego, straty potencjalne, informacje o kluczowych wskaźnikach ryzyka operacyjnego
oraz o wymogu kapitałowym z tytułu ryzyka operacyjnego.
W zarządzanie ryzykiem operacyjnym zaangażowane są Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego. Proces zarządzania ryzykiem
operacyjnym koordynowany jest przez Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym. Ze względu na zróżnicowany charakter ryzyka
wymagający specjalistycznej wiedzy za zarządzanie ryzykiem operacyjnym w swoich obszarach odpowiadają wszyscy pracownicy Grupy, a także wybrane
jednostki specjalistyczne.
System zarządzania ryzykiem operacyjnym poddawany jest co najmniej raz w roku wewnętrznej walidacji, która ma na celu zbadanie zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz standardami Grupy UniCredit.
Poniższa tabela przedstawia zdarzenia operacyjne w podziale na kategorie określone w art. 324 Rozporządzenia 575/2013:
• oszustwa wewnętrzne – straty spowodowane działaniem polegającym na celowej defraudacji, sprzeniewierzeniu majątku, obejściach regulacji,
przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa, wyłączając straty wynikające z różnorodności lub dyskryminacji pracowników, które
dotyczą co najmniej jednej strony wewnętrznej,
• oszustwa zewnętrzne – straty spowodowane celowym działaniem polegającym na defraudacji, sprzeniewierzeniu majątku lub obejściu regulacji
prawnych przez stronę trzecią,
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• zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy – straty powstałe na skutek działań niezgodnych z przepisami lub porozumieniami dotyczącymi zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała lub straty wynikające z nierównego
traktowania i dyskryminacji pracowników,
• klienci, produkty i praktyki operacyjne – straty wynikające z niewywiązania się z obowiązków zawodowych względem określonych klientów, będące skutkiem
działań nieumyślnych lub zaniedbania (w tym wymagań powierniczych i stosownego zachowania) lub też związane z charakterem bądź konstrukcją produktu,
• szkody związane z aktywami rzeczowymi – straty powstałe na skutek straty lub szkody w aktywach rzeczowych w wyniku klęski żywiołowej lub innych
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
wydarzeń,
strzałek
lub ikon
w menu
• zakłócenia działalności Banku i awarie systemów – straty powstałe na skutek zakłóceń działalności
Banku
lub awarii
systemów,
• wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi – straty powstałe na skutek nieprawidłowego rozliczenia transakcji lub wadliwego zarządzania procesami operacyjnymi oraz wynikłe ze stosunków z kontrahentami i sprzedawcami.

Nawigacja

ZDARZeNIA OPeRAcyJNe W PODZIALe NA KATeGORIe

Oszustwa wewnętrzne
Oszustwa zewnętrzne
Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy
Klienci, produkty i praktyki operacyjne
Szkody związane z aktywami rzeczowymi
Zakłócenia działalności banku i awarie systemów
Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi
Razem

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu
2015

2014

20,50%
36,32%
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację) 4,70%
zaznacz
24,51%
1,12%
4,62%
59,15%
14,78%
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE
4,70%
8,88%
0,71%
0,60%
9,12%
10,29%
100,00%
100,00%

W 2015 roku straty operacyjne zostały zdominowane przez zdarzenia z kategorii klienci, produkty i praktyki operacyjne, które stanowiły 59,15% wszystkich strat (w 2014 roku – 14,78%). Drugą kategorią, w której zostały odnotowane największe straty były oszustwa wewnętrzne, stanowiące 20,50%
wszystkich strat (w 2014 roku – 36,32%), natomiast trzecią kategorią – wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi, które
stanowiły 9,12% wszystkich odnotowanych strat (w 2014 roku – 10,29%).

6.6 Zarządzanie kapitałem własnym
Proces zarządzania kapitałem w Grupie Pekao S.A. ma za zadanie zrealizować m. in. następujące cele:
• zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania – poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zdolnością do podejmowania ryzyka (limitowaną posiadanymi
funduszami własnymi) oraz poziomem generowanego ryzyka,
• utrzymywanie kapitału na pokrycie ryzyka powyżej poziomu określonego jako minimalny, aby umożliwić dalszy rozwój działalności, uwzględnienie
ewentualnych przyszłych zmian w wymogach kapitałowych i zabezpieczenie interesów akcjonariuszy,
• utrzymywanie preferowanej struktury kapitału w celu utrzymania pożądanej jakości kapitału na pokrycie ryzyka,
• kreowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie funduszy Grupy.
W Banku istnieje udokumentowany proces zarządzania kapitałem i monitorowania kapitału, który powstał w ramach procedury ICAAP. Za jego funkcjonowanie
jest odpowiedzialny Pion Finansowy, pod kierownictwem CFO (Chief Financial Officer). Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie kapitałem ponosi Zarząd
Banku, wspierany przez Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka, który zatwierdza proces zarządzania kapitałem. W Banku istnieje także polityka kapitałowych planów awaryjnych, której celem jest ustanowienie zasad i obowiązków w przypadku wystąpienia lub rozwoju kryzysu, który miałby wpływ na znaczące ograniczenie
poziomu kapitalizacji Banku oraz Grupy. Polityka określa nadzór wraz z obowiązkami, w celu wczesnego i spójnego zarządzania sytuacją kryzysową.
Strategia zarządzania kapitałem określa cele oraz główne zasady zarządzania i monitorowania adekwatności kapitałowej Grupy, takie jak wytyczne
dotyczące źródeł pokrywania ryzyka, preferowanej struktury kapitału wymaganego na pokrycie ryzyka, długoterminowych celów kapitałowych, systemu
limitów kapitałowych, źródeł dodatkowego kapitału w sytuacjach awaryjnych oraz struktury zarządzania kapitałem.
Adekwatność kapitałową Grupy kontroluje Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka Banku oraz Zarząd Banku. Dla Zarządu Banku oraz Komitetu Aktywów,
Pasywów i Ryzyka sporządzane są okresowe raporty na temat skali i kierunków zmian współczynników kapitałowych wraz ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń. Monitorowany jest poziom podstawowych rodzajów ryzyka w odniesieniu do zewnętrznych limitów nadzoru bankowego i wewnętrznych
limitów Grupy. Przeprowadzane są analizy i oceny kierunków rozwoju działalności biznesowej z punktu widzenia zgodności z wymogami kapitałowymi.
Prognozowanie i monitoring poziomu aktywów ważonych ryzykiem, funduszy własnych oraz współczynników kapitałowych stanowi integralną część
procesu planowania i budżetowania, z uwzględnieniem testów warunków skrajnych.
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W Grupie funkcjonuje proces alokacji kapitału, którego celem jest gwarancja bezpiecznego i optymalnego zwrotu dla akcjonariuszy. Wymaga to z jednej
strony alokowania kapitału na produkty/klientów/linie biznesowe, gwarantującego adekwatne do ryzyka dochody, a z drugiej strony uwzględniania w podejmowanych decyzjach biznesowych kosztu kapitału. Na potrzeby analizy osiąganych dochodów w stosunku do podejmowanego ryzyka oraz optymalizacji wykorzystania kapitału różnych rodzajów działalności stosowane są miary efektywności uwzględniające podejmowane ryzyko.

Nawigacja

Regulacyjne wymogi kapitałowe

przeszukiwać
użyj klawiszy
Podstawową miarą stosowaną do pomiaru adekwatności kapitałowej instytucji są współczynniki kapitałowe. aby
Minimalna
wartośćzawartość
łącznego dokumentu
współczynnika
strzałek lub
ikon Nadzoru
w menu Bankowego oraz
kapitałowego wymagana przez prawo nie może być niższa niż 8%, natomiast zgodnie z rekomendacją Europejskiego
Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) łączny współczynnik kapitałowy powinien pozostawać na poziomie nie mniejszym niż 12%, a współczynnik kapitału
Tier I na poziomie nie mniejszym niż 9%. Od 2016 roku zalecane przez KNF minimalne poziomy współczynników kapitałowych wzrosły do poziomu
13,25% dla łącznego współczynnika kapitałowego oraz 10,25% dla współczynnika kapitału Tier I.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Kalkulacji regulacyjnych wymogów kapitałowych na obie daty raportowe dokonano w oparciu o zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych
inwestycyjnych,
późniejprzesuń
(klawisz H,i firm
przytrzymaj
spację) wraz zzaznacz
szymi zmianami, a także Rozporządzeniami Wykonawczymi oraz Delegowanymi Komisji (UE).

drukuj

aby wyjść
z opcji 2014
wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Na dzień 31 grudnia 2015 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 17,7% (na dzień
31 grudnia
roku – 17,3%).

WyMOGI KAPITAłOWe
Ryzyko kredytowe oraz kontrahenta wraz z CVA
Ryzyko rynkowe
Ryzyko operacyjne
całkowity wymóg kapitałowy
FUNDUsZe WłAsNe
Kapitał podstawowy Tier I
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego
WyMOGI W ZAKResIe FUNDUsZy WłAsNych
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)
łączny współczynnik kapitałowy (%)

31.12.2015

31.12.2014

8 527 667
63 578
564 787
9 156 032

8 379 811
192 563
705 781
9 278 155

20 209 595
20 209 595

20 063 716
20 063 716

17,7%
17,7%

17,3%
17,3%

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2015 roku w porównaniu do grudnia 2014 roku jest wyższy o 0,4 p.p. Całkowity wymóg kapitałowy
zmniejszył się w tym okresie o 1,3 %, a fundusze własne wzrosły o 0,7%.
Całkowity wymóg kapitałowy obniżył się w 2015 roku, w związku z niższymi wymogami z tytułu ryzyka operacyjnego i ryzyka rynkowego pomimo wzrostu
wymogu z tytułu ryzyka kredytowego oraz kontrahenta wraz z CVA.
Wzmocnienie bazy kapitałowej Grupy w 2015 roku jest efektem innej wartości niezrealizowanych zysków i strat na instrumentach dłużnych i kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży jakie można zaliczyć do funduszy własnych pomiędzy latami 2014 i 2015 oraz decyzji Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. o przeznaczeniu 37,6 mln złotych zysku netto Banku za 2014 rok na zwiększenie funduszy własnych.
W kalkulacji wymogów kapitałowych Grupa stosuje:
• metodę standardową do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego,
• kompleksową metodę ujmowania zabezpieczeń finansowych do ograniczania ryzyka kredytowego,
• zaawansowaną metodę pomiaru ryzyka operacyjnego dla Banku oraz metodę standardową dla spółek zależnych,
• metodę standardową na ryzyko walutowe,
• metodę uproszczoną na ryzyko cen towarów,
• metodę standardową na ryzyko korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych,
• metodę standardową na ryzyko szczególne pozycji oraz metodę opartą na duracji oceny ryzyka ogólnego pozycji.
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Fundusze własne
Grupa definiuje części składowe funduszy własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia
575/2013 i ustawy Prawo Bankowe.

Nawigacja

Fundusze własne Grupy składają się wyłącznie z funduszy podstawowych Tier I. W Grupie nie są identyfikowane elementy dodatkowego kapitału Tier
I oraz kapitału Tier II.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
31.12.2015
31.12.2014
FUNDUsZe WłAsNe
Kapitały
23 424 195
24 045 732
Inny zakres konsolidacji
15dopasuj
827
052
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru14ekranu
składniki kapitału nie zaliczone do funduszy własnych, w tym:
-2 292 459
-2 714 714
Zysk netto za rok bieżący
-2 292 459
-2 714 714
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
Korekty regulacyjne, w tym:
-937 968 zaznacz -1 281drukuj
354
Wartości niematerialne i prawne
-570 310
-560 804
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
-36 678użyj klawisza ESCAPE
-112 283
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych i kapitałowych dostępnych do sprzedaży
–
3 279
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych i kapitałowych dostępnych do sprzedaży
-267 137
-525 676
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności
-16 490
-22 856
Dodatkowe korekty wartości z tytułu ostrożnej wyceny
-31 389
-34 972
Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych
-15 964
-28 042
Kapitał podstawowy Tier I
20 209 595
20 063 716
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego
20 209 595
20 063 716

Składniki kapitału nie zaliczone do funduszy własnych:
• zysk netto za rok bieżący – zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego zweryfikowany przez biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie
sprawozdania finansowego Grupy, pomniejszony o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia i dywidendy, może być ujęty w kapitale podstawowym Tier I po uzyskaniu zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w kapitale podstawowym Tier I nie została
uwzględniona żadna część bieżącego zysku Grupy.
Korekty regulacyjne:
• wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego), pomniejszają kapitał podstawowy
Tier I, zgodnie z art. 36 Rozporządzenia 575/2013,
• kapitał z aktualizacji wyceny odzwierciedlający wartość godziwą instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne nie jest włączany do żadnego
elementu funduszy własnych, zgodnie z art. 33 Rozporządzenia 575/2013,
• niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych i kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży zgodnie z art. 467 Rozporządzenia
575/2013 oraz oraz Art. 171a. Ustawy Prawo Bankowe, pomniejszają w 100% kapitał podstawowy Tier I,
• niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych i kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży zgodnie z art. 468 Rozporządzenia
nr 575/2013 oraz oraz Art. 171a. Ustawy Prawo Bankowe są w 40% zaliczane do pozycji kapitału podstawowego Tier I,
• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności zgodnie z art. 36 Rozporządzenia 575/2013 pomniejszają kapitał podstawowy Tier I, ale tylko w 40% (art. 469 Rozporządzenia 575/2013, przy zastosowaniu opcji narodowych zdefiniowanych w Ustawie Prawo Bankowe art. 171a),
• dodatkowe korekty wartości z tytułu ostrożnej wyceny tworzone są dla wszystkich aktywów wycenianych według wartości godziwej, zgodnie
z art. 34 Rozporządzenia 575/2013,
• kapitał akcjonariuszy mniejszościowych jest wyłączany z kapitałów Grupy, gdyż nie spełnia on wymogów Rozporządzenia 575/2013.

Ocena adekwatności kapitału wewnętrznego
Do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Grupy stosowane są metody opracowane przez Bank.
Bank bierze pod uwagę w tej ocenie następujące rodzaje ryzyka:
• ryzyko kredytowe,
• ryzyko operacyjne,
• ryzyko rynkowe w księdze bankowej i handlowej,
• ryzyko płynności,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ryzyko nieruchomości własnych,
ryzyko zmian warunków makroekonomicznych,
ryzyko biznesowe (w tym ryzyko strategiczne),
ryzyko braku zgodności,
ryzyko reputacji,
ryzyko modeli,
ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
ryzyko działalności bancassurance,
ryzyko inwestycji finansowych.

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

Dla każdego ryzyka uznanego za istotne, Grupa opracowuje i stosuje odpowiednie metody jego oceny i pomiaru. W Grupie stosowane są następujące
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
sposoby oceny ryzyka:
• ocena jakościowa – stosowana w przypadku ryzyk trudno mierzalnych lub takich, dla których kapitał nie jest skutecznym środkiem pokrywania strat
(ryzyko braku zgodności, ryzyko reputacji oraz ryzyko działalności bancassurance),
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
• ocena poprzez oszacowanie bufora kapitałowego – stosowana w przypadku ryzyk, których nie można w łatwy sposób określić ilościowo, jednak
możliwa jest łączna ocena ich wpływu (ryzyko modeli, ryzyko zmian warunków makroekonomicznych),
abyekonomicznego
wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym
klawisza ESCAPE
• ocena ilościowa – stosowana w przypadku ryzyk, które można zmierzyć za pomocą kapitału
(pozostałe rodzaje
ryzykaekranie
oprócz użyj
ryzyka
płynności i ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej), bądź w oparciu o miary dla niego właściwe (ryzyko płynności i ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej).
Preferowanym sposobem pomiaru ryzyk ocenianych ilościowo oraz określania wynikających z nich potrzeb kapitałowych są modele wartości zagrożonej (VaR)
oparte na założeniach wynikających z apetytu Grupy na ryzyko. Modele opracowywane są zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi z uwzględnieniem
wymogów regulacyjnych i uzupełnione o testy warunków skrajnych lub analizy scenariuszowe. Dla rodzajów ryzyka, dla których taka metodyka nie została ostatecznie opracowana i wdrożona, Grupa stosuje zmodyfikowane modele regulacyjne uzupełnione o testy warunków skrajnych, bądź uproszczone metody pomiaru.
Opracowana została spójna metodyka szacowania bufora na ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko modeli. Wyznaczanie bufora kapitałowego na pokrycie ryzyka
makroekonomicznego dokonywane jest na podstawie analizy wpływu scenariusza spowolnienia gospodarczego na kapitał ekonomiczny w horyzoncie prognozy.
Ryzyko modeli oceniane jest jakościowo na podstawie analizy wykorzystywanych danych, założeń, metodologii itp. Dodatkowym elementem oceny ryzyka
modeli są analizy scenariuszowe pozwalające na ocenę wpływu potencjalnych nieprawidłowości w modelu na jego wyniki. Na podstawie zagregowanych
wyników wyznaczany jest bufor kapitałowy na pokrycie ryzyka modeli.
Przy wyznaczaniu potrzeb kapitałowych w pierwszej kolejności wylicza się kapitał ekonomiczny oddzielnie dla każdego istotnego ryzyka zidentyfikowanego w Grupie, które można mierzyć ilościowo. W następnej kolejności wielkości kapitału ekonomicznego ustalone dla poszczególnych rodzajów ryzyka
zostają zagregowane w jedną łączną kwotę kapitału ekonomicznego z uwzględnieniem efektu dywersyfikacji. Kwota ta jest następnie powiększana o bufor kapitałowy na ryzyko modeli oraz makroekonomiczne. Suma kapitału ekonomicznego (uwzględniającego efekt dywersyfikacji) i bufora kapitałowego
stanowi kapitał wewnętrzny Grupy.

6.7 Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy
Wycena do wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których dostępne są wartości rynkowe z aktywnego rynku, opiera się na rynkowych kwotowaniach danego instrumentu (mark-to-market).
Wycena do wartości godziwej pozagiełdowych instrumentów pochodnych oraz instrumentów cechujących się ograniczoną płynnością (tj. dla których
wartości kwotowań rynkowych nie są regularnie osiągalne) dokonywana jest na podstawie kwotowań innych instrumentów aktywnego rynku poprzez ich
replikację z wykorzystaniem szeregu technik wyceny, w tym szacowania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych (mark-to-model).
Na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku Grupa dokonała klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej na
trzy kategorie według następującej hierarchii:
• Poziom 1: wycena mark-to-market. Dotyczy papierów wartościowych kwotowanych na aktywnym rynku,
• Poziom 2: wycena mark-to-model z parametryzacją modeli na podstawie kwotowań z aktywnego rynku dla danego typu instrumentu. Dotyczy niepłynnych papierów skarbowych, komunalnych, korporacyjnych oraz Banku Centralnego, liniowych i nieliniowych instrumentów pochodnych rynków stopy
procentowej (w tym transakcji terminowych na papiery wartościowe), kapitałowych, towarowych oraz wymiany walut, za wyjątkiem tych przypadków
które spełniają kryteria przynależności do Poziomu 3,
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• Poziom 3: wycena mark-to-model z częściową parametryzacją modelu na podstawie estymowanych czynników ryzyka. Dotyczy korporacyjnych
i komunalnych papierów wartościowych oraz liniowych i nieliniowych instrumentów pochodnych rynków stopy procentowej, kapitałowych, towarowych
oraz wymiany walut, dla których wpływ nieobserwowalnych parametrów (np.czynników ryzyka kredytowego) na wycenę jest uznawany za istotny.

Nawigacja

Wycena do wartości godziwej wykonywana jest bezpośrednio przez jednostkę w ramach Pionu Zarządzania Ryzykami niezależną od jednostek zawierających transakcje. Metodyka wyceny do wartości godziwej, w tym zmiany jej parametryzacji, podlega akceptacji przez Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka
aby przeszukiwać
zawartośćmodeli.
dokumentu
użyj klawiszy
(ALCO). Adekwatność metod wyceny podlega bieżącej analizie oraz cyklicznym przeglądom w ramach
zarządzania ryzykiem
W ramach
tej samej
lub ikon
w menu
jednostki wykonywana jest ocena adekwatności oraz istotności czynników ryzyka w wycenie orazstrzałek
przypisanie
modeli
wycen do odpowiedniego poziomu
hierarchii wyceny do wartości godziwej zgodnie z ustalonymi zasadami klasyfikacji.
31.12.2015

Aktywa:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, w tym:
– Banki
– Klienci
Instrumenty zabezpieczające, w tym:
– Banki
– Klienci
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania:
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, w tym:
– Banki
– Klienci
Instrumenty zabezpieczające, w tym:
– Banki
– Klienci

31.12.2014

Aktywa:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, w tym:
– Banki
– Klienci
Instrumenty zabezpieczające, w tym:
– Banki
– Klienci
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania:
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, w tym:
– Banki
– Klienci
Instrumenty zabezpieczające, w tym:
– Banki
– Klienci

POZIOM
1
powiększ

POZIOM 2
/ pomniejsz

POZIOM 3do rozmiaruRAZeM
dopasuj
ekranu

15 929 590
6 134 087
504 501
22 568 178
936 763
142 640
47 389
1 126 792
przesuń (klawisz
zaznacz 3 206drukuj
28 H, przytrzymaj
3 205 476spację)
943
447
–
2 639 346
–
2 639 346
28
566
130
943klawisza ESCAPE
567 101
aby wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
–
421 640
–
421 640
–
416 953
–
416 953
–
4 687
–
4 687
14 992 799
2 364 331
456 169
17 813 299
611 443
4 907 086
–
5 518 529
611 442
–
–
611 442
1
3 204 327
–
3 204 328
–
2 747 772
–
2 747 772
1
456 555
–
456 556
–
1 702 759
–
1 702 759
–
1 702 759
–
1 702 759
–
–
–
–

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

RAZeM

16 308 012
310 653
–
–
–
–
–
–
15 997 359
591 311
591 311
–
–
–
–
–
–

11 803 880
38 016
4 445 008
3 654 969
790 039
470 822
465 249
5 573
6 850 034
5 902 134
–
4 417 706
3 687 513
730 193
1 484 428
1 484 428
–

366 566
99 784
2 967
2 967
–
–
–
–
263 815
–
–
–
–
–
–
–
–

28 478 458
448 453
4 447 975
3 657 936
790 039
470 822
465 249
5 573
23 111 208
6 493 445
591 311
4 417 706
3 687 513
730 193
1 484 428
1 484 428
–
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Zmiana stanu wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których Grupa stosuje wycenę do wartości godziwej na Poziomie 3

2015

stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
Reklasyfikacja
Zakup
Rozliczenie
Przychód z instrumentów finansowych
ujęty w rachunku zysków i strat
ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny
Zmniejszenia, w tym:
Reklasyfikacja
Rozliczenie / wykup
Sprzedaż
Strata z instrumentów finansowych
ujęta w rachunku zysków i strat
stan na koniec okresu
Niezrealizowany wynik na instrumentach finansowych
utrzymywanych w portfelu na koniec okresu, ujęty w:
Rachunku zysków i strat w pozycji:
wynik z tytułu odsetek
wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do
obrotu
Innych składnikach całkowitych dochodów

2014

stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
Zakup
Transakcje pochodne zawarte w 2014 r.
Przychód z instrumentów finansowych
ujęty w rachunku zysków i strat
Zmniejszenia, w tym:
Rozliczenie / wykup
Sprzedaż
Strata z instrumentów finansowych
ujęta w rachunku zysków i strat
stan na koniec okresu
Niezrealizowany wynik na instrumentach finansowych
utrzymywanych w portfelu na koniec okresu, ujęty w:
Rachunku zysków i strat w pozycji:
wynik z tytułu odsetek
wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do
obrotu
Innych składnikach całkowitych dochodów
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PRZeZNAcZONe DO
OBROTU

99 784
10 663 874
–
10 661 018
–
2 856
2 856
–
-10 716 269
-55 052
-435 186
-10 225 856
-175
-175
47 389

Nawigacja

AKTyWA Z TyTUłU
POchODNych
INsTRUMeNTóW
FINANsOWych

PAPIeRy
WARTOścIOWe
DOsTęPNe DO
sPRZeDAŻy

ZOBOWIĄZANIA
Z TyTUłU POchODNych
INsTRUMeNTóW
FINANsOWych

2 967
263 815
–
1 942
200 231 zawartość dokumentu użyj
– klawiszy
aby przeszukiwać
1 942
313w menu
–
strzałek lub ikon
–
–
–
–
–
–
–
199 918
–
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
–
11 077
–
–
188 841
–
-3 966 (klawisz H, przytrzymaj
-7 877 spację)
drukuj
przesuń
zaznacz–
-2 967
–
–
-891
-7 877
–
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
–
–
–
-108
–
–
-108
–
–
943
456 169
–

-63

-108

2 674

–

108
108

-108
–

268
268

–
–

–

-108

–

–

-171

–

2 406

–

AKTyWA FINANsOWe
PRZeZNAcZONe DO
OBROTU

AKTyWA Z TyTUłU
POchODNych
INsTRUMeNTóW
FINANsOWych

PAPIeRy
WARTOścIOWe
DOsTęPNe DO
sPRZeDAŻy

ZOBOWIĄZANIA
Z TyTUłU POchODNych
INsTRUMeNTóW
FINANsOWych

–
13 997 309
13 996 268
–
1 041
1 041
-13 897 525
-1 432 830
-12 464 143
-552
-552
99 784

2 625
4 541
–
1 488
3 053
3 053
-4 199
-4 199
–
–
–
2 967

263 668
9 979
–
–
9 979
9 979
-9 832
-9 832
–
–
–
263 815

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

-343

1 479

470

–

117
117

1 479
–

292
292

–
–

–

1 479

–

–

-460

–

178

–

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Przeniesienia instrumentów pomiędzy Poziomem 1 a Poziomem 2 występują na podstawie dostępności kwotowania z aktywnego rynku w/g stanu na
koniec okresu sprawozdawczego.

Nawigacja

Przeniesienie z Poziomu 2 do Poziomu 3 następuje w sytuacji zamiany w wycenie czynnika obserwowalnego na nieobserwowalny lub gdy nieobserwowalny czynnik ryzyka, skutkuje istotnym wpływem na wycenę instrumentu.
aby przeszukiwać
dokumentu
klawiszy
Przeniesienie z Poziomu 3 do Poziomu 2 następuje w sytuacji zamiany w wycenie czynnika nieobserwowalnego
na zawartość
obserwowalny
lub gdyużyj
wpływ
czynstrzałek lubwyceny
ikon wnastępują
menu w dacie i według stanu na
nika nieobserwowalnego na wycenę instrumentu przestaje być istotny. Przeniesienia pomiędzy poziomami
koniec okresu sprawozdawczego
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku nastąpiły przeniesienia trzech instrumentów typu obligacja rządowa z Poziomu 1 do Poziomu
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
2 wyceny do wartości godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku nastąpiło przeniesienie jednego instrumentu
pochodnego
stopy procentowej
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację) z Poziomu
zaznacz2 do
Poziomu 3 wyceny do wartości godziwej.

drukuj

aby instrumentów
wyjść z opcji wyświetlania
nakorporacyjna
pełnym ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku nastąpiły przeniesienia czterech
typu obligacja
i dwóch
instrumentów
pochodnych rynku kapitałowego z Poziomu 3 do Poziomu 2 wyceny do wartości godziwej.
Wpływ parametrów estymowanych na wycenę do wartości godziwej instrumentów finansowych dla których Grupa stosuje wycenę do wartości godziwej
na Poziomie 3 na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku jest następujący

AKTyWO/
ZOBOWIĄZANIe
FINANsOWe

Korporacyjne papiery
wartościowe
Instrumenty
pochodne stopy
procentowej

AKTyWO/
ZOBOWIĄZANIe
FINANsOWe

Instrumenty
pochodne rynku
kapitałowego
Korporacyjne papiery
wartościowe

WARTOśĆ GODZIWA
NA 31.12.2015

TechNIKA WyceNy

298 756

Model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych

943

Model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych

cZyNNIK
NIeOBseRWOWALNy

ZAKRes
ALTeRNATyWNy
cZyNNIKóW (śReDNIA
WAŻONA)

Spread kredytowy

WPłyW NA WARTOśĆ GODZIWĄ NA
31.12.2015
sceNARIUsZA
POZyTyWNeGO

sceNARIUsZA
NeGATyWNeGO

0,54%-1%

526

-1 427

PD

2,1%-5,4%

39

-44

LGD

40,1%-54,1%

16

-16

WARTOśĆ GODZIWA
NA 31.12.2014

TechNIKA WyceNy

cZyNNIK
NIeOBseRWOWALNy

ZAKRes
ALTeRNATyWNy
cZyNNIKóW (śReDNIA
WAŻONA)

2 967

Model Black Scholes

Korelacja

348 069

Model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych

Spread kredytowy

WPłyW NA WARTOśĆ GODZIWĄ NA
31.12.2014
sceNARIUsZA
POZyTyWNeGO

sceNARIUsZA
NeGATyWNeGO

0%-1%

263

-581

0,53%-0,95%

4 530

-1 264

Instrumenty finansowe nie wyceniane w wartości godziwej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy
W Grupie znajdują się instrumenty finansowe, które w sprawozdaniu nie są prezentowane w wartości godziwej. Wartość godziwa stanowi cenę, którą
otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach
między uczestnikami rynku na dzień wyceny.
Na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku Grupa dokonała klasyfikacji szacunków wartości godziwej dla instrumentów nie wycenianych w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na następujących poziomach:
• Poziom 1: wycena mark-to-market. Dotyczy skarbowych papierów wartościowych kwotowanych na płynnym rynku,
• Poziom 2: wycena mark-to-model z parametryzacją modeli na podstawie kwotowań z aktywnego rynku dla danego typu instrumentu. Dotyczy lokat międzybankowych, dłużnych papierów wartościowych własnej emisji, niepłynnych skarbowych papierów wartościowych, komunalnych, korporacyjnych oraz Banku Centralnego,
• Poziom 3: wycena mark-to-model z częściową parametryzacją modelu na podstawie estymowanych czynników ryzyka. Dotyczy ona korporacyjnych
i komunalnych papierów wartościowych, oraz kredytów i depozytów, dla których ujęty w modelu wyceny czynnik ryzyka kredytowego (parametr nieobserwowalny) jest na poziomie istotnym.
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W przypadku pewnych grup instrumentów finansowych, utrzymywanych według wartości wymaganej zapłaty z uwzględnieniem utraty wartości,
przyjęto że wartość godziwa jest zgodna z wartością bilansową. Dotyczy to w szczególności środków pieniężnych oraz pozostałych aktywów
i zobowiązań finansowych.

