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

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.

Zaufanie
fundamentem
sukcesu.

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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To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
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zaznacz
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aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Chcemy udowadniać, że warto nam zaufać, ponieważ
wierzymy, że zaufanie jest
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ZAMKNIJ

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

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Spis treści
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,
dane i wskaźniki finansowe
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleWybrane
się zmieniają.
Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne
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Pekao S.A.
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Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
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A nas inspiruje pomaganie.
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Wybrane dane i wskaźniki finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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.
2016

2015

2014
Nawigacja

2013

2012

2011

(mln zł)
Codzienne potrzeby klientów są dla7nas
tak samo
ważne jak 7oferowanie
najnowocześniejszych
Dochody z działalności operacyjnej
347
7 059
346
7 494
7 790
7 567
produktów dla finansowania złożonych
projektów.
Zapewniamy
pełną gamę
Koszty z działalności operacyjnej
(3 212)
(3 220)
(3 286)
(3 331)
(3 445)usług (3 497)
by polepszać
przedsiębiorstw,
by 4 070
Zysk operacyjny brutto dopasowanych do potrzeb rodzin,
4 135
3 839ich standardy
4 060 życia4i 162
4 345
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Zysk brutto
2
897
2
831
3
360
3
433
3
619
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 3 519
strzałek lub ikon w menu
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku
2 279
2 293
2 715
2 767
2 906
2 842
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WYBRANE POZYCJE
(mln zł)
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Dochody z działalności operacyjnej
7 347
7 059
7 346
7 565
7 953
7 808
Koszty z działalności operacyjnej
(3 212)
(3 220)
(3 286) powiększ(3/376)
pomniejsz (3 529) dopasuj (3do583)
rozmiaru ekranu
ludzi do 4działania.
Zysk operacyjny brutto Chęć budowania lepszej przyszłości
4 135 inspiruje
3 839
060
4 189
4 424
4 225
A nas inspiruje pomaganie.
Zysk brutto
2 897
2 831
3 360
3 454
3 664
3 593
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku
2 279
2 293
2 715
2 785
2 943
2 899
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYBRANE POZYCJE (*)

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Zwrot na średnim kapitale (ROE)
Zwrot z aktywów (ROA)
Marża odsetkowa
Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej
Koszty / dochody

9,8%
1,4%
2,8%
39,6%
43,7%

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

174 215
122 663
136 380

9,7% aby wyjść
11,5%
12,0% na pełnym
13,3%
14,2% ESCAPE
z opcji wyświetlania
ekranie użyj klawisza
1,4%
1,8%
1,9%
2,0%
2,2%
2,8%
3,1%
3,4%
3,7%
3,7%
40,0%
38,3%
39,6%
37,3%
40,6%
45,6%
44,7%
44,6%
44,4%
45,9%
(mln zł)
168 786
167 625
158 522
150 755
146 590
117 299
109 189
101 356
94 864
93 895
124 399
120 630
116 129
102 898
103 822

1 523

2 903

3 857

3 064

4 759

3 044

22 912

23 424

24 046

23 514

23 264

21 357

70,4%
20,6%
79,2%
88,9%
13,2%
17,6%

69,5%
13,2%
75,4%
92,1%
13,9%
17,7%

65,1%
15,0%
74,3%
87,7%
14,3%
17,3%

63,9%
22,2%
75,2%
85,0%
14,8%
18,3%

62,9%
19,5%
71,4%
88,1%
15,4%
18,1%

64,1%
20,4%
72,9%
87,9%
14,6%
17,0%

17 757
928
1 761

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

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 lata 2014 – 2016 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.
(**)
Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
(***)
Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
(****) Depozyty obejmują zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.
(*****) Łączny współczynnik kapitałowy za lata 2012-2016 został wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku. Łączne współczynniki kapitałowe (poprzednio współczynniki wypłacalności) za 2011 r.
zostały obliczone zgodnie z metodologią obowiązującą przed 1 stycznia 2014 r.
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 2011-2012 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 2012-2016 zostały zaprezentowane zgodnie z nowymi zasadami. Dane za wcześniejsze okresy pozostają bez zmian.
Od 2014 r. wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. zawierają dane Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach w następstwie przejęcia, na
podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2014 r.
Dane z rachunku zysków i strat przedstawione w powyższej tabeli oraz w pozostałych notach do Sprawozdania z działalności zostały przedstawione zgodnie z wersją prezentacyjną rachunku zysków i strat, która różni się
od wersji pełnej prezentowanej w Sprawozdaniu finansowym Grupy. Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku zysków i strat do wersji pełnej znajduje się w pkt 7.4.4 Sprawozdania z działalności Grupy.
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Pekao S.A.
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
Rada Nadzorcza Banku
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
Jerzy Woźnicki
Przewodniczący
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.
Gianni Papa

Wiceprzewodniczący

powiększ / pomniejsz

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

dopasuj do rozmiaru ekranu

Wiceprzewodniczący

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Fossati
Sekretarz
abyMassimiliano
wyjść z opcji
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

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
Bank po raz kolejny osiągnął doskonałe wyniki
Szanowni
Państwo,
Codzienne
potrzeby
klientów
są
dla
nas
tak
samo
ważne
jak oferowanie najnowocześniejszych
oraz potwierdził swoją mocną pozycję rynkową
produktów
dla działalności,
finansowaniaprzy
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
w strategicznych
obszarach
Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Banku
dopasowanych
do
potrzeb
rodzin,
by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
zachowaniu najwyższych standardów w zakresie
przeszukiwać zawartość
dokumentu
w 2016 roku zgodnieaby
z wymogami
prawa oraz
zasa-użyj klawiszy
mogły sięoraz
rozwijać.
W ten
sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
zarządzania ryzykiem
wysokiej
efektywności
strzałekokreślonymi
lub ikon w menum.in. przez
dami ładu korporacyjnego
kosztowej. Tradycyjnie zachowaliśmy bardzo
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016”,
To kapitałową
jest nasze kompleksowe
podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
mocną pozycję
i płynnościową.
uznając sytuację ekonomiczno-finansową Banku jako
Dbałość o umacnianie fundamentów
powiększ
/ pomniejsz
dopasuj
bardzo dobrą, pomimo
wzrostu
niepewności
orazdo rozmiaru ekranu
Chęć
budowania lepszej
przyszłości inspiruje ludzi do działania.
bezpieczeństwa
i doskonalenie
systemowego
rosnącej presji regulacyjnej na wyniki banków.
A nas inspiruje
pomaganie.
zarządzania ryzykiem,
to strategiczny
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
priorytet owocujący między innymi
Bank po raz kolejny osiągnął doskonałe wyniki oraz
rosnącym zaufaniem Interesariuszy do Banku.
potwierdził swoją mocną pozycję rynkową w stra-



aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Jerzy Woźnicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

tegicznych obszarach działalności, przy zachowaniu
najwyższych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wysokiej efektywności kosztowej. Rozwój
Banku, zgodnie z przyjętą strategią, był prowadzony
w sposób zrównoważony przy dużej dbałości o wysoką jakość prezentowanej oferty, czemu towarzyszyło
pielęgnowanie norm społecznej odpowiedzialności
w biznesie. Tradycyjnie zachowaliśmy bardzo mocną
pozycję kapitałową i płynnościową. Dbałość o umacnianie fundamentów bezpieczeństwa i doskonalenie
systemowego zarządzania ryzykiem, to strategiczny
priorytet owocujący między innymi rosnącym zaufaniem Interesariuszy do Banku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wyniki osiągnięte przez Bank i Grupę Kapitałową Pekao S.A. w 2016
roku, które pozwoliły na osiągnięcie zwrotu z kapitału na poziomie 9,8% przy jednoczesnym utrzymaniu
bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności
Core Tier 1 wynoszącego 17,6%. Skonsolidowany
zysk netto znowu przekroczył 2,2 miliarda złotych,
pomimo utrzymania stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie oraz negatywnego wpływu
presji regulacyjnej na wyniki Banku.
Bank kontynuował wzrost skali działalności,
zwiększając akcję kredytową oraz umacniając
swoją pozycję rynkową w kluczowych obszarach.
Wolumen kluczowych kredytów detalicznych
zwiększyliśmy o 10%, przy wzroście depozytów
detalicznych o 10,7%. Bank systematycznie dąży
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do zwiększenia bazy obsługiwanych klientów,
zwiększając ich liczbę o kolejne 140 tysięcy.