Nawigacja

Dla kredytów kwotowane wartości rynkowe są nieosiągalne, stąd prezentowane wartości godziwe są ogólnie szacowane przy zastosowaniu technik
wyceny z uwzględnieniem założenia, iż na moment udzielenia kredytu wartość godziwa równa jest wartości bilansowej. Wartość godziwa kredytów
aby przeszukiwać
dokumentu
bez rozpoznanej utraty wartości jest równa sumie przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych
na danązawartość
datę bilansową.
Stopaużyj klawiszy
strzałek lub
w menu
dyskontująca przepływy jest odpowiednią stopą rynkową wolną od ryzyka powiększoną o marżę na ryzyko kredytowe
orazikon
bieżącą
marżę ze sprzedaży
dla danej grupy produktowej kredytu. Marża wyznaczana jest na podstawie kredytów udzielonych w ostatnim kwartale w podziale na grupy produktowe
i termin do zapadalności. Dla celów szacowania wartości godziwej kredytów walutowych wykorzystywana jest marża dla kredytów w PLN skorygowana
o kwotowania transakcji basis-swap. Wartość godziwa kredytów o rozpoznanej utracie wartości jest równa sumie przyszłych oczekiwanych odzysków
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej jako, iż średnie oczekiwane odzyski uwzględniają w pełni element ryzyka kredytowego.
W przypadku kredytów nieposiadających harmonogramu spłat (kredyty w rachunku bieżącym, overdrafty oraz karty kredytowe) przyjmuje się, że wartość
godziwa równa jest wartości bilansowej.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Dla zaangażowań kapitałowych Grupy, dla których nie są dostępne ceny pochodzące z aktywnego rynku, a wartości rynkowe są nieosiągalne, Grupa nie
abyfinansowym,
wyjść z opcjigdzie
wyświetlania
na pełnym
ekranie
klawisza ESCAPE
szacuje wartości godziwej. W skład takich zaangażowań wchodzą spółki związane z sektorem
uczestnictwo
kapitałowe
jestużyj
związane
z korzystaniem z infrastruktury finansowo-bankowej, obsługą kart płatniczych oraz spółki objęte w ramach restrukturyzacji długów.
Dla depozytów kwotowane wartości rynkowe są nieosiągalne, stąd prezentowane wartości godziwe są ogólnie szacowane przy zastosowaniu technik
wyceny z uwzględnieniem założenia, iż na moment przyjęcia depozytu wartość godziwa równa jest wartości bilansowej. Wartość godziwa depozytów
terminowych jest równa sumie przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych na daną datę bilansową. Stopa dyskontująca przepływy jest odpowiednią stopą rynkową wolną od ryzyka powiększoną o marżę ze sprzedaży. Marża wyznaczana jest na podstawie depozytów przyjętych
w ostatnim kwartale w podziale na grupy produktowe i termin do zapadalności. W przypadku depozytów krótkoterminowych (depozytów bieżących,
overnight oraz w rachunku oszczędnościowym) za wartość godziwą przyjęto wartość bilansową.
Wartość godziwa depozytów i kredytów, za wyjątkiem kredytów hipotecznych udzielonych w walutach PLN i CHF objętych modelem przedpłat, została
wyznaczona w oparciu o ich kontraktowe przepływy.
Wycena mark-to-model instrumentów dłużnych własnej emisji opiera się na metodzie dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych. Przepływy
zmienne są estymowane na podstawie stawek odpowiednich rynków (zależnie od specyfikacji emisji). Do dyskontowania przepływów pieniężnych, zarówno ustalonych jak i implikowanych wykorzystywane są stawki międzybankowego rynku pieniężnego.

31.12.2015

Aktywa
Kasa, należności od Banku Centralnego
Należności od banków
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (*)
Należności z tytułu leasingu finansowego
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa razem
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania razem
(*) w tym weksle uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym.
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W TyM:

WARTOśĆ
BILANsOWA

WARTOśĆ
GODZIWA

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

7 881 607
7 314 724
118 555 269
3 503 979
3 368 424
140 624 003

7 881 607
7 311 058
116 567 135
3 568 200
3 380 400
138 708 400

2 951 414
–
–
–
2 509 227
5 460 641

4 930 193
5 301 176
10 936 692
–
871 173
22 039 234

–
2 009 882
105 630 443
3 568 200
–
111 208 525

914
5 958 449
128 867 691
2 903 233
137 730 287

928
6 002 687
128 479 792
2 959 349
137 442 756

–
–
–
–
–

–
1 182 111
4 468 820
2 959 349
8 610 280

928
4 820 576
124 010 972
–
128 832 476

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

31.12.2014

Aktywa
Kasa, należności od Banku Centralnego
Należności od banków
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (*)
Należności z tytułu leasingu finansowego
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa razem
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania razem

WARTOśĆ
Nawigacja
GODZIWA

WARTOśĆ
BILANsOWA

9 226 254
7 169 872
111 872 113
3 112 048
1 601 568
132 981 855

W TyM:
POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

9 226 254
3 399 335
5 826 919
–
7 197 178
–
5 340 515
1 856 663
aby przeszukiwać zawartość
110 749 476
–
7dokumentu
513 821 użyj
103klawiszy
235 655
strzałek lub ikon w –menu
3 165 120
–
3 165 120
1 616 035
764 589
851 446
–
131 954 063
4 163 924
19 532 701
108 257 438

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

971
997
–
–
997
5 344 702
5 408 323
–
1 126 766
4 281 557
(klawisz
zaznacz 119 992drukuj
125 609 000 przesuń
125 249
984 H, przytrzymaj–spację) 5 257 218
766
3 857 043
3 921 735
–
3 921 735
–
134 811 716
134
581
039
–
10
305
719
124
275
320
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

(*) w tym weksle uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym.

7. Działalność powiernicza
Usługi powiernicze świadczone są na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Klientami Banku są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne, a także instytucje niefinansowe.
Bank świadczy usługi polegające między innymi na rozliczaniu transakcji zawieranych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów
klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, wycenie aktywów, obsłudze płatności dywidend i odsetek oraz pełni funkcję depozytariusza
dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank prowadził 12 077 rachunków papierów wartościowych (na dzień 31 grudnia 2014 roku 8 812 rachunków).

8. Działalność maklerska
Grupa Banku Pekao S.A. zapewnia szeroki dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty świadczonej przez wydzieloną jednostkę
organizacyjną Banku – Dom Maklerski Pekao (DM) oraz za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM) i Pekao Investment
Banking S.A. (Pekao IB) będącymi spółkami zależnymi Banku Pekao S.A.

Dom Maklerski Pekao i Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Banku, dedykowaną do sprzedaży produktów rynku kapitałowego. Zadaniem jednostki jest
dostarczanie najwyższej jakości usług maklerskich. Kompleksowa oferta gwarantuje inwestorom, w szczególności z grona klientów indywidualnych Banku
Pekao S.A., możliwość inwestowania w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.,, rynku NewConnect i BondSpot, (m.in.
w akcje, obligacje skarbowe oraz korporacyjne, instrumenty pochodne – kontrakty i opcje, ETF-y, certyfikaty, warranty) oraz na określonych rynkach zagranicznych, w dowolnym kanale obsługi (aplikacja mobilna, serwis internetowy, telefoniczny, mobilny i PUM) po aktywacji usługi. Podmiot pośredniczy także w obsłudze
sprzedaży Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych emitowanych przez Bank Pekao S.A., umożliwia nabywanie instrumentów w ramach publicznych ofert
pierwotnych realizowanych za jego pośrednictwem, a także w transakcjach instrumentami rynku niepublicznego. Obsługa klientów prowadzona jest za pośrednictwem ponad 400 Punktów Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku na terenie całego kraju oraz zdalnych kanałów obsługi Pekao24Makler (serwis
internetowy, serwis mobilny, serwis telefoniczny, aplikacja mobilna) w pełni zintegrowanych z usługą Pekao24 Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. jest jednym z największych i najdłużej działającym domem maklerskim na polskim rynku kapitałowym. Zadaniem CDM jest kompleksowa obsługa rachunków inwestycyjnych. Oferta umożliwia inwestowanie w wiele produktów finansowych w tym m.in. akcje, obligacje skarbowe i korporacyjne,
certyfikaty, fundusze (w tym fundusze ETF) oraz produkty strukturyzowane. CDM oferuje także możliwość inwestowania na rynku instrumentów pochodnych a także
na rynkach zagranicznych oraz rynku niepublicznym. Obsługa klientów prowadzona jest za pośrednictwem 69 Punktów Obsługi Klientów CDM zlokalizowanych
głównie w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju, w tym 13 Punktach dedykowanych do obsługi klienta strategicznego oraz zdalnych kanałów obsługi
CDM24 (CDMInternet, TeleCDM, CDM Mobile) umożliwiających połączenie z serwisami Pekao24 Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Ścisła współpraca pomiędzy Domem Maklerskim Pekao i CDM przy realizacji przedsięwzięć przeprowadzanych na rynku pierwotnym oraz na innych
płaszczyznach aktywności rynkowej obu podmiotów zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę maklerską.

Nawigacja

Zarówno CDM jak i Dom Maklerski Pekao są członkami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz bezpośrednimi uczestnikami Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych.
przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
Obydwa podmioty maklerskie przestrzegają zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich gwarantującaby
kompleksową
obsługę
z zachowaniem
strzałek
lub ikon
w menu
najwyższych standardów i norm etycznych i są członkami Izby Domów Maklerskich. Zarówno DM jak i CDM biorą
czynny
udział
w pracach nad rozwojem
rynku kapitałowego w Polsce.

Pekao Investment Banking S.A.

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Pekao Investment Banking S.A. działa jako dom maklerski nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, koncentrując się na obsłudze klientów
instytucjonalnych i korporacyjnych. Zakres świadczonych przez Pekao IB usług obejmuje w szczególności przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie tych zleceń na rachunek dającego zlecenie,przesuń
oferowanie
instrumentów
finansowych,
dla
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację) doradztwo
zaznacz
przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstw lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, jak również
doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. Pekao IB pełni również funkcję animatora zarówno na rynku
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
akcji, jak i na rynku instrumentów pochodnych, będąc jednym z najbardziej aktywnych animatorów.
Pekao IB jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Informacja o instrumentach finansowych klientów, zapisanych na rachunkach maklerskich bądź przechowywanych w formie dokumentu
31.12.2015

4 085 831 592
4 075 825 419
10 006 173
3 767 973 072
3 763 773 072
4 200 000

31.12.2014
WARTOścIOWO

ILOścIOWO
(W sZTUKAch)

WARTOścIOWO

28 594 389
27 191 398
1 402 991
16 232 127
16 074 480
157 647

3 707 046 151
3 699 876 483
7 169 668
1 917 485 196
1 917 485 196
–

20 495 143
18 868 524
1 626 619
16 334 391
16 334 391
–

31.12.2015

31.12.2014

Zdeponowane na rachunkach pieniężnych w biurze maklerskim oraz wpłacone na poczet nabycia papierów
wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym

857 944

857 732

Pozostałe środki pieniężne klientów
Razem

45 571
903 515

41 558
899 290

31.12.2015

31.12.2014

–
13 201

28
2 519

INsTRUMeNTy FINANsOWe KLIeNTóW
Zapisane na rachunkach papierów wartościowych
Instrumenty kapitałowe i prawa do nich
Instrumenty dłużne i prawa do nich
Przechowywane w formie dokumentu
Instrumenty kapitałowe i prawa do nich
Instrumenty dłużne i prawa do nich

ILOścIOWO
(W sZTUKAch)

Informacja o środkach pieniężnych klientów na rachunkach maklerskich

Rozrachunki z tytułu nierozliczonych transakcji

Należności z tytułu zawartych transakcji
Zobowiązania z tytułu zawartych transakcji
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Rozrachunki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW), KDPW_CCP i giełdowymi izbami rozrachunkowymi

Nawigacja
Należności z funduszu rozliczeniowego
Należności z tytułu depozytów zabezpieczających
Pozostałe należności
Razem należności
Zobowiązania z tytułu depozytów zabezpieczających
Pozostałe zobowiązania
Razem zobowiązania

31.12.2015

31.12.2014

18 727
1 826
29 866
21 518
231
161
aby przeszukiwać zawartość
użyj klawiszy
48 dokumentu
824
23 505
strzałek lub ikon w menu 4 421
–
331
315
4 752
315

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Pozycje dotyczące udziału w systemie rekompensat zarządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
31.12.2015 zaznacz
Należności z funduszu rekompensat
Rozliczenia międzyokresowe – opłaty za zarządzanie systemem
Rozliczenia międzyokresowe – pożytki z systemu
Razem pozycje bilansowe dotyczące udziału w systemie rekompensat netto

drukuj
31.12.2014

10 914
9 286
1 456
1 192
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
-12 549
-10 478
-179
–

Rozrachunki z podmiotami prowadzącymi regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe

Zobowiązania wobec Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Razem zobowiązania

31.12.2015

31.12.2014

638
638

187
187

9. Informacje dotyczące segmentów działalności
Prezentacja informacji w niniejszym rozdziale oparta jest o stosowany model zarządczy, w którym głównym kryterium podziału sprawozdawczości Grupy
na segmenty jest klasyfikacja klienta w zależności od jego profilu i modelu obsługi.
Raportowanie i monitorowanie wyników dla celów zarządczych obejmuje wszystkie składowe rachunku zysków i strat do poziomu zysku brutto. Oznacza to, że
poszczególnym segmentom przypisane są zarówno dochody uzyskane w ramach działalności tego segmentu, jak również koszty operacyjne związane z tą działalnością (zarówno koszty bezpośrednie, jak i koszty alokowane, zgodnie z przyjętym modelem alokacji), a także pozostałe składowe rachunku zysków i strat.
Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych, przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych. Przepływy środków pomiędzy segmentami Banku zajmującymi się obsługą klientów detalicznych, klientów bankowości prywatnej, bankowością
korporacyjną i inwestycyjną a obszarem zarządzania aktywami i pasywami i pozostałymi obszarami, wyceniane są w oparciu o ceny rynkowe dla danej
waluty oraz termin wymagalności / zapadalności z uwzględnieniem marż płynnościowych.

Segmenty branżowe
Segmentacja Grupy obejmuje następujące obszary:
• Bankowość Detaliczną – pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi klientów indywidualnych (z wyłączeniem klientów z obszaru Bankowości Prywatnej), małych i mikro firm o obrotach rocznych do 20 mln złotych oraz wyniki spółek Grupy, konsolidowanych metodą pełną i udziały
w zyskach spółek konsolidowanych metodą praw własności przypisanych do działalności detalicznej,
• Bankowość Prywatną – pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi najbardziej zamożnych klientów indywidualnych,
• Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną – pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi firm średnich i dużych, zaangażowanie Banku na
rynku międzybankowym, w dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty a także wyniki spółek Grupy konsolidowanych metodą pełną przypisanych
do działalności korporacyjnej i inwestycyjnej,
• Zarządzanie aktywami i pasywami i pozostałe obszary – obejmuje nadzór i monitoring przepływów środków finansowych, pozostałe obszary zarządzane centralnie, wyniki spółek konsolidowanych metodą pełną i udziały w zyskach spółek wycenianych metodą praw własności, które nie są przypisane
innym segmentom.
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Sprawozdawczość według segmentów branżowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Nawigacja
BANKOWOśĆ

BANKOWOśĆ
DeTALIcZNA

BANKOWOśĆ
PRyWATNA

Wynik z tytułu odsetek
Wynik pozaodsetkowy
Dochody z działalności operacyjnej
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty administracyjne
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
i wartości niematerialnych

2 424 906
1 546 543
3 971 449
-1 132 086
-1 232 117

25 716
32 382
58 098
-23 226
-24 966

-170 218

-1 571

Koszty działalności operacyjnej
Zysk operacyjny
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw
na zobowiązania pozabilansowe

-2 534 421
1 437 028

-49 763
8 335

-253 786

-1 443

Zysk operacyjny netto
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały mniejszości
Aktywa alokowane
Aktywa niealokowane
Aktywa ogółem
Pasywa alokowane
Pasywa niealokowane
Pasywa ogółem
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1 183 242
-283
-106 880
-122
1 075 957

59 315 400

71 986 732

KORPORAcyJNA
I INWesTycyJNA

ZARZĄDZANIe
AKTyWAMI
I PAsyWAMI ORAZ
POZOsTAłe

RAZeM

1 523 400
258 274
4 232 296
1 113
749
2 826 286
aby612
przeszukiwać133
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
2 637
012 lub ikon 392
023
7 058 582
strzałek
w menu
-261 916
-491 291
-1 908 519
-347 807
625 202
-979 688
-23 181 / pomniejsz
-136 495
powiększ

-331
dopasuj
do465
rozmiaru ekranu

-632 904
2 004 108

-2 584
389 439

-3 219 672
3 838 910

-283 903

21 574

-517 558

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

6aby
892wyjść z opcji
1 720
205
411 013ekranie użyj
3 321
352 ESCAPE
wyświetlania
na pełnym
klawisza
-388
14
-28 109
-28 766
-796
-171 234
-256 043
-534 953
–
386
73 221
73 485
5 708
1 549 371
200 082
2 831 118
-537 640
2 293 478
2 292 459
1 019
295 645
97 538 797
-192 927
156 956 915
11 828 652
168 785 567
8 149 432
63 840 461
-4 505 321
139 471 304
29 314 263
168 785 567
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(w tys. zł)

Sprawozdawczość według segmentów branżowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Nawigacja
BANKOWOśĆ
DeTALIcZNA

BANKOWOśĆ
PRyWATNA

BANKOWOśĆ
KORPORAcyJNA
I INWesTycyJNA

ZARZĄDZANIe
AKTyWAMI
I PAsyWAMI ORAZ
POZOsTAłe

RAZeM

Wynik z tytułu odsetek
Wynik pozaodsetkowy
Dochody z działalności operacyjnej
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty administracyjne
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
i wartości niematerialnych

2 419 644
1 608 295
4 027 939
-1 149 051
-1 310 416

26 626
1 609 713
476 819
4 532 802
30 423 aby przeszukiwać
1 090 155 zawartość dokumentu
84 055
812 928
użyj 2klawiszy
57 049 strzałek 2lub
699
868w menu 560 874
7 345 730
ikon
-23 151
-257 232
-475 636
-1 905 070
-26 877
-336 201
619 476
-1 054 018

Koszty działalności operacyjnej
Zysk operacyjny
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw
na zobowiązania pozabilansowe

-2 620 631
1 407 308

Zysk operacyjny netto
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały mniejszości
Aktywa alokowane
Aktywa niealokowane
Aktywa ogółem
Pasywa alokowane
Pasywa niealokowane
Pasywa ogółem

1 186 472 aby wyjść z6opcji
367 wyświetlania
1 746na
182pełnym ekranie
561 użyj
367 klawisza3ESCAPE
500 388
62
329
-2 457
-636
-2 702
-57 006
-527
-82 261
–
-139 794
59
–
248
1 490
1 797
1 129 587
6 169
1 661 712
562 221
3 359 689
-634 573
2 725 116
2 714 714
10 402
53 901 881
248 788
98 057 381
1 445 195
153 653 245
13 971 783
167 625 028
63 281 223
6 862 826
69 615 463
-3 856 684
135 902 828
31 722 200
167 625 028

-161 164

-1 139
-20 602
powiększ / pomniejsz

-143
774 do rozmiaru
-326ekranu
679
dopasuj

-51 167
-614 035
66
-3 285 767
5
882
2
085
833
560
940
963
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz 4 059drukuj

-220 836

485

-339 651

427

-559 575

Uzgodnienie dochodów działalności operacyjnej segmentów sprawozdawczych

Dochody działalności operacyjnej segmentów sprawozdawczych ogółem
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych ujmowanych metodą praw własności
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Refundacja kosztów administracyjnych
Dochody działalności operacyjnej

2015

2014

7 058 582
-52 091
-160 996
3 432
6 848 927

7 345 730
-63 210
-74 336
3 252
7 211 436

Segmenty geograficzne
Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. koncentruje swoją działalność na rynku krajowym.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

10. Przychody i koszty z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek

Nawigacja
2015

Z tytułu kredytów i pożyczek oraz pozostałych należności od klientów
Z tytułu lokat w innych bankach
Z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Z tytułu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych
Z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających
Z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Razem

2014

4 410 834
4 997 044
103 034 zawartość dokumentu
144 405
aby przeszukiwać
użyj klawiszy
77 626
97 559
strzałek lub
ikon w menu
699 863
838 554
150 934
137 056
14 078
10 672
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
5 456 369
6 225 290

przesuń
(klawiszrozpoznano
H, przytrzymaj
zaznacz
Przychody odsetkowe za 2015 rok zawierają kwotę przychodów związaną z aktywami finansowymi,
dla których
utratęspację)
wartości, w wysokości
301 340 tys. złotych (w 2014 roku 322 458 tys. złotych).

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Całkowita kwota przychodów odsetkowych za 2015 rok, obliczona według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy wyniosła 3 730 968 tys. złotych
(w 2014 roku 4 096 079 tys. złotych).
Koszty z tytułu odsetek

Z tytułu depozytów klientów
Z tytułu depozytów innych banków
Z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu dłużnych papierów wartościowych
Razem

2015

2014

-1 097 030
-23 156
-59 001
-19 940
-90 672
-1 289 799

-1 516 221
-24 730
-80 005
-48 899
-94 141
-1 763 996

Kwota kosztów odsetkowych za 2015 rok, obliczona według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej,
w odniesieniu do zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy wyniosła 1 094 924 tys. złotych
(w 2014 roku 1 479 896 tys. złotych).
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(w tys. zł)

11. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat

Z tytułu obsługi rachunków bankowych, zleceń płatniczych oraz operacji gotówkowych
Z tytułu kart płatniczych
Z tytułu kredytów i pożyczek
Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych
Z tytułu operacji papierami wartościowymi
Z działalności powierniczej
Z tytułu obsługi funduszy emerytalnych i inwestycyjnych
Z tytułu gwarancji, akredytyw i podobnych operacji
Pozostałe
Razem

Koszty z tytułu prowizji i opłat

Z tytułu kart płatniczych
Z tytułu przelewów i przekazów
Z tytułu operacji papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi
Z tytułu obsługi rachunków bankowych
Z działalności powierniczej
Z tytułu zarządzania funduszami emerytalnymi
Z tytułu usług pośrednictwa
Pozostałe
Razem

Nawigacja
2015

2014

651 507

677 182

693 067
827 438
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
433 942
strzałek lub ikon w menu432 269
294 648
281 267
96 794
75 281
69 519
63 867
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
50 246
53 025
51 050
49 940
49 423 zaznacz
74drukuj
339
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
2 388 523
2 536 281

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
2015

2014

-322 424
-21 708
-13 840
-4 275
-13 388
-868
-3 404
-3 090
-382 997

-423 821
-20 798
-24 599
-3 346
-12 754
-1 876
-2 833
-2 519
-492 546

2015

2014

530
13 105
13 635

–
8 298
8 298

12. Przychody z tytułu dywidend
Od emitentów papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
Od emitentów papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży
Razem

13. Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
Wynik z wymiany
Wynik z instrumentów pochodnych
Wynik z papierów wartościowych
Razem

2015

2014

367 908
64 206
-4 066
428 048

363 435
72 376
7 490
443 301

Całkowita kwota zmiany wartości godziwych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy ustalonych z wykorzystaniem technik wyceny (w przypadku braku publikowanych notowań ustalonych na aktywnym rynku) w 2015 roku wyniosła 64 586 tys. złotych
(odpowiednio w 2014 roku 76 199 tys. złotych).
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

14. Zyski (straty) na sprzedaży
Zrealizowane zyski

Nawigacja
2015

Kredyty i inne należności finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – instrumenty dłużne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – instrumenty kapitałowe
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Razem

2014

534
18 579
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
229 592
244 478
strzałek lub ikon w–menu
9 100
6
6
230 132
272 163

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Zrealizowane straty
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
2015

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – instrumenty dłużne
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Razem
Zrealizowany zysk netto

zaznacz

2014

-41

-78

-531

-108

229 601

272 055

aby wyjść z opcji wyświetlania na-490
pełnym ekranie użyj klawisza
-30 ESCAPE

Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesiona w 2015 roku bezpośrednio na kapitał własny wyniosła tys. 7 573
(zniżka), w 2014 roku 726 466 tys. złotych (zwyżka).
Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych odniesiona w 2015 roku z kapitałów własnych na wynik finansowy wyniosła 229 551 tys. złotych (zysk),
w 2014 roku 244 400 tys. złotych (zysk).

15. Ogólne koszty administracyjne
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
2015

2014

-1 609 253
-291 849
-7 417
-1 908 519

-1 603 460
-288 542
-13 068
-1 905 070

2015

2014

Koszty rzeczowe
Podatki i opłaty (*)
Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (**)
Składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (KNF)
Razem

-916 571
-74 850
-509 127
-17 525
-1 518 073

-998 148
-44 854
-137 742
-16 320
-1 197 064

Razem ogólne koszty administracyjne

-3 426 592

-3 102 134

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Koszty płatności w formie akcji
Razem

Pozostałe koszty administracyjne

(*) w tym kwota 26 469 tys. zł stanowiąca koszt rezerwy z tytułu składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
(**) w tym kwota 234 081 tys. zł wniesiona przez Grupę do BFG z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.
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(w tys. zł)

16. Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
Nawigacja
i wartości niematerialnych
2015

Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Razem

2014

-180 457
-194 011
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
-1 654
-2 940
strzałek lub ikon w menu
-149 354
-129 728
-331 465
-326 679

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

17. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
netto
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Pozostałe przychody operacyjne
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
2015 użyj klawisza ESCAPE
2014
Czynsze i wynajem
Przychody uboczne
Opłaty związane z ubezpieczeniem kredytów
Odzyskane koszty windykacji
Zwroty, nadpłaty
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny (w tym odszkodowania z tytułu zniszczenia/utraty rzeczowych aktywów
trwałych)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług
Przychody operacyjne związane z działalnością leasingową
Refundacja kosztów administracyjnych
Przychody z tytułu umorzonych zobowiązań
Rozwiązanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności spornych i innych aktywów
Zysk na sprzedaży środków leasingowych na rzecz osób trzecich oraz na sprzedaży pozostałych aktywów
Pozostałe
Razem

22 096
15 504
227
16 369
9 152

23 727
18 537
21 643
17 533
23 617

116 510

40 140

5 778
15 559
3 432
4 624
3 093
764
7 328
220 436

7 277
1 285
3 252
690
1 042
630
7 027
166 400

Pozostałe koszty operacyjne
2015

2014

Koszty operacyjne związane z działalnością leasingową
Koszty z tytułu ubezpieczenia kredytów
Koszty z tytułu zwrotów i niedoborów
Koszty uboczne
Koszty ze sprzedaży produktów, towarów i usług
Koszty z tytułu reklamacji klientów
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności spornych i innych aktywów
Koszty związane z dochodzeniem należności i roszczeń spornych
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny
Strata na sprzedaży środków leasingowych na rzecz osób trzecich oraz na sprzedaży pozostałych aktywów
Pozostałe
Razem

-2 443
-10 101
-4 021
-14 541
-2 358
-2 311
-9 167
-2 130
-644
-604
-11 120
-59 440

-9 833
-26 138
-5 527
-17 617
-2 822
-2 594
-12 030
-1 898
-415
–
-13 190
-92 064

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

160 996

74 336
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684
1 156 227
23 834
–
71 614
1 252 359
–
–
610
–
9 167
9 777
1 262 136

60
10 961
6 667
8 682
76 532
102 902
5 995 149

UTWORZeNIe
ODPIsóW

ZWIęKsZeNIA

19 360
5 582 478
187 901
122
102 386
5 892 247

sTAN NA
POcZĄTeK
OKResU
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–
–
1 569
–
626
2 195
105 056

–
–
-152
–
-3 592
-3 744
-449 709

–
–
–
–
-3 093
-3 093
-723 852

-870
-646 377
-19 101
–
-54 411
-720 759

–
-445 826
-139
–
–
-445 965

1 541
100 138
–
–
1 182
102 861

ROZWIĄZANIe
ODPIsóW

ZMNIeJsZeNIA
sPIsANIA AKTyWóW
INNe (*)
Z BILANsU

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

186
-509 850
-4 733
–
-17 203
-531 600
–
–
-610
–
-6 074
-6 684
-538 284

19 774
5 678 633
163 704
122
120 771
5 983 004
60
10 961
8 451
8 682
77 736
105 890
6 088 894

INNe (*)

-941
-68 007
-28 791
–
–
-97 739
–
–
-243
–
-1 904
-2 147
-99 886

WPłyW NA
WyNIK OKResU
BIeŻĄceGO (**)

sTAN NA KONIec
OKResU

(w tys. zł)

(*) W tym różnice kursowe oraz przeniesienia między pozycjami.
(**) Pozycja rachunku zysków i strat ”Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe” zawiera odpis netto z tytułu utraty wartości w wysokości -531 600 tys. zł oraz przychody z odzyskanych należności nieściągalnych netto w wysokości 14 042 tys. zł co stanowi łączną kwotę
-517 558 zł.

Utrata wartości aktywów finansowych oraz zobowiązań pozabilansowych
Należności od banków wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Należności od klientów wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania pozabilansowe
Razem aktywa finansowe oraz zobowiązania pozabilansowe
Utrata wartości pozostałych aktywów
Inwestycji w jednostki stowarzyszone
Wartości niematerialnych
Rzeczowych aktywów trwałych
Nieruchomości inwestycyjnych
Pozostałych
Razem utrata wartości pozostałych aktywów
Razem

2015

18. Utrata wartości

Noty objaśniające

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

powiększ / pomniejsz

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Nawigacja

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

–
229 996
–
–
–
229 996
–
–
–
–
–
–
229 996

25 721
5 028 177
175 111
123
113 932
5 343 064
60
10 961
6 830
3 080
65 544
86 475
5 429 539

–
–
–
–
12 030
12 030
1 270 195

610
1 159 782
30 304
–
67 469
1 258 165
–
–
–
6 152
–
6 152
49 299

1 176
41 212
50
–
709
43 147

INNe (*)

–
–
-163
–
–
-163
-207 311

–
-207 144
-4
–
–
-207 148
–
–
–
–
-1 042
-1 042
-692 875

- 7 937
-586 612
-17 560
–
-79 724
-691 833

ROZWIĄZANIe
ODPIsóW

ZMNIeJsZeNIA
sPIsANIA
AKTyWóW
Z BILANsU

–
–
–
-550
–
-550
-83 694

-210
-82 933
–
-1
–
-83 144

INNe (*)

Nawigacja

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

WPłyW NA
WyNIK OKResU
BIeŻĄceGO (**)

7 327
-573 170
-12 744
–
12 255
-566 332
–
–
–
–
-10 988
-10 988
-577 320

sTAN NA
KONIec
OKResU

19 360
5 582 478
187 901
122
102 386
5 892 247
60
10 961
6 667
8 682
76 532
102 902
5 995 149

(*) W tym różnice kursowe oraz przeniesienia między pozycjami.
(**) Pozycja rachunku zysków i strat ”Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe” zawiera odpis netto z tytułu utraty wartości w wysokości -566 332 tys. zł oraz przychody z odzyskanych należności nieściągalnych netto w wysokości 6 757 tys. zł co stanowi łączną kwotę
-559 575 tys. zł.

Utrata wartości aktywów finansowych oraz zobowiązań pozabilansowych
Należności od banków wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Należności od klientów wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania pozabilansowe
Razem aktywa finansowe oraz zobowiązania pozabilansowe
Utrata wartości pozostałych aktywów
Inwestycji w jednostki stowarzyszone
Wartości niematerialnych
Rzeczowych aktywów trwałych
Nieruchomości inwestycyjnych
Pozostałych
Razem utrata wartości pozostałych aktywów
Razem

2014

UTWORZeNIe
ODPIsóW

ZWIęKsZeNIA
POłĄcZeNIe
sTAN NA
JeDNOsTeK
POcZĄTeK
OKResU GOsPODARcZych

(w tys. zł)

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

powiększ / pomniejsz
zaznacz

ZAMKNIJ

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

19. Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych

Nawigacja
2015

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Dom Inwestycyjny Xelion Sp.z o.o.
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Razem udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Zysk z likwidacji jednostek zależnych
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Razem zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych

2014

aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
1 965
1 452
strzałek lub ikon
w menu
44 649
51 795
5 477
52 091
55
powiększ / pomniejsz
61 057
113 203

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

9 963
63 210
–
dopasuj do rozmiaru ekranu
–
63 210

zaznacz

drukuj

wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
20. Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego aby
majątku
trwałego
i wartości niematerialnych

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży
Zysk (strata) z tytułu zaprzestania ujmowania składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości
niematerialnych innych niż przeznaczonych do sprzedaży
Razem zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych

2015

2014

–

561

12 373

1 236

12 373

1 797

21. Podatek dochodowy
Poniższe noty objaśniające prezentują rozbicie składników obciążenia wyniku brutto Grupy.
Uzgodnienie pomiędzy podatkiem obliczonym jako iloczyn wyniku finansowego brutto i obowiązującej stawki podatkowej a rzeczywistym obciążeniem
podatkowym wykazanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

Wynik finansowy brutto
Obciążenie podatkowe wg zastosowanej stawki podatkowej
Różnice trwałe:
Przychody nie podlegające opodatkowaniu
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
Wpływ stawek podatkowych stosowanych zgodnie z jurysdykcją innych państw
Wpływ rozliczonych strat podatkowych
Ulgi podatkowe nieujęte w rachunku zysków i strat
Pozostałe
efektywne obciążenie zysku brutto podatkiem dochodowym

Zastosowana stawka podatkowa 19% jest obowiązującą w Polsce stawką podatku dochodowego od osób prawnych.
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2015

2014

2 831 118
537 912
-272
-28 950
29 252
–
–
185
-759
537 640

3 359 689
638 341
-3 768
-30 829
29 400
–
–
111
-2 450
634 573

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Podstawowe składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat i kapitale własnym

Nawigacja

2015

2014

RAchUNeK ZysKóW I sTRAT

Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie podatkowe wykazane w rachunku wyników
Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych
Pozostałe podatki (np. podatek pobrany u źródła, podatek dochodowy oddziałów zagranicznych)
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
KAPITAły WłAsNe

-469 589
-735 376
-489 233
-739 302
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
22 393
7 433
strzałek lub ikon w menu -2 749
-3 507
-68 051
100 803
-68 051
100 803
-537 640
-634 573

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Odroczony podatek dochodowy
60 338
-115 110
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Z tytułu dochodów i kosztów ujętych w innych składnikach całkowitego dochodu:
przeszacowanie instrumentów finansowych traktowanych jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych
17 735
-31 941
przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – papiery dłużne
84 422
-92 952
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE
przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – z prawem do kapitału
-39 368
1 359
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które są lub mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach
62 789
-123 534
do rachunku zysków i strat
Obciążenie podatkowe dotyczące pozycji, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do
rachunku zysków i strat
przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych
RAZeM OBcIĄŻeNIe

-2 451

8 424

-2 451
-477 302

8 424
-749 683
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Koszty z tytułu odpisów na rezerwy kredytowe
Rezerwy na koszty osobowe
Rezerwy na koszty rzeczowe
Strata z lat ubiegłych
Inne
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego

Koszty do poniesienia dotyczące papierów wartościowych
Koszty do poniesienia dotyczące depozytów i otrzymanych kredytów
Zniżki wyceny dotyczące aktywów finansowych
Przychody otrzymane do rozliczenia w czasie od kredytów i rachunków
bieżących

AKTyWO Z TyTUłU PODATKU ODROcZONeGO

Przychody do otrzymania dotyczące papierów wartościowych
Przychody do otrzymania dotyczące kredytów
Zwyżki wyceny dotyczące aktywów finansowych
Amortyzacja przyśpieszona
Ulga inwestycyjna
Inne
Zobowiązanie brutto z tytułu podatku odroczonego

ReZeRWA NA PODATeK ODROcZONy

Noty objaśniające

524 936
86 205
25 331
–
212 406
1 442 053
x
1 004 285
2 093

156 639

156 639
524 936
105 139
25 331
–
212 406
1 460 987
x
877 419
2 093

97 700
40 482
298 354

–
104 485
113 075
125 491
6 459
90 351
439 861

W RAchUNKU
ZysKóW
I sTRAT

97 700
40 482
298 354

–
104 485
258 875
125 491
6 459
90 351
585 661

RAZeM
PODATeK
ODROcZONy

–
18 934
–
–
–
18 934
x
-126 866
x

–

–
–
–

–
–
145 800
–
–
–
145 800

W KAPITAłAch

sTAN NA POcZĄTeK OKResU

-31 608
9 942
-5 814
-1 412
-15 536
-140 602
-68 051
x
x

17 458

-74 334
4 857
-44 155

–
24 055
-93 473
-2 165
-735
-233
-72 551

RAchUNeK
ZysKóW
I sTRAT

–
-2 451
–
–
–
-2 451
60 338
x
x

–

–
–
–

–
–
-62 789
–
–
–
-62 789

KAPITAły

ZMIANy ODNOsZONe NA

–
128 540
19 661
123 326
5 724
90 118
367 369
23 366
45 339
256 958
174 097
493 328
98 174
19 517
10 033
223 471
1 344 283
x
981 850
4 936

–
128 540
102 790
123 326
5 724
90 118
450 498
23 366
45 339
256 958
174 097
493 328
114 657
19 517
10 033
223 471
1 360 766
x
915 204
4 936

KAPITAły

–
–
118
–
–
–
118
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-118
x
x

–
–
59
–
–
–
59
–
–
2 759

powiększ / pomniejsz

–
2 027
–
11 445
26 601
42 832
42 773
x
x

–

W RAchUNKU
ZysKóW
I sTRAT

RAZeM
PODATeK
ODROcZONy

–
16 483
–
–
–
16 483
x
-66 646
x

–

–
–
–

–
–
83 129
–
–
–
83 129

W KAPITAłAch

sTAN NA KONIec OKResU

RAchUNeK
ZysKóW
I sTRAT

ZMIANA Z TyTUłU ZMIAN
W ZAKResIe KONsOLIDAcJI
ORAZ INNe

ZMIANy RóŻNIc PRZeJścIOWych W cIĄGU 2015 ROKU

(w tys. zł)

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Koszty z tytułu odpisów na rezerwy kredytowe
Rezerwy na koszty osobowe
Rezerwy na koszty rzeczowe
Strata z lat ubiegłych
Inne
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego

Koszty do poniesienia dotyczące papierów wartościowych
Koszty do poniesienia dotyczące depozytów i otrzymanych kredytów
Zniżki wyceny dotyczące aktywów finansowych
Przychody otrzymane do rozliczenia w czasie od kredytów i rachunków
bieżących

AKTyWO Z TyTUłU PODATKU ODROcZONeGO

Przychody do otrzymania dotyczące papierów wartościowych
Przychody do otrzymania dotyczące kredytów
Zwyżki wyceny dotyczące aktywów finansowych
Amortyzacja przyśpieszona
Ulga inwestycyjna
Inne
Zobowiązanie brutto z tytułu podatku odroczonego

ReZeRWA NA PODATeK ODROcZONy

533 732
82 141
18 045
–
219 443
1 240 621
x
907 076
3 263

129 979

129 979
533 732
92 651
18 045
–
219 443
1 251 079
x
895 320
3 263

21 676
40 449
195 156

–
79 723
47 751
129 630
6 867
72 837
336 808

21 676
40 449
195 156

–
79 723
70 017
129 630
6 867
72 837
359 074

W RAchUNKU
ZysKóW
I sTRAT

–
10 510
–
–
–
10 510
x
-11 756
x

–

–
–
–

–
–
22 266
–
–
–
22 266

W KAPITAłAch

sTAN NA POcZĄTeK OKResU
RAZeM
PODATeK
ODROcZONy

-8 796
3 650
7 231
–
-7 972
195 842
100 803
x
x

23 227

76 024
-720
103 198

–
24 279
65 258
-4 458
-408
10 368
95 039

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
–
8 424
–
–
–
8 424
-115 110
x
x

–

–
–
–

–
–
123 534
–
–
–
123 534

KAPITAły

ZMIANy ODNOsZONe NA
RAchUNeK
ZysKóW
I sTRAT

97 700
40 482
298 354

97 700
40 482
298 354
156 639
524 936
105 139
25 331
–
212 406
1 460 987
x
877 419
2 093

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
x
x

–
483
66
319
–
7 146
8 014

–
414
55
–
935
5 590
-2 424
x
x

3 433

524 936
86 205
25 331
–
212 406
1 442 053
x
1 004 285
2 093

156 639

–
104 485
113 075
125 491
6 459
90 351
439 861

–
104 485
258 875
125 491
6 459
90 351
585 661

KAPITAły

–
753
–

W RAchUNKU
ZysKóW
I sTRAT

–
18 934
–
–
–
18 934
x
-126 866
x

–

–
–
–

–
–
145 800
–
–
–
145 800

W KAPITAłAch

sTAN NA KONIec OKResU
RAZeM
PODATeK
ODROcZONy

RAchUNeK
ZysKóW
I sTRAT

ZMIANA Z TyTUłU ZMIAN
W ZAKResIe KONsOLIDAcJI
ORAZ INNe

ZMIANy RóŻNIc PRZeJścIOWych W cIĄGU 2014 ROKU

(w tys. zł)

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

powiększ / pomniejsz
zaznacz

ZAMKNIJ

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

W ocenie Grupy aktywo z tytułu podatku odroczonego w kwocie 915 204 tys. złotych wykazane na 31 grudnia 2015 jest możliwe w całości do zrealizowania. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dotychczasowe wyniki spółek Grupy oraz zakładane wyniki w przyszłych okresach. W analizie tej
przyjęto pięcioletni horyzont czasowy.

Nawigacja

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły różnice przejściowe związane z inwestycjami w jednostkach zależnych
i stowarzyszonych, na które nie utworzono rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze spełnieniem warunków kontrolowania terabysię
przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
minów odwracania się różnic przejściowych i występowaniem prawdopodobieństwa, że różnice te nie odwrócą
w dającej sięzawartość
przewidzieć
przyszłości.
strzałek lub ikon w menu
Kwota ujemnych różnic przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych, w związku z którymi nie ujęto
w bilansie składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz data wygaśnięcia poniższych różnic przejściowych przedstawione są
w tabeli poniżej.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
ROK WyGAśNIęcIA RóŻNIc PRZeJścIOWych

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Bezterminowo
Razem

KWOTA RóŻNIc NA
31.12.2015

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

KWOTA RóŻNIc NA
31.12.2014

zaznacz

22. Zysk netto przypadający na jedną akcję
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej poprzez podzielenie
zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.

Zysk netto
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
Zysk przypadający na jedną akcję (w złotych na jedną akcję)

2015

2014

2 292 459
262 470 034
8,73

2 714 714
262 470 034
10,34

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej poprzez podzielenie
zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu, skorygowaną o wpływ wszystkich
rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Grupie nie występują instrumenty rozwadniające w postaci obligacji zamiennych na akcje.

Zysk netto
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
Średnia ważona liczba akcji zwykłych do wyliczenia zysku rozwodnionego
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję (w złotych na jedną akcję)
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drukuj

–
602
20 753
–
aby wyjść z opcji wyświetlania 13
na 193
pełnym ekranie użyj klawisza
49 ESCAPE
10 150
1 959
8 801
–
888
–
26 448
26 448
80 233
29 058

2015

2014

2 292 459
262 470 034
262 470 034
8,73

2 714 714
262 470 034
262 470 034
10,34

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

23. Dywidendy zaproponowane do wypłaty
Nawigacja

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy
za 2015 rok w wysokości 8,70 zł na 1 akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy do wypłaty wynosi 2 283 489 tys. złotych. Proponowana dywidenda nie została ujęta w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązanie, a jej wypłata nie będzie miała żadnych skutków podatkowych dla Banku.
przeszukiwać
zawartość Akcjonariuszy.
dokumentu użyj klawiszy
Ostateczna decyzja o podziale zysku i jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zostanie podjętaaby
przez
Walne Zgromadzenie
strzałek lub ikon w menu

24. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym
KAsA I NALeŻNOścI OD BANKU ceNTRALNeGO

Gotówka
Rachunek bieżący w Banku Centralnym
Inne środki
Razem

ZOBOWIĄZANIA WOBec BANKU ceNTRALNeGO

Depozyty terminowe
Razem

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

31.12.2015

31.12.2014

2 951 414
3 399 335
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
4 930 181 zaznacz 5 826drukuj
907
12
12
7
881
607
9
226
254
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

31.12.2015

31.12.2014

914
914

971
971

AKTyWA

ZOBOWIĄZANIA

6 900 383
513 012
247 073
64 635
156 504
7 881 607

914
–
–
–
–
914

AKTyWA

ZOBOWIĄZANIA

7 719 529
834 006
246 688
72 104
353 927
9 226 254

971
–
–
–
–
971

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym według walut
31.12.2015

PLN
EUR
USD
CHF
Pozostałe waluty
Razem

31.12.2014

PLN
EUR
USD
CHF
Pozostałe waluty
Razem

Bank może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji
złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości
wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 1,35% (0,9 stopy referencyjnej NBP).
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oprocentowanie wynosiło 1,8 % (0,9 stopy referencyjnej NBP).
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

25. Należności od banków
Należności od banków według struktury produktowej

Rachunki bieżące
Lokaty międzybankowe
Kredyty i pożyczki
Zabezpieczenia pieniężne
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Środki pieniężne w drodze
Razem brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem netto

Należności od banków według struktury jakościowej

Należności od banków, w tym:
należności brutto bez utraty wartości
należności brutto z utratą wartości
odpisy aktualizujące utworzone indywidualnie
odpisy aktualizujące utworzone grupowo (*)
Razem

Nawigacja
31.12.2015

31.12.2014

89 553

1 048 021

3 461 155
2 337 801
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
59 224
156 224
strzałek lub ikon
w menu
1 675 589
1 675 036
1 757 063
1 930 808
291 914
41 342
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
7 334 498
7 189 232
-19 774
-19 360
7 314 724 spację)
7zaznacz
169 872
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
31.12.2015

31.12.2014

7 314 771
19 727
-9 927
-9 847
7 314 724

7 170 272
18 960
-9 160
-10 200
7 169 872

31.12.2015

31.12.2014

6 919 511
11 481
21 852
351 334
2
30 318
7 334 498
-19 774
7 314 724

6 185 886
194 601
408 533
367 091
–
33 121
7 189 232
-19 360
7 169 872

31.12.2015

31.12.2014

2 758 456
30 586
1 959 303
2 214 880
351 499
7 314 724

2 709 014
3 457
2 739 042
1 553 787
164 572
7 169 872

(*) Pozycja obejmuje szacowaną utratę wartości, która nastąpiła, ale nie została jeszcze zaraportowana (IBNR).

Należności od banków według umownych terminów zapadalności

Należności od banków, w tym:
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 1 roku
od 1 do 5 lat
powyżej 5 lat
dla których termin zapadalności upłynął
Razem brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem netto

Należności od banków według walut

PLN
CHF
EUR
USD
Pozostałe waluty
Razem

Zmiany poziomu odpisów aktualizujących w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
prezentowane są w Nocie 18.
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26. Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Nawigacja

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu według emitenta i struktury produktowej
31.12.2015

AKTYWA FINANSOWE
Dłużne papiery wartościowe
Kapitałowe papiery wartościowe
Aktywa finansowe razem
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania finansowe razem

Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

1 124 717
448 453
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
–
strzałek lub ikon w menu 2 075
1 126 792

powiększ / pomniejsz

448 453

611 442
591 311
dopasuj do rozmiaru ekranu
611 442
591 311

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
31.12.2015

AKTYWA FINANSOWE
Papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne
bony skarbowe
obligacje skarbowe
Papiery wartościowe emitowane przez banki
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe
Aktywa finansowe razem
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne
obligacje skarbowe
Zobowiązania finansowe razem

31.12.2014

zaznacz

drukuj
31.12.2014

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
1 003 007
–
1 003 007
45 590
76 120
–
1 124 717

310 653
–
310 653
54 688
83 112
–
448 453

611 442
611 442
611 442

591 311
591 311
591 311

31.12.2015

31.12.2014

2 075
2 075

–
–

31.12.2015

31.12.2014

39 222
23 294
358 297
163 737
532 443
7 724
1 124 717

26 201
13 214
65 729
163 072
180 237
–
448 453

–
–
170 729
382 663
58 050
611 442

–
–
362 582
173 090
55 639
591 311

Kapitałowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Akcje
Razem

Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu według umownych terminów zapadalności
AKTYWA FINANSOWE
Dłużne papiery wartościowe, w tym:
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 1 roku
od 1 do 5 lat
powyżej 5 lat
termin nieokreślony
Aktywa finansowe razem
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Dłużne papiery wartościowe, w tym:
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 1 roku
od 1 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe razem
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu według walut

Nawigacja
AKTYWA FINANSOWE
PLN
EUR
USD
Aktywa finansowe razem
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
PLN
Zobowiązania finansowe razem

31.12.2015

31.12.2014

1 110 529
403 194
10 072
41 876
4 116
3 383
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
448 453
strzałek lub1 124
ikon717
w menu
611 442
611 442

powiększ / pomniejsz

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

591 311
591 311

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

27. Aktywa oraz zobowiązania z tytułu pochodnych
instrumentów
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
finansowych (przeznaczone do obrotu)
Instrumenty pochodne stosowane przez Grupę
W ramach swojej działalności Grupa wykorzystuje różnego typu pochodne instrumenty finansowe służące do celów zarządzania ryzykiem związanym
z prowadzoną działalnością. Większość instrumentów pochodnych stosowanych przez Grupę stanowią kontrakty pozagiełdowe (tzw. over-the-counter).
Nieznaczną część instrumentów pochodnych stanowią kontrakty zawierane na regulowanych rynkach giełdowych (głównie kontrakty futures).
Pochodne transakcje walutowe wymiany stanowią zobowiązanie bądź prawo do zakupu lub sprzedaży waluty. Terminowe operacje wymiany walutowej
(operacje typu forward) oparte są na określonym w momencie zawarcia kursie waluty na określoną datę w przyszłości. Transakcje tego typu wyceniane
są za pomocą modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Do dyskontowania przepływów pieniężnych wykorzystywane są krzywe zerokuponowe
odpowiednie dla danego rynku.
Transakcje swap walutowy są kombinacją wymiany określonych walut na datę spot oraz transakcji odwrotnej na datę forward, przy czym odpowiednie
kursy wymiany są ustalone z góry w momencie zawarcia kontraktu. Przy rozliczaniu tych transakcji następuje przepływ środków. Transakcje swap walutowy są zawierane głównie w procesie zarządzania płynnością walutową Grupy. Transakcje tego typu wyceniane są za pomocą modelu zdyskontowanych
przepływów pieniężnych. Do dyskontowania przepływów pieniężnych wykorzystywane są krzywe zerokuponowe odpowiednie dla danego rynku.
Opcje walutowe z dostawą są kontraktami, w ramach których jedna ze stron, nabywca opcji, nabywa za cenę tzw. premii od drugiej ze stron, wystawcy
opcji, prawo, lecz nie obowiązek do nabycia (przy opcji call) bądź sprzedaży (przy opcji put) w określonym momencie w przyszłości, lub w określonym
przedziale czasu, przewidzianej kontraktem sumy walut po określonym w momencie zawarcia opcji kursie.
W przypadku opcji rozliczanych netto, nabywca w ramach rozliczenia otrzymuje kwotę w wysokości iloczynu kwoty waluty i różnicy między bieżącym
kursem rynkowym a kursem ustalonym przy zawarciu transakcji.
Opcje barierowe z jedną barierą to opcje, w których nabywane prawo jest prawem warunkowym zależnym od zdarzenia w określonym z góry przedziale
czasowym polegającego na wzroście kursu powyżej ustalonego w dniu transakcji poziomu bariery (zdarzenie UP) lub zdarzenia spadku kursu poniżej bariery (zdarzenie DOWN). Dla bariery typu „wejście” (IN) po zajściu ustalonego zdarzenia prawo warunkowe staje się prawem bezwarunkowym natomiast
dla bariery typu „wyjścia” (OUT) po zajściu ustalonego zdarzenia prawo wygasa.
Opcje walutowe wyceniane są w oparciu o model wyceny opcji Garmana-Kohlhagena (a w przypadku opcji barierowych i azjatyckich w oparciu o tzw.
rozszerzony model Garmana-Kohlhagena). Model jest parametryzowany na podstawie kwotowań rynkowych opcji plain vanilla at-the-money oraz spreadów dla opcji out-of-the money i in-the-money (volatility smile) na standardowe terminy.
Instrumenty pochodne dotyczące stóp procentowych pozwalają Grupie i jej klientom przenosić, modyfikować lub ograniczać ryzyko stóp procentowych.
Transakcje swap stóp procentowych (IRS) to kontrakty, w których kontrahenci wymieniają między sobą strumienie płatności odsetkowych, naliczane
od określonej w kontrakcie nominalnej kwoty waluty instrumentu bazowego. Transakcje tego typu wyceniane są za pomocą modelu zdyskontowanych
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przepływów pieniężnych. Przepływy zmienne są estymowane na podstawie odpowiednich stawek transakcji IRS. Do dyskontowania ustalonych w warunkach transakcji jak również implikowanych przepływów pieniężnych wykorzystywane są odpowiednie krzywe zerokuponowe.

Nawigacja

Forward Rate Agreement (FRA) to transakcje, w których strony zobowiązują się do zapłaty odsetek od ustalonej kwoty nominalnej, za określony okres
rozpoczynający się w przyszłości i naliczonych według ustalonej w dniu zawarcia kontraktu stopy procentowej. Strony rozliczają się w dacie waluty zdyskontowaną stopą referencyjną różnicą odsetkową pomiędzy stawką FRA (stopą terminową w dniu zawarcia transakcji), a stopą referencyjną. Transakcje
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
tego typu wyceniane są za pomocą modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
strzałek lub ikon w menu
Swapy procentowo-walutowe (Cross currency IRS) to transakcje, w których strony wymieniają kapitał i strumienie odsetkowe w różnych walutach
w określonym przedziale czasu. Transakcje tego typu wyceniane są za pomocą modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W wycenie
transakcji Basis Swap (swapy procentowo-walutowe o zmiennych kuponach) uwzględniane są również rynkowe kwotowania spreadu bazowego
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
(tzw. Basis Swap spread).
Transakcje terminowe na papierach wartościowych to transakcje, w których strony zobowiązują
się doH,zakupu
lub sprzedaży
wartościowegodrukuj
przesuń (klawisz
przytrzymaj
spację) papieruzaznacz
w określonym terminie w przyszłości za określoną w dniu zawarcia transakcji płatność. Transakcje tego typu wyceniane są poprzez wycenę papieru
wartościowego (mark-to-market lub mark-to-model) oraz wycenę przyszłej płatności za papier (metodą dyskontowania przepływu pieniężnego według
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
stopy rynku pieniężnego).
Opcje na stopę procentową (cap/floor) to kontrakty, w ramach których jedna ze stron, nabywca opcji, nabywa za cenę tzw. premii od drugiej ze stron,
wystawcy opcji, prawo, lecz nie obowiązek do pożyczenia (cap) bądź ulokowania (floor) na określone okresy (każdy z osobna) określonej kwoty po ustalonej w momencie zawarcia transakcji stawce oprocentowania. Rozliczenie kontraktu następuje netto (bez lokowania środków) w ustalonych terminach.
Transakcje tego typu wyceniane są w oparciu o model Normalny. Model jest parametryzowany na podstawie kwotowań rynkowych opcji at-the-money
na standardowo kwotowane terminy.
Transakcje futures na stopę procentową dotyczą wystandaryzowanych kontraktów terminowych nabywanych na rynkach giełdowych. Kontrakty futures
wyceniane są w oparciu o kwotowania dostępne bezpośrednio z giełd.

Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty
W Grupie występują instrumenty pochodne będące składnikami złożonych instrumentów finansowych, tj. takich które zawierają zarówno instrument
pochodny, jak i umowę zasadniczą, co sprawia, iż część przepływów pieniężnych połączonego instrumentu zmienia się w sposób zbliżony do przepływów
wynikających z niezależnego instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty powodują, że część lub całość przepływów środków pieniężnych wynikających z umowy zasadniczej, jest modyfikowana w oparciu o określoną stopę procentową, cenę papieru wartościowego, kurs wymiany waluty obcej, indeks cen lub stóp procentowych.
Instrumentami pochodnymi wbudowanymi w bilansowe instrumenty finansowe są między innymi opcje wcześniejszego wykupu w niektórych obligacjach
korporacyjnych lub komunalnych lub też emisjach własnych. W tym przypadku wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z kontraktem
głównym, zatem wbudowany instrument pochodny nie wymaga wydzielenia, odrębnego ujęcia i wyceny.
Grupa posiada w swojej ofercie depozyty oraz certyfikaty depozytowe, których składnikiem jest wbudowany instrument pochodny. Ponieważ charakter
tego instrumentu nie jest ściśle powiązany z charakterem umowy depozytowej instrument wbudowany został wydzielony i zaklasyfikowany do portfela
przeznaczonego do obrotu. Wycena tego instrumentu odnoszona jest do rachunku zysków i strat. Instrumentami wbudowanymi są proste opcje
(plain vanilla) oraz opcje egzotyczne na pojedyncze akcje, indeksy, towary oraz inne wskaźniki rynkowe, w tym indeksy stóp procentowych oraz kursy
walutowe i ich koszyki.
Wszystkie wydzielone opcje są na bieżąco domykane na rynku międzybankowym.
Opcje walutowe wbudowane w umowy depozytowe wyceniane są opisaną powyżej metodą wyceny dla opcji walutowych.
Pozostałe opcje proste oraz opcje egzotyczne wbudowane w umowy depozytowe i ich domknięcia są wyceniane przy pomocy techniki Monte-Carlo przy
założeniu modelu geometrycznego ruchu Browna dla czynników ryzyka. Parametry modelu ustalane są w pierwszej kolejności na podstawie kwotowań
opcji oraz kontraktów terminowych a przy ich braku na podstawie miar statystycznych dynamiki instrumentu bazowego.
Grupa przeanalizowała portfel umów kredytowych i zwykłych pod kątem konieczności wydzielenia wbudowanych instrumentów pochodnych i stwierdziła,
że nie wymagają one wydzielenia i odrębnego ujęcia instrumentów wbudowanych.
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Ryzyko związane z pochodnymi instrumentami finansowymi
Podstawowymi rodzajami ryzyka związanymi z instrumentami pochodnymi są ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe.