Siłę kapitałową i finansową Banku, wysoką jakość
zarządzania, jego wysoką odporność na zewnętrzne szoki i wysoką płynność potwierdzają wysokie
Było to możliwe dzięki intensyfikacji działań
oceny wiarygodności finansowej Banku przyznane
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
komercyjnych oraz konsekwentnemu wdrażaniu
przez wiodące agencje ratingowe: Fitch Ratings,
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
nowoczesnych rozwiązań, takich jak bankowość na
S&P Global i Moody’s Investors Service.
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
tablety czy system płatności mobilnych PeoPay.
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
W dniu 8 grudnia 2016 r. Powszechny Zakład
Nawigacja
Jako jedna z największych instytucji finansowych
Ubezpieczeń S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
w regionie Europy Środkowej, nie ograniczamy się
podpisały umowę zakupu od UniCredit S.p. A.
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
wyłącznie do skutecznego rozwoju biznesu, ale
znacznego pakietu 32,8% akcji Banku Pekao S.A.
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby iż
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
dbamy również o trwałe więzi ze społeczeństwem,
Przewiduje się,
transakcja
ta zostanie
sfinalizowamogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub
ikon
menu
między innymi dzięki promocji kultury i sztuki oraz
nia w trakcie 2017 roku. Umowa ta zamyka istotny
realizacji projektów prospołecznych, takich jak
rozdział w historii Banku, w którym Bank rozwijał się
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
wieloletni udział w charytatywnych działaniach
w ramach grupy UniCredit, korzystając ze wsparcia
powiększ
/ pomniejsz
dopasuj
rozmiaru ekranu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
w zakresie
know-how
oraz korzyści
jakiedodawała
staChęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
bilność akcjonariatu i kadry zarządzającej Bankiem.
A nas inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Intensyfikacji aktywności biznesowej Banku towarzyszy ścisła kontrola kosztów oraz solidna jakość
Rada Nadzorcza jest przekonana, że Bank Pekao S.A.
portfela kredytowego. Permanentna optymalizacja
pozostanie
się instytucją
aby wyjść z opcjiwyróżniającą
wyświetlania na pełnym
ekranie użyj finansową
klawisza ESCAPE
kosztów decyduje o wysokiej efektywności operaw polskim sektorze bankowym, wyznaczającą
cyjnej, stanowiącej wypracowaną przez Bank przestandardy oraz odgrywającą kluczową rolę we
wagę konkurencyjną. Doskonalenie technik zarząwzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego gospodzania ryzykiem sprawia, że koszty ryzyka utrzymu- darstw domowych, a także finansowaniu inwestycji
jemy konsekwentnie poniżej średniej w sektorze.
i rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz sektora
publicznego. Umacniane z roku na rok relacje
Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę i ocenę
z Klientami, osiągnięte przewagi konkurencyjne oraz
funkcjonujących w Banku i Grupie Pekao systemów doświadczenie biznesowe pozwalają Bankowi skukontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
tecznie konkurować i osiągać trwały wzrost wartości
tworzonej dla wszystkich Interesariuszy Banku.
W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo, zapewniając rzetelnie
W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować
prowadzoną i skuteczną kontrolę realizowanych proZarządowi i Pracownikom Banku oraz spółek naszej
cesów. Kontrola wewnętrzna ma charakter ciągły i jest Grupy Kapitałowej za zaangażowanie, wydajną
realizowana na wszystkich poziomach struktury orgapracę i wkład w osiągnięcie bardzo dobrych wyninizacyjnej przez organy statutowe, poszczególne jedków. Dziękuję także wszystkim Interesariuszom
nostki i komórki organizacyjne Banku, a także osoby
Banku za zaufanie, którym się szczycimy.
nadzorujące działania oraz wszystkich Pracowników.
Najważniejsze obszary ryzyka są skutecznie monitorowane. Funkcje kontrolne w odniesieniu do spółek
Warszawa, kwiecień 2017 r.
zależnych są sprawowane za pośrednictwem przedJerzy Woźnicki
stawicieli Banku w radach nadzorczych tych spółek.
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła funkcjonujący
system zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka działalności bankowej. System ten ma charakter kompleksowy i skonsolidowany, obejmując
wszystkie jednostki Banku oraz spółki zależne. Jest
on dostosowany do specyfiki prowadzonych przez
Bank rodzajów działalności, struktury organizacyjnej oraz poszczególnych ryzyk.
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List Prezesa
Zarządu Banku


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
Szanowni
Akcjonariusze,
Mamy wCodzienne
Bankupotrzeby
ludzi,
którzy
klientów
są dla nas tak samo
ważne jak oferowanie
najnowocześniejszych
produktów
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
wiedzą jak
realizować
Grupa ich
Banku
Pekao życia
osiągnęła
w minionymbyroku
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać
standardy
i przedsiębiorstw,
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
cele, i z którymi
jesteśmy
2
279
mln
zł
zysku
netto,
z
sukcesem
prawie
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub
ikon
menu
całkowicie neutralizując niekorzystny wpływ wprogotowi stawić czoła nowym
podatku
bankowego.
to jeszcze
To jest nasze kompleksowe podejście 360wadzenia
stopni, które
nazywamy
Życiową Stanowi
Bankowością.
wyzwaniom i zapewnić trwałą jedno potwierdzenie naszej zdolności do mobilizapowiększ / pomniejsz
dopasuj
do rozmiaru ekranu
cji i osiągnięcia
stabilnych
zysków, pomimo
niekoChęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi do działania.
rentowność.
rzystnych czynników zewnętrznych.
A nas inspiruje pomaganie.

Luigi Lovaglio

Prezes Zarządu Banku

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

Kontynuowaliśmy wspieranie gospodarki i polskich rodzin,
zwiększając
w dwucyfrowym
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym ekranietempie
użyj klawisza ESCAPE
wolumeny w kluczowych obszarach detalicznych,
osiągając kwotę kredytów ogółem na poziomie
128 miliardów złotych oraz depozytów na poziomie 138 miliardów złotych. Liczba klientów, którzy
okazali nam swoje zaufanie i korzysta z naszych
usług przekroczyła 5,2 miliona osób.
Osiągnęliśmy rekordową liczbę udzielonych kredytów konsumpcyjnych, utrzymaliśmy wysoki
poziomu aktywności w kredytach hipotecznych,
co w sumie pozwoliło na osiągnięcie poziomu
blisko 15 miliardów złotych nowo udzielonych
kredytów detalicznych. Kontynuujemy inwestowanie w rozwój bankowości cyfrowej i zostajemy za
to wynagrodzeni silnym wzrostem liczby klientów
z niej korzystających.
Stanowimy bank pierwszego wyboru dla
polskich klientów korporacyjnych, oferując
dostosowane do ich potrzeb najwyższej jakości
produkty i usługi.
Systematyczne usprawnianie procesów oraz
skuteczne zarządzanie kosztami umożliwiło nam
utrzymanie kosztów operacyjnych bez zmian,
co pozwoliło na dalszą poprawę współczynnika
kosztów do dochodów do poziomu 43,7%.
Jakość naszego portfela kredytowego pozostaje
punktem odniesienia dla sektora, a nasz
koszt ryzyka kredytowego znajduje się wśród
najniższych.
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Osiągnęliśmy to wszystko w roku pełnym wydai ryzyka, a także korzyści uzyskanych ze zbycia akcji
rzeń, istotnych zarówno dla globalnej gospodarki
VISA, udało nam się osiągnąć poziom zysku netto
i polityki, a także bezpośrednio oddziałujących na
prawie taki sam jak w roku poprzednim.
nasz Bank.
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
Uczyniliśmy
duży takiemu
postęp wpodejściu
ubiegłym roku, zarówwszystkim działaniom podejmowanym w Banku
Pekao. Dzięki
W grudniu
2016
roku
konsorcjum
PZU
i
Polskiego
no
w
podstawowej
działalności
komercyjnej, jak
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Funduszu
Rozwoju
podpisało
umowęa potrzeby
zakupu odstale sięi zmieniają.
w zakresie innowacyjności.
w którym
rosną
wymagania,
UniCredit 32,8% istniejących akcji Pekao. Kupujący
Nawigacja
przewidują,
że sfinalizowanie
tej umowy
Jako
instytucja
w Polsce, czujemy się
Codzienne
potrzeby klientów
są dla nasnastąpi
tak samo ważne
jakwiodąca
oferowanie
najnowocześniejszych
w drugim
kwartale
2017
roku.
odpowiedzialni
za
rozwój
kraju,usług
nie tylko od strony
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
alei także
społecznej.byChcemy aktywdopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ichgospodarczej,
standardy życia
przedsiębiorstw,
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyjpracowklawiszy
Transakcja
ta
zamyka
siedemnastoletni
rozdział
nie
uczestniczyć
w
życiu
klientów,
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlawnaszych
wszystkich.
strzałek
lub
ikon
menu
obecności Banku Pekao w Grupie UniCredit. Bank
ników i partnerów biznesowych. Robimy to poprzez
korzystał
na
tym
od
wczesnych
etapów
tej
współsponsorowanie
i promocję
projektów w zakresie
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które
nazywamy Życiową
Bankowością.
pracy, dzięki transferowi know-how oraz specjakultury, sztuki, programów społecznych i ochrony
powiększ
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru
ekranu
listycznej
wiedzy
fachowej.
Obecność
w
Grupie
środowiska.
Jesteśmy
długoterminowym
partnerem
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
UniCredit
oznaczała
również
stabilność w zakresie
„Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” oraz kontyA nas
inspiruje
pomaganie.
drukuj
przesuńwsparcie
(klawisz H, przytrzymaj
spację) przez
zaznacz
struktur zarządzania i akcjonariatu, wspieranie
nuujemy
dla założonej
nas Fundacji
zdrowej zasady długoterminowej kreacji wartości,
Banku Pekao S.A. im. dr Mariana Kantona.
co pozwoliło w pełni skoncentrować się na realizaaby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
cji strategii trwałego i zrównoważonego wzrostu.
Mamy w Banku ludzi, którzy wiedzą jak osiągać
cele i z którymi jesteśmy gotowi stawić czoła
Wierzę, że nowi akcjonariusze sprawujący kontrolę
nowym wyzwaniom i zapewnić trwałą rentowność.
przyniosą Bankowi takie same korzyści, jak zrobił
to UniCredit, szczególnie dzięki ich sile kapitałowej,
W imieniu Zarządu chciałbym podziękować
pozytywnie oddziałującej na naszą strategię wzrostu. naszym Klientom i Akcjonariuszom za okazane
zaufanie i lojalność, członkom Rady Nadzorczej za
Wracając do teraźniejszości, 2016 rok był geneich silne wsparcie.
ralnie pozytywny dla polskiej gospodarki, która
korzystała z solidnego wzrostu PKB w tempie 2,8%. Jak co roku szczególne podziękowania kieruję do
Mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem w porów- naszych pracowników. Ich oddanie dla naszych
naniu z rokiem poprzednim, kiedy wzrost wyniósł
klientów, ciężka praca i poszanowanie wartości sta3,9%, jednak w kontekście europejskim jest to
nowią definicję tego, co w istocie oznacza Pekao.
wciąż tempo wzbudzające szacunek.
Jestem dumny z tego, że pracuję w tej firmie i z tak
Gospodarka była napędzana głównie przez konznakomitymi ludźmi.
sumpcję, korzystając z bardzo silnego rynku pracy,
a także zwiększonych transferów społecznych
w postaci „500+” – programu subsydiowania
Luigi Lovaglio
rodzin z więcej niż jednym dzieckiem.
Prezes Zarządu Banku
Inwestycje spadły wskutek rosnącej niepewności, co
miało wpływ na popyt na kredyty dla przedsiębiorstw.
Z punktu widzenia sektora bankowego najważniejszym wydarzeniem było wprowadzenie podatku
bankowego, na poziomie 44 pb od skorygowanych
aktywów. Bank Pekao zapłacił 450 mln zł tego
podatku, co stanowiło prawie 20% zysku netto roku
poprzedzającego. Mimo to, dzięki rozwijaniu naszej
działalności komercyjnej, ciągłej kontroli kosztów
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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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Podsumowanie wyników
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,
pozycje rachunku zysków i strat
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleGłówne
się zmieniają.