Nawigacja

W momencie początkowego ujęcia pochodne instrumenty finansowe zwykle nie posiadają żadnej bądź posiadają znikomą wartość rynkową. Wynika
to z tego, że instrumenty pochodne nie wymagają żadnej inwestycji początkowej netto, bądź wymagają tylko niewielkiej początkowej inwestycji netto
w porównaniu z innymi rodzajami umów, które w podobny sposób reagują na zmiany warunków rynkowych.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek
lub ikon wartościowego,
w menu
Instrumenty pochodne uzyskują dodatnią lub ujemną wartość wraz ze zmianami określonej stopy procentowej,
ceny papieru
ceny
towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu ceny, klasyfikacji kredytowej lub indeksu kredytowego czy też innego parametru rynkowego. W wyniku
tych zmian posiadane instrumenty pochodne stają się bardziej lub mniej korzystne od instrumentów o takim samym rezydualnym okresie zapadalności
dostępnych w danym momencie na rynku.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Ryzyko kredytowe związane z kontraktami pochodnymi stanowi potencjalny koszt zawarcia nowego kontraktu na warunkach pierwotnych w przypadku,
gdy druga strona uczestnicząca w pierwotnym kontrakcie nie spełni swojego obowiązku. Aby ocenić
wielkość
potencjalnego
kosztu
zastąpieniazaznacz
Grupa
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
wykorzystuje takie same metody jak do oceny ponoszonego ryzyka rynkowego. Aby kontrolować poziom podejmowanego ryzyka kredytowego, Grupa
dokonuje oceny pozostałych uczestników kontraktów wykorzystując takie same metody, jak przy decyzjach kredytowych.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Poniższe tabele prezentują nominalne kwoty pochodnych instrumentów finansowych oraz wartości godziwe instrumentów. Nominalne kwoty pewnych
typów instrumentów finansowych stanowią podstawę do porównań z instrumentami ujmowanymi w bilansie, lecz niekoniecznie wskazują, jakie będą
kwoty przyszłych przepływów środków pieniężnych lub jaka jest bieżąca wartość godziwa tych instrumentów, w związku z czym nie określają stopnia
narażenia Grupy na ryzyko kredytowe lub cenowe.
Wartości godziwe handlowych instrumentów pochodnych
31.12.2015

Transakcje stopy procentowej
swapy stopy procentowej (IRS)
kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA)
opcje
pozostałe
Transakcje walutowe i na złoto
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
forwardy walutowe
swapy walutowe (Fx-Swap)
opcje walutowe i na złoto
Transakcje oparte na kapitałowych papierach wartościowych i indeksach giełdowych
opcje
pozostałe
Transakcje oparte na towarach i metalach szlachetnych
opcje
pozostałe
Razem
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960
10 129
3 515

2 857 159
906
10 046
3 278

28 626
80 894
134 707
44 658

99 948
76 309
70 979
41 557

8 366
28

8 366
7 725

12 120
15 986
3 206 447

12 182
15 873
3 204 328
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Wartości godziwe handlowych instrumentów pochodnych

Nawigacja

31.12.2014

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

Transakcje stopy procentowej
swapy stopy procentowej (IRS)
3 772 307
3 768 010
kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA)
4 558
6 956
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
opcje
13 263
13 076
strzałek lub ikon w menu 110
pozostałe
84
Transakcje walutowe i na złoto
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
37 844
70 612
forwardy walutowe
149 724
82 594
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
swapy walutowe (Fx-Swap)
143 469
146 153
opcje walutowe i na złoto
46 657
52 016
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Transakcje oparte na kapitałowych papierach wartościowych i indeksach giełdowych
opcje
5 387
5 390
pozostałe
–
–
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Transakcje oparte na towarach i metalach szlachetnych
opcje
41
41
pozostałe
274 615
272 774
Razem
4 447 975
4 417 706

Wartości nominalne handlowych instrumentów pochodnych
UMOWNY TERMIN ZAPADALNOŚCI
DO
1 MIESIĄCA

OD 1 DO
3 MIESIĘCY

OD 3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

OD 1 DO
5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

5 430 113
2 710 000
–
2 151 319

7 313 716
1 715 000
–
–

11 740 420
2 600 000
449 753
–

71 051 076
–
4 067 896
–

16 922 760
–
–
–

112 458 085
7 025 000
4 517 649
2 151 319

–

–

190 050

1 767 090

738 117

2 695 257

–

–

191 768

1 824 407

738 117

2 754 292

forwardy walutowe – waluta zakupiona
5 449 992
1 556 316
forwardy walutowe – waluta sprzedana
5 466 131
1 564 270
swapy walutowe (Fx-Swap) – waluta zakupiona
9 712 492
4 346 841
swapy walutowe (Fx-Swap) – waluta sprzedana
9 724 187
4 295 106
opcje kupione
449 287
437 335
opcje sprzedane
448 167
437 504
Transakcje oparte na kapitałowych papierach wartościowych i indeksach giełdowych
opcje
83 326
81 857
pozostałe
–
941
Transakcje oparte na towarach i metalach szlachetnych
opcje
55 650
38 465
pozostałe
647
3 652
Razem
41 681 311
21 791 003

2 378 828
2 392 129
3 556 983
3 510 929
2 339 376
2 335 255

1 490 042
1 489 816
44 767
43 527
1 921 686
1 921 686

–
–
–
–
–
–

10 875 178
10 912 346
17 661 083
17 573 749
5 147 684
5 142 612

–
684

–
–

–
21 000

165 183
22 625

180 543
143 299
32 010 017

23 048
20 985
85 666 026

–
–
18 419 994

297 706
168 583
199 568 351

31.12.2015

Transakcje stopy procentowej
swapy stopy procentowej (IRS)
kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA)
opcje
pozostałe
Transakcje walutowe i na złoto
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS) – waluta
zakupiona
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS) – waluta
sprzedana
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Wartości nominalne handlowych instrumentów pochodnych

Nawigacja

UMOWNY TERMIN ZAPADALNOŚCI
31.12.2014

Transakcje stopy procentowej
swapy stopy procentowej (IRS)
kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA)
opcje
pozostałe
Transakcje walutowe i na złoto
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS) – waluta
zakupiona
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS) – waluta
sprzedana
forwardy walutowe – waluta zakupiona
forwardy walutowe – waluta sprzedana
swapy walutowe (Fx-Swap) – waluta zakupiona
swapy walutowe (Fx-Swap) – waluta sprzedana
opcje kupione
opcje sprzedane
Transakcje oparte na kapitałowych papierach wartościowych
i indeksach giełdowych
opcje
pozostałe
Transakcje oparte na towarach i metalach szlachetnych
opcje
pozostałe
Razem

DO
1 MIESIĄCA

OD 1 DO
3 MIESIĘCY

OD 3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

1 147 611
1 000 000
–
280 688

6 245 573
3 250 000
–
–

13 828 726
14 850 000
60 849
–

–

–

–

–

–

OD 1 DO
5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

73 737
584
22zawartość
134 988 dokumentu
117 094 482
aby
przeszukiwać
użyj klawiszy
19 100 000
strzałek lub– ikon w menu –
3 831 712
–

175 094
–

powiększ / pomniejsz

4 813 416
4 811 056
12 471 749
12 456 157
279 014
273 929

RAZEM

1 147 838

4 067 655
280 688

dopasuj do rozmiaru ekranu
663 859

1 811 697

przesuń– (klawisz
H, przytrzymaj
spację)
1 166
047
663
859

1zaznacz
829 906

4 020 619
2 985 569
1 027 281
–
12 846 885
3 966 133 aby 2wyjść
986 073
1 046 140 na pełnym ekranie
–
12 809
402 ESCAPE
z opcji wyświetlania
użyj
klawisza
5 122 372
881 967
–
–
18 476 088
5 131 739
877 453
–
–
18 465 349
329 465
248 512
1 848 245
–
2 705 236
332 571
248 814
1 848 245
–
2 703 559

–
–

–
–

200 058
–

165 183
–

–
–

365 241
–

–
435 895
37 969 515

–
–
28 398 472

–
–
37 168 021

15 313
869 387
86 702 975

–
–
23 637 800

15 313
1 305 282
213 876 783

28. Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Kredyty i pożyczki udzielone klientom według struktury produktowej

Kredyty na nieruchomości
Kredyty w rachunku bieżącym
Kredyty operacyjne
Kredyty na inwestycje
Kredyty gotówkowe
Należności z tytułu kart płatniczych
Skupione wierzytelności
Pozostałe kredyty i pożyczki
Dłużne papiery wartościowe
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Środki pieniężne w drodze
Razem brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem netto
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drukuj

31.12.2015

31.12.2014

49 206 023
11 230 205
15 070 467
17 071 901
9 087 671
873 287
2 636 097
1 855 173
12 376 949
4 755 472
70 587
124 233 832
-5 678 633
118 555 199

40 799 856
10 892 636
15 253 042
20 177 440
7 804 086
805 590
3 135 495
2 297 484
10 442 561
5 789 064
57 172
117 454 426
-5 582 478
111 871 948

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według struktury podmiotowej

Nawigacja
Należności od przedsiębiorstw
Należności od ludności
Należności od jednostek budżetowych
Razem brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem netto

31.12.2015

31.12.2014

58 541 698
56 324 459
54 155 797
49 309 571
11 536 337
11 820 396
124 233 832
117klawiszy
454 426
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj
-5 678 633
-5 582 478
strzałek lub ikon w menu
118 555 199
111 871 948

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według struktury jakościowej

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2015

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
należności brutto bez utraty wartości
należności brutto z utratą wartości
odpisy aktualizujące utworzone indywidualnie
odpisy aktualizujące utworzone grupowo (*)
Razem

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

31.12.2014

drukuj

zaznacz

116 339 786
109 456 509
7 894 046
997 917
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza7ESCAPE
-3 248 513
-2 965 669
-2 430 120
-2 616 809
118 555 199
111 871 948

(*) Pozycja obejmuje szacowaną utratę wartości, która nastąpiła, ale nie została jeszcze zaraportowana (IBNR).

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według umownych terminów zapadalności

Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 1 roku
od 1 do 5 lat
powyżej 5 lat
dla których termin zapadalności upłynął
Razem brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem netto

31.12.2015

31.12.2014

17 494 117
4 172 392
12 542 056
37 537 504
46 398 538
6 089 225
124 233 832
-5 678 633
118 555 199

18 925 405
3 199 478
10 576 253
36 359 689
42 303 745
6 089 856
117 454 426
-5 582 478
111 871 948

31.12.2015

31.12.2014

98 406 507
4 975 796
11 871 781
3 198 687
102 428
118 555 199

92 504 616
4 934 512
11 122 123
3 187 087
123 610
111 871 948

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według walut

PLN
CHF
EUR
USD
Pozostałe waluty
Razem

Zmiany poziomu odpisów aktualizujących w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
prezentowane są w Nocie 18.
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(w tys. zł)

29. Należności z tytułu leasingu finansowego
Grupa prowadzi działalność leasingową poprzez spółkę zależną Pekao Leasing Sp. z o.o.

Nawigacja

Wartość kwot inwestycji leasingowej brutto oraz minimalnych opłat leasingowych należnych wynosiła
aby przeszukiwać zawartośćWARTOŚĆ
dokumentu
użyj klawiszy
BIEŻĄCA
w menuMINIMALNYCH OPŁAT

INWESTYCJA strzałek
LEASINGOWA
lub ikon
BRUTTO

31.12.2015

Do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Niezrealizowane przychody finansowe
Inwestycja leasingowa netto
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
Wartość rezerw
Wartość bilansowa

LEASINGOWYCH

1 464 287
1 355 346
2 156 562
2 037 787
powiększ
pomniejsz
dopasuj274
do550
rozmiaru ekranu
284/ 717
3 905 566
3 667 683
-237
883
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
3 667 683
–
aby wyjść z opcji wyświetlania
3 667 683 na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
-163 704
3 503 979

31.12.2014

Do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Niezrealizowane przychody finansowe
Inwestycja leasingowa netto
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
Wartość rezerw
Wartość bilansowa

WARTOŚĆ BIEŻĄCA
MINIMALNYCH OPŁAT
LEASINGOWYCH

INWESTYCJA LEASINGOWA
BRUTTO

1 400 757
1 938 819
276 817
3 616 393
-316 444
3 299 949
–
3 299 949
-187 901
3 112 048

1 270 838
1 789 065
240 046
3 299 949

Grupa zawiera jako leasingodawca transakcje leasingu finansowego, których głównym przedmiotem są środki transportu, maszyny i urządzenia
techniczne.
Ponadto, gdy Grupa Kapitałowa jest leasingobiorcą, jeśli leasing finansowy odbywa się między spółkami Grupy, wzajemne transakcje z tytułu
leasingu finansowego podlegają eliminacji.
Należności z tytułu leasingu finansowego od banków według struktury jakościowej

Należności od banków, w tym:
należności brutto bez utraty wartości
należności brutto z utratą wartości
odpisy aktualizujące utworzone indywidualnie
odpisy aktualizujące utworzone grupowo (*)
Razem
(*) Pozycja obejmuje szacowaną utratę wartości, która nastąpiła, ale nie została jeszcze zaraportowana (IBNR).
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31.12.2015

31.12.2014

4 334
–
–
-11
4 323

6 062
–
-41
-1
6 020

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Należności z tytułu leasingu finansowego od klientów według struktury jakościowej

Nawigacja
Należności od klientów, w tym:
należności brutto bez utraty wartości
należności brutto z utratą wartości
odpisy aktualizujące utworzone indywidualnie
odpisy aktualizujące utworzone grupowo (*)
Razem

31.12.2015

31.12.2014

3 435 904
3 054 742
227 445
239 145
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
-31 556
-40 506
strzałek lub ikon w menu
-132 137
-147 353
3 499 656
3 106 028

(*) Pozycja obejmuje szacowaną utratę wartości, która nastąpiła, ale nie została jeszcze zaraportowana (IBNR).

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Należności z tytułu leasingu finansowego według walut
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
31.12.2015
PLN
CHF
EUR
USD
Razem

zaznacz

drukuj
31.12.2014

2 227 320
2 007 147
2
390
3 483
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
1 270 687
1 096 026
3 582
5 392
3 503 979
3 112 048

Zmiany poziomu odpisów aktualizujących w roku 2015 i 2014 prezentowane są w Nocie 18.

30. Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa na dzień 31 grudnia 2015 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge) oraz przepływów pieniężnych (cash flow
hedge).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Grupa kontynuowała następujące powiązania zabezpieczające:
• rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge) dla stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych do
portfela dostępnego do sprzedaży zabezpieczonych instrumentami typu interest rate swap (IRS) – opis w punkcie 1 tabeli ze szczegółami relacji
zabezpieczających,
• rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge) z tytułu kredytów i depozytów o zmiennym oprocentowaniu, zabezpieczonych
instrumentami typu cross-currency interest rate swap (CIRS) – opis w punkcie 2 tabeli ze szczegółami relacji zabezpieczających,
• zabezpieczenie przepływów pieniężnych (cash flow hedge) z tytułu aktywów finansowych o zmiennym oprocentowaniu instrumentami typu interest
rate swap (IRS) – opis w punkcie 3 tabeli ze szczegółami relacji zabezpieczających,
• rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge) dla portfela zmiennokuponowych kredytów w EUR i USD zabezpieczonych
instrumentami typu FX Swap – opis w punkcie 4 tabeli ze szczegółami relacji zabezpieczających.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Grupa desygnowała do rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge) stałokuponowe dłużne papiery wartościowe zaklasyfikowane do portfela kredytów i pożyczek, zabezpieczone instrumentami typu interest rate swap (IRS) – opis
w punkcie 5 tabeli ze szczegółami relacji zabezpieczających.
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(w tys. zł)

Wartości godziwe instrumentów pochodnych zabezpieczających

Nawigacja

31.12.2015

Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge)
swapy stopy procentowej (IRS)
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge)
swapy stopy procentowej (IRS)
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
swapy walutowe (Fx-Swap)
Razem

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

5 737
–

269 817
–

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
–
strzałek lub 355
ikon731
w menu
56 840
3 332
421 640

powiększ / pomniejsz

31.12.2014

dopasuj do rozmiaru ekranu

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

–

298 881

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge)
swapy stopy procentowej (IRS)
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge)
swapy stopy procentowej (IRS)
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
swapy walutowe (Fx-Swap)
Razem

1 431 956
986
1 702 759

zaznacz

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym
ekranie użyj klawisza
–
– ESCAPE
425 946
29 120
15 756
470 822

–
1 097 779
87 768
1 484 428

Wartości nominalne instrumentów pochodnych zabezpieczających
UMOWNY TERMIN ZAPADALNOŚCI
31.12.2015

Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value
hedge)
swapy stopy procentowej (IRS)
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash
flow hedge)
swapy stopy procentowej (IRS)
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
swapy walutowe (Fx-Swap)
Razem

DO
1 MIESIĄCA

OD 1 DO
3 MIESIĘCY

OD 3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

OD 1 DO
5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

–
–

–
–

–
–

1 511 172
–

1 451 033
–

2 962 205
–

–
–
992 573
992 573

–
–
777 310
777 310

215 000
2 708 866
212 988
3 136 854

3 775 000
10 972 969
–
16 259 141

–
4 507 339
–
5 958 372

3 990 000
18 189 174
1 982 871
27 124 250

UMOWNY TERMIN ZAPADALNOŚCI
31.12.2014

Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value
hedge)
swapy stopy procentowej (IRS)
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash
flow hedge)
swapy stopy procentowej (IRS)
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
swapy walutowe (Fx-Swap)
Razem
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drukuj

DO
1 MIESIĄCA

OD 1 DO
3 MIESIĘCY

OD 3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

OD 1 DO
5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

–
–

–
–

–
–

1 027 033
–

1 214 295
–

2 241 328
–

50 000
–
5 909 479
5 959 479

80 000
–
5 039 957
5 119 957

100 000
1 441 928
1 617 926
3 159 854

1 990 000
12 497 315
–
15 514 348

2 000 000
4 758 167
–
7 972 462

4 220 000
18 697 410
12 567 362
37 726 100

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Kwoty rozpoznane w rachunku zysków i strat i na kapitale z aktualizacji wyceny z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów
pieniężnych (cash flow hedge)

Nawigacja

Kapitał z aktualizacji wyceny (odroczenie zmian wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych
w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie – brutto)
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających
Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana
w rachunku zysków i strat

2015

2014

45 280

138 621

208 571
179 276
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu 795
527

Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
pieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge)
2015

Stan na początek okresu
Odroczenie zmian wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych
w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

138 621

zaznacz

2014

drukuj

-29 488

-93 277

168 057

-64

52

45 280

138 621

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Kwota odroczonej zmiany wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za
skuteczne zabezpieczenie usunięta z kapitału z aktualizacji wyceny i wykazana w zysku lub stracie netto
Stan na koniec okresu

Kwoty rozpoznane w rachunku zysków i strat z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge)
RODZAJ WYNIKU

Wynik z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego
Wynik z tytułu zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej związanej z zabezpieczanym ryzykiem
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających

2015

2014

40 167
-34 620
5 547
-57 637

-146 149
128 902
-17 247
-42 220
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Szczegółowy opis powiązań zabezpieczających stosowanych przez Grupę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Nawigacja
OPIS RELACJI
ZABEZPIECZAJĄCEJ

POZYCJA ZABEZPIECZANA

INSTRUMENTY
ZABEZPIECZAJĄCE

SPOSÓB UJĘCIA W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM

OKRES
W KTÓRYM OCZEKUJE
SIĘ WYSTĄPIENIA
PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

1. Zabezpieczenie wartości godziwej (fair value hedge) stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy

Grupa zabezpiecza część
ryzyka stopy procentowej
wynikającą ze zmiany
wartości godziwej
pozycji zabezpieczanej
wynikającej ze zmienności
rynkowych swapowych
stóp procentowych
poprzez transakcje IRS.

Pozycję zabezpieczaną
stanowią stałokuponowe
dłużne papiery
wartościowe
zaklasyfikowane do
kategorii dostępnych
do sprzedaży (AFS),
denominowane w PLN,
EUR i USD.

Pozycje zabezpieczającą
stanowią transakcje
pochodne IRS w walutach
PLN, EUR i USD (krótka
pozycja w stałej stopie
procentowej), w których
Grupa otrzymuje zmienne
przepływy, a płaci stałe.

lub ikon w menu
Wynik z tytułu zmiany wycenystrzałek
do wartości
godziwej pozycji zabezpieczanych w zakresie
zabezpieczanego ryzyka odnoszony jest do
wyniku z tytułu rachunkowości zabezpieczeń
wartości godziwej. Pozostała
część zmiany
powiększ
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
wyceny do wartości godziwej (wynikająca ze
spreadu pomiędzy krzywą swapową a krzywą
obligacji) księgowana jest zgodnie z ogólnymi
Oczekuje
drukuj
przesuń (klawisz
spację) się, że pozycja
zaznacz
zasadami dla instrumentów
AFS (tj.H,
w przytrzymaj
kapitale
zabezpieczana będzie
z aktualizacji wyceny). Odsetki od dłużnych
generować przepływy
papierów wartościowych ujmowane są
pieniężne w okresie do
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym
ekranie użyj klawisza ESCAPE
w wynikuaby
odsetkowym.
10 maja 2027 roku
Zmiana wyceny do wartości godziwej
instrumentów pochodnych w rachunkowości
zabezpieczeń wartości godziwej jest
prezentowana w wyniku z tytułu rachunkowości
zabezpieczeń wartości godziwej. Odsetki od
instrumentów pochodnych w rachunkowości
zabezpieczeń wartości godziwej ujmowane są
w wyniku odsetkowym.

2. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych (cash flow hedge) kredytów i depozytów zmiennoprocentowych

Grupa zabezpiecza
część ryzyka stopy
procentowej oraz ryzyko
walutowe wynikające ze
zmienności przepływów
pieniężnych na aktywach
i zobowiązaniach
o zmiennym
oprocentowaniu
poprzez transakcje CIRS
(basis swap).

Pozycja zabezpieczana
składa się z dwóch
odrębnych komponentów,
które stanowią przepływy
pieniężne z tytułu portfela
aktywów oraz portfela
zobowiązań o zmiennej
stopie procentowej.

Pozycję zabezpieczającą
stanowi portfel transakcji
CIRS (basis swap),
w których Grupa płaci
zmiennoprocentowe
przepływy walutowe,
a otrzymuje
zmiennoprocentowe
przepływy złotowe/
walutowe. Transakcje
CIRS podlegają
dekompozycji na składnik
zabezpieczający portfel
aktywów oraz składnik
zabezpieczający portfel
zobowiązań.

Efektywna część zmiany wyceny do wartości
godziwej transakcji zabezpieczających
jest księgowana w kapitale z aktualizacji
wyceny. Nieefektywna część zmiany
wyceny do wartości godziwej transakcji
zabezpieczających jest prezentowana w wyniku
na instrumentach finansowych przeznaczonych
do obrotu. Odsetki od transakcji CIRS i pozycji
zabezpieczanych są ujmowane w wyniku
odsetkowym.

Oczekuje się, że pozycja
zabezpieczana będzie
generować przepływy
pieniężne w okresie do
15 maja 2029 roku.

3. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych (cash flow hedge) kredytów zmiennoprocentowych
Grupa zabezpiecza część
ryzyka stopy procentowej
wynikającej ze zmienności
przepływów pieniężnych
na aktywach o zmiennym
oprocentowaniu poprzez
transakcje IRS.

Pozycję zabezpieczaną
stanowią przepływy
pieniężne z tytułu portfela
aktywów o zmiennej
stopie procentowej.
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Pozycję zabezpieczającą
stanowi portfel transakcji
IRS (krótka pozycja
w zmiennej stopie –
Grupa otrzymuje stałe
przepływy, a płaci
zmienne).

Efektywna część zmiany wyceny do wartości
godziwej transakcji zabezpieczających
jest księgowana w kapitale z aktualizacji
wyceny. Nieefektywna część zmiany
wyceny do wartości godziwej transakcji
zabezpieczających jest prezentowana w wyniku
na instrumentach finansowych przeznaczonych
do obrotu. Odsetki od transakcji IRS i pozycji
zabezpieczanych są ujmowane w wyniku
odsetkowym.

Oczekuje się, że pozycja
zabezpieczana będzie
generować przepływy
pieniężne w okresie do
29 kwietnia 2020 roku.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja
OPIS RELACJI
ZABEZPIECZAJĄCEJ

POZYCJA ZABEZPIECZANA

INSTRUMENTY
ZABEZPIECZAJĄCE

SPOSÓB UJĘCIA W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM

OKRES
W KTÓRYM OCZEKUJE
SIĘ WYSTĄPIENIA
PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

4. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych (cash flow hedge) zmiennoprocentowych aktywów walutowych
zabezpieczonych
transakcjami
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentufx-swap
użyj klawiszy
z tytułu ryzyka walutowego i stopy procentowej
strzałek lub ikon w menu

Grupa zabezpiecza
zmienność przepływów
pieniężnych stanowiących
zmiennoprocentowe
aktywa finansowe
(udzielone kredyty w EUR
i USD) poprzez transakcje
fx-swap. Zabezpieczane
jest ryzyko walutowe
i stopy procentowej.

Pozycję zabezpieczaną
stanowią udzielone
kredyty o zmiennym
oprocentowaniu
denominowane w EUR
i USD.

Efektywna część zmiany wyceny do wartości
godziwej transakcji zabezpieczających jest
księgowana w kapitale z aktualizacji wyceny.
Nieefektywnapowiększ
część zmiany
wyceny do
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
wartości godziwej transakcji zabezpieczających
jest prezentowana w wyniku na instrumentach
Oczekuje się, że pozycja
finansowych przeznaczonych do obrotu.
zabezpieczana
Pozycję zabezpieczającą
przesuń
(klawisz
H,
przytrzymaj
spację)
zaznacz będziedrukuj
Rozliczona część punktów swap na
generować przepływy
stanowi portfel transakcji
instrumencie zabezpieczającym przenoszona
pieniężne w okresie do
fx-swap.
jest z kapitału z aktualizacji wyceny i ujmowana
marca 2016 roku.
abywwyjść
z opcji odsetkowych.
wyświetlaniaRewaluacja
na pełnym ekranie4użyj
klawisza ESCAPE
przychodach
walutowa dotycząca pierwszej wymiany
kapitału na instrumencie zabezpieczającym
przenoszona jest z kapitału z aktualizacji
wyceny i ujmowana w wyniku z pozycji
wymiany.

5. Zabezpieczenie wartości godziwej (fair value hedge) stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych

Grupa zabezpiecza część
ryzyka stopy procentowej
wynikającą ze zmiany
wartości godziwej
pozycji zabezpieczanej
wynikającej ze zmienności
rynkowych swapowych
stóp procentowych
poprzez transakcje IRS.

Pozycję zabezpieczaną
stanowią stałokuponowe
dłużne papiery
wartościowe
zaklasyfikowane do
kategorii kredytów
i pożyczek, denominowane
w PLN.

Pozycje zabezpieczającą
stanowią transakcje
pochodne IRS
w walutach PLN (krótka
pozycja w stałej stopie
procentowej), w których
Grupa otrzymuje zmienne
przepływy, a płaci stałe.

Wynik z tytułu zmiany wyceny do wartości
godziwej pozycji zabezpieczanych w zakresie
zabezpieczanego ryzyka odnoszony jest do
wyniku z tytułu rachunkowości zabezpieczeń
wartości godziwej. Odsetki od dłużnych
papierów wartościowych ujmowane są
w wyniku odsetkowym.
Zmiana wyceny do wartości godziwej
instrumentów pochodnych w rachunkowości
zabezpieczeń wartości godziwej jest
prezentowana w wyniku z tytułu rachunkowości
zabezpieczeń wartości godziwej. Odsetki od
instrumentów pochodnych w rachunkowości
zabezpieczeń wartości godziwej ujmowane są
w wyniku odsetkowym.