Nawigacja

Wolumeny 

13

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
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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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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)
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zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Podsumowanie wyników
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,
z działalności operacyjnej osiągnięte w 2016 r. wyniosły
Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięKoszty
zmieniają.

3 211,9 mln zł. Były one niższe o 7,8 mln zł, tj. 0,2% w porównaniu
na akcjonariuszy Banku w 2016 r. wyniósł 2 279,3 mln zł,
Nawigacja
do
2015 r.
po uwzględnieniu podatku od niektórych instytucji finansowych
Codzienne
potrzeby
klientów sąnadzwyczajnej
dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
w wysokości
449,5 mln
zł oraz jednorazowej
OpłatyZapewniamy
na rzecz funduszy
gwarancyjnych
w 2016 r. wyniosły
wpłaty naproduktów
rzecz BFG w wysokości
16,6 mln zł wzłożonych
związku
dla finansowania
projektów.
pełną
gamę usług
262,9
mln
zł
i
były
niższe
o
11,5
mln
zł,
tj.
z bankructwem
Banku
Spółdzielczego
w
Nadarzynie.
Istotny
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,4,2%
by niż w 2015 r.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
wpływ na osiągnięte wyniki miały: znaczący wzrost wolumenów
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikono wpodatku
menu od niektórych instytucji
Dnia 1 lutego 2016
r. Ustawą
kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych,
finansowych został wprowadzony podatek od niektórych instytucji
dalszy postęp w optymalizacji kosztów i niższe koszty ryzyka,
To jest
nasze kompleksowe
podejście
360 stopni, które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
finansowych.
W 2016
r. podatek
ten wyniósł 449,5 mln zł.
również dzięki
pozytywnym
wynikom uzyskanym
z windykacji.
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru ekranu
W 2016
r. wyniki
Grupy zostały dodatkowodopasuj
obciążone
jednoPorównywalny
netto Grupy lepszej
Kapitałowej
Banku Pekaoinspiruje
S.A.,
Chęćzysk
budowania
przyszłości
ludzi
do działania.
razową nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG w wysokości 16,6
z wyłączeniem efektu znaczących, nadzwyczajnych obciążeń
A nas inspiruje pomaganie.
mln zł,przesuń
z przeznaczeniem
na wypłatę
środków gwarantowanych
oraz zdarzeń o charakterze jednorazowym w 2016 r. wyniósłby
drukuj
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w związku z jego
2 367,8 mln zł i byłby wyższy o 185,9 mln zł, tj. 8,5% od porównybankructwem.
walnego zysku netto osiągniętego w 2015 r.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w 2016 r.
odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych w obszarze
kredytów klientów detalicznych (o 7,7% r/r) oraz wzrost o 1,3% r/r
w obszarze kredytów korporacyjnych łącznie z niekwotowanymi
papierami wartościowymi. Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące
o 11,0% r/r.
Solidną strukturę płynnościową Grupy Kapitałowej Banku
Pekao S.A. odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów
w wysokości 88,9% na koniec grudnia 2016 r. Pozwala to,
w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów odzwierciedlonym
łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym 17,6%
(Bazylea III), na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy.

Główne pozycje rachunku
zysków i strat
Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 2016 r.
wyniosły 7 347,2 mln zł i były wyższe niż w 2015 r. o 288,6 mln zł,
tj. 4,1%, przy następujących trendach:
– Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych
metodą praw własności razem, osiągnięty w 2016 r.
wyniósł 4 437,4 mln zł i był wyższy o 205,1 mln zł, tj. 4,8%
w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2015 r. dzięki
wyższym wolumenom,
– Wynik pozaodsetkowy osiągnięty w 2016 r. wyniósł
2 909,8 mln zł i był wyższy o 83,5 mln zł, tj. 3,0%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2015 r., dzięki wyższemu wynikowi z działalności handlowej, wynikającemu również z rozliczenia
transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. oraz
dzięki wyższym pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym
netto, wspartym przez sprzedaż wierzytelności kredytowych,
z wynikiem z tytułu prowizji i opłat niższym o 2,3% w porównaniu do 2015 r. głównie z powodu presji na prowizje związane
z rynkiem kapitałowym.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na
zobowiązania pozabilansowe Grupy osiągnięty w 2016 r. wyniósł
500,6 mln zł i był niższy o 16,9 mln zł, tj. 3,3% niż w 2015 r.

Wolumeny
Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej łącznie z papierami
wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na
koniec grudnia 2016 r. wyniosły 128 304,3 mln zł i były wyższe
o 5 048,9 mln zł, tj. 4,1% niż na koniec grudnia 2015 r. przy znaczącym wzroście w kluczowych obszarach strategicznych.
– Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2016 r. wyniosły
58 109,9 mln zł i były wyższe o 4 165,3 mln zł, tj. 7,7% niż na
koniec grudnia 2015 r.,
– Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami
wartościowymi oraz papierami wartościowymi emitowanymi
przez jednostki niemonetarne na koniec grudnia 2016 r. wyniosły
70 194,4 mln zł i były wyższe o 883,6 mln zł, tj. 1,3% w porównaniu do końca grudnia 2015 r.
Na koniec grudnia 2016 r transakcje z przyrzeczeniem odkupu nie
wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2015 r. transakcje z przyrzeczeniem
odkupu wyniosły 4 753,2 mln zł.
Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem
z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu na koniec
grudnia 2016 r. wyniosła 6,0% w porównaniu do 6,5% na koniec
grudnia 2015 r.
Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2016 r.
wyniosły 137 902,7 mln zł i były wyższe o 10 600,7 mln zł, tj.
8,3% niż na koniec grudnia 2015 r.
– Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe
oraz pozostałe na koniec grudnia 2016 r. wyniosły
70 724,8 mln zł i były wyższe o 6 859,5 mln zł, tj. 10,7%
w porównaniu z końcem grudnia 2015 r.
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Podsumowanie wyników

–

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,
Depozyty korporacyjne łącznie z Certyfikatami Depozytowymi,
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetNawigacja
kami oraz pozostałymi, na koniec grudnia 2016 r. wyniosły
klientów
są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
67 177,9 mln zł i Codzienne
były wyższe opotrzeby
3 741,2 mln
zł, tj. 5,9%
w porównaniu z końcem
grudnia dla
2015finansowania
r. kontynuując selektywproduktów
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
ne podejście do ceny
i
koncentrację
na
potrzeb
dopasowanych dozabezpieczeniu
potrzeb rodzin,
by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
płynnościowych Grupy.

mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu na koniec grudnia 2016 r.
Tozłjest
nasze
wyniosły 1 436,2 mln
i były
niższekompleksowe
o 3 032,7 mln zł,podejście
tj. 67,9% 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
w porównaniu z końcem grudnia 2015 r.
powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer
A nas inspiruje pomaganie.
Pekao TFI S.A. na koniec grudnia 2016 r. wyniosły 16 793,9 mln zł
i były wyższe o 91,4 mln zł, tj. 0,5% w porównaniu do końca
grudnia 2015 r.
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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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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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Zewnętrzne warunki działania
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,
gospodarczy
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleWzrost
się zmieniają.

Nawigacja

18

Rynek pracy 

18

Sektor zagraniczny

20

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Inflacja i polityka
19
monetarnapełną

produktów dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy
gamę usług
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Polityka fiskalna aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy 19
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.
Rynek kapitałowy

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje Sektor
ludzibankowy
do działania.

A nas inspiruje pomaganie.

20

dopasuj do rozmiaru ekranu
21

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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Zewnętrzne warunki działania
Wzrost

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,
gospodarczy
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach perspekCodzienne
potrzeby
klientów
są dla2,8%
nas tak samo
ważne jak
najnowocześniejszych
tempo wzrostu gospodarczego
w Polsce
w 2016
roku wyniosło
tywy finansowej
na oferowanie
lata 2014-2020
oraz niska skłonność do inwestycji
wobec wzrostu PKB oproduktów
3,9% w 2015 dla
roku.finansowania
Tempo wzrostu gospodarsektora
prywatnego
będą
skutkowały
dalszymgamę
niewielkim
spadkiem
złożonych projektów. Zapewniamy pełną
usług
czego wyhamowało wyraźnie,
obniżając
się
w
II
połowie
2016
roku
inwestycji.
Do
kluczowych
ryzyk
zewnętrznych
należy
rozwój
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, bysytuacji we
zawartość
użyj klawiszy
w okolice 2,5% r/r za sprawą pogłębiających się spadków inwestycji.
włoskim sektorze bankowymaby
orazprzeszukiwać
kierunek zmian
politykidokumentu
gospodarczej
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon w menu
W całym roku nakłady brutto na środki trwałe obniżyły się o około
USA zaproponowany przez nową
administrację
amerykańską.
5,5%, po wzroście o 6,1% w 2015 roku. Głównym źródłem wzrostu
To jestroku
nasze
kompleksowe
podejście 360 stopni,
które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
gospodarczego w ubiegłym
był wzrost
spożycia gospodarstw
Wzrost
PKB (linia,
% r/r) i jego źródła
(kolumna,
pkt proc.)
domowych o 3,6%, czemu sprzyjała kontynuacja poprawy sytuacji na
6
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
5,0
rynku pracy, co pozytywnie
na dochody
do dyspozycji
go- inspiruje ludzi do działania.
3,9
Chęć wpływało
budowania
lepszej
przyszłości
3,3
2,8
3,7
4
spodarstw domowych. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych
1,6
A
nas
inspiruje
pomaganie.
była dodatkowo wspierana przez środki z Programu Rodzina 500 plus
drukuj
przesuń (klawisz H, 1,4
przytrzymaj spację)
zaznacz
2
(w sumie nieco ponad 17 mld zł w 2016 roku). Wymiana handlowa
z zagranicą miała w zasadzie neutralny wpływ na wzrost PKB w 2016
0
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
roku. Pozytywny wkład eksportu netto do wzrostu PKB w 2016 roku
-2
wyniósł około 0,1 p.p. wobec 0,7 p.p. w 2015 roku.
W 2017 roku oczekiwane jest niewielkie przyspieszenie tempa wzrostu
PKB do około 3,0%. Popyt krajowy będzie w dalszym ciągu wspierany przez solidny wzrost konsumpcji napędzany poprawą sytuacji
na rynku pracy oraz wyższymi transferami socjalnymi (gospodarstwa
domowe otrzymają około 23 mld zł w ramach Programu Rodzina 500
plus). Jednocześnie opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektów

-4
-6
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eksport netto
PKB (r/r, %)

Konsumpcja prywatna
Inwestycje
Zmiana zapasów

Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w polskim sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 2016 roku 5 799 tys. osób, tj. o 173 tys. więcej niż
w grudniu 2015 roku. Wzrost zatrudnienia w 2016 roku był kontynuacją tendencji trwającej od połowy 2013 roku, przy czym zanotowała ona wyraźne przyspieszenie. Najwięcej etatów w 2016 roku,
podobnie jak w roku poprzednim, zostało stworzonych w sektorze
przetwórczym, handlu oraz usługach (w szczególności w transporcie),
natomiast redukcje nadal dominowały w sektorze budowlanym (piąty
rok z rzędu) oraz górnictwie (długoterminowy trend spadkowy).

nominalnym o 6,7% wobec wzrostu o 4,8% w 2015 roku, co po
uwzględnieniu deflacji przełożyło się na wzrost w ujęciu realnym
o 7,4% w 2016 roku wobec 5,8% w 2015 roku.

8

16

6
14

W 2016 roku odnotowano dalszy ciąg tendencji spadkowej stopy
bezrobocia, która w grudniu 2016 roku wyniosła 8,3% wobec 9,7%
w grudniu 2015 roku. Oczekuje się, że w 2017 roku tendencja spadkowa będzie kontynuowana, choć już w wyraźnie wolniejszym tempie
niż w ostatnich latach, ze względu na pojawiające się ograniczenia ze
strony podaży pracy.
Dynamika płac w polskim sektorze przedsiębiorstw zanotowała
w 2016 roku lekkie przyspieszenie, wspierane przez rosnące napięcia
na rynku pracy spowodowane niedoborem podaży pracowników.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku
wzrosło o 3,8% wobec wzrostu o 3,5% w poprzednim roku. W efekcie
fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w 2016 roku w ujęciu
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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,
Inflacja
i polityka
w którym
rosnąmonetarna
wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
Zgodnie z danymi GUS średni poziom inflacji cen konsumenta wyniósł
W
2017 roku należy spodziewać się silnego wzrostu inflacji CPI.
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aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP),
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
10
strzałek lub ikon w menu
którego środek zdefiniowany jest w punkcie 2,5%, a zakres kształtuje
się w granicach 1,5 – 3,5%. W grudniu 2016 roku wskaźnik CPI
8
To jest0,8%
nasze
osiągnął poziom
r/r. kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
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Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymywała stopy procentowe bez
zmian przez cały 2016 roku. Stopa referencyjna wynosiła 1,50%,
stopa lombardowa 2,50%, a stopa depozytowa 0,50%.

Polityka fiskalna
Ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że deficyt
budżetu państwa w 2016 roku wyniósł 46,3 mld zł, czyli 84,6% limitu
zapisanego w ustawie budżetowej na 2016 rok na poziomie 54,7
mld zł i był wyższy od deficytu na poziomie 42,6 mld zł w roku 2015.
W 2016 roku dochody budżetowe wyniosły 314,6 mld zł, tj. 100,3%
planu, a wydatki 360,9 mld zł, czyli 97,9% planu. Dochody z podatku
od towarów i usług (VAT) wyniosły 126,6 mld zł i były zaledwie 2,8%
wyższe niż w 2015 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało, że
Eurostat prawdopodobnie uzna, że wpływy z aukcji częstotliwości LTE,
które w lutym 2016 roku zasiliły budżet państwa kwotą 9,2 mld zł,
według metodologii ESA2010 nie zostaną potraktowane jako sprzedaż
aktywów, ale dochody z dzierżawy. W związku tym, że częstotliwości
cyfrowe zostały zarezerwowane na 15 lat, to w kolejnych latach dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych będą powiększane o 1/15 kwoty otrzymanych kasowo wpływów. W przypadku takiej
interpretacji deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych
w I kwartale 2016 roku zostanie powiększony o około 0,5% PKB.
W połączeniu z niższymi od planowanych wpływami z VAT powoduje
to, że rząd szacuje deficyt instytucji rządowych i samorządowych
według metodologii ESA2010 w 2016 roku na 2,8-2,9% PKB.

ponieść pełne roczne koszty Programu Rodzina 500 plus oraz obniżenia od IV kwartału 2017 roku wieku emerytalnego. W ujęciu kasowym
wsparciem dochodów może okazać się wyższa od zakładanej w ustawie wpłata z zysku NBP. Rząd deklaruje, że deficyt zgodny z metodologią europejską (ESA2010) zostanie utrzymany poniżej wymaganego
Paktem Stabilności i Wzrostu poziomu 3% PKB.
Szacuje się, że Państwowy Dług Publiczny na koniec 2016 roku
wyniósł około 52,2% PKB wobec 48,8% PKB na koniec 2015 roku.
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Ustawa budżetowa na 2017 rok zakłada deficyt budżetu państwa na
rekordowo wysokim poziomie 59,3 mld zł. W projekcie budżetu założono, że podejmowane przez rząd działania legislacyjne i kontrolne
przełożą się na wyraźną poprawę ściągalności podatków. Ministerstwo
Finansów prognozuje, że wpływy z VAT wzrosną aż o 16,9 mld zł
(+13,3%). Jednocześnie po stronie wydatkowej budżet będzie musiał
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Zewnętrzne warunki działania
Sektor