Oczekuje się, że pozycja
zabezpieczana będzie
generować przepływy
pieniężne w okresie do
6 października 2022 roku.
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

31. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
Nawigacja
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (AFS)
Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (AFS)
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności (HTM)
Razem

31.12.2015

31.12.2014

17 517 884
23 039 453
295 415
71 755
3 368 424
1 601 568
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
21 181 723
24 712 776

strzałek lub ikon w menu

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (AFS)
powiększ / pomniejsz
31.12.2015
Papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne
bony skarbowe
obligacje skarbowe
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe
Razem
w tym utrata wartości aktywów

dopasuj
do rozmiaru ekranu
31.12.2014

15 954 349
15 940 434
–
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz–
15 954 349
15 940 434
628 454
6 147 781
aby wyjść z opcji wyświetlania251
na 367
pełnym ekranie użyj248
klawisza
985 ESCAPE
683 714
702 253
17 517 884
23 039 453
–
–

Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (AFS)

Akcje
Razem
w tym utrata wartości aktywów

31.12.2015

31.12.2014

295 415
295 415
-122

71 755
71 755
-122

Kwota kapitałowych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2015 roku zawiera wartość godziwą akcji Visa Europe.
W grudniu 2015 roku Bank otrzymał informacje dotyczące proponowanej alokacji rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez
Visa Inc., zgodnie z którymi łączny proponowany udział Banku w rozliczeniu transakcji ma wynieść 54 891 445 EUR, w tym:
• 40 866 611 EUR w gotówce, oraz
• 14 024 834 EUR w akcjach Visa Inc.,
z zastrzeżeniem, że powyższe kwoty mogą ulec zmianie w związku z kosztami transakcji lub ewentualnymi zastrzeżeniami członków Visa Europe Limited
dotyczącymi ich udziału w rozliczeniu transakcji.
Przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych, a jej sfinalizowanie planowane jest w drugim kwartale
2016 roku.
W związku z transakcją Bank dokonał przeszacowania posiadanej akcji Visa Europe do wartości godziwej. Jako wartość godziwą akcji przyjęto zaalokowaną do Banku gotówkową część rozliczenia transakcji, tj. 40 866 611 EUR (174 153 063 złotych na dzień 31 grudnia 2015 roku). Wycena została
ujęta w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny”. Bank nie uwzględnił w wycenie części akcyjnej, gdyż nie był w stanie wiarygodnie wycenić jej wartości.
Warunki transakcji przewidują, iż w momencie rozliczenia transakcji Bank otrzyma uprzywilejowane akcje Visa Inc., które następnie zostaną skonwertowane na akcje zwykłe. Konwersja akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe będzie przeprowadzona w okresie od czwartego do dwunastego roku po
zamknięciu transakcji. Do tego okresu jakikolwiek transfer akcji przez Bank podlega ograniczeniom.
Ponadto transakcja pomiędzy Visa Inc. i Visa Europe przewiduje odroczoną płatność typu „earn-out” płatną w gotówce po 16-u kwartałach od rozliczenia
transakcji, ale jej wartość nie jest jeszcze możliwa do określenia. Warunkiem do udziału w opcji earn-out jest uczestnictwo w Visa przez kolejne 4 lata od
daty finalizacji transakcji.
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Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności (HTM)

Nawigacja
Papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne
bony skarbowe
obligacje skarbowe
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne
Razem
w tym utrata wartości aktywów

31.12.2015

powiększ / pomniejsz
Dłużne papiery wartościowe inwestycyjne (lokacyjne) według umownych terminów zapadalności

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2015

Dłużne papiery wartościowe, w tym:
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 1 roku
od 1 do 5 lat
powyżej 5 lat
Razem

31.12.2014

2 497 324
750 123
–
–
2 497 324
750 123
871 100
851 445
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
3 368 424
1 601 568
strzałek lub ikon w menu
–
–

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

1 499 554

zaznacz

31.12.2014

drukuj

6 999 226

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym443
ekranie
644 użyj klawisza ESCAPE–
2 696 342
10 646 471
5 600 297
20 886 308

590 517
13 506 159
3 545 119
24 641 021

31.12.2015

31.12.2014

17 835 368
2 635 034
415 906
20 886 308

20 673 366
2 027 262
1 940 393
24 641 021

2015

2014

23 111 208
217 273 604
-222 978 862
-257 139
179 036
618 156
-132 704
17 813 299

33 033 967
351 556 577
-362 969 923
609 034
301 923
661 684
-82 054
23 111 208

1 601 568
47 236 297
-45 530 013
21 238
39 334
3 368 424
21 181 723

1 961 770
44 003 016
-44 409 321
29 188
16 915
1 601 568
24 712 776

Dłużne papiery wartościowe inwestycyjne (lokacyjne) według walut

PLN
EUR
USD
Razem

Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych

PAPIERY WARTOŚCIOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (AFS)

Stan na początek okresu
Zwiększenia (zakup)
Zmniejszenia (sprzedaż i wykup)
Zmiany wartości godziwej
Różnice kursowe
Odsetki naliczone
Inne zmiany
Stan na koniec okresu
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI (HTM)

Stan na początek okresu
Zwiększenia (zakup)
Zmniejszenia (sprzedaż i wykup)
Odsetki naliczone
Inne zmiany
Stan na koniec okresu
Razem inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe netto
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

32. Reklasyfikacja papierów wartościowych
Nawigacja

MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, umożliwia pod pewnymi warunkami
przekwalifikowanie instrumentów finansowych do innych kategorii.
W 2015 i 2014 roku Grupa nie dokonała przekwalifikowania instrumentów finansowych do innych kategorii.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
ikon w menu
Natomiast 1 października 2008 roku Grupa skorzystała z możliwości reklasyfikacji, ze względu na wyjątkowąstrzałek
sytuacjęlub
związaną
z występującym w tym
okresie kryzysem na rynkach finansowych.
Wartości bilansowe i wartości godziwe wszystkich składników aktywów finansowych, które zostały reklasyfikowane
powiększ / pomniejsz
31.12.2015
KWOTA
REKLASYFIKACJI

Aktywa finansowe przeniesione z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży
do kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Aktywa finansowe przeniesione z portfela przeznaczonego do obrotu do
portfela utrzymywanego do terminu zapadalności
Razem

1 331 580

WARTOŚĆ
przesuń
BILANSOWA

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2014

WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
GODZIWA
BILANSOWA

WARTOŚĆ
zaznacz
GODZIWA

68 974

65 191

73 987

69 820

602 507

666 725

673 607

672 495

686 090

1 934 087

735 699

738 798

746 482

755 910

WYNIK NA
INSTRUMENTACH
FINANSOWYCH
WYCENIANYCH
W WARTOŚCI
GODZIWEJ

KAPITAŁ
Z AKTUALIZACJI
WYCENY

–
-6 713
-6 713

127
–
127

WYNIK NA
INSTRUMENTACH
FINANSOWYCH
WYCENIANYCH
W WARTOŚCI
GODZIWEJ

KAPITAŁ
Z AKTUALIZACJI
WYCENY

–
-5 641
-5 641

154
–
154

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

W przypadku gdyby Grupa nie dokonała reklasyfikacji, wynik oraz kapitał z aktualizacji wyceny zmieniłby się następująco

31.12.2015

Aktywa finansowe przeniesione z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży do kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Aktywa finansowe przeniesione z portfela przeznaczonego do obrotu do portfela utrzymywanego do terminu zapadalności
Razem

31.12.2014

Aktywa finansowe przeniesione z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży do kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Aktywa finansowe przeniesione z portfela przeznaczonego do obrotu do portfela utrzymywanego do terminu zapadalności
Razem

Wynik odsetkowy reklasyfikowanych składników aktywów finansowych

Aktywa finansowe przeniesione z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży do kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Aktywa finansowe przeniesione z portfela przeznaczonego do obrotu do portfela utrzymywanego do terminu zapadalności
Razem
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drukuj

2015

2014

1 998
12 770
14 768

2 511
15 922
18 433

SPIS TREŚCI
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(w tys. zł)

33. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży
Nawigacja

Zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”, Grupa wyodrębniła w pozycji „Aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży” aktywa trwałe spełniające odpowiednie wymogi MSSF 5 dotyczące klasyfikacji do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży zakwalifikowano zidentyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży:
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
• nieruchomości, oraz
strzałek lub ikon w menu
• pozostałe aktywa rzeczowe będące własnością Grupy.
Poniżej przedstawiono aktywa przeznaczone do sprzedaży i zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
powiększ / pomniejsz
AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
Rzeczowe aktywa trwałe
Inne aktywa
Razem aktywa

dopasuj do rozmiaru ekranu

31.12.2015

31.12.2014

zaznacz
14drukuj
587
22 515
22 515
45 302 użyj klawisza ESCAPE
37 102
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
22 787

W 2015 roku Bank dokonał sprzedaży 3 125 akcji Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Udziały, które Bank zachował po sprzedaży, zostały wycenione do
wartości godziwej na dzień zaniechania stosowania metody praw własności i stanowią składnik aktywów finansowych.
Rozliczenie sprzedaży udziałów w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. ujęte w rachunku wyników Grupy
2015

Przychody ze sprzedaży
Wartość godziwa zatrzymanych udziałów
Wartość bilansowa inwestycji w dniu zaniechania stosowania metody praw własności
Wynik brutto na sprzedaży
Podatek dochodowy
Wynik netto na sprzedaży

75 000
15 000
-28 943
61 057
-16 744
44 313

Zmiany stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
przedstawia tabela poniżej
AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
przeniesienie z własnego majątku rzeczowego
przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych
przeniesienie z inwestycji w jednostki stowarzyszone
inne zmiany
Zmniejszenia, w tym:
przeniesienie z własnego majątku rzeczowego
przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych
sprzedaż udziałów w jednostce stowarzyszonej
zbycie aktywów
inne zmiany
Stan na koniec okresu

2015

2014

37 102
51 929
27 008
–
24 119
802
-43 729
-13 460
–
-24 119
-5 879
-271
45 302

45 864
5 247
–
5 150
–
97
-14 009
–
-13 277
–
-732
–
37 102
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Rozliczenie sprzedaży innych aktywów przedstawia się następująco:

Nawigacja
Przychody ze sprzedaży
Wartość bilansowa zbytych aktywów netto (łącznie z kosztami sprzedaży)
Zysk/strata brutto na sprzedaży

2015

2014

5 150
-5 150
–

1 293
-732
561

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

34. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
powiększ / pomniejsz
Poniższa tabela zawiera informacje o jednostkach stowarzyszonych, które są istotne dla Grupy

NAZWA JEDNOSTKI STOWARZYSZONEJ

KRAJ ZAŁOŻENIA
ORAZ MIEJSCE
PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

Polska

PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY
W KAPITALE / W GŁOSACH
31.12.2015

50,00

31.12.2014

50,00

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
METODA WYCENY

zaznacz

RODZAJ POWIĄZANIA

abyMetoda
wyjść praw
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza
Strategiczna
Spółka
świadcząca
usługi ESCAPE
własności

zarządzania aktywami zamożnych klientów.

Pioneer Pekao Investment
Management S.A.

Polska

49,00

49,00

Metoda praw
własności

Spółka zajmuje się zarządzaniem aktywami
funduszy inwestycyjnych i ma strategiczne
znaczenie dla Grupy, która zajmuje się
dystrybucją tych produktów oraz ich obsługą.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (*)

Polska

–

34,44

Metoda praw
własności

Spółka świadczy usługi w zakresie rozliczeń
międzybankowych i pełni kluczową rolę dla
Grupy, zapewniając dostęp do tego typu usług.

(*) Procentowy udział Grupy w spółce wynosi 5,74% wg stanu na 31 grudnia 2015. Udziały w spółce zostały zaklasyfikowane jako „Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży”.

Skrócone informacje finansowe jednostek stowarzyszonych zostały przedstawione poniżej. W przypadku Pioneer Pekao Investment Management S.A.
i Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., informacje te pochodzą ze sprawozdań finansowych, będących z trakcie badania przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych. Opinie na temat tych sprawozdań zostaną wyrażone po dacie publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Banku Pekao S.A.

DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

Aktywa obrotowe
Aktywa trwałe
AKTYWA RAZEM
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
ZOBOWIĄZANIA RAZEM
AKTYWA NETTO

PIONEER PEKAO INVESTMENT
MANAGEMENT S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015(*)

31.12.2014

48 090
3 269
51 359
26 361
3 913
30 274
21 085

42 537
4 119
46 656
25 818
3 683
29 501
17 155

313 553
9 295
322 848
35 284
5 070
40 354
282 494

333 727
9 247
342 974
46 038
7 171
53 209
289 765

36 370
71 237
107 607
21 457
2 110
23 567
84 040

48 991
73 171
122 162
22 287
2 121
24 408
97 754

(*) Dane na dzień zaniechania stosowania metody praw własności.
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PIONEER PEKAO INVESTMENT
Nawigacja
MANAGEMENT S.A.

DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

Przychody
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

2015

2014

2015

2014

2015(*)

2014

56 331

51 818

383 019

389 431

62 039

124 131

3 930

2 905

91 284

–
3 930

–
2 905

36
91 320

Inne całkowite dochody
Całkowite dochody razem

106 006
031
30 792
aby przeszukiwać
zawartość17
dokumentu
użyj klawiszy
strzałek lub-78
ikon w menu
–
–
105 928

17 031

30 792

(*) Dane do dnia zaniechania stosowania metody praw własności.

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Uzgodnienie skróconych informacji finansowych do wartości bilansowej udziałów w jednostkach stowarzyszonych
DOM INWESTYCYJNY XELION
SP. Z O.O.

przesuń (klawiszKRAJOWA
H, przytrzymaj
spację)
IZBA

PIONEER PEKAO INVESTMENT
MANAGEMENT S.A.

2015

2014

2015

Udział Grupy w aktywach netto
na początek okresu

8 577

7 125

Udział Grupy w zysku (stracie)
netto za okres (*)

1 965

Udział Grupy w innych
całkowitych dochodach
Dywidendy otrzymane od
jednostki stowarzyszonej
Wartość bilansowa
inwestycji w Krajowej Izbie
Rozliczeniowej S.A. w dniu
zaniechania stosowania metody
praw własności
Udział Grupy w aktywach netto
na koniec okresu
Wartość bilansowa udziałów

ROZLICZENIOWA S.A.

zaznacz

drukuj

RAZEM

2014

2015

2014

2015

2014

141 985

135 649

33 666

33 228

184 228

176 002

1 452

44 649

51 795

5 477

9 963

52 091

63 210

–

–

18

-38

–

–

18

-38

–

–

-48 229

-45 421

-10 200

-9 525

-58 429

-54 946

–

–

–

–

-28 943

–

-28 943

–

10 542

8 577

138 423

141 985

–

33 666

148 965

184 228

10 542

8 577

138 423

141 985

–

33 666

148 965

184 228

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

(*) Udział Grupy uwzględnia zmiany w zysku (stracie) za okres poprzedni, powstałe po dniu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Pekao S.A., a przed dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych
poszczególnych jednostek stowarzyszonych.
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35. Wartości niematerialne
Nawigacja
Wartości niematerialne, w tym:
koszty prac rozwojowych
patenty i licencje
inne
nakłady na wartości niematerialne
Wartość firmy
Razem

31.12.2015

31.12.2014

581 197
571 512
7 948
10 412
446 987
436 939
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
11 183
10 845
strzałek lub ikon w menu
115 079
113 316
55 520
55 520
636 717
627 032

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Wartość firmy – to wartość powstała w związku z przeniesieniem części majątku Banku BPH S.A., w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na
Bank Pekao S.A. Wartość firmy przeniesiona na Bank Pekao S.A. jest częścią wartości firmy powstałej
w (klawisz
wyniku nabycia
przez Bank
BPH S.A. Pierwszedrukuj
przesuń
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
go Komercyjnego Banku S.A. „PKBL” w Lublinie i dotyczy tylko tych oddziałów Banku PKBL, które zostały przeniesione do Banku Pekao S.A. w ramach
integracji banków. Ustalono najmniejsze możliwe do zidentyfikowania ośrodki wypracowujące środki pieniężne, do których przypisano wartość firmy
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
PKBL w kwocie 51 675 tys. złotych.
Ponadto w tej pozycji znajduje się:
• wartość firmy powstała w wyniku nabycia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika przez Bank Pekao S.A. Ustalono
najmniejsze możliwe do zidentyfikowania ośrodki wypracowujące środki pieniężne, do których przypisano wartość firmy w kwocie 960 tys. złotych,
• wartość firmy powstała w wyniku nabycia spółki Pekao Leasing i Finanse S.A. (d. BPH Leasing S.A.) przez Pekao Leasing Holding S.A.
(d. BPH PBK Leasing S.A.). Ustalono najmniejsze możliwe do zidentyfikowania ośrodki wypracowujące środki pieniężne, do których przypisano wartość
firmy w kwocie 2 885 tys. złotych.
W odniesieniu do wartości firmy test na utratę wartości jest przeprowadzany corocznie bez względu na to, czy istnieją przesłanki, które wskazują, iż
nastąpiła utrata wartości.
Test na utratę wartości przeprowadza się poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”), łącznie z wartością firmy, z ich wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna szacowana jest na podstawie wartości użytkowej CGU. Wartość użytkowa to bieżąca,
szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych za okres 5 lat z uwzględnieniem wartości rezydualnej CGU.
Wartość rezydualna CGU została skalkulowana poprzez ekstrapolację projekcji przepływów pieniężnych poza okres prognozy, przy zastosowaniu stopy
wzrostu przyjętej na poziomie 2,5%. Prognozy przepływów pieniężnych opierają się na założeniach zawartych w budżecie Grupy na rok 2016 oraz planie
finansowym na lata 2017-2020. Do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta w wysokości 7,73%, uwzględniającą stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko.
Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazał nadwyżkę wartości odzyskiwanej nad wartością bilansową CGU
i w związku z tym nie stwierdzono utraty wartości CGU.
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Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji wartości niematerialnych w ciągu okresu sprawozdawczego
2015

KOSZTY PRAC
ROZWOJOWYCH

Nawigacja

PATENTY I LICENCJE

INNE

NAKŁADY NA WARTOŚCI
NIEMATERIALNE

RAZEM

WARTOŚĆ BRUTTO

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
nabycie
połączenie jednostek gospodarczych
inne
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych
Zmniejszenia, w tym:
likwidacja
inne
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych
Stan na koniec okresu

89 362
812
–
–
–
812
–
–
–
–
90 174

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

UMORZENIE

Stan na początek okresu
Amortyzacja
Likwidacja
Pozostałe
Stan na koniec okresu

2 132 059
49 663
113 316
2 384 400
157 708
1 677
154 937
315 134
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
2 826
–
154 937
157 763
strzałek lub ikon w menu
–
–
–
–
36 741
–
–
36 741
118 141
1 677
–
120 630
-10 196 powiększ / -14
-153
174 do rozmiaru
-163ekranu
384
pomniejsz
dopasuj
-7 319
–
–
-7 319
-2 877
-14
-32 544
-35 435
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
–
–
-120 630
-120 630
2 279 571
51 326
115 079
2 536 150

78 950
3 276
–
–
82 226

1 695 120
144 738
-7 228
-46
1 832 584

27 857
1 340
-15
–
29 182

–
–
–
–
–

1 801 927
149 354
-7 243
-46
1 943 992

–
–

–
–

10 961
10 961

–
–

10 961
10 961

10 412
7 948

436 939
446 987

10 845
11 183

113 316
115 079

571 512
581 197

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
WARTOŚĆ NETTO

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
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Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji wartości niematerialnych w ciągu okresu sprawozdawczego
2014

Nawigacja
INNE

KOSZTY PRAC
ROZWOJOWYCH

PATENTY I LICENCJE

NAKŁADY NA WARTOŚCI
NIEMATERIALNE

90 484
2 367
–
–
737
1 630
-3 489
-3 489
–
–
89 362

2 034 712
120 668
3 510
411
569
116 178
-23 321
-15 844
-7 477
–
2 132 059

78 453
3 925
-3 489
61
78 950

1 586 795
124 169
-15 844
–
1 695 120

26 672
1 634
-449
–
27 857

–
–
–
–
–

1 691 920
129 728
-19 782
61
1 801 927

–
–

–
–

10 961
10 961

–
–

10 961
10 961

12 031
10 412

447 917
436 939

1 035
10 845

111 028
113 316

572 011
571 512

RAZEM

WARTOŚĆ BRUTTO

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
nabycie
połączenie jednostek gospodarczych
inne
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych
Zmniejszenia, w tym:
likwidacja
inne
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych
Stan na koniec okresu

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

UMORZENIE

Stan na początek okresu
Amortyzacja
Likwidacja
Pozostałe
Stan na koniec okresu

38 668
111 028
2 274 892
11 444
125 013
259 492
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
–
125 013
128 523
strzałek lub ikon w menu
4 700
–
5 111
6 569
–
7 875
175
–
117 983
-449
-122 725
-149
powiększ / pomniejsz
dopasuj
do 984
rozmiaru ekranu
-449
-90
-19 872
–
-4 652
-12 129
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
–
-117 983
-117 983
49 663
113 316
2 384 400

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
WARTOŚĆ NETTO

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku nabyte przez Grupę wartości niematerialne wynoszą 157 763 tys. złotych (w roku 2014 nabyte wartości wynoszą 128 523 tys. złotych).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i w 2014 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego do wartości niematerialnych
tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Zobowiązania umowne
Na dzień 31 grudnia 2015 roku jednostki wchodzące w skład Grupy zawarły umowy z kontrahentami na nabycie w przyszłości wartości niematerialnych
w kwocie 49 487 tys. złotych (na 31 grudnia 2014 roku – 35 372 tys. złotych).
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36. Rzeczowe aktywa trwałe
Nawigacja
Środki trwałe, w tym:
grunty i budynki
maszyny i urządzenia
środki transportu
inne
Środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie
Razem

31.12.2015

31.12.2014

1 376 409
1 458 085
1 055 147
1 103 973
245 717
261 076
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
34 170
47 301
strzałek lub ikon w menu
41 375
45 735
84 243
86 054
1 460 652
1 544 139

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji rzeczowych środków trwałych w ciągu okresu sprawozdawczego
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
GRUNTY
I BUDYNKI

MASZYNY
I URZĄDZENIA
aby

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
nabycie
inne
przeniesienie ze środków trwałych w budowie
Zmniejszenia, w tym:
likwidacja i sprzedaż
przeniesienie do aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży

2 303 114
49 589
9 541
2 228
37 820
-74 578
-29 005

1 495 518
79 072
12 235
1 053
65 784
-121 932
-121 719

94 510
7 718
4 324
3 360
34
-19 059
-11 692

344 297
7 385
1 611
77
5 697
-25 368
-25 335

86 054
110 597
110 132
465
–
-111 825
-53

4 323 493
254 361
137 843
7 183
109 335
-352 762
-187 804

-26 956

-52

–

–

–

-27 008

inne
przeniesienie ze środków trwałych w budowie
Stan na koniec okresu

-18 617
–
2 278 125

-161
–
1 452 658

-7 367
–
83 169

-33
–
326 314

-2 437
-109 335
84 826

-28 615
-109 335
4 225 092

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
amortyzacja
inne
Zmniejszenia, w tym:
likwidacja i sprzedaż
przeniesienie do aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży

1 196 576
76 894
69 957
6 937
-54 391
-33 002

1 230 481
93 557
84 941
8 616
-120 948
-120 742

47 209
15 331
14 923
408
-13 541
-13 533

298 421
11 297
10 026
1 271
-24 897
-24 883

–
–
–
–
–
–

2 772 687
197 079
179 847
17 232
-213 777
-192 160

-13 414

-47

–

–

–

-13 461

inne
Stan na koniec okresu

-7 975
1 219 079

-159
1 203 090

-8
48 999

-14
284 821

–
–

-8 156
2 755 989

2 565
1 560
-226
3 899

3 961
35
-145
3 851

–
–
–
–

141
1
-24
118

–
583
–
583

6 667
2 179
-395
8 451

1 103 973
1 055 147

261 076
245 717

47 301
34 170

45 735
41 375

86 054
84 243

1 544 139
1 460 652

2015

ŚRODKI

drukuj

zaznacz

ŚRODKI TRWAŁE
W BUDOWIE
I ZALICZKI
na INNE
pełnym ekranie
użyj klawisza

wyjśćTRANSPORTU
z opcji wyświetlania

RAZEM
ESCAPE

WARTOŚĆ BRUTTO

UMORZENIE

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
WARTOŚĆ NETTO

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji rzeczowych środków trwałych w ciągu okresu sprawozdawczego

Nawigacja
ŚRODKI
INNE

ŚRODKI TRWAŁE
W BUDOWIE
I ZALICZKI

RAZEM

343 302

93 006

4 301 152

GRUNTY
I BUDYNKI

MASZYNY
I URZĄDZENIA

TRANSPORTU

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
nabycie
połączenia jednostek gospodarczych
inne
przeniesienie ze środków trwałych w budowie
Zmniejszenia, w tym:
likwidacja i sprzedaż
przeniesienie do aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży

2 277 707
44 678
75
3 006
–
41 597
-19 271
-19 271

1 500 970
73 992
1 150
1 261
653
70 928
-79 444
-78 787

86 167
29 165
3 128
144
25 893
–
-20 822
-19 938

–

-657

-884

-34

–

inne
przeniesienie ze środków trwałych w budowie
Stan na koniec okresu

–
–
2 303 114

–
–
1 495 518

–
–
94 510

–
–
344 297

-287
-129 021
86 054

-287
-129 021
4 323 493

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
amortyzacja
inne
Zmniejszenia, w tym:
likwidacja i sprzedaż
przeniesienie do aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży

1 143 486
68 106
68 106
–
-15 016
-15 016

1 205 363
103 960
103 393
567
-78 842
-78 246

50 168
13 612
13 612
–
-16 571
-16 571

305 669
8 949
8 900
49
-16 197
-16 163

–
–
–
–
–
–

2 704 686
194 627
194 011
616
-126 626
-125 996

–

–

–

–

–

–

inne
Stan na koniec okresu

–
1 196 576

-596
1 230 481

–
47 209

-34
298 421

–
–

-630
2 772 687

2 565
–
–
2 565

4 088
–
-127
3 961

–
–
–
–

177
–
-36
141

–
–
–
–

6 830
–
-163
6 667

1 131 656
1 103 973

291 519
261 076

35 999
47 301

37 456
45 735

93 006
86 054

1 589 636
1 544 139

2014
WARTOŚĆ BRUTTO

aby
zawartość
użyj klawiszy
17przeszukiwać
494
122
356 dokumentu
287 685
strzałek
lub
ikon
w
menu
645
121 022
126 020
295
5
58
1 329
16 496
–
powiększ
/ pomniejsz
-16 499
-129 308
-16 465
–

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

4 711
27 933
dopasuj129
do021
rozmiaru ekranu
-265 344
-134 461

zaznacz

-1 575

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

UMORZENIE

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
WARTOŚĆ NETTO

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wartość nabytych przez Grupę składników „Rzeczowych aktywów trwałych” wynosi
137 843 tys. złotych (w roku 2014 wyniosła 126 020 tys. złotych), natomiast wartość składników zbytych wynosi 7 717 tys. złotych
(w roku 2014 wyniosła 6 394 tys. złotych).
Kwota otrzymanych odszkodowań uzyskanych od stron trzecich z tytułu utraty wartości lub utracenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych ujętych
w rachunku zysków i strat w 2015 roku wyniosła 1 995 tys. złotych (w 2014 roku 1 661 tys. złotych).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i w 2014 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego do rzeczowych aktywów
trwałych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Zobowiązania umowne
Na dzień 31 grudnia 2015 roku jednostki wchodzące w skład Grupy zawarły umowy z kontrahentami na nabycie w przyszłości rzeczowych aktywów
trwałych w kwocie 57 012 tys. złotych (na 31 grudnia 2014 roku 63 077 tys. złotych).
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37. Nieruchomości inwestycyjne
Grupa stosuje do wyceny nieruchomości inwestycyjnych model ceny nabycia.

Nawigacja

Nie występują ograniczenia prawa do zbycia nieruchomości inwestycyjnych i praw do przekazania przychodu i zysku z tego tytułu.
przeszukiwać
zawartość dokumentu użyj klawiszy
Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji nieruchomości inwestycyjnych w ciąguaby
okresu
sprawozdawczego
strzałek lub ikon w menu
2015

2014

WARTOŚĆ BRUTTO

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
nabycie nieruchomości
przeniesienie z nieruchomości własnych
przeniesienie z aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Zmniejszenia, w tym:
zbycie nieruchomości
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
inne
Stan na koniec okresu

71 461
56 054
dopasuj do rozmiaru24ekranu
10 341
508
324
318
10
017
–
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
–
24 190
-15 549
-9 101
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym -15
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
437
-3 951
–
-5 150
-112
–
66 253
71 461

powiększ / pomniejsz

ODPISY AMORTYZACYJNE

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
amortyzacja
przeniesienie z nieruchomości własnych
inne
Zmniejszenia, w tym:
zbycie nieruchomości
inne
Stan na koniec okresu

27 484
9 628
1 654
7 974
–
-9 762
-9 650
-112
27 350

21 843
7 697
2 940
–
4 757
-2 056
-2 056
–
27 484

8 682
–
–
–
–
8 682

3 080
6 152
6 152
-550
-550
8 682

35 295
30 221

31 131
35 295

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
inne
Zmniejszenia, w tym:
zbycie nieruchomości
Stan na koniec okresu
WARTOŚĆ BILANSOWA NETTO

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 43 889 tys. złotych (na 31 grudnia 2014 roku wynosiła
53 435 tys. zł). Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych została zaklasyfikowana do Poziomu 3 hierarchii wartości godziwej. Wartość godziwą
ustalono w oparciu o wyceny zewnętrznych, niezależnych rzeczoznawców majątkowych, posiadających odpowiednie kwalifikacje i aktualne doświadczenie w takich wycenach, dokonywanych w lokalizacjach, w których znajdują się nieruchomości Grupy. Wyceny nieruchomości inwestycyjnych opierają się
na metodzie inwestycyjnej bądź zysków, z uwzględnieniem takich nieobserwowalnych danych wejściowych jak spodziewana stopa wzrostu czynszów,
okresy pustostanu, obłożenie, stopa dyskonta.
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W rachunku zysków i strat ujęto następujące kwoty przychodów i kosztów związanych z nieruchomościami inwestycyjnymi

Nawigacja
Przychody z czynszów dotyczących nieruchomości inwestycyjnych
Bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych (w tym: koszty napraw i utrzymania),
które w danym okresie przyniosły przychody z czynszów
Bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych (w tym: koszty napraw i utrzymania),
które nie przyniosły w danym okresie przychodów z czynszów

38. Inne aktywa

2015

2014

4 319

5 070

-1 485

-1 556

aby przeszukiwać
zawartość dokumentu-494
użyj klawiszy
-371
strzałek lub ikon w menu

powiększ / pomniejsz
31.12.2015

Koszty do rozliczenia w czasie
Prawo użytkowania wieczystego gruntu
Dochody do otrzymania
Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe
Należności od dłużników różnych
Rozrachunki kartowe
Razem

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2014

drukuj
zaznacz
108 060
15 181
15 434
203
aby wyjść z opcji wyświetlania 52
na 595
pełnym ekranie użyj 37
klawisza
ESCAPE
1 770
7 461
289 515
942 477
1 808 150
1 746 293
2 279 725
2 856 928
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
112 514 spację)

Koszty do rozliczenia w czasie dotyczą poszczególnych rodzajów wydatków, których rozliczenie w ciężar rachunku zysków i strat nastąpi stosownie do
upływu czasu w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Pozycja „Należności od dłużników różnych” zawiera aktywa do zbycia w kwocie 90 tys. złotych na 31 grudnia 2015 r. (na 31 grudnia 2014 r.
– 7 tys. złotych). Aktywa do zbycia stanowią aktywa przejęte za długi, które wykazuje się według wartości stanowiącej kwotę długu, za który aktywa
przejęto, pomniejszonej o odpis aktualizujący wartość tych aktywów utworzony w wysokości różnicy pomiędzy kwotą długu a niższą od niej wartością
godziwą przejętych aktywów. W przypadku nadwyżki między wartością godziwą przejętego aktywa a wartością długu, różnica stanowi zobowiązanie
wobec kredytobiorcy.
Grupa dokonuje sprzedaży aktywów przejętych za długi w przypadku nieruchomości w okresie nie dłuższym niż 5 lat oraz w okresie nie dłuższym niż
3 lata w odniesieniu do pozostałych składników przejętych za długi od daty przejęcia. Po upływie tego okresu Grupa przenosi wartość niesprzedanych
aktywów przejętych za długi do odpowiednich pozycji rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych przez Grupę.
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39. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
Nawigacja

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa posiadała w swoim portfelu aktywa finansowe, które stanowią zabezpieczenie
zobowiązań

RODZAJ TRANSAKCJI

PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Pokrycie Funduszu ochrony środków
gwarantowanych na rzecz Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego
Kredyt lombardowy i techniczny

obligacje

Inne kredyty
Emisja hipotecznych listów zastawnych

obligacje
obligacje
obligacje, wierzytelności
z tytułu umów leasingu
wierzytelności
zabezpieczone hipoteką,
obligacje

WARTOŚĆ NOMINALNA
WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW STANOWIĄCYCH
AKTYWÓW STANOWIĄCYCH
ZABEZPIECZENIE
ZOBOWIĄZAŃ
ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ aby
przeszukiwać
zawartość

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ
PODLEGAJĄCYCH
dokumentu ZABEZPIECZENIU
użyj klawiszy

menu
3 394 183 strzałek lub ikon w
3 152
162
703 818

3 388 421

680 200

–

powiększ / pomniejsz4 504 675 dopasuj do rozmiaru ekranu
4 750 392
–
490 285

481 200

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
1 679 460

328 076

zaznacz

1 683 864

drukuj
1 234 528

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Pokrycie Funduszu Gwarantowania
Rozliczeń Transakcji Giełdowych na
rzecz Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych

obligacje, depozyty
pieniężne

39 296

38 802

–

Transakcje pochodne

obligacje

45 708

47 163

24 771

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa posiadała w swoim portfelu aktywa finansowe, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań
WARTOŚĆ NOMINALNA
WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW STANOWIĄCYCH
AKTYWÓW STANOWIĄCYCH
ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ
PODLEGAJĄCYCH
ZABEZPIECZENIU

RODZAJ TRANSAKCJI

PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Pokrycie Funduszu ochrony środków
gwarantowanych na rzecz Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego
Kredyt lombardowy i techniczny

obligacje

3 003 206

2 774 855

3 004 383

obligacje

679 338

640 200

–

obligacje

5 338 928

5 008 832

–

Inne kredyty

obligacje, wierzytelności
z tytułu umów leasingu

1 124 328

1 115 790

931 077

Emisja hipotecznych listów zastawnych

wierzytelności zabezpieczone
hipoteką, obligacje

1 335 272

1 339 615

1 037 330

Pokrycie Funduszu Gwarantowania
Rozliczeń Transakcji Giełdowych na
rzecz Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych

obligacje, depozyty pieniężne

40 698

39 915

–

Transakcje pochodne

obligacje

47 790

42 160

33 640

Blokowanie papierów wartościowych wynika:
• w transakcjach Repo i Sell-buy-back – z obowiązujących standardów na rynku pieniężnym dla tego rodzaju transakcji,
• w przypadku blokady na rzecz BFG – z obowiązujących przepisów Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
• dla kredytu lombardowego i technicznego – z polityki i standardów stosowanych przez Narodowy Bank Polski,
• w przypadku pozycji inne kredyty, depozyty oraz transakcje pochodne – z warunków umów zawartych pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a jego klientami,
• dla emisji hipotecznych listów zastawnych – z obowiązujących przepisów Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
• w przypadku blokady na rzecz KDPW – z posiadania statusu uczestnika rozliczającego transakcje giełdowe.
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40. Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec banków według struktury produktowej

Rachunki bieżące
Depozyty innych banków i pozostałe zobowiązania
Otrzymane kredyty i pożyczki
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Środki pieniężne w drodze
Razem

Zobowiązania wobec banków według walut

PLN
CHF
EUR
USD
Pozostałe waluty
Razem

Nawigacja
31.12.2015

31.12.2014

1 121 885

1 503 821

581 301
455 673
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
3 243 612
strzałek lub3 263
ikon303
w menu
963 830
28 130
5 958 449

powiększ / pomniejsz

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

126 277
15 319
5 344 702

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

31.12.2015

31.12.2014

1 379 402
744 746
3 774 189
50 277
9 835
5 958 449

2 335 096
713 045
2 218 925
42 023
35 613
5 344 702

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

41. Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania wobec klientów według struktury podmiotowej i produktowej

Zobowiązania wobec przedsiębiorstw, w tym:
środki na rachunkach bieżących
depozyty terminowe oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych, w tym:
środki na rachunkach bieżących
depozyty terminowe i pozostałe zobowiązania
Zobowiązania wobec ludności, w tym:
środki na rachunkach bieżących
depozyty terminowe i pozostałe zobowiązania
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Środki pieniężne w drodze
Razem

31.12.2015

31.12.2014

55 167 425
29 048 523
26 118 902
5 610 623
4 689 452
921 171
63 434 250
33 827 209
29 607 041
4 468 820
186 573
128 867 691

58 339 752
24 353 752
33 986 000
6 210 671
5 090 071
1 120 600
55 407 585
30 404 771
25 002 814
4 979 370
671 622
125 609 000

Zobowiązania wobec klientów według walut

PLN
CHF
EUR
USD
Pozostałe waluty
Razem
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856 735
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686 633
125 609 000
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42. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Nawigacja

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych według rodzaju

Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów depozytowych
Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych
Razem

31.12.2015

31.12.2014

1 668 706

2 819 713

1 234 527
037 330
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj 1klawiszy
2 903 233
3 857 043
strzałek lub ikon w menu

Grupa terminowo wywiązuje się z zobowiązań z tytułu wykupu własnych dłużnych papierów wartościowych.
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych według walut

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2015

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

PLN
EUR
USD
Razem

zaznacz

31.12.2014

drukuj

2 592 848
3 679 880
310 385
177 163
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
– użyj klawisza ESCAPE–
2 903 233
3 857 043

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Stan na początek okresu
Zwiększenia (emisja)
Zmniejszenia (wykup)
Zmniejszenia (częściowa spłata)
Różnice kursowe
Kupno
Sprzedaż
Inne zmiany
Stan na koniec okresu

2015

2014

3 857 043
3 966 098
-4 999 636
-7 903
-1 053
-33
90 989
-2 272
2 903 233

3 063 737
6 015 875
-5 312 326
-1 838
2 686
-64 625
136 141
17 393
3 857 043

43. Rezerwy
Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego

2015

Stan na początek okresu
Utworzenie/aktualizacja rezerw
Wykorzystanie rezerw
Rozwiązanie rezerw
Różnice kursowe
Inne zmiany
Stan na koniec okresu
Krótkoterminowe
Długoterminowe

REZERWY NA SPRAWY
SPORNE

REZERWY NA PROGRAMY
OKREŚLONYCH
ŚWIADCZEŃ

REZERWY NA UDZIELONE
ZOBOWIĄZANIA
I GWARANCJE

INNE REZERWY

RAZEM

37 873
31 147
-56 417
-2 310
–
315
10 608
4 113
6 495

267 991
23 655
-10 246
-84
–
-12 458
268 858
21 180
247 678

102 386
71 614
–
-54 411
1 182
–
120 771
67 527
53 244

34 206
5 814
-14 435
-76
–
-372
25 137
145
24 992

442 456
132 230
-81 098
-56 881
1 182
-12 515
425 374
92 965
332 409
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Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego

2014

REZERWY NA SPRAWY
SPORNE

REZERWY NA PROGRAMY
OKREŚLONYCH
ŚWIADCZEŃ

34 986
5 129
-3 053
-2 998
–
3 809
37 873
9 308
28 565

207 297
22 657
-6 487
–
–
44 524
267 991
17 087
250 904

Stan na początek okresu
Utworzenie/aktualizacja rezerw
Wykorzystanie rezerw
Rozwiązanie rezerw
Różnice kursowe
Inne zmiany
Stan na koniec okresu
Krótkoterminowe
Długoterminowe

Nawigacja

REZERWY NA UDZIELONE
ZOBOWIĄZANIA
I GWARANCJE

Rezerwy na sprawy sporne

INNE REZERWY

RAZEM

113 932
37 322
393 537
67 469
13 245
108 500
aby przeszukiwać
użyj klawiszy
–
-13 878zawartość dokumentu
-23 418
strzałek
lub
ikon
w
menu
-79 724
–
-82 722
709
134
843
–
-2 617
45 716
102 386 powiększ / pomniejsz
34 206
dopasuj442
do456
rozmiaru ekranu
45 842
1 242
73 479
56 544
32 964
368 977

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Rezerwy na sprawy sporne dotyczą spraw toczących się w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych sporów o charakterze prawnym.
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Rezerwy na sprawy sporne zostały oszacowane przy uwzględnieniu kwoty prawdopodobnejaby
do zapłaty.

Rezerwy na programy określonych świadczeń
Szczegółowe informacje dotyczące rezerw na programy określonych świadczeń zostały przedstawione w Nocie 45.

Inne rezerwy
Inne rezerwy obejmują głównie rezerwy na długoterminowe świadczenia pracownicze.

44. Pozostałe zobowiązania
Przychody przyszłych okresów
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pracownicze
Rezerwa na koszty rzeczowe
Pozostałe koszty do zapłacenia
Wierzyciele różni
Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe
Rozrachunki kartowe
Razem

31.12.2015

31.12.2014

120 308
56 983
255 274
103 348
162 048(*)
274 565
515 533
192 476
1 680 535

122 764
55 894
189 982
132 718
54 099
389 985
658 461
157 519
1 761 422

(*) w tym kwota 104 122 tys. zł stanowiąca rezerwę na zwroty części wynagrodzenia za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami kredytowymi

45. Programy określonych świadczeń
Na mocy postanowień wewnętrznych regulacji dotyczących wynagradzania, pracownikom Grupy bądź ich rodzinom przysługują określone świadczenia
z innych tytułów niż wynagrodzenie za pracę:
a) odprawy emerytalne i rentowe,
b) odprawy pośmiertne.
Wartość bieżąca tego typu zobowiązań jest ustalana przez niezależnego aktuariusza za pomocą metody prognozowanych uprawnień jednostkowych
(„Projected Unit Credit Method”).
Wysokość odpraw emerytalnych i rentowych oraz pośmiertnych jest uzależniona od stażu pracy oraz wysokości otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. Przewidywana kwota odpraw jest dyskontowana aktuarialnie, uwzględniając dyskonto finansowe oraz prawdopodobieństwo dotrwania danej
osoby odpowiednio do wieku emerytalnego bądź momentu, w którym może nastąpić zgon. Dyskonto finansowe jest ustalane na podstawie aktualnych
na dzień bilansowy rynkowych stopach zwrotu z obligacji skarbowych. Prawdopodobieństwo dotrwania danej osoby odpowiednio do wieku emerytalnego
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bądź momentu, w którym może nastąpić zgon, jest ustalane metodą ryzyk współzawodniczących („Multiple Decrement Model”), gdzie pod uwagę bierze
się następujące ryzyka: możliwość zwolnienia z pracy, ryzyko całkowitej niezdolności do pracy oraz ryzyko śmierci.

Nawigacja

Programy określonych świadczeń narażają Grupę na ryzyko aktuarialne, obejmujące:
• ryzyko stopy procentowej – spadek rynkowych stóp zwrotu z obligacji skarbowych spowoduje zwiększenie zobowiązań wynikających z programu
określonych świadczeń,
przeszukiwać
zawartośćokreślonych
dokumentu świadczeń,
użyj klawiszy
• ryzyko wynagrodzeń – wzrost wynagrodzeń pracowników Grupy spowoduje wzrost zobowiązańaby
wynikających
z programu
lub ikon
w menu
• ryzyko długowieczności – zwiększenie oczekiwanej długości trwania życia pracowników Grupystrzałek
spowoduje
wzrost
zobowiązań wynikających z programu określonych świadczeń.
Do głównych założeń, przyjętych przez niezależnego aktuariusza na dzień 31 grudnia 2015 r., należą:
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
• stopa procentowa do dyskontowania przyszłych świadczeń w wysokości 2,90% (na dzień 31 grudnia 2014 r. – 2,60%),
• długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,50% (na dzień 31 grudnia 2014 r. – 2,50%),
• prawdopodobieństwo odejść pracowników obliczone na podstawie historycznych danych
rotacji zatrudnienia
drukuj
przesuńdotyczących
(klawisz H, przytrzymaj
spację) w Grupie,
zaznacz
• umieralność przyjęta zgodnie z Tablicami Trwania Życia dla mężczyzn i kobiet, publikowanymi przez GUS, odpowiednio skorygowanymi na podstawie
historycznych danych Grupy.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Uzgodnienie wartości bieżącej zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń
Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu programów
określonych świadczeń

Stan na początek okresu
Koszty bieżącego zatrudnienia
Koszty z tytułu odsetek
Ponowna wycena zobowiązania:
zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych
zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych
zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek korekty założeń ex-post
Wypłacone świadczenia
Połączenie jednostek gospodarczych
Stan na koniec okresu

2015

2014

267 991
16 594
6 978
-12 900
-134
-9 611
-3 155
-10 247
442
268 858

207 297
13 409
9 248
44 338
152
48 648
-4 462
-6 301
–
267 991

Analiza wrażliwości
Poniższa tabela pokazuje, jaki wpływ na zobowiązania z tytułu programów określonych świadczeń miałyby zmiany w odpowiednich
założeniach aktuarialnych o 1 punkt procentowy.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PROGRAMÓW OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
31.12.2015

WZROST O 1 PUNKT PROCENTOWY

SPADEK O 1 PUNKT PROCENTOWY

-28 208
34 158

34 057
-28 801

Stopa dyskontowa
Stopa wzrostu wynagrodzeń

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PROGRAMÓW OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
31.12.2014

WZROST O 1 PUNKT PROCENTOWY

SPADEK O 1 PUNKT PROCENTOWY

-29 330
34 256

35 584
-28 732

Stopa dyskontowa
Stopa wzrostu wynagrodzeń

Zapadalność zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń
Poniższa tabela przedstawia profil zapadalności zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń.

Średni ważony okres obowiązywania zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń (w latach)

31.12.2015

31.12.2014

11,7

12,2
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46. Płatności na bazie akcji
Nawigacja

Program motywacyjny Grupy UniCredit

W bieżącym i porównywalnych okresach sprawozdawczych występowały następujące programy motywacyjne przyznane pracownikom Grupy Banku
Pekao przez Grupę UniCredit:
• Długoterminowy Program Motywacyjny Grupy UniCredit 2007 w zakresie opcji na akcje. Uprawnienia do realizacji opcji zostały nabyte w 2011 roku.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Cena realizacji opcji 7,094 EUR. Termin realizacji opcji upływa w 2017 roku,
strzałek lub
ikon
w menu
• Długoterminowy Program Motywacyjny Grupy UniCredit 2008 w zakresie opcji na akcje. Uprawnienia do realizacji
opcji
zostały
nabyte w 2012 roku.
Cena realizacji opcji 4,185 EUR. Termin wykonania opcji upływa w roku 2018,
• Plan Nabywania Akcji przez pracowników Spółek Grupy UniCredit, w ramach którego pracownicy Grupy UniCredit mają możliwość nabywania akcji
zwykłych UniCredit na preferencyjnych zasadach poprzez uzyskanie Akcji Bezpłatnych przyznanych nieodpłatnie na podstawie liczby Akcji Inwestycyjpowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
nych nabytych przez uczestnika. W przypadku sprzedaży Akcji Inwestycyjnych w trakcie trwania Okresu Blokady, uczestnik traci prawo do odpowiedniej ilości Akcji Bezpłatnych. Przyznanie Akcji Bezpłatnych jest zależne od warunków ich nabywania określonych w zasadach Planu.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
Wyżej wymienione transakcje płatności na bazie akcji są ujmowane jako rozliczane w środkach pieniężnych.

zaznacz

drukuj

aby wyjśćna
z opcji
na pełnym
ekranie modelu
użyj klawisza ESCAPE
Wartość godziwa przyznanych opcji na akcje oraz akcje Banku UniCredit S.p.A. została oszacowana
dzieńwyświetlania
przyznania praw
na podstawie
Hull and White.
Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie opcji na akcje i akcji UniCredit S.p.A. oraz średnie ważone ceny wykonania
OPCJE NA AKCJE
2015

Występujące na początek okresu
Przyznane w danym okresie
Umorzone w danym okresie
Wykonane w danym okresie
Wygasłe w danym okresie
Występujące na koniec okresu
Możliwe do wykonania na koniec okresu

AKCJE

LICZBA

ŚREDNIA WAŻONA
CENA WYKONANIA (*)

LICZBA

ŚREDNIA WAŻONA
CENA WYKONANIA

2 345 563
–
-55 848
–
–
2 289 715
2 289 715

17,84/30,24
–
–
–
–
17,83/30,23
17,83/30,23

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

(*) Wartość 17,83 zł dotyczy programu opcji na akcje z 2008 roku, natomiast wartość 30,23 zł dotyczy programu opcji na akcje z roku 2007.

OPCJE NA AKCJE
2014

Występujące na początek okresu
Przyznane w danym okresie
Umorzone w danym okresie
Wykonane w danym okresie
Wygasłe w danym okresie
Występujące na koniec okresu
Możliwe do wykonania na koniec okresu

AKCJE

LICZBA

ŚREDNIA WAŻONA
CENA WYKONANIA (*)

LICZBA

ŚREDNIA WAŻONA
CENA WYKONANIA

2 345 563
–
–
–
–
2 345 563
2 345 563

17,36/29,42
–
–
–
–
17,84/30,24
17,84/30,24

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

(*) Wartość 17,84 zł dotyczy programu opcji na akcje z 2008 roku, natomiast wartość 30,24 zł dotyczy programu opcji na akcje z roku 2007.
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Poniższa tabela przedstawia warunki Planu Nabywania Akcji w roku 2015

Nawigacja

AKCJE BEZPŁATNE W RAMACH PIERWSZEGO
OKRESU SKŁADANIA OFERT

Data Dostarczenia Akcji Bezpłatnych pracownikom Grupy
Data Rozpoczęcia Przyznania Akcji Bezpłatnych
Data Zakończenia Przyznania Akcji Bezpłatnych
Wartość godziwa „Akcji Bezpłatnych” (za akcję w EUR)

AKCJE BEZPŁATNE W RAMACH
DRUGIEGO OKRESU SKŁADANIA OFERT

30 stycznia 2015
31 lipca 2015
30 stycznia 2015
31 lipca 2015
31 stycznia 2016
31 lipca 2016
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
5,280
6,078

strzałek lub ikon w menu

Poniższa tabela przedstawia warunki Planu Nabywania Akcji w roku 2014
AKCJE BEZPŁATNE Wpowiększ
RAMACH PIERWSZEGO
/ pomniejsz
OKRESU SKŁADANIA OFERT

Data Dostarczenia Akcji Bezpłatnych pracownikom Grupy
Data Rozpoczęcia Przyznania Akcji Bezpłatnych
Data Zakończenia Przyznania Akcji Bezpłatnych
Wartość godziwa „Akcji Bezpłatnych” (za akcję w EUR)

31 stycznia 2014

AKCJE BEZPŁATNE
W RAMACH
dopasuj
do rozmiaru
ekranu
DRUGIEGO OKRESU SKŁADANIA OFERT

przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
31 stycznia
2014 spację)
31 stycznia 2015

31 lipca 2014

drukuj
zaznacz31 lipca 2014
31 lipca 2015

5,972
aby wyjść z opcji wyświetlania5,774
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Wartość godziwa przyznanych praw do akcji w ramach Planu Nabywania Akcji w okresie do 31 grudnia 2015 roku, na dzień 31 grudnia 2015 roku
wynosiła 2 415 tys. złotych (654 tys. zł na dzień 31 grudnia 2014 roku).
Koszty wynagrodzeń w 2015 roku z tytułu programów motywacyjnych przyznanych pracownikom Grupy Banku Pekao przez Grupę UniCredit wyniosły
1 608 tys. złotych (w 2014 roku – 322 tys. złotych).

System zmiennego wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku Pekao S.A.
System dedykowany jest Pracownikom zdefiniowanym w Banku jako osoby zajmujące stanowiska kierownicze, kluczowe dla realizacji strategii Banku,
zarządzania ryzykiem oraz długoterminowego wzrostu wyniku Banku. Celem niniejszego Systemu jest wspieranie realizacji strategii działalności Banku,
zarządzania ryzykiem oraz ograniczanie konfliktów interesów.
W ramach Systemu uczestnik może otrzymać premię, w oparciu o podejście puli bonusowej zapewniające kompleksowy pomiar realizacji wyników na
poziomie indywidualnym, jednostki organizacyjnej oraz wyników całego Banku, a także oceny zgodności postępowania uczestnika z przepisami prawa
oraz przyjętymi przez Bank standardami. Premia składa się z części wypłacanej w gotówce oraz z części przyznanej w formie akcji fantomowych, jako
ekwiwalent pieniężny o wartości odpowiadającej przyznanym akcjom.
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W ciągu okresu sprawozdawczego kończącego się w dniu 31 grudnia 2015 roku Bank posiadał następujące transakcje płatności w formie akcji własnych
SYSTEM 2011

Rodzaj transakcji

SYSTEM 2012

SYSTEM 2013

Nawigacja
SYSTEM 2014

Data rozpoczęcia
okresu oceny

1 stycznia 2011 r.

1 stycznia 2012 r.

1 stycznia 2013 r.

Data ogłoszenia
programu

Kwiecień 2011 r.

Kwiecień 2012 r.

Data przyznania
programu

1 czerwca 2012 r.

Liczba instrumentów
przyznanych
Data zapadalności

Data nabycia
uprawnień dla
uczestników na
stanowiskach
Zarządu Banku oraz
z tytułem Executive
Vice President

Data nabycia
uprawnień dla
uczestników
na pozostałych
stanowiskach

1 stycznia 2014 r.

1 stycznia 2015 r.

Kwiecień 2013 r.

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
menu2015 r.
Czerwiecstrzałek
2014 r. lub ikon wLipiec

12 czerwca 2013 r.

12 czerwca 2014 r.

30 kwietnia 2015 r.

Data Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

87 901 sztuk

80 003 sztuk

76 013 sztuk

68 040 sztuk

31 lipca 2016 r.

31 lipca 2017 r.

31 lipca 2018 r

• 40% po 2 latach od
daty przyznania
• 40% po 3 latach od
daty przyznania
• 20% po 4 latach od
daty przyznania

• 40% w roku przyznania
• 40% w roku
• 40% w roku przyznania
(rozliczenie po 2 letnim
przyznania (rozliczenie
(rozliczenie
po 3 letnimna pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
aby
wyjść
z
opcji
wyświetlania
okresie retencji)
po 2 letnim okresie
okresie retencji)
• 24% po 2 latach od daty
retencji)
• 30% po 3 latach
przyznania (rozliczenie po
• 40% po 2 latach
od daty przyznania
rocznym okresie retencji)
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
• 12% po 3 latach od daty
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)
przyznania (rozliczenie po
okresie retencji)
• 30% po 4 latach
rocznym okresie retencji)
• 20% po 3 latach
od daty przyznania
• 24% po 4 latach od daty
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
przyznania (rozliczenie po
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)
rocznym okresie retencji)
okresie retencji)

powiększ / pomniejsz

• 40% po 2 latach od
daty przyznania
• 40% po 3 latach od
daty przyznania
• 20% po 4 latach od
daty przyznania

• 50% po 2 latach od
daty przyznania
• 50% po 3 latach od
daty przyznania

• 20% po roku od daty
przyznania
• 40% po 2 latach od
daty przyznania
• 40% po 3 latach od
daty przyznania

• 20% po roku od daty
przyznania
• 40% po 2 latach od
daty przyznania
• 40% po 3 latach od
daty przyznania

dopasuj do rozmiaru ekranu

Zostanie ustalona w dacie
przyznania programu

przesuń
(klawisz
31 lipca
2020 H,
r. przytrzymaj31spację)
lipca 2021 r. zaznacz

• 60% w roku przyznania
(rozliczenie po 3 letnim
okresie retencji)
• 20% po 3 latach
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)
• 20% po 4 latach
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)

• 60% w roku przyznania
(rozliczenie po 3 letnim
okresie retencji)
• 20% po 3 latach od daty
przyznania (rozliczenie po
rocznym okresie retencji)
• 20% po 4 latach od daty
przyznania (rozliczenie po
rocznym okresie retencji)

Ocena zgodności
Ciągłość zatrudnienia
Spełnienie warunku opartego na wynikach finansowych banku za zadany okres

Warunki nabycia
uprawnień
Rozliczenie
programu

SYSTEM 2015

Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych (Cash-settled share based payments)

W dniu nabycia uprawnień uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika
akcji fantomowych oraz średniej arytmetycznej ceny akcji Banku na GPW za miesiąc poprzedzający dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za dany rok.

Dla systemów 2011, 2012, 2013,2014 wartość godziwa programu została oszacowana na podstawie ceny akcji Banku na GPW na dzień bilansowy oraz
oczekiwanej liczby akcji fantomowych do których zostaną nabyte uprawnienia.
Dla systemu 2015 na datę 31 grudnia 2015 roku Bank sporządził wycenę programu, zakładając, że data przyznania akcji fantomowych wystąpiła w dniu
31 grudnia 2015 roku. Wartość ta zostanie zmieniona w rzeczywistej dacie przyznania programu.
System Zmiennego Wynagradzania w części przyznanej w formie akcji fantomowych to program rozliczany w środkach pieniężnych, i dlatego jego wartość
godziwa jest korygowana na każdą datę bilansową aż do momentu rozliczenia programu, który w tym programie pokrywa się z dniem nabycia uprawnień.
Wartość bilansowa zobowiązań wynikających z akcji fantomowych rozliczanych w środkach pieniężnych wyniosła 24 534 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2015 roku (na 31 grudnia 2014 roku – 32 003 tys. złotych).
Łączna wartość wewnętrzna zobowiązań z tytułu nabytych praw do akcji fantomowych wyniosła 27 417 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2015 roku
(na 31 grudnia 2014 roku – 35 642 tys. złotych).
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Koszty wynagrodzeń w 2015 roku z tego tytułu wynosiły 6 312 tys. złotych (w 2014 roku – 13 796 tys. złotych).

Nawigacja

Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie akcji fantomowych Banku

2015

Występujące na początek okresu
Przyznane w danym okresie
Umorzone w danym okresie
Wykonane w danym okresie
Wygasłe w danym okresie
Występujące na koniec okresu

2014

199 452
167 904
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
68 040
76 013
strzałek lub ikon w menu
–
–
76 432
44 466
–
–
191 060
199ekranu
452
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru

Powyższa tabela nie zawiera ilości akcji przyznanych dla Systemu 2015. Ilość ta zostanie
ustalona
w roku
2016 po zatwierdzeniu
przez
Walne Zgro-drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
madzenie sprawozdania finansowego Banku za rok 2015. Hipotetyczna ilość akcji wyznaczona w oparciu o kwotę podstawową przyznanego bonusu
poszczególnym uczestnikom programu oraz średnią arytmetyczną cen akcji Banku na GPW w grudniu 2015 roku wynosi 100 088 sztuk.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

System zmiennego wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Spółek
W celu wypełnienia wymogów dotyczących zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze
(Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 roku oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011
roku (Dz. U. Nr 263, poz. 1569)) – spółki zależne: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao
Investment Banking S.A., oraz Pekao Financial Services Sp. z o.o. stosują system zmiennego wynagradzania dla kadry zarządzającej.
W ramach niniejszego systemu uczestnik może otrzymać bonus uzależniony od osiągniętych wyników i efektów pracy uczestnika, danej jednostki organizacyjnej oraz wyników spółki w obszarze odpowiedzialności tej osoby z uwzględnieniem wyników całej spółki, a także oceny zgodności postępowania
uczestnika z przepisami prawa oraz przyjętymi przez spółkę standardami.
Co najmniej 40% składników zmiennych wynagrodzeń jest rozliczane i wypłacane w okresie od trzech do pięciu lat od momentu ich przyznania.
Spółki wyceniają wartość przyszłych świadczeń pracowniczych w wartości godziwej przyjętego na siebie zobowiązania, zgodnie z MSR 19 „Świadczenia
pracownicze”. Skutki wyceny zobowiązań do wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat jako koszty wynagrodzeń.
Wartość bilansowa zobowiązań wynikających z akcji fantomowych rozliczanych w środkach pieniężnych wyniosła 4 030 tys. złotych na dzień 31 grudnia
2015 roku (na 31 grudnia 2014 roku – 3 934 tys. złotych).
Koszty wynagrodzeń w 2015 roku z tego tytułu wynosiły 127 tys. złotych (w 2014 roku – 907 tys. złotych).

47. Leasing operacyjny
Grupa jako leasingodawca
Grupa jest leasingodawcą w ramach zaklasyfikowanych jako leasing operacyjny umów najmu budynków stanowiących nieruchomości inwestycyjne.
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco

Do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem

31.12.2015

31.12.2014

7 334
2 869
498
10 701

12 129
15 240
8 893
36 262

Wartość minimalnych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego ujętych jako przychód w 2015 roku wyniosła 19 262 tys. złotych (przychód
w 2014 roku wyniósł 20 664 tys. złotych).
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Grupa jako leasingobiorca
Grupa jest leasingobiorcą w ramach zaklasyfikowanych jako leasing operacyjny umów najmu budynków.

Nawigacja

Kwota przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego przedstawia się następująco
31.12.2015

Do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem

31.12.2014

aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
111 591
119 923
strzałek lub 243
ikon264
w menu
261 232
105 814
460 669

160 483
541 638

powiększ
dopasuj
do roku
rozmiaru ekranu
Wartość minimalnych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego ujętych jako koszt 2015 roku wyniosła
186/ pomniejsz
023 tys. złotych (koszt
w 2014
wyniósł 198 670 tys. złotych).
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Umowy najmu są zwykle zawarte na czas nieokreślony. Dla umów zawartych na czas nieokreślony przyszłe minimalne opłaty leasingowe ustalono
w oparciu o okres wypowiedzenia wynikający z umowy. Okres wypowiedzenia na ogół wynosi 3 lub 6 miesięcy. Umowy najmu zawierane są zarówno
abyumowy.
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
w złotych, jak i w walutach obcych. Płatności dokonywane są w złotych niezależnie od waluty

48. Zobowiązania warunkowe
Sprawy sądowe
W całym 2015 roku łączna wartość przedmiotu sporu w toczących się postępowaniach sądowych przeciwko Grupie wynosiła 1 142 702 tys. złotych
(w 2014 roku wynosiła 1 205 592 tys. złotych).
W 2015 roku nie występowały postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku oraz jednostek od niego zależnych, w których wysokość dochodzonego roszczenia (zapłaty kwoty pieniężnej) stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy.
W 2015 roku w dalszym ciągu toczyło się postępowanie sądowe przeciwko podmiotom Grupy z powództwa osób fizycznych przeciwko Bankowi oraz
Centralnemu Domowi Maklerskiemu Pekao S.A., o zapłatę za szkodę wyrządzoną w związku z nabyciem akcji oraz zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę
wywołaną prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, które na dzień 31 grudnia 2015 roku ma wartość przedmiotu sporu wynoszącą 206 422 tys. złotych
(uprzednio 306 622 tys. złotych).W I półroczu 2015 roku zapadł wyrok oddalający powództwo przeciwko pozwanym. Wyrok jest nieprawomocny. Powodowie
złożyli apelację od wyroku, zaskarżając wyrok w części tj. co do kwoty 206 422 tys. złotych. W ocenie Banku apelacja jest bezzasadna.
Ponadto przeciwko Grupie toczą się następujące istotne postępowania sądowe:
• postępowanie – wszczęte w II kwartale 2014 roku – z powództwa beneficjenta gwarancji o zapłatę kwoty 55 996 tys. złotych z tytułu realizacji
gwarancji bankowej,
• postępowanie – wszczęte w 2013 roku – z powództwa beneficjenta gwarancji o zapłatę kwoty 43 760 tys. złotych z tytułu realizacji gwarancji bankowej,
• postępowanie – wszczęte w I kwartale 2014 roku – z powództwa beneficjentów gwarancji o zapłatę kwoty 32 750 tys. złotych z tytułu realizacji
gwarancji bankowej,
• postępowanie – wszczęte w I kwartale 2015 roku – z powództwa beneficjenta gwarancji o zapłatę kwoty 29 205 tys. złotych z tytułu realizacji gwarancji bankowej.
W obecnym stanie faktycznym i prawnym Bank ocenia ryzyko wypływu środków w tych czterech opisanych powyżej sprawach sądowych jako możliwe.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa utworzyła rezerwy na sprawy sporne prowadzone przeciwko Grupie, które w opinii prawnej wiążą się z ryzykiem
wypływu środków z tytułu wypełnienia obowiązku. Wartość rezerw utworzonych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 10 608 tys. złotych,
(na 31 grudnia 2014 roku 37 873 tys. złotych).