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,
zagraniczny
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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importu (2,4% r/r wobec 5,0% r/r), a także głębszy deficyt dochodów
wtórnych (0,9 mld EUR wobec 0,4 mld EUR w 2015 roku). Pozytywny
1 000
10
wpływ na saldo obrotów bieżących miała z kolei wyższa nadwyżka na
rachunku usług (12,1 mld EUR wobec 10,1 mld EUR rok wcześniej).
500
5
W zakresie finansowania nastąpił spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W okresie styczeń – listopad 2016 roku
odnotowano napływ BIZ w wysokości 10,3 mld EUR wobec 14,3 mld
EUR w analogicznym okresie 2015 roku. Z kolei w przypadku
inwestycji portfelowych nastąpił odpływ środków (1,2 mld EUR wobec
napływu 4,7 mld EUR w 2015 roku), zarówno z krajowego rynku dłużnego (odpływ na poziomie 1,0 mld EUR wobec napływu 3,0 mld EUR
w 2015 roku), jak i rynku akcji (odpływ 0,3 mld EUR wobec napływu
1,6 mld EUR w 2015 roku). W związku z opóźnieniami z wdrażaniem
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Rynek kapitałowy
Pomimo ryzyka kontynuacji cyklu zacieśniania polityki monetarnej
przez amerykańską Rezerwę Federalną główne indeksy giełdowe na
świecie pozostawały w trendzie rosnącym w 2016 roku. Tymczasem
nieoczekiwany wynik referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącym
pozostania tego kraju w strukturach europejskich (czerwiec 2016
roku) oraz zaskakująca wygrana w wyborach prezydenckich
w Stanach Zjednoczonych (listopad 2016 roku) okazały się
kluczowymi impulsami do gwałtownych, choć krótkotrwałych,
spadków notowań. Nie zakłóciły one jednak długoterminowych
tendencji. Co więcej zwycięstwo kandydata Republikanów okazało
się pozytywnym czynnikiem wsparcia dla rynków akcji w dalszej
części roku. W konsekwencji w 2016 roku główne indeksy
zanotowały wzrosty o 14,4% (FTSE), 13,4% (Dow Jones), 9,5%
(S&P 500), czy 6,9% (DAX). W najbliższych miesiącach perspektywy
dla rynków finansowych pozostają jednak niepewne. Kluczowa
będzie polityka gospodarcza nowej administracji amerykańskiej,
przebieg cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach
Zjednoczonych oraz kwestie związane z Brexitem.
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Pomimo obiecującego początku roku na Giełdzie Papierów
Wartościowych (GPW) w Warszawie (główne indeksy rosły solidnie
w pierwszym kwartale), kolejne miesiące przyniosły spadek indeksu
szerokiego rynku i następnie trend boczny, pomimo poprawy nastrojów na światowym rynku. Nastrojom inwestycyjnym szkodziły obawy
o pogorszenie wiarygodności kredytowej Polski, po tym gdy agencja
Standard and Poor’s niespodziewanie obniżyła rating w styczniu 2016
roku. Wyceny spółek pozostawały również pod presją planów dotyczących przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych, czy kwestii
uregulowania kredytów hipotecznych w CHF. Postrzeganiu sektora
bankowego zaszkodził dodatkowo wprowadzony od lutego 2016 roku
podatek bankowy. Gdyby nie silny wzrost popytu na akcje na świecie
w listopadzie i w grudniu 2016 roku roczny bilans byłby wyraźnie
gorszy dla krajowych spółek, a w przypadku największych walorów
nawet ujemny. Dzięki hossie w tym okresie WIG zyskał 11,4%, a indeks WIG20 4,8% w całym 2016 roku. Zdecydowanie lepiej, kolejny
rok z rzędu, zachowały się indeksy grupujące spółki o mniejszej
kapitalizacji. Indeks mWIG40 zanotował wzrost o 18,2%, osiągając
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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,
2016 roku wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wzrosła nienajwyższe poziomy od 2007 roku (4 215,54 na koniec okresu). Jeśli
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięWzmieniają.

znacznie do poziomu 258,9 mld zł. Gdyby nie odpływ około 9 mld zł
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Kapitalizacja krajowych spółek giełdowych wzrosła do poziomu
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Sektor bankowy
W 2016 roku wyniki finansowe banków uległy poprawie, co było
jednak pochodną wpływu czynnika o charakterze jednorazowym
oraz efektu bazy. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego
(KNF) w okresie styczeń-listopad 2016 roku sektor bankowy
wypracował łączny zysk netto w wysokości 13,1 mld zł
(+20,5% r/r). Pozytywny wpływ miała transakcja sprzedaży
udziałów banków w Visa Europe na rzecz Visa Inc. (szacuje się,
że na poziomie całego sektora spowodowała ona wzrost wyniku
brutto o ponad 2 mld zł). Wydarzenie to znalazło odzwierciedlenie
we wzroście o 30,6% r/r wyniku na tzw. pozostałych pozycjach
w ramach wyniku działalności bankowej. Na osiągnięcie wysokiej
dynamiki wpływ miał także efekt bazy związany z bankructwem
SK Banku w listopadzie 2015 roku. Obniżyło ono wyniki
sektora bankowego w czwartym kwartale 2015 roku w związku
z wypłatami w ramach systemu gwarancji depozytów oraz
wyższymi kosztami ryzyka. W konsekwencji koszty odpisów
aktualizujących wartość aktywów i rezerw w okresie styczeń –
listopad 2016 roku spadły o 12,4% r/r. Koszty działania
1

banków wzrosły wprawdzie o 5,4%, ale wspomniany efekt bazy
złagodził do pewnego stopnia negatywny wpływ wprowadzenia
tzw. podatku bankowego. W pierwszych jedenastu miesiącach
2016 roku pozytywnie do wyniku banków kontrybuował także
wynik odsetkowy (poprawa o 7,4% r/r). Z kolei w kierunku
pogorszenia wyniku oddziaływał spadek dochodów z tytułu
opłat i prowizji (-5,7% r/r).
Zgodnie z danymi KNF tempo wzrostu aktywów sektora bankowego
ukształtowało się na umiarkowanym poziomie – na koniec listopada
2016 roku wyniosło 6,1% r/r (wobec 6,7% r/r w listopadzie
2015 roku). W tym samym czasie depozyty sektora niefinansowego
wzrosły o 10,0% r/r (10,8% r/r w listopadzie 2015 roku),
a należności o 5,3% r/r (8,0% r/r w listopadzie 2015 roku).
W zakresie głównych kategorii depozytów w 2016 roku odnotowano1:
– wzrost depozytów gospodarstw domowych w podobnej skali
jak rok wcześniej – na koniec roku były one w ujęciu rocznym

Dane segmentowe dla depozytów i należności za statystykami monetarnymi NBP.
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Zewnętrzne warunki działania
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,
wyższe o 9,1% (9,2% w 2015 roku). Głównymi czynnikami
koniec grudnia 2016 roku depozyty gospodarstw
w którym rosną wymagania, a potrzeby Na
stale
się zmieniają.

mającymi wpływ na utrzymanie się wysokiego tempa wzrostu
domowych stanowiły 65,2% całości depozytów (64,9%
Nawigacja
tej kategorii depozytów były: poprawiająca się sytuacja
na koniec 2015
roku), depozyty przedsiębiorstw 24,9%
Codzienne
potrzeby
klientów
są zdla
nas tak samo
ważne
jak oferowanie
finansowa gospodarstw
domowych,
napływy
środków
nowych
(25,0%
na koniec
2015 roku), anajnowocześniejszych
pozostałe depozyty 9,9%
programów socjalnych
rządu
(przede
wszystkim
Programu
(10,1%
na
koniec
2015
roku).
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Rodzina 500 plus)dopasowanych
oraz ograniczona skłonność
do inwestowania
do potrzeb
rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
dokumentu użyj klawiszy
w bardziej ryzykowne aktywa (akcje, jednostki funduszy
W zakresie głównych kategorii
należności wzawartość
2016 roku
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
inwestycyjnych),
odnotowano:
– słabszy niż rok wcześniej, ale wciąż wyraźny wzrost portfela
– wzrost należności od gospodarstw domowych – na koniec roku
To jest nasze
kompleksowe
podejście
które
nazywamy
Bankowością.
depozytów przedsiębiorstw
– na koniec
roku były one
o 7,8% 360 stopni,
były one
w ujęciu
rocznym oŻyciową
5,1% wyższe
(6,6% r/r na koniec
wyższe r/r wobec ich wzrostu o 10,4% r/r w 2015 roku. Wciąż
2015 roku). Tempo to należy uznać za stosunkowo słabe,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
korzystna sytuacjaChęć
w depozytach
firm tolepszej
w głównej
mierze efektinspiruje
co związane
jestdziałania.
głównie
z utrzymującą się niską dynamiką
budowania
przyszłości
ludzi do
dobrych wyników finansowych przy ograniczonej skłonności do
kredytów hipotecznych, spowodowaną rosnącymi wymogami
A nas inspiruje pomaganie.
inwestowania,
w zakresie wkładu
relatywnie zaznacz
szybko
drukuj
przesuńwłasnego.
(klawisz H,Jednocześnie,
przytrzymaj spację)
– stosunkowo silny wzrost pozostałych depozytów – na koniec roku
rośnie wartość kredytów konsumpcyjnych, co z kolei wiązać
można z poprawiającą się sytuacją gospodarstw domowych
były one o 7,5% wyższe r/r (przy wzroście o 3,2% r/r w 2015 roku).
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Kredyty dla firm i gospodarstw domowych

Kredyty i depozyty ogółem
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
i w związku z tym większą ich skłonnością do zaciągania
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

nowych zobowiązań na bieżące potrzeby,
Nawigacja
– wzrost należności od przedsiębiorstw, choć w tempie wyraźnie
Codzienne
potrzeby
są dla
samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
gorszym
niż przed rokiem
– naklientów
koniec roku
były nas
one tak
o 4,9%
wyższeproduktów
r/r (8,6% r/r na
koniec
2015 roku). Pogarszająca
dla
finansowania
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
się dynamika
wzrostu
była
przede
wszystkim
wynikiem
dopasowanych do potrzeb
rodzin,
by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
ograniczonego zapotrzebowania na środki obrotowe i malejącej
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
aktywności inwestycyjnej firm,
– niewielki spadek pozostałych należności – na koniec roku były
To jest
kompleksowe
one o 0,4%
r/r nasze
niższe (wobec
wzrostu o podejście
5,1% r/r na 360
koniecstopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
2015 roku).
powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Na koniec grudnia 2016 roku należności od gospodarstw
A nas inspiruje pomaganie.
domowych stanowiły 59,2% całości portfela (58,8% na
koniec 2015 roku), należności od przedsiębiorstw 30,2%
(30,1% na koniec 2015 roku), a pozostałe kredyty 10,6%
(11,1% w 2015 roku).