Postępowania UOKIK
W dniu 4 sierpnia 2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKIK”) wydał postanowienie o wszczęciu wobec Banku Pekao S.A.
postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyki sprzecznej z dobrymi obyczajami, która może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na sprzecznym z umowami o kredyt hipoteczny wyrażonymi /denominowanymi/indeksowanymi w CHF zawartymi z konsumentami, nieuwzględnianiu przy obliczaniu wysokości oprocentowania tych kredytów ujemnej stawki LIBOR, w sytuacji, gdy wartość tej stawki jest większa niż wysokość
zastrzeżonej w umowach marży kredytu.
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W dniu 20 sierpnia 2015 r. Bank wniósł odpowiedź, w której odniósł się do przedstawionych zarzutów uzasadniając, że praktyka Banku nie narusza
zbiorowych interesów konsumentów.

Nawigacja

Do chwili obecnej postępowanie nie zostało zakończone wydaniem decyzji przez Prezesa UOKIK.
W dniu 30 grudnia 2015 r. Prezes UOKIK wydał postanowienie o wszczęciu wobec Banku postępowania w sprawie praktyk, które mogą naruszać zbioprzeszukiwać
użyj klawiszy
rowe interesy konsumentów, polegających na informowaniu konsumentów o zmianach warunkówaby
umowy
w trakciezawartość
jej trwaniadokumentu
wyłącznie poprzez
system
ikon19wsierpnia
menu 2011 r. o usługach płatnibankowości elektronicznej Pekao24, który nie stanowi trwałego nośnika informacji w rozumieniu strzałek
ustawy zlub
dnia
czych, co może naruszać obowiązek wynikający z ustawy o usługach płatniczych, oraz polegających na niezamieszczaniu w wiadomościach kierowanych
do konsumentów, związanych z jednostronną zmianą warunków umowy, istotnych informacji umożliwiających konsumentom ustalenie dopuszczalności
wprowadzenia proponowanych zmian, a także na jednostronnej modyfikacji wzorców umownych w sytuacji, gdy brak było podstaw prawnych do dokonapowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
nia modyfikacji, co może być sprzeczne z dobrymi obyczajami.
W dniu 25 stycznia 2016 r. Bank wniósł odpowiedź, w której odniósł się do przedstawionych
że praktyka Banku
nie narusza
drukuj
przesuń zarzutów,
(klawisz H,argumentując,
przytrzymaj spację)
zaznacz
zbiorowych interesów konsumentów.
wyjść zUOKIK.
opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Do chwili obecnej postępowanie nie zostało zakończone wydaniem decyzji przezaby
Prezesa

Udzielone pozabilansowe zobowiązania finansowe
Udzielone zobowiązania finansowe według podmiotów

Udzielone zobowiązania finansowe, w tym:
na rzecz podmiotów finansowych
na rzecz podmiotów niefinansowych
na rzecz podmiotów budżetowych
Razem

31.12.2015

31.12.2014

700 755
29 386 749
848 356
30 935 860

626 967
25 804 627
944 954
27 376 548

Udzielone pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne
Udzielone zobowiązania gwarancyjne według podmiotów

Zobowiązania udzielone na rzecz podmiotów finansowych, w tym:
gwarancje
poręczenia
potwierdzone akredytywy eksportowe
Zobowiązania udzielone na rzecz podmiotów niefinansowych, w tym:
gwarancje
gwarancje submisji papierów wartościowych
poręczenia
Zobowiązania udzielone na rzecz podmiotów budżetowych, w tym:
gwarancje
gwarancje submisji papierów wartościowych
Razem

31.12.2015

31.12.2014

1 311 490
1 308 840
–
2 650
12 393 161
7 510 192
4 806 284
76 685
368 176
28 176
340 000
14 072 827

1 015 435
971 814
42 990
631
13 041 275
7 474 912
5 566 363
–
151 974
13 007
138 967
14 208 684
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Usługi subemisji papierów wartościowych
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku funkcjonowały następujące programy papierów wartościowych objęte subemisją

Nawigacja

NAZWA EMITENTA

RODZAJ PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
Klient 6
Klient 7
Klient 8
Klient 9
Klient 10
Klient 11
Klient 12
Klient 13
Klient 14
Klient 15
Klient 16
Klient 17
Klient 18
Klient 19
Klient 20
Klient 21
Klient 22
Klient 23
Klient 24
Klient 25
Klient 26
Klient 27
Klient 28
Klient 29
Klient 30
Klient 31
Klient 32
Klient 33
Klient 34
Klient 35
Klient 36
Klient 37
Klient 38
Klient 39
Klient 40
Klient 41

obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje

POZOSTAŁA KWOTA SUBEMISJI DO JAKIEJ BANK
ZOBOWIĄZAŁ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ

OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

1 385 000
23.07.10 – 30.06.20
458 000
21.06.12
– 31.12.17
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
99 220
strzałek lub ikon w menu06.12.12 – 31.03.16
52 400
28.12.12 – 30.03.16
76 900
28.12.12 – 30.03.16
164 700
01.07.11 – 20.12.17
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
11 430
20.05.13 – 24.02.16
17 200
14.04.15 – 10.06.16
78
000 (klawisz H, przytrzymaj spację)
14.04.15 –zaznacz
10.06.16
drukuj
przesuń
484 880
22.10.13 – 14.12.16
50 000
22.10.13 – 14.12.16
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
16 250
27.01.14 – 30.09.16
6 500
15.05.14 – 31.12.16
700
31.05.14 – 31.12.16
157 510
30.06.14 – 31.03.17
61 710
22.07.14 – 31.07.16
6 530
22.07.14 – 31.07.16
100 000
30.07.14 – 30.06.19
830
29.07.14 – 30.06.16
20 450
29.07.14 – 30.09.16
25 000
25.08.14 – 31.08.16
45 770
29.05.14 – 30.04.16
29 050
15.09.14 – 31.12.16
20 000
15.09.14 – 31.12.16
5 600
15.09.14 – 31.12.16
33 790
31.10.14 – 31.03.16
50 000
22.12.14 – 30.06.17
52 135
30.12.14 – 30.06.16
1 378
30.12.14 – 31.03.16
198 780
30.12.14 – 09.03.16
20 500
30.12.14 – 31.12.16
230 000
23.02.15 – 30.06.17
100 000
23.02.15 – 30.11.22
350 000
20.02.15 – 30.04.16
16 000
27.01.15 – 31.12.16
74 000
31.12.15 – 31.12.16
39 000
14.10.15 – 31.12.17
12 500
14.10.15 – 31.12.17
154 955
18.12.15 – 30.09.16
30 000
28.12.15 – 31.12.17
409 616
25.08.14 – 31.12.16

Papiery wartościowe objęte przez Bank subemisją, zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nie notowanych na giełdach i nie znajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku funkcjonowały następujące programy papierów wartościowych objęte subemisją

NAZWA EMITENTA

Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
Klient 6
Klient 7
Klient 8
Klient 9
Klient 10
Klient 11
Klient 12
Klient 13
Klient 14
Klient 15
Klient 16
Klient 17
Klient 18
Klient 19
Klient 20
Klient 21
Klient 22
Klient 23
Klient 24
Klient 25
Klient 26
Klient 27
Klient 28
Klient 29
Klient 30
Klient 31
Klient 32
Klient 33
Klient 34
Klient 35
Klient 36
Klient 37
Klient 38
Klient 39
Klient 40
Klient 41
Klient 42
Klient 43
Klient 44
Klient 45
Klient 46
Klient 47

RODZAJ PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje

Nawigacja

POZOSTAŁA KWOTA SUBEMISJI DO JAKIEJ BANK
ZOBOWIĄZAŁ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ

OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

1 385 000
23.07.10 – 30.06.20
540 000
29.07.12 – 15.12.17
60
29.07.12
15.12.17
aby000
przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj –klawiszy
544
000 lub ikon w menu
21.06.12 – 31.12.17
strzałek
156 720
06.12.12 – 31.03.16
132 400
28.12.12 – 31.03.15
78 700
28.12.12 – 31.03.15
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
164 700
01.07.11 – 20.12.17
14 640
19.03.13 – 30.06.15
7 500H, przytrzymaj spację)
06.05.13 – 15.05.15
drukuj
przesuń (klawisz
zaznacz
4 600
06.05.13 – 15.05.15
16 407
24.05.13 – 31.01.15
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
20 000
29.04.13 – 31.03.15
140 110
20.05.13 – 30.12.15
950
16.08.13 – 31.12.15
80 000
16.09.13 – 10.06.16
11 000
28.10.13 – 30.12.16
73 600
31.10.13 – 30.06.15
25 000
31.10.13 – 30.06.15
565 000
22.10.13 – 30.12.15
50 000
22.10.13 – 30.11.15
10 000
22.11.13 – 31.12.15
3 983
20.12.13 – 31.12.15
25 020
27.01.14 – 31.03.16
84 140
30.04.14 – 30.12.15
13 100
30.04.14 – 30.12.15
31 570
30.04.14 – 30.12.15
15 000
30.04.14 – 30.12.15
14 000
15.05.14 – 31.12.16
5 700
31.05.14 – 31.12.16
1 200
24.06.14 – 31.12.15
183 180
30.06.14 – 31.03.17
61 040
22.07.14 – 31.07.15
4 170
22.07.14 – 31.07.15
100 000
30.07.14 – 30.06.19
26 870
29.07.14 – 30.06.16
9 780
29.07.14 – 30.06.16
800
08.07.14 – 31.12.15
13 000
14.08.14 – 31.12.15
25 000
25.08.14 – 31.08.16
3 580
29.05.14 – 30.04.15
50 000
14.09.14 – 30.06.15
6 500
08.09.14 – 31.12.16
950
09.12.13 – 31.12.15
8 544
03.09.14 – 31.12.15
16 000
09.10.14 – 31.12.15
3 500
09.10.14 – 31.12.15
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NAZWA EMITENTA

RODZAJ PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

POZOSTAŁA KWOTA SUBEMISJI DO JAKIEJ BANK
ZOBOWIĄZAŁ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ

obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje
obligacje

4 700
3 000
50 000
119 500
100 000
7 500
198 780
20 500
368 256

Klient 48
Klient 49
Klient 50
Klient 51
Klient 52
Klient 53
Klient 54
Klient 55
Klient 56
Klient 57

Nawigacja
46 140

OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

31.10.14 – 31.03.16
28.11.14 – 31.12.15
15.12.14 – 31.12.15
22.12.14 – 30.06.17
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
30.12.14 – 31.12.15
strzałek lub ikon w menu
30.12.14 – 30.06.16
30.12.14 – 31.03.16
30.12.14 – 09.03.16
powiększ / pomniejsz
dopasuj
do rozmiaru ekranu
30.12.14
– 31.12.16
25.08.14 – 31.12.16

przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz
Papiery wartościowe objęte przez Bank subemisją, zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością,
nie notowanych
na spację)
giełdach i nie znajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Otrzymane zobowiązania pozabilansowe
Otrzymane zobowiązania według podmiotów

Finansowe, w tym:
od podmiotów finansowych
od podmiotów niefinansowych
od podmiotów budżetowych
Gwarancyjne, w tym:
od podmiotów finansowych
od podmiotów niefinansowych
od podmiotów budżetowych
Razem

31.12.2015

31.12.2014

285 084
285 084
–
–
11 674 503
1 161 416
9 759 234
753 853
11 959 587

496 467
496 467
–
–
12 175 488
1 324 576
10 102 000
748 912
12 671 955

Ponadto Grupa ma możliwość uzyskania finansowania w Narodowym Banku Polskim pod zastaw posiadanych rządowych papierów wartościowych.

49. Kapitał zakładowy
Struktura kapitału zakładowego
SPOSÓB POKRYCIA
KAPITAŁU

DATA REJESTRACJI

PRAWO
DO DYWIDENDY
(OD DATY)

01.01.1998
01.01.1998
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2003

RODZAJ AKCJI

LICZBA AKCJI

WARTOŚĆ SERII /
EMISJI WG WARTOŚCI
NOMINALNEJ

A
B
C
D
E

zwykłe na okaziciela
zwykłe na okaziciela
zwykłe na okaziciela
zwykłe na okaziciela
zwykłe na okaziciela

137 650 000
7 690 000
10 630 632
9 777 571
373 644

137 650
7 690
10 631
9 777
374

w całości opłacony
w całości opłacony
w całości opłacony
w całości opłacony
w całości opłacony

21.12.1997
06.10.1998
12.12.2000
12.12.2000
29.08.2003

F

zwykłe na okaziciela

621 411

621

w całości opłacony

29.08.2003

G
zwykłe na okaziciela
H
zwykłe na okaziciela
I
zwykłe na okaziciela
Liczba akcji razem w szt.
Kapitał zakładowy razem w tys. złotych
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł

603 377
359 840
94 763 559
262 470 034

603
360
94 764

w całości opłacony
w całości opłacony
w całości opłacony

29.08.2003
12.08.2004
29.11.2007

SERIA / EMISJA
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drukuj

262 470

19.05.2006
16.05.2007
15.05.2008
01.01.2004
01.01.2008

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Zmiana liczby akcji (w sztukach)

Nawigacja
2015

AKCJE WYEMITOWANE
I W PEŁNI OPŁACONE

RAZEM

262 470 034
262 470 034

262 470 034
262 470 034

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu
2014

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

AKCJE WYEMITOWANE
I W PEŁNI OPŁACONE

RAZEM

262 470 034
262 470 034
262 470ekranu
034
powiększ / pomniejsz 262 470 034
dopasuj do rozmiaru

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

50. Pozostałe kapitały, zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego

zaznacz

drukuj

z opcji wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Struktura kapitału własnego Grupy przypadająca na akcjonariuszy Banku Pekaoaby
S.A.wyjść
przedstawia
się następująco

Kapitał zapasowy, w tym:
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
pozostały
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych
podatek odroczony
wycena portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
podatek odroczony
wycena portfela instrumentów finansowych zabezpieczających
podatek odroczony
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą, w tym:
różnice kursowe
podatek odroczony
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
Pozostałe kapitały rezerwowe
Obligacje zamienne na akcje – składnik kapitałowy
Fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej
Pozostałe kapitały razem
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto za rok bieżący
Wynik z lat ubiegłych i roku bieżącego razem
Razem

31.12.2015

31.12.2014

9 474 405
9 137 221
337 184
283 597
-86 777
16 488
391 616
-74 407
45 280
-8 603
–
–
–
1 975 415
9 092 740
28 819
15 000
20 869 976
-16 676
2 292 459
2 275 783
23 145 759

9 464 071
9 137 221
326 850
540 806
-99 699
18 943
628 740
-119 461
138 621
-26 338
1 169
1 169
–
1 937 850
9 002 629
28 819
15 000
20 990 344
50 161
2 714 714
2 764 875
23 755 219

Zysk netto Banku za rok 2014 w kwocie 2 662 266 tys. złotych został podzielony w następujący sposób: 2 624 701 tys. złotych – na wypłatę dywidendy
dla akcjonariuszy, a 37 565 tys. złotych – na fundusz ogólnego ryzyka bankowego.
Od 1982 roku do 1984 roku oraz od 1988 roku do 1996 roku Grupa funkcjonowała w warunkach hiperinflacji.
MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” wymaga przekształcenia każdego składnika kapitału akcjonariuszy (z wyjątkiem niepodzielonych zysków i nadwyżki z przeszacowania) przez ogólną indeksację cen w okresie hiperinflacji. Takie retrospektywne zastosowanie skutkowałoby
wzrostem kapitału akcyjnego i wzrostem pozostałych funduszy oraz spadkiem niepodzielonego zysku w tych okresach w ekwiwalentnych kwotach. Ujęcie
takiej korekty nie miałoby wpływu na łączną wartość kapitałów Grupy.
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51. Udziały niedające kontroli
Nawigacja

Poniższa tabela zawiera informacje o każdej jednostce zależnej, która posiada udziały niedające kontroli istotne dla Grupy

NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Pekao Leasing Holding S.A.
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Razem

ZYSK NETTO
PRZYPADAJĄCY NA
UDZIAŁY NIEDAJĄCE
aby przeszukiwać
KONTROLI

PROCENTOWY UDZIAŁ
UDZIAŁÓW NIEDAJĄCYCH
KONTROLI W KAPITALE /
W GŁOSACH

KRAJ
ZAŁOŻENIA
ORAZ MIEJSCE
PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI

31.12.2015

31.12.2014

Polska
Polska
Polska

–
–
35,00

–
–
35,00

ŁĄCZNE UDZIAŁY

zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
NIEDAJĄCE
KONTROLI
strzałek lub 2014
ikon w menu
2015
31.12.2015
31.12.2014
–
4 891
–
119
1 019
5 392
powiększ / pomniejsz
1 019
10 402

–
4 891
–
119
15 964
23 033
dopasuj do rozmiaru ekranu
15 964
28 043

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Skrócone informacje finansowe każdej jednostki zależnej, która posiada udziały niedające kontroli istotne dla Grupy, zostały przedstawione poniżej

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym
ekraniePOWSZECHNE
użyj klawisza ESCAPE
PEKAO PIONEER
PEKAO LEASING SP. Z O.O.

PEKAO LEASING HOLDING S.A.

TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2014

Należności od banków
Należności z tytułu leasing finansowego
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
Inwestycje w jednostkach zależnych
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe pozycje aktywów
AKTYWA RAZEM
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

–
3 530 228
–
–
184 080
99 991
3 814 299
3 199 168
45 268

169 936
3 145 745
–
–
193 560
77 093
3 586 334
2 818 791
50 944

82 931
–
–
194 140
3
223
277 297
–
–

70
–
48 190
194 140
3
3
242 406
–
–

44 995
–
–
–
177
2 653
47 825
–
–

65 366
–
–
–
546
2 352
68 264
–
–

–

48 190

–

–

–

–

Pozostałe pozycje zobowiązań
ZOBOWIĄZANIA RAZEM

63 011
3 307 447

120 248
3 038 173

84
84

82
82

2 214
2 214

2 458
2 458

PEKAO LEASING SP. Z O.O.

Przychody
Zysk (strata) netto za okres
Całkowite dochody razem
Dywidendy wypłacone udziałom niedającym kontroli
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
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PEKAO LEASING HOLDING S.A.

PEKAO PIONEER POWSZECHNE
TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

2015

2014

2015

2014

2015

2014

153 496
53 904
53 904
–
-350 717
-1 966
182 747
-169 936
169 936
–

169 394
54 585
54 585
–
13 878
-826
156 862
169 914
22
169 936

61 795
61 436
61 436
–
-576
109 985
-26 548
82 861
70
82 931

1 399
995
995
–
-392
298
–
-94
164
70

14 714
2 913
2 913
8 088
3 662
-925
-23 108
-20 371
65 366
44 995

18 423
15 405
15 405
4 823
16 116
30 857
-13 781
33 192
32 174
65 366

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

52. Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania
Nawigacja
z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
31.12.2014
strzałek lub ikon w menu 31.12.2015
Kasa, należności od Banku Centralnego
Należności od banków z terminem wymagalności do 3 miesięcy
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych prezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

powiększ / pomniejsz

7 881 607
6 631 788
14 513 395

9 226 254
6 329 930
15 556 184

dopasuj do rozmiaru ekranu

Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o ograniczonej możliwości dysponowania
31 grudnia
2015 rokuzaznacz
4 338 995 tys.drukuj
przesuńwyniosła
(klawiszna
H, dzień
przytrzymaj
spację)
złotych (na dzień 31 grudnia 2014 roku 4 021 406 tys. złotych).
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

53. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi są transakcjami typowymi dla bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Bank.
Obejmują one głównie kredyty, depozyty, transakcje w walutach obcych oraz gwarancje.

Proces kredytowy w odniesieniu do Kierownictwa Banku oraz podmiotów powiązanych z Bankiem
Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe, zawieranie transakcji o charakterze kredytowym z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobami zajmującymi
stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotami z nimi powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie, następuje na podstawie Regulaminu uchwalonego
przez Radę Nadzorczą Banku.
Regulamin określa szczególne zasady podejmowania decyzji o zawarciu transakcji z wyżej wymienionymi osobami i podmiotami, w tym szczeble decyzyjne uprawnione do podejmowania decyzji. W szczególności zawarcie transakcji z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku lub podmiotem z nimi
powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie wymaga podjęcia decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
Członkowie Kierownictwa Banku i podmioty z nimi powiązane kapitałowo lub organizacyjnie mogą korzystać z oferowanych przez Bank produktów kredytowych według zasad i na warunkach standardowo oferowanych przez Bank. W szczególności w odniesieniu do tych osób i podmiotów Bank nie stosuje
korzystniejszych stóp oprocentowania kredytów.
Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest zgodnie z metodologią stosowaną przez Bank, adekwatnie do segmentu klienta i rodzaju transakcji.
W odniesieniu do podmiotów powiązanych z Bankiem stosowany jest standardowy proces kredytowy, przy czym decyzje o zawarciu transakcji podejmowane są wyłącznie przez szczeble decyzyjne na poziomie Centrali Banku.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje z jednostkami powiązanymi na 31 grudnia 2015 roku

PAPIERY
WARTOŚCIOWE

NALEŻNOŚCI
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH

605 703

–

–

605

1 114 848

7 724

55 861

4 843

–

–

3

–

–

–

–

UniCredit S.p.A. – jednostka
dominująca wobec Banku Pekao S.A
Jednostki Grupy UniCredit
z wyłączeniem jednostek Grupy Banku
Pekao S.A.

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
–
Pioneer Pekao Investment
–
Management S.A.
–

Razem jednostki stowarzyszone
Grupy Banku Pekao S.A.

–

–

–

8 568

–

1 729 119

7 724

Kluczowy personel kierowniczy Banku
Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.

POZOSTAŁE
NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA
Z TYTUŁU
KREDYTÓW
I DEPOZYTÓW

ZOBOWIĄZANIA
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH

POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA

aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
1 209
–
2 415
strzałek lub ikon w menu
1 507 266

653 064

powiększ / pomniejsz

Pioneer Pekao TFI S.A. (jednostka
zależna PPIM S.A.)

Razem

Nawigacja

NALEŻNOŚCI
Z TYTUŁU
KREDYTÓW
I LOKAT

25 262

966

dopasuj do rozmiaru ekranu
–

29

35 (klawisz
162H,752
–
przesuń
przytrzymaj spację)

23
zaznacz

16 323

115 116

–

21

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
16 361

303 130

–

73

–

–

22 180

–

–

55 861

21 809

1 833 785

653 064

3 454

Należności z tytułu kredytów i lokat według umownych terminów zapadalności

31.12.2015

BIEŻĄCE (*)

DO
1 MIESIĄCA

POWYŻEJ
1 MIESIĄCA
DO
3 MIESIĘCY

POWYŻEJ
3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

POWYŻEJ
1 ROKU
DO 5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

8 497

597 206

–

–

–

–

605 703

616 160

94 797

482

779

402 630

–

1 114 848

–

–

–

–

–

–

–

–

5 999

–

37

186

2 346

8 568

624 657

698 002

482

816

402 816

2 346

1 729 119

BIEŻĄCE (*)

DO
1 MIESIĄCA

POWYŻEJ
1 MIESIĄCA
DO
3 MIESIĘCY

POWYŻEJ
3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

POWYŻEJ
1 ROKU
DO 5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

1 209

–

–

–

–

–

1 209

160 673

8 458

963 829

–

374 306

–

1 507 266

16 224

92 203

194 703

–

–

–

303 130

4 474

4 007

9 841

3 808

50

–

22 180

182 580

104 668

1 168 373

3 808

374 356

–

1 833 785

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy
Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
i UniCredit S.p.A.
Razem
(*) Należności bieżące obejmują rachunki Nostro oraz rachunki zabezpieczeń pieniężnych

Zobowiązania z tytułu kredytów i depozytów według umownych terminów zapadalności

31.12.2015

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy
Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
i UniCredit S.p.A.
Razem

(*) Zobowiązania bieżące obejmują rachunki Loro oraz rachunki zabezpieczeń pieniężnych
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drukuj

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Należności z tytułu kredytów i lokat według walut
USD
Nawigacja

31.12.2015

CHF

PLN

INNE

RAZEM

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

243 767

EUR

350 936

–

11 000

–

605 703

598 100

403 900

7

67 079

45 762

1 114 848

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem

–
–
841 867

– aby przeszukiwać
–
– dokumentu–użyj klawiszy –
zawartość
– strzałek lub–ikon w menu
8 568
–
8 568
754 836
7
86 647
45 762
1 729 119

Zobowiązania z tytułu kredytów i depozytów według walut

powiększ / pomniejsz

31.12.2015

EUR

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

USD

–

dopasuj do rozmiaru ekranu

CHF

PLN

–
–
1 209
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację)

1 010 843

261

374 306

INNE

RAZEM

–
zaznacz

121 856

–

1drukuj
209
1 507 266

– wyjść z opcji
– wyświetlania– na pełnym
303 130
–
303 130
aby
ekranie użyj klawisza
ESCAPE
7 129
920
–
14 128
3
22 180
1 017 972
1 181
374 306
440 323
3
1 833 785

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem

Transakcje z jednostkami powiązanymi na 31 grudnia 2014 roku

NAZWA JEDNOSTKI

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec
Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

POZOSTAŁE
NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA
Z TYTUŁU
KREDYTÓW
I DEPOZYTÓW

ZOBOWIĄZANIA
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH

POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA

–

13

15 339

–

654

1 496 697

456 005

4 493

1 048 862

1 002 599

866

–
–

–
–

3
–

22 812
154 825

–
–

36
3

–

–

23 067

144 297

–

9

–

–

–

7 766

–

–

–

–

23 070

329 700

–

48

6 385

–

–

33 291

–

–

1 686 716

456 005

27 576

1 427 192

1 002 599

1 568

NALEŻNOŚCI
Z TYTUŁU
KREDYTÓW
I LOKAT

NALEŻNOŚCI
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH

183 634

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Pioneer Pekao TFI S.A. (jednostka zależna
PPIM S.A.)
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Razem jednostki stowarzyszone Grupy Banku
Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
i UniCredit S.p.A.
Razem

Należności z tytułu kredytów i lokat według umownych terminów zapadalności

31.12.2014

BIEŻĄCE (*)

DO
1 MIESIĄCA

POWYŻEJ
1 MIESIĄCA
DO
3 MIESIĘCY

POWYŻEJ
3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

POWYŻEJ
1 ROKU
DO 5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

4 766

178 868

–

–

–

–

183 634

621 804

117 883

43 218

351 637

362 155

–

1 496 697

–

–

–

–

–

–

–

2

5 998

–

–

48

337

6 385

626 572

302 749

43 218

351 637

362 203

337

1 686 716

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy
Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku
Pekao S.A.i UniCredit S.p.A.
Razem

(*) Należności bieżące obejmują rachunki Nostro oraz rachunki zabezpieczeń pieniężnych
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Zobowiązania z tytułu kredytów i depozytów według umownych terminów zapadalności

Nawigacja
POWYŻEJ

31.12.2014

BIEŻĄCE (*)

DO
1 MIESIĄCA

POWYŻEJ
1 MIESIĄCA
DO
3 MIESIĘCY

15 339

–

–

126 309

539 530

277

28 208

102 192

198 800

15 644

8 679

8 425

185 500

650 401

207 502

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy
Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku
Pekao S.A.i UniCredit S.p.A.
Razem

(*) Zobowiązania bieżące obejmują rachunki Loro oraz rachunki zabezpieczeń pieniężnych

3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

POWYŻEJ
1 ROKU
DO 5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

–

–

–

15 339

500

–

–

329 700

443

100

–

33 291

15 004

7 696

361 089

1 427 192

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub7 596
ikon w menu
14 061
361 089
1 048 862

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Należności z tytułu kredytów i lokat według walut
31.12.2014

EUR

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
USD

CHF

PLN

INNE

RAZEM

3 581
606 379
–
–
609 960

180 053
714 067
–
–
894 120

–
6
–
–
6

–
142 632
–
6 385
149 017

–
33 613
–
–
33 613

183 634
1 496 697
–
6 385
1 686 716

EUR

USD

CHF

PLN

INNE

RAZEM

–
347 597
–
2 894
350 491

–
140
–
845
985

–
336 914
–
–
336 914

15 339
364 211
329 700
22 843
732 093

–
–
–
6 709
6 709

15 339
1 048 862
329 700
33 291
1 427 192

Zobowiązania z tytułu kredytów i depozytów według walut
31.12.2014

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem

Przychody i koszty dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

NAZWA JEDNOSTKI

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy
Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Pioneer Pekao TFI S.A. (jednostka zależna PPIM S.A.)
Dom Inwestycyjny Xelion Sp.z o.o.
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.(*)
Razem jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
i UniCredit S.p.A.
Razem
(*) dane do dnia sprzedaży 3 125 akcji
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KOSZTY
PRZYCHODY
Z WYCENY
Z WYCENY
KOSZTY INSTRUMENTÓW INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH
POCHODNYCH
Z TYTUŁU
I INNE
I INNE
PROWIZJI

PRZYCHODY
Z TYTUŁU
ODSETEK

KOSZTY
Z TYTUŁU
ODSETEK

PRZYCHODY
Z TYTUŁU
PROWIZJI

216

-246

1 689

-3 070

811

-15 664

42 043

-4 242

9 388

-1 329

41 577

-6 896

–
–
–
–
–

-2 761
-1 973
-361
-135
-5 230

357
226 313
64
57
226 791

–
–
-117
–
-117

26
–
314
–
340

–
–
-1
-4 303
-4 304

253

-419

17

–

–

–

42 512

-10 137

237 885

-4 516

42 728

-26 864

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Przychody i koszty dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Nawigacja
NAZWA JEDNOSTKI

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec
Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Pioneer Pekao TFI S.A. (jednostka zależna PPIM S.A.)
Dom Inwestycyjny Xelion Sp.z o.o.
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Razem jednostki stowarzyszone
Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
i UniCredit S.p.A.
Razem

PRZYCHODY
Z TYTUŁU KOSZTY Z TYTUŁU
ODSETEK
ODSETEK

181

-11

48 602

-15 493

PRZYCHODY
Z TYTUŁU KOSZTY Z TYTUŁU
PROWIZJI
PROWIZJI

PRZYCHODY
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH
I INNE

KOSZTY
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH
I INNE

aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
342
-2 742
1 108 użyj klawiszy
-13 639
strzałek lub ikon w menu
7 666

-236

7 874

-26 722

–
–
–
–

-3 841
464 / pomniejsz –
–
powiększ
dopasuj27do rozmiaru ekranu
-3 221
229 919
–
–
-8
-565
70
-24
313
–
zaznacz
-148 przesuń (klawisz
162 H, przytrzymaj–spację)
–
-9drukuj
380

–

-7 775

230 615

-24

340

-9 388

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
261

-633

15

–

–

–

49 044

-23 912

238 638

-3 002

9 322

-49 749

Zobowiązania pozabilansowe finansowe i gwarancyjne na dzień 31 grudnia 2015 roku
UDZIELONE
NAZWA JEDNOSTKI

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Dom Inwestycyjny Xelion Sp.z o.o.
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Pioneer Pekao TFI S.A. (jednostka zależna PPIM S.A.)
Razem jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem

OTRZYMANE

FINANSOWE

GWARANCYJNE

GWARANCYJNE

48 223
179 072

236 659
890 343

14 588
34 490

2 000
15
52
2 067
697
230 059

–
–
–
–
–
1 127 002

–
–
–
–
–
49 078

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa nie posiadała finansowych pozycji pozabilansowych otrzymanych od podmiotów powiązanych.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Noty objaśniające
(w tys. zł)

Zobowiązania pozabilansowe według umownych terminów zapadalności

Nawigacja
POWYŻEJ

BIEŻĄCE

DO
1 MIESIĄCA

POWYŻEJ
1 MIESIĄCA
DO
3 MIESIĘCY

3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.