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

W zakresie jakości portfela kredytowego w 2016 roku nastąpiły:
– dalszy spadek udziału kredytów z utratą wartości w portfelu
kredytów dla przedsiębiorstw. W listopadzie 2016 roku kredyty
z utratą wartości stanowiły 9,2% portfela, podczas gdy na
koniec 2015 roku 10,0%. Spadek udziału kredytów z utratą
wartości w podobnym stopniu dotyczył kredytów dla dużych
firm (7,0% w listopadzie 2016 roku w porównaniu do 7,7%
na koniec 2015 roku), jak i kredytów dla firm małych i średnich
(10,9% w listopadzie 2016 roku wobec 11,7% na koniec
2015 roku),
– stabilizacja udziału kredytów z utratą wartości w portfelu
kredytów dla gospodarstw domowych – wyniósł on 6,2% po
listopadzie 2016 roku, a więc podobnie jak na koniec 2015
roku. Na tym samym poziomie pozostał wskaźnik w przypadku
kredytów mieszkaniowych (2,9% zarówno po listopadzie
2016 roku, jak i na koniec 2015 roku), minimalnie obniżył się
natomiast w przypadku kredytów konsumpcyjnych (z 12,3% na
koniec 2015 roku do 12,2% na koniec listopada 2016 roku).
W zakresie otoczenia regulacyjnego ważnym wydarzeniem
w 2016 roku było wprowadzenie od lutego podatku od niektórych
instytucji finansowych. W przypadku banków podstawą naliczania
tego podatku są aktywa (po wyłączeniu niektórych pozycji). Na
działalność banków wpływ miały także rosnące wymogi kapitałowe
oraz konieczność wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
(BFG) w związku z upadkiem jednego z banków spółdzielczych.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

Reputacja
Przejrzyste relacje z Klientami i zarządzanie ryzykiem są gwarancją
bezpieczeństwa. Pamiętamy o tym w trakcie realizacji każdego zadania.

„Teraz jestem
o nią spokojna.”

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
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 Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A.
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleZmiany
się zmieniają.

26
Wykreślenie z rejestru spółek Polish Banking System S.A.
26
(w likwidacji) oraz PPU Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji) 
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
Otwarcie
likwidacji spółki
26
produktów dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy
pełną gamę usług
Zamknięcie
likwidacji spółki
26
aktywami bezpośrednio
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ichPrzeniesienie
standardyzarządzania
życia i przedsiębiorstw,
by
przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyjS.A.
klawiszy 26
do Pioneer Pekaoaby
Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla
wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Umowa Restrukturyzacyjna
26

Nawigacja

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni,
którew nazywamy
Życiową
Bankowością.
Zmiany
składzie organów
statutowych
Banku
Rada Nadzorcza
Zarząd Bankupowiększ / pomniejsz

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

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

26
26
dopasuj do rozmiaru ekranu
27

zaznacz

Nagrody i wyróżnienia

27
drukuj
28

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

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
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,
Grupie
Kapitałowej
likwidacji Pekao Leasing Holding S.A. poprzedziło
w którym
rosną wymagania, a potrzeby Zakończenie
stale się zmieniają.

Zmiany w
Banku Pekao S.A

przeniesienie posiadanych przez Spółkę udziałów Pekao Leasing
Nawigacja
Sp. z o.o. do
Banku Pekao S.A. Obecnie Bank posiada bezpośrednio
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
oferowanie
najnowocześniejszych
100%ważne
udział wjak
kapitale
zakładowym
oraz w ogólnej liczbie głosów
na
Walnym
Zgromadzeniu
Pekao
Leasing
z o.o. usług
Skład Grupy Kapitałowej
Banku
Pekao
S.A.
przedstawiony
jest
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełnąSp.
gamę
w Nocie Objaśniającej
nr
2
do
Skonsolidowanego
Sprawozdania
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok
Przeniesienie zarządzania
aktywami
bezpośrednio
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek lub ikonFunduszy
menu
zakończony dnia 31 grudnia 2016.
do Pioneer Pekao Towarzystwo

Inwestycyjnych S.A.

To jest
nasze kompleksowe
podejście
Poniżej omówione zostały
najważniejsze
zmiany w Grupie,
które 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
nastąpiły w 2016 roku.
W dniu 30 września 2016 roku Pioneer Pekao Investment
dopasuj do rozmiaru ekranu
Management
(PPIM)powiększ
zawarł z/ pomniejsz
Pioneer Pekao Towarzystwo
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi S.A.
do działania.
Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) umowę przeniesienia
Wykreślenie z rejestru spółek
A nas inspiruje
zorganizowanej części
stanowiącej
Polish Banking System
S.A. (w pomaganie.
likwidacji) oraz
drukuj
przesuńprzedsiębiorstwa
(klawisz H, przytrzymaj
spację) wyodrębniony
zaznacz
organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej
PPU Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji)
strukturze organizacyjnej PPIM zespół składników materialnych,
aby wyjść
opcji wyświetlania
na pełnymdo
ekranie
użyj zadań
klawisza ESCAPE
niematerialnych
orazz zobowiązań,
przeznaczony
realizacji
Z dniem 1 stycznia 2016 roku z rejestru spółek wykreślone zostały
gospodarczych w zakresie zarządzania portfelami, w skład których
jednostki stowarzyszone Banku – Polish Banking System S.A.
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
(w likwidacji) oraz PPU Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji).
Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło
w dniu 1 października 2016 roku, jako wkład niepieniężny, tytułem
Otwarcie likwidacji spółki
pokrycia objętych przez PPIM akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym TFI.
W dniu 21 lipca 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (Spółka zależna
Banku) podjęło uchwałę o rozpoczęciu likwidacji Spółki.
Umowa Restrukturyzacyjna
Zamknięcie likwidacji spółki
W związku z zakończeniem procesu likwidacji Pekao Leasing
Holding S.A. w likwidacji Spółka w dniu 20 września 2016 roku
została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z wejściem w życie Umowy Restrukturyzacyjnej
pomiędzy PBG S.A. a wierzycielami, Bank Pekao S.A. stał się
w dniu 14 listopada 2016 roku właścicielem 62 848 380 akcji
PBG S.A. serii H, o wartości nominalnej 0,02 zł stanowiących 8,15%
w głosach i kapitałach Spółki.

Zmiany w składzie organów
statutowych Banku
Rada Nadzorcza
W dniu 16 czerwca 2016 roku Zarząd Banku Pekao S.A.
w raporcie bieżącym nr 10/2016 poinformował, że Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 16 czerwca 2016
roku, uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości,
powołało Pana Dariusza Filara, Pana Massimiliano Fossati, Panią
Katarzynę Majchrzak, Pana Gianni Papa, Pana Leszka Pawłowicza,
Panią Laurę Penna, Panią Wiolettę Rosołowską, Panią Doris
Tomanek, Pana Jerzego Woźnickiego na Członków Rady Nadzorczej
na trzyletnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu
17 czerwca 2016 roku.
W dniu 12 grudnia 2016 roku Zarząd Banku Pekao S.A.
w raporcie bieżącym nr 33/2016 poinformował o rezygnacji

26

Raport Roczny 2016 · Bank Pekao S.A.

Pani Wioletty Rosołowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Banku z upływem dnia 31 grudnia 2016 roku.
W dniu 13 stycznia 2017 roku Zarząd Banku Pekao S.A.
w raporcie bieżącym nr 2/2017 poinformował o rezygnacji:
Pana Gianni Papa, Pana Massimiliano Fossati, Pani Laury Stefanii
Penna i Pani Doris Tomanek z funkcji Członków Rady Nadzorczej
Banku pod warunkiem i ze skutkiem na dzień: (i) pośredniego
zbycia przez UniCredit S.p.A. 52 494 007 akcji Banku na rzecz
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz (ii) bezpośredniego
zbycia przez UniCredit S.p.A. 26 247 003 akcji Banku na rzecz
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
w działalności Banku lub powierzenie tej funkcji powołanemu
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięistotnym
zmieniają.

Członkowi Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego,
zNawigacja
uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości. Z wnioCodzienne
potrzeby
klientów
są
dla
nas
tak
samo
ważne
jako oferowanie
najnowocześniejszych
skiem
wyrażenie zgody
występuje Rada Nadzorcza.
Jerzy Woźnicki
Jerzy Woźnicki
31.12.2016

31.12.2015
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(*) Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 roku, Rada Nadzorcza Banku wybrała Pana Jerzego Woźnickiego
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Gianni Papa na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Leszka Pawłowicza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Massimiliano Fossati na
Sekretarza Rady Nadzorczej.

Zarząd Banku
Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu Banku Pekao S.A. nie
uległ zmianie w stosunku do zaprezentowanego na dzień 31 grudnia
2015 roku i przedstawia się następująco:
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Stefano Santini

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Marian Ważyński
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Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję
trwającą trzy lata.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości. Wiceprezesi
i Członkowie Zarządu Banku są powoływani i odwoływani na wniosek
Prezesa Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów
odpowiedniości. Powołanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa
Zarządu oraz Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
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Pan Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku koordynuje prace Członków
aby wyjśćBanku
z opcjijednocześnie
wyświetlania na
pełnym ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
Zarządu
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
organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności
wobec organów Państwa i wydaje regulacje wewnętrzne.
Pan Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność
Pionu Zarządzania Ryzykami.
Pan Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje
działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości
Inwestycyjnej.
Pan Adam Niewiński, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Bankowości Prywatnej.
Pan Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Bankowości Detalicznej.
Pan Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Finansowego.
Pan Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje działalność Pionu Logistyki i Zaopatrzenia.

Zmiany organizacyjne
W 2016 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w Centrali Banku dotyczące Pionu Finansowego oraz Obszaru Globalnych Usług Bankowych.
Celem zmian w Obszarze Globalnych Usług Bankowych było scentralizowanie procesu zarządzania w Banku danymi i ich jakością,
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania.
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Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
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 Obszarze Globalnych Usług Bankowych utworzona została funkcja
finansowy EMEA Finance. Transakcja EFRA to finanw którym rosną wymagania, a potrzeby przez
stalemagazyn
się zmieniają.

Oficera ds. Danych, w kompetencji którego jest odpowiedzialność za
sowanie na kwotę 432 mln USD oraz 300 mln PLN dla LOTOS Asfalt
kompleksowe zarządzanie danymi w Banku, rozwój oraz wdrażanie
należącej doNawigacja
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mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
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utrzymywanie i rozwój Systemu Informacji Zarządczej, opracowyBankowi Pekao S.A. powierzono
rolęlubkoordynatora,
wanie i wdrażanie strategii zarządzania danymi oraz ich jakością.
i agenta tego strategicznego przedsięwzięcia. Projekt EFRA to jedna
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któretransakcji
nazywamy
Wyodrębniona zostałaTorównież
komórka
(Zespół Architektury
Danych) 360zstopni,
największych
ProjectŻyciową
Finance wBankowością.
historii polskiego rynku
dedykowana do wsparcia procesów zarządzania architekturą oraz
zarówno pod kątem struktury, jak i skali projektu.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
jakością danych jak również
do rozwoju i utrzymywania
Repozytorium inspiruje ludzi do działania.
Chęć budowania
lepszej przyszłości
Architektury Danych.
Najwyższa Jakość Quality

A nas inspiruje pomaganie.

Ponadto w 2016 roku kontynuowany był proces centralizacji czynności operacyjnych, w wyniku którego przeniesione zostały z Pionu
Bankowości Detalicznej do Centrum Rozliczeń Back Office zadania
związane z obsługą transakcji przekazów pieniężnych Money Transfer
(Western Union).

Nagrody i wyróżnienia
Global Finance: Bank Pekao S.A. Innowatorem Roku 2016
w obszarze bankowości transakcyjnej
Bank Pekao S.A. zdobył tytuł „Innovators 2016 – Transactions
Services” w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance.
Niezależni eksperci docenili nowe rozwiązanie dla klientów korporacyjnych: Digital Gate – Umowę Generalną, która pozwala na korzystanie
z wielu usług i produktów finansowych poprzez system bankowości
internetowej PekaoBiznes24 na podstawie jednej umowy. Umowa
Generalna oferuje najszerszy na rynku katalog produktów i usług
bankowych, w tym produkty treasury, zintegrowany w jeden pakiet.

Global Finance: Bank Pekao S.A. najlepszym powiernikiem
aktywów klientów od lat
Już po raz piąty z rzędu Bank Pekao S.A. otrzymał tytuł Najlepszego
Banku Powierniczego w Polsce w rankingu magazynu Global Finance:
„Best Subcustodian Bank 2016” co potwierdza profesjonalne i kompleksowe podejście Banku do usług powierniczych.
Bank Pekao S.A. otrzymał najwyższe wyróżnienie ze względu na takie
kryteria jak indywidualna obsługa przez dedykowanego opiekuna,
możliwość zawierania transakcji przez dowolne biuro maklerskie,
możliwość przechowywania na rachunku powierniczym różnego
rodzaju papierów wartościowych oraz pełna obsługa praw korporacyjnych wynikających z posiadanych papierów wartościowych

EMEA Finance: Projekt EFRA
finansowany przez Bank Pekao S.A.
najlepszą transakcją 2015 roku
w sektorze Oil & Gas
Projekt EFRA został uznany za najlepszą
transakcję 2015 roku w sektorze Oil & Gas
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– Umowa Generalna Banku Pekao S.A.
nagrodzona Złotym Godłem
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Quality
International
Digital Gate – Umowa Generalna Banku
Pekao S.A., przeznaczona dla klientów
korporacyjnych, zdobyła prestiżowy tytuł w konkursie Najwyższa
Jakość Quality International 2016 w kategorii QI Services – Usługi
Najwyższej Jakości.
Kapituła programu już po raz kolejny doceniła jakość usług oferowanych przez Bank Pekao S.A. Złote Godło Jakości dla Umowy
Generalnej stanowi wyraz uznania dla zaangażowania Banku w doskonalenie jakości usług, które oferuje swoim klientom.
Konkurs Najwyższa Jakość Quality International odbywa się pod
patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Euromoney: Bank Pekao S.A.
kolejny rok z rzędu najlepszym
dostawcą usług finansowania
handlu w Polsce
Bank Pekao S.A. został uznany za
najlepszego dostawcę usług finansowaniu handlu według badania
przeprowadzonego przez prestiżowy magazyn Euromoney.
Ponad 2 tys. międzynarodowych firm wskazywało trzy banki, w których korzystają z produktów finasowania handlu. Bank Pekao S.A.
uzyskał najwięcej głosów spośród banków działających w Polsce.

Panattoni Europe: nagroda dla
Banku Pekao S.A. w kategorii
Best Financial Institution 2016
Uznany deweloper Panattoni Europe, niekwestionowany lider powierzchni przemysłowych
uhonorował Bank Pekao S.A. tytułem Best
Financial Institution 2016 za profesjonalizm
i wieloletnie zaufanie. Statuetka to przede
wszystkim wielki sukces Biura Finansowania
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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,
Kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International
Nieruchomości Komercyjnych Średnich Firm, które od lat prowadzi
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięprzez
zmieniają.
relacje z Panattonim, dzięki czemu Bank jest rekomendowany przez
Panattoni Europe swoim partnerom biznesowym.

2016, organizowanego przez Forum Biznesu i odbywającego się

Nawigacja
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Global Finance: Bank Pekao S.A. z najlepszą Bankowością
Prywatną w kraju
Bankowość Prywatna oferowana przez Bank Pekao S.A. została uznana za najlepszą w Polsce przez prestiżowy magazyn Global Finance
w drugiej edycji konkursu World’s Best Private Banks Awards.
Nagrody World’s Best Private Banks Awards przyznawane są
instytucjom, które oferują klientom bankowości prywatnej najlepszy
customer experience oraz najwyższą wartość i poziom usług. Eksperci
magazynu Global Finance wybrali zwycięzców rankingu na podstawie
zgłoszeń nadesłanych przez instytucje, analiz rynkowych, opinii
analityków i menedżerów wyższego szczebla oraz klientów
bankowości prywatnej.

Forbes: najwyższa 5-gwiazdkowa ocena dla Private Banking
Banku Pekao S.A.
Private Banking Banku Pekao S.A. po raz pierwszy otrzymał najwyższą,
pięciogwiazdkową notę w szóstej edycji ratingu usług private banking
przeprowadzonym przez magazyn Forbes. Jest to wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość usług private banking oraz dostępność rozwiązań
odpowiadających potrzebom wyjątkowo wymagającej grupy klientów.
Ocena jakości ofert bankowości prywatnej dokonywana jest przez
reprezentatywną grupę korzystającą z usług private banking ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań odpowiadającym trendom
rynkowym. W uzasadnieniu wysokiej pozycji Private Banking Banku
Pekao S.A. podkreślono fakt, iż Bank jest jedynym, który ma prawo
dystrybuować w Polsce fundusze Goldman Sachs, co stanowi wyjątkowy atut i przewagę konkurencyjną w segmencie.

Forum Biznesu: tytuł Usługi Najwyższej
Jakości QI SERVICES dla doradztwa
inwestycyjnego Bankowości Prywatnej
Banku Pekao S.A.
Usługa doradztwa inwestycyjnego oferowana
klientom Bankowości Prywatnej została wyróżniona tytułem Usługi Najwyższej Jakości w kategorii QI SERVICES

Karta debetowa wielowalutowa to jeden z najbardziej innowacyjnych
produktów na rynku, umożliwiający realizację transakcji zarówno
w PLN jak i wybranych walutach obcych bez przewalutowania, dzięki
powiązaniu karty z odpowiednimi rachunkami walutowymi.

„Produkt Roku IT@BANK 2016” dla
aplikacji płatności mobilnych PeoPay
Na corocznej największej konferencji poświęconej najnowszym technologiom wykorzystywanym w bankowym IT aplikacja płatności
mobilnych PeoPay Banku Pekao S.A. otrzymała tytuł „Produkt Roku IT@BANK 2016”.
System płatności mobilnych PeoPay umożliwia realizowanie płatności we wszystkich terminalach zbliżeniowych
w Polsce i za granicą oraz płatności nie tylko w większości sklepów
stacjonarnych i internetowych, ale także w urzędach.