–

–

–

28 223

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

–

–

–

179 072

–

–

179 072

–

–

–

2 007

60

–

2 067

31.12.2015

POWYŻEJ
1 ROKU
DO 5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE FINANSOWE

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
i UniCredit S.p.A.

aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
–
20 000
48 223
strzałek lub ikon w menu

powiększ
/ pomniejsz
18
129

dopasuj do697
rozmiaru ekranu
–

30

515

5

30

515

5

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.

–

2 631

17 719

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

–

16 189

98 861

90 053

322 855

362 385

890 343

Razem

–

18 820

116 580

156 493

406 673

428 436

1 127 002

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.

–

–

–

11 300

3 288

–

14 588

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

–

–

553

30 406

3 531

–

34 490

Razem

–

–

553

41 706

6 819

–

49 078

Razem
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE GWARANCYJNE

209 320

189

20 000

66 440

83 818

66 051

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

230 059

zaznacz

236 659

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE GWARANCYJNE

Zobowiązania pozabilansowe wg walut
31.12.2015

EUR

USD

CHF

PLN

INNE

RAZEM

28 223
77 772
–
–
105 995

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

20 000
101 300
2 067
697
124 064

–
–
–
–
–

48 223
179 072
2 067
697
230 059

10 497
60 778
71 275

–
–
–

–
–
–

226 162
829 565
1 055 727

–
–
–

236 659
890 343
1 127 002

3 288
8 147
11 435

–
–
–

–
–
–

11 300
26 343
37 643

–
–
–

14 588
34 490
49 078

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE FINANSOWE

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE GWARANCYJNE

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Razem
ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE GWARANCYJNE

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Razem

270 Raport Roczny 2015 · Bank Pekao S.A.

drukuj

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Zobowiązania pozabilansowe finansowe i gwarancyjne na dzień 31 grudnia 2014 roku
UDZIELONE
Nawigacja
NAZWA JEDNOSTKI

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Dom Inwestycyjny Xelion Sp.z o.o.
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Pioneer Pekao TFI S.A. (jednostka zależna PPIM S.A.)
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Razem jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem

OTRZYMANE

FINANSOWE

GWARANCYJNE

FINANSOWE

GWARANCYJNE

39 009
96 655

270 784
557 728

–
9 885

25 121
51 596

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon
10 030
– w menu
–
–
15
–
–
–
54
–
–
–
–
500
–
–
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
10 099
500
–
–
874
–
–
–
przesuń (klawisz H,829
przytrzymaj
spację) 9 885zaznacz
146 637
012
76drukuj
717

Zobowiązania pozabilansowe wg umownych terminów zapadalności aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

BIEŻĄCE

DO
1 MIESIĄCA

POWYŻEJ
1 MIESIĄCA
DO
3 MIESIĘCY

POWYŻEJ
3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

POWYŻEJ
1 ROKU
DO 5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.

–

–

–

39 009

–

–

39 009

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

–

–

–

96 464

191

–

96 655

–

–

–

10 015

84

–

10 099

20

516

5

50

273

10

874

20

516

5

145 538

548

10

146 637

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.

–

–

700

84 875

42 909

142 300

270 784

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

–

1 214

1 228

44 810

307 825

202 651

557 728

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Razem

–
–

–
1 214

–
1 928

500
130 185

–
350 734

–
344 951

500
829 012

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

9 885

–

–

–

–

–

9 885

Razem

9 885

–

–

–

–

–

9 885

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku
Pekao S.A.

–

1 211

725

14 994

6 699

1 492

25 121

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

–

–

550

32 986

15 912

2 148

51 596

Razem

–

1 211

1 275

47 980

22 611

3 640

76 717

31.12.2014
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE FINANSOWE

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
i UniCredit S.p.A.
Razem
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE GWARANCYJNE

ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE FINANSOWE

ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE GWARANCYJNE
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

Zobowiązania pozabilansowe wg walut
31.12.2014

EUR

USD
CHF
Nawigacja

PLN

INNE

RAZEM

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE FINANSOWE

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem

39 009
35 164
–
–
74 173

–
–
–
–
–

–
–
–
39 009
–
61 491
–
96 655
aby
użyj klawiszy
– przeszukiwać
10 099 zawartość –dokumentu
10 099
strzałek
lub ikon
–
874 w menu
–
874
–
72 464
–
146 637

9 607
46 734
–
56 341

–
–
261 177
powiększ / pomniejsz
–
–
510 994
–
–
500
przesuń
(klawisz
–
– H, przytrzymaj
772 671 spację)

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE GWARANCYJNE

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Razem

–
–
–
–

270 784
557 728
500
zaznacz
829 012

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE FINANSOWE

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Razem

–
–

–
–

–
–

9 885
9 885

–
–

9 885
9 885

–
–
–

–
–
–

6 991
33 260
40 251

–
–
–

25 121
51 596
76 717

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE GWARANCYJNE

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
Razem

18 130
18 336
36 466

Koszty wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze na rzecz Zarządu Banku wyniosły za 2015 rok 17 144 tys. zł, wobec 15 652 tys. zł za 2014 rok.
Na krótkoterminowe świadczenia pracownicze składały się: wynagrodzenie zasadnicze, premie oraz inne świadczenia, których rozliczenie nastąpi
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Świadczenia długoterminowe na rzecz Zarządu Banku za 2015 rok wyniosły 2 453 tys. zł w porównaniu do 2 171 tys. zł za 2014 rok i obejmowały
rezerwy na odroczone wypłaty premii.
Z tytułu płatności na bazie akcji na rzecz Zarządu Banku ujęto w kosztach za 2015 rok kwotę 3 473 tys. zł, w porównaniu do 7 294 tys. zł za 2014 rok.
Wartość płatności na bazie akcji stanowi część kosztów wynagrodzeń, ujętych zgodnie z MSSF 2 w okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat
Banku, stanowiących rozliczenie w czasie wartości godziwej akcji fantomowych, przyznanych członkom Zarządu Banku.
Koszty wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku, stanowiące świadczenia krótkoterminowe, wyniosły za 2015 rok 978 tys. zł, wobec 925 tys. zł za 2014 rok.
Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
roku nie otrzymywali wynagrodzeń – w jakiejkolwiek formie, ani nie mieli żadnych należności z tego tytułu od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.

Koszty wynagrodzeń Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek zależnych
Koszty wynagrodzeń Członków Zarządów spółek zależnych Grupy, stanowiące świadczenia krótkoterminowe, wyniosły za 2015 rok 14 427 tys. zł, wobec
13 351 tys. zł za 2014 rok.
Koszty wynagrodzeń Członków Rad Nadzorczych spółek zależnych Grupy, stanowiące świadczenia krótkoterminowe, wyniosły za 2015 rok 183 tys. zł,
wobec 38 tys. zł za 2014 rok.
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(w tys. zł)

54. Transakcje repo oraz reverse repo
Nawigacja

Grupa pozyskuje fundusze poprzez sprzedaż instrumentów finansowych z przyrzeczeniem ich odkupu w przyszłości (transakcje repo oraz sell-buy back)
po tej samej cenie powiększonej o z góry ustaloną kwotę odsetek.
Przedmiotem transakcji repo i sell-buy back mogą być papiery wartościowe stanowiące portfel bilansowy Grupy lub papiery wartościowe zakupione
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
w ramach transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży (transakcje reverse repo, buy-sell back).
strzałek lub ikon w menu
Papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji repo oraz sell-buy back stanowiące portfel bilansowy Grupy, nie są usuwane z bilansu, gdyż Grupa
zachowuje znacząco wszystkie korzyści i ryzyka wynikające z tych aktywów.
31.12.2015
WARTOŚĆ GODZIWA
AKTYWÓW

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 1 roku
Razem aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe zakupione w ramach transakcji
reverse-repo oraz buy-sell back
do 1 miesiąca
Razem aktywa finansowe zakupione w ramach
transakcji reverse-repo oraz buy-sell back

2 359 798
1 032 882
1 503
3 394 183

Razem

powiększ / pomniejsz

WARTOŚĆ BILANSOWA
przesuń (klawisz
ODPOWIADAJĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ

dopasuj do rozmiaru ekranu

31.12.2014

H, przytrzymaj
WARTOŚĆspację)
GODZIWA

WARTOŚĆ BILANSOWA

drukuj
zaznacz
ODPOWIADAJĄCYCH

AKTYWÓW

ZOBOWIĄZAŃ

aby wyjść z2 opcji
wyświetlania na pełnym
ekranie użyj klawisza2ESCAPE
357 096
2 585 701
585 918
1 029 821
1 504
3 388 421

141 383
–
2 727 084

141 419
–
2 727 337

2 050 199

2 044 228

2 380 498

2 378 310

2 050 199

2 044 228

2 380 498

2 378 310

5 444 382

5 432 649

5 107 582

5 105 647

Grupa nabywa także instrumenty finansowe z przyrzeczeniem ich odsprzedaży w przyszłości (transakcje reverse-repo oraz buy-sell back) po tej samej
cenie powiększonej o z góry ustaloną kwotę odsetek.
Papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji reverse-repo oraz buy-sell back nie są ujmowane w bilansie, gdyż Grupa nie przyjmuje znacząco
wszystkich korzyści i ryzyk wynikających z tych aktywów.
31.12.2015

31.12.2014

WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW

WARTOŚĆ GODZIWA
AKTYWÓW BĘDĄCYCH
ZABEZPIECZENIEM

WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW

WARTOŚĆ GODZIWA
AKTYWÓW BĘDĄCYCH
ZABEZPIECZENIEM

1 757 063
1 757 063

1 757 459
1 757 459

1 930 808
1 930 808

1 930 148
1 930 148

4 755 472
–
4 755 472
6 512 535

4 762 663
–
4 762 663
6 520 122

5 684 231
104 833
5 789 064
7 719 872

5 681 251
104 701
5 785 952
7 716 100

Należności od banków
do 1 miesiąca
Razem należności od banków
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom
Razem

Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji reverse repo oraz buy-sell back stanowią zabezpieczenie przyjęte przez Grupę, które Grupa ma prawo
sprzedać lub zastawić.

Wartość godziwa aktywów będących zabezpieczeniem, w tym:
sprzedanych (tzw. „krótka sprzedaż”)
sprzedanych z przyrzeczeniem odkupu

31.12.2015

31.12.2014

6 520 122
611 442
2 050 199

7 716 100
591 311
2 380 498
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Noty objaśniające
(w tys. zł)

55. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”)
Nawigacja

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku, z późniejszymi zmianami, wprowadziła wymóg tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Bank Pekao S.A. oraz wszystkie spółki
z Grupy zatrudniające co najmniej 20 pracowników utworzyły ZFŚS oraz dokonują corocznych odpisów na rzecz ZFŚS zgodnie z przepisami określonymi
w Ustawie i Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Podstawowym celem Funduszu jest finansowanie przez pracodawcę pomocy socjalnej na rzecz
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
pracowników, byłych pracowników (rencistów / emerytów) oraz uprawnionych członków ich rodzin.
strzałek lub ikon w menu
Stan Funduszu stanowią zakumulowane odpisy dokonane przez spółkę na rzecz ZFŚS, zwiększone o odsetki od środków funduszu i wpływy z oprocentowanych pożyczek oraz pomniejszone o bezzwrotne wydatki z ZFŚS.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
W skonsolidowanym bilansie Grupa dokonała kompensaty aktywów i zobowiązań Funduszu, ze względu na fakt, że aktywa ZFŚS nie stanowią aktywów
Grupy. W związku z tym saldo z tytułu ZFŚS w skonsolidowanym bilansie Grupy na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku
wyniosło zero.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
W poniższym zestawieniu przedstawiono rodzaje oraz wartość księgową aktywów, stanu Funduszu i kosztów związanych z ZFŚS:
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
31.12.2015

31.12.2014

Zadłużenie z tytułu udzielonych pożyczek
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS
Aktywa ZFŚS
Stan ZFŚS

44 030
8 576
52 606
52 606

47 099
4 045
51 144
51 144

2015

2014

Odpisy dokonane na rzecz ZFŚS

25 888

25 910

56. Zdarzenia po dacie bilansu
Podatek od niektórych instytucji finansowych
Po dniu bilansowym została ogłoszona Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 68).
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych. W przypadku Banku podstawą opodatkowania będzie nadwyżka
sumy wartości aktywów ponad kwotę 4 mld złotych. Ustawa przewiduje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, w przypadku Banku, m. in.
o wartość funduszy własnych oraz o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych ustalonych na ostatni dzień miesiąca. Podatek
wyniesie 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.
Kwota podatku, jaka faktycznie będzie płacona, będzie zależeć od podstawy opodatkowania, która będzie ustalana w przyszłości na koniec każdego
miesiąca. Bank szacuje, iż miesięczne obciążenie podatkiem może wynieść od 40 do 50 mln złotych. Obciążenie nie będzie stanowiło kosztu uzyskania
przychodu na potrzeby podatku od osób prawnych. Pierwszym okresem rozliczeniowym, za który Bank dokona obliczenia i wpłaty podatku będzie luty
2016 roku.
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Nawigacja

08.02.2016

Luigi Lovaglio

Data

imię/nazwisko

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Prezes Zarządu Banku, CEO strzałek lub ikon w menu
stanowisko/funkcja
Podpis
powiększ / pomniejsz

08.02.2016

Diego Biondo

Data

imię/nazwisko

Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj
Podpis

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
08.02.2016

Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

08.02.2016

Adam Niewiński

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

08.02.2016

Grzegorz Piwowar

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

08.02.2016

Stefano Santini

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

08.02.2016

Marian Ważyński

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2015 275

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

Słowniczek
Nawigacja

MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS – International Financial Reporting Standards) to standardy, interpretacje i ich
struktura przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości RMSR (IASB – International Accounting Standards Board).
MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (IAS – International Accounting Standards) – starsza nazwa standardów stanowiących część obecaby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
nych MSSF.
strzałek lub ikon w menu
KIMSF – Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee)
komitet działający w ramach Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości publikujący interpretacje MSSF.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
CIRS – ang. Currency Interest Rate Swap – swap walutowo-procentowy jest to transakcja wymiany kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych
walutach pomiędzy dwoma partnerami.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
IRS – ang. Interest Rate Swap – umowa pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach
czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
FRA – ang. Forward Rate Agrement – umowa, w ramach której dwaj kontrahenci ustalają wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała
w przyszłości dla określonej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry ustalonego okresu.
CAP – opcja cap na stopy procentowe to umowa finansowa, która ogranicza ryzyko, jakie ponosi pożyczający przy zmiennej stopie procentowej, narażający się na możliwość poniesienia strat w wyniku wzrostu stopy procentowej. Opcja cap to seria opcji call na stopy procentowe, w której wystawca gwarantuje nabywcy, że zrekompensuje mu dodatkowe koszty odsetkowe, które musi on płacić od swojego kredytu, jeśli oprocentowanie kredytu wzrośnie
powyżej uzgodnionej stopy procentowej.
FLOOR – opcja floor na stopy procentowe, która ogranicza ryzyko poniesienia strat w wyniku spadku stopy procentowej przez kredytodawcę udzielającego kredytu przy zmiennej stopie oprocentowania. Opcja floor to seria opcji put na stopy procentowe, wystawca gwarantuje odsetki, które musi on
zapłacić od kredytu, jeśli oprocentowanie od kredytu spadnie poniżej uzgodnionej stopy procentowej.
IBNR – ang. Incurred But Not Reported – rezerwa na poniesione lecz nieudokumentowane straty kredytowe.
PD – ang. Probability Default – parametr wykorzystywany przy Metodzie Wewnętrznych Ratingów oznaczający prawdopodobieństwo nie wywiązania się
dłużnika ze spłaty swojego zobowiązania. PD mówi o tym, z jakim prawdopodobieństwem w horyzoncie jednego roku nastąpi strata kredytowa z nim
związana.
LGD – ang. Loss Given Default – część ekspozycji kredytowej banku, która w przypadku zaistnienia zdarzenia niewypłacalności kredytobiorcy (default)
zostanie utracona.
EAD – ang. Exposure At Default – wartość ekspozycji kredytowej w momencie niewykonania zobowiązania (default).
EL – ang. Expected Loss – oczekiwana strata na portfelu kredytowym.
CCF – ang. Credit Conversion Factor – współczynnik konwersji kredytowej.
A-IRB – ang. Advanced Internal Ratings-Based Approach – zaawansowana metoda wewnętrznych ratingów, gdzie wszystkie parametry ryzyka (PD, LGD,
EAD) są szacowane przez bank, za pomocą własnego modelu ilościowego, w celu wyznaczenia wielkości aktywów ważonych ryzykiem.
VaR – ang. Value at Risk – wartość zagrożona, miara o jaką wartość rynkowa aktywu lub portfela aktywów może się zmniejszyć przy określonych założeniach, w ustalonym czasie i z zadanym prawdopodobieństwem.
EaR – ang. Earnings at Risk – maksymalny spadek dochodów, względny do określonego celu, który może zaistnieć z powodu wpływu ryzyka rynkowego
na określony zbiór czynników ryzyka dla danego przedziału czasu i poziomu ufności.
ICAAP – ang. Internal Capital Adeqacy Assessment Process – proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego.
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Chłopaki,
gdzie ta scena?

Porozmawiajmy o zabezpieczeniu i finansowaniu
transakcji handlowych.
Duża korporacja zaplanowała organizację plenerowej gali
jubileuszowej. Do wydarzenia jednak nie doszło. Dostawca sprzętu
scenicznego nie dostarczył towaru. Czasami sytuacja skłania nas
do podjęcia współpracy z firmą, której nie znamy i narażamy się na
niepotrzebne ryzyko.
Korzystając z profesjonalnych rozwiązań dla Klientów Korporacyjnych
w zakresie zabezpieczania transakcji handlowych, takich jak
gwarancje i akredytywy, można lepiej zweryfikować wiarygodność
kontrahenta i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy.
W przypadku niewywiązania się przez dostawcę z warunków
umowy, np. niedotrzymania terminu czy niedostarczenia towaru,
nasz Klient nie straciłby zaliczki i mógłby otrzymać rekompensatę
w postaci wypłaty z gwarancji bankowej. Stosowanie produktów

finansowania handlu daje większą pewność powodzenia
przedsięwzięcia.
Bank Pekao S.A. jest częścią Grupy UniCredit obecnej na wielu, nie
tylko europejskich, rynkach. Doświadczenie i zasięg geograficzny
naszej sieci sprawiają, że jesteśmy sprawdzonym partnerem firm
działających w różnych częściach świata, niezależnie od stopnia
złożoności ich biznesu. Kompleksowo obsługujemy zarówno
przedsiębiorstwa debiutujące poza granicami macierzystego kraju,
jak i największe międzynarodowe grupy kapitałowe czy holdingi.
Oferowane przez Bank Pekao S.A. rozwiązania usprawniają
realizowane transakcje handlowe, pomagając Klientom uniknąć
przykrych niespodzianek.
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Najważniejsze informacje
UniCredit jest wiodącym europejskim bankiem komercyjnym, prowadzącym działalność w 17 krajach.
W ramach sieci liczącej ponad 7 900 oddziałów zatrudnia ponad 144 000 pracowników. W skali
globalnej Grupa jest obecna na około 50 rynkach.
Grupa UniCredit to instytucja finansowa głęboko zakorzeniona Nawigacja
na kontynencie europejskim, prowadząca
szeroko zakrojoną działalność na rynkach międzynarodowych i posiadająca znaczącą bazę klientów.
Strategiczna pozycja Grupy w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej przekłada się na jedne
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
z najwyższych udziałów w rynkach lokalnych.
strzałek lub ikon w menu

Ponad

144 000

PRACOWNIKÓW

1

Najważniejsze
wskaźniki
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
finansowe (mln EUR)
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Dochody
z działalności
operacyjnej

drukuj

22 405

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Zysk netto

1 694
Kapitał własny

Ponad

50 087

7 900

Suma bilansowa

860 433

ODDZIAŁÓW2

Współczynnik kapitału podstawowego*

10,73%

Struktura przychodów** (%)
36
2
4
7
7
12
16
16

Struktura geograficzna
przychodów** (%)

Bankowość komercyjna – Włochy
Pion Europy
Środkowo-Wschodniej
Pion Bankowości Korporacyjnej
i Inwestycyjnej
Bankowość komercyjna – Niemcy
Polska

49
7

Niemcy

16

Europa
ŚrodkowoWschodnia
(CEE)

19

Austria

9

Bankowość komercyjna – Austria
Asset Management
Asset Gathering

1. Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Metodologia FTE (ang. Full Time Equivalent): uwzględniająca liczbę pracowników oszacowaną na podstawie tzw. wskaźnika obecności.
Dane obejmują wszystkich pracowników Grupy Yapi Kredi (Turcja).
2. Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Dane obejmują wszystkie oddziały Grupy Yapi Kredi (Turcja).
* CET (współczynnik kapitału podstawowego), przejściowy wskaźnik proforma, dotyczący wypłaty dywidendy za 2015 rok, w formie akcji Spółki albo w gotówce, w zależności od wyboru
akcjonariusza (scrip dividend) o wartości 12 eurocentów na akcję, zakładając przyjęcie relacji akcje/gotówka na poziomie 75%-25%.
** Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
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Kraje, w których Grupa UniCredit prowadzi działalność
Austria
Azerbejdżan
Bośnia
i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Niemcy
Polska
Rumunia
Rosja
Serbia
Słowacja
Słowenia
Turcja
Ukraina
Węgry
Włochy

Nawigacja
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
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Udział w rynku3 (%)
Austria
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Niemcy
Węgry
Włochy

dopasuj do rozmiaru ekranu

Udział w rynku3 (%)
14,8
22,9
20,3
27,6

8,2
2,5
8,5
12,5

Polska
Rumunia
Rosja
Serbia
Słowacja
Słowenia
Turcja
Ukraina

11,4
8,8
1,8
10,5
8,4
7,9
10,2
5,5

3. Udziały w rynkach oszacowano na podstawie łącznej wartości kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Źródło: dane spółki, krajowe banki centralne.
Definicja łącznej wartości kredytów i pożyczek obejmuje kredyty i pożyczki na rzecz przedsiębiorstw, klientów indywidualnych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, instytucji
non-profit działających na rzecz klientów indywidualnych, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, innych pośredników finansowych, samorządów lokalnych, organów administracji
centralnej. Z wyłączeniem organów administracji centralnej w przypadku Polski i Rumunii.
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Plan Strategiczny Grupy
Celem Grupy UniCredit jest potwierdzenie pozycji wiarygodnego i rzetelnego europejskiego banku
komercyjnego, prowadzącego zdywersyfikowaną działalność w 17 krajach i w ramach międzynarodowej
sieci obejmującej 50 rynków.
Ze względu na pełne wyzwań i podlegające dynamicznym zmianom
otoczenie gospodarcze, Grupa
Nawigacja
UniCredit postanowiła przyspieszyć swoją transformację przyjmując strategię, której celem jest osiągnięcie wzrostu i rozwój dzięki zwiększeniu efektywności i uproszczeniu działalności. To kierunek przedstawiony w Planie Strategicznym zatwierdzonym przez Zarząd Grupy UniCredit 11 listopada 2015 roku.

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
strzałek lub ikon w menu

UniCredit ma być przede wszystkim bankiem skutecznym, zintegrowanym i działającym w prosty sposób.
Grupa koncentruje się na ograniczaniu kosztów i modernizacji struktury organizacyjnej. Takie działania
pozwolą na bardziej elastyczne reagowanie i efektywniejszą alokację zasobów
w ramach aktywności
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
prowadzonych w całej Europie.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Grupa UniCredit będzie ponadto inwestować w rozwój tradycyjnej przedsiębiorczości, udzielając
kredytów wspierających gospodarkę, a także działając w obszarach o znacznym potencjale rozwojowym,
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
takich jak bankowość korporacyjna i inwestycyjna, zarządzanieaby
aktywami,
pozyskiwanie aktywów
(asset gathering), czy też region Europy Środkowo-Wschodniej.
Rezultatem tych działań będzie stworzenie solidnego i rentownego banku będącego w stanie generować
stabilną wartość, regularnie osiągać dobre wyniki finansowe i przekształcać wyzwania w szanse rozwoju.

Przyspieszenie realizacji Planu Strategicznego
Wiodący europejski bank korporacyjny i detaliczny
Efektywny, skuteczny i innowacyjny
Działający w bardziej zintegrowany i uproszczony sposób
Inwestujący w cyfryzację i biznes niewymagający wysokich nakładów
kapitałowych, o dużym potencjale rozwojowym
Trwała rentowność i organiczna zdolność generowania kapitału

CEL NA 2018 ROK
WSKAŹNIK
RoTE 11%
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WSPÓŁCZYNNIK CET 12,6%
PRZED WYPŁATĄ
DYWIDENDY

POTENCJALNY WZROST

DZIĘKI REZYGNACJI Z WYBRANYCH
/ NISKODOCHODOWYCH DZIAŁAŃ
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Strategia cyfryzacji
Cyfryzacja jest nieodzowna w celu skutecznego uwzględniania zachodzących zmian i zapewnienia
trwałego wzrostu.
Grupa UniCredit zdecydowała się na znaczne inwestycje, co pozwoli zdystansować konkurencję
w nowym, cyfrowym środowisku.
Nawigacja
Pierwszym zadaniem będzie przyspieszenie procesu cyfrowej transformacji Grupy. Umożliwi to
przyspieszenie realizacji naszych usług, i podniesie ich jakość, a tym samym zwiększy satysfakcję naszych
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
klientów. Zrealizujemy ten proces w pełni angażując się w zapewnienie
użytkownikom doskonałego
strzałek lub ikon w menu
i interaktywnego systemu, dzięki zwiększonej dostępności oferowanych usług i natychmiastowej
informacji zwrotnej od naszych klientów. Krótko mówiąc, oferując kompleksową, dostępną za
pośrednictwem wielu kanałów obsługę klienta.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Po drugie, opracujemy przyszły cyfrowy model biznesowy oparty na nowej infrastrukturze
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
informatycznej. Będzie on spełniał podstawowe potrzeby klientów, a równocześnie umożliwi nam
redukcję kosztów obsługi klienta Kluczem do sukcesu tego przedsięwzięcia będzie nasz innowacyjny
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
projekt – „buddybank”. „Buddybank” zdecydowanie różni
się od tradycyjnej bankowości; nie wymaga
wysokich nakładów kapitałowych i jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem urządzeń mobilnych –
oferuje całodobową obsługę klienta.

Wpływ strategii cyfryzacji na przyspieszenie transformacji
bankowości detalicznej
Zakładany poziom inwestycji – 1,2 mld EUR (2016-2018)

PRZYSPIESZENIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI
AKTUALIZACJA MODELU
OBSŁUGI

Dalsza migracja transakcji do kanałów zdalnych.
Optymalizacja systemu dzięki nowym i elastycznym formatom.

UPROSZCZENIE
I CYFRYZACJA PROCESÓW

Cyfryzacja i uproszczenie procesów back-end.
Pełna cyfryzacja procesu zarządzania dokumentacją.
Program Credit Revolution wspomagający podejmowanie
automatycznych decyzji kredytowych w czasie rzeczywistym.

WZROST SPRZEDAŻY

W całym zakresie.

OPRACOWANIE PRZYSZŁEGO CYFROWEGO MODELU BIZNESOWEGO
NOWY, CYFROWY PODSTAWOWY
SYSTEM BANKOWY

Nowa, tańsza infrastruktura informatyczna, umożliwiająca obsługę
podstawowych transakcji zakupowych klientów i redukcję kosztów
obsługi klienta.
Pierwszy bank molekularny, oferujący całkowicie mobilny system obsługi
klienta z dostępnym całodobowo dedykowanym doradcą „concierge”.
Platforma typu „plug-and-play” ułatwiająca wejście na nowe rynki.
W trakcie wdrażania, uruchomienie – na początku 2017 roku.
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Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
Skrytka pocztowa 1008
Tel. (48 22) 656 00 00
Faks (48 22) 656 00 04
SWIFT: PKOPPLPW
Infolinia: 0 801 365 365
www.pekao.com.pl
e-mail: info@pekao.com.pl
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Kreacja i separatory: M&C Saatchi
Projekt, opracowanie i układ graficzny: UniCredit S.p.A.
Opracowanie i realizacja: No Hau Studio, Kraków
Autorzy zdjęć: Artur Oleszczuk, Tomasz Puchalski.
Separatory: Pełne informacje dotyczące produktów i usług Banku, w tym Taryfa Prowizji i Opłat,
znajdują się na stronie www.pekao.com.pl oraz w placówkach Banku Pekao S.A.

Wyprodukowano z papieru bezdrzewnego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 94/62/EC (z włókien pochodzących z lasów, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna).
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