XI Edycja Kongresu Gospodarki Elektronicznej: Bank
Pekao S.A. nagrodzony za system PeoPay
PeoPay, pierwszy na świecie system zbliżeniowych płatności
mobilnych na Windows 10 Mobile, zdobył główną nagrodę w kategorii Projekt Roku 2015 podczas XI Edycji Kongresu Gospodarki
Elektronicznej. Kapituła konkursu doceniła innowacyjność rozwiązania,
m.in. możliwość płacenia również gdy telefon jest w trybie offline,
a także dokonywania transakcji zbliżeniowych poniżej 50 zł, bez
konieczności włączania aplikacji.
Aplikacja PeoPay umożliwia klientom Banku dokonywanie szybkich
przelewów pomiędzy użytkownikami (na numer telefonu), realizację
płatności bezgotówkowych w sklepach i punktach usługowych
współpracujących z Bankiem oraz płacenie za zakupy w Internecie.
Obecnie dzięki aplikacji PeoPay można płacić w ponad 425 tys.
terminali w kraju (około 85% ogólnej liczby POS) a także w terminalach akceptujących płatności zbliżeniowe za granicą (w blisko
4 milionach terminali).
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Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia
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,
poza wyłonieniem najlepszych telemarketerów i pracowniContactless Intelligence:
w którym
rosną wymagania, a potrzeby Konkurs,
stale się
zmieniają.

ków infolinii w Polsce, ma na celu promocję tego zawodu i podkreślaKULkarta Banku Pekao S.A.
Nawigacja
nie jego wpływu
na efektywność sprzedażową i marketingową firm.
zwycięzcą w konkursie
Codzienne
potrzeby
klientów
są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Contactless
Intelligence
2016

Jury
konkursu oceniało
merytoryczne
przygotowanie
rozmowy,
KULkarta Banku
Pekao S.A. została złożonych
zwyproduktów
dla finansowania
projektów.
Zapewniamy
pełną
gamę do
usług
umiejętność
nawiązania
kontaktu
z
klientem,
zgromadzenia
cięzcą
prestiżowego,
międzynarodowego
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, byinformacji
aby przeszukiwać
zawartość
użyj klawiszy
i zastosowania narzędzi kontrolowania
rozmowy,
a takżedokumentu
poprawność
konkursu Contactless Intelligence 2016
mogły
się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałekPoszukiwano
lub ikon w menu
języka wypowiedzi i pracę głosem.
telemarketera, który
w kategorii ID&Authorisation. Legitymacja studencka z funkcją karty
łączy skuteczność sprzedażową z pewną wrażliwością na klienta i na
debetowej oraz dodatkowo karty bibliotecznej to jeden z pierwszych
jest nasze
podejście
stopni,
które nazywamy Życiową Bankowością.
potrzeby.
tego typu produktów To
w Polsce,
który wkompleksowe
ofercie Banku znajduje
się 360jego
od października 2015 roku. Karta jest adresowana do studentów
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Katolickiego Uniwersytetu
ChęćLubelskiego.
budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

A nas inspiruje pomaganie.

W tegorocznej, 10. edycji konkursu Contactactless Intelligence promującego najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie
płatności zbliżeniowych przyznano nagrody w dziewięciu kategoriach,
wśród których znalazły się m.in.: najbardziej innowacyjny produkt płatniczy, bezpieczeństwo transakcji, „mobilny portfel”, najlepszy produkt
lojalnościowy, ID i autoryzacja. O wyborze zwycięzców decydowało
eksperckie jury oraz wyniki głosowania przeprowadzonego wśród
internautów.

Izba Gospodarki Elektronicznej: Bank Pekao S.A. wyróżniony
w 4. edycji konkursu e-Commerce Polska awards 2016
Aplikacja „Pekao24 na tablety” Banku Pekao S.A. otrzymała wyróżnienie
w kategorii Najbardziej cyfrowy bank w konkursie E-commerce Polska
awards 2016 organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.
Bank Pekao S.A. zaprezentował aplikację „Pekao24 na tablety”
adresowaną do klientów indywidualnych, korzystających z tabletu
w codziennym bankowaniu. Aplikacja łączy funkcje serwisu internetowego Pekao24 z narzędziem do analizy finansów osobistych
i dostarcza informacje o wydatkach zagregowanych w takie kategorie,
jak np. dom, dzieci, podróże.
Konkurs E-commerce Polska awards 2016 jest organizowany od
czterech lat i skierowany do podmiotów działających na rynku e-commerce, bankowym i ubezpieczeniowym. W 2016 roku do konkursu
wpłynęła rekordowa liczba blisko 150 zgłoszeń.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu
SMB: pracownicy Call Center Banku
Pekao S.A. zdobyli trzy nagrody główne
w konkursie „Telemarketer Roku”
Pracownicy Call Center Banku Pekao S.A.
zwyciężyli w kategoriach Obsługa Klienta,
Help Desk oraz Inne Projekty w konkursie
„Telemarketer Roku” zorganizowanym już po raz ósmy przez Polskie
Stowarzyszenie Marketingu SMB. W konkursie wzięło udział blisko
180 konsultantów reprezentujących 30 firm, w tym ponad 1/3 z nich
to firmy z branży finansowej. Do finału przeszło 25 telemarketerów,
którzy w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB przez
trzy dni prezentowali umiejętności z zakresu sprzedaży i obsługi
telefonicznej. Jury wybrało pięciu zwycięzców.
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przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Informacje dla inwestorów
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,
zakładowy i struktura akcjonariatu Banku 
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleKapitał
się zmieniają.

Nawigacja

Notowania oraz wycena rynkowa akcji Banku Pekao S.A. 

34
35

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Historia wypłaty
dywidendy pełną gamę usług
36
produktów dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Relacje inwestorskieaby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy 36
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Oceny wiarygodności finansowej
36
Oceny
wiarygodności
finansowej
Banku
Pekao
S.A.

36
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Oceny wiarygodności finansowej Pekao Banku Hipotecznego S.A. 37

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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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Informacje dla inwestorów
Kapitał

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,
zakładowy
akcjonariatu
w którymi struktura
rosną wymagania,
a potrzebyBanku
stale się zmieniają.

Nawigacja

Na dzień 31 grudnia
2016 roku
kapitał zakładowy
262samo
470 034
zł i nie
zmianie donajnowocześniejszych
dnia przekazania raportu.
Codzienne
potrzeby
klientówBanku
są dlawyniósł
nas tak
ważne
jakuległ
oferowanie
Kapitał zakładowy Banku dzielił się na 262 470 034 akcji następujących serii:

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
137 650 000 do potrzeb
akcji serii rodzin, by
A polepszać
na okaziciela
wartości nominalnej
1,00i zł
każda
dopasowanych
icho standardy
życia
przedsiębiorstw,
by
aby1,00
przeszukiwać
zawartość dokumentu użyj klawiszy
7
690
000
akcji
serii
B
na
okaziciela
o
wartości
nominalnej
zł
każda
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

10 630 632
akcji serii
C
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
9 777 571
akcji serii
D
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
To jest nasze
kompleksowe
podejście
360 na
stopni,
które nazywamy Życiową Bankowością.
373 644
akcji serii
E
okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
621 411
akcji serii
F
na okaziciela o wartości nominalnej
1,00/ zł
każda
powiększ
pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć budowania
lepszej
ludzi
do działania.
603 377
akcji serii przyszłości
G inspiruje
na okaziciela
o wartości
nominalnej 1,00 zł każda
359 840 pomaganie.
akcji serii
H
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda
A nas inspiruje
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
94 763 559
akcji serii
I
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 2016

LICZBA AKCJI
i GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ
w KAPITALE
ZAKŁADOWYM
i OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WZ

31 GRUDNIA 2015

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

105 250 485

40,10%

105 250 485

40,10%

131 497 488

50,10%

157 219 549

59,90%

157 219 549

59,90%

130 972 546

49,90%

Razem

262 470 034

100,00%

262 470 034

100,00%

262 470 034

100,00%

W raporcie bieżącym nr 17/2016 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że w dniu 18 lipca 2016 r. otrzymał od UniCredit S.p.A.
zawiadomienie informujące, iż w wyniku realizacji zawartych w dniu
13 lipca 2016 r. transakcji pakietowych w trybie procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, UniCredit S.p.A. zbył 26 247 003 akcji
Banku. Transakcje zostały rozliczone w dniu 15 lipca 2016 r.

że zawarł umowy o zbyciu 32,8% udziałów w Banku Pekao S.A.
z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A ( PZU) i Polskim
Funduszem Rozwoju S.A. (PFR).

Przed zbyciem UniCredit S.p.A. posiadał 131 497 488 akcji Banku,
stanowiących 50,10% udziału w kapitale zakładowym Banku,
odpowiadających takiej samej liczbie i odpowiednio takiemu samemu
procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Ponadto w raporcie bieżącym 31/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku
Bank poinformował, że otrzymał od UniCredit S.p.A. komunikat o ogłoszeniu przez niego oferty sprzedaży 1 916 certyfikatów wymiennych
na akcje Banku (equity linked certificates) o łącznej wartości referencyjnej około 500 mln euro, obowiązkowo rozliczanych w akcjach
zwykłych Banku najpóźniej w dniu 15 grudnia 2019. Certyfikaty służą
do zbycia należących do UniCredit S.p.A. pozostałych, (po realizacji
umowy sprzedaży, o której mowa powyżej) 7,3% akcji Banku.

Po transakcji UniCredit S.p.A. posiadał 105 250 485 akcji Banku,
stanowiących 40,10% udziału w kapitale zakładowym Banku,
odpowiadających takiej samej liczbie i odpowiednio takiemu samemu
procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.
W raporcie bieżącym nr 30/2016 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku UniCredit S.p.A. ogłosił,
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Transakcja podlega uzyskaniu zgód organów regulacyjnych i antymonopolowych i ma się zakończyć w połowie 2017 roku.

Do dnia przekazania niniejszego raportu Bank nie otrzymał żadnych
dodatkowych zawiadomień dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
informacjami zawartymi w ich publicznie dostępnych sprawozdapublicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięz zmieniają.
niach finansowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,
Nawigacja
OFE
łącznie posiadały 14,78% akcji Banku.

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Codzienne
potrzeby
klientów zaangażowaniu
są dla nas takwsamo
Grupą inwestorów
finansowych
o znaczącym
ka- ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
pitale Banku
są
polskie
otwarte
fundusze
emerytalne
(OFE).
Zgodnie
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

Zaangażowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w akcje Banku Pekao S.A.:

UDZIAŁ w KAPITALE

UDZIAŁ w KAPITALE

ZAKŁADOWYM i OGÓLNEJ
ZAKŁADOWYM
i OGÓLNEJ
LICZBA
AKCJI
LICZBA
AKCJI 360 stopni,
To jest nasze kompleksowe
podejście
które
nazywamy Życiową
Bankowością.
LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
i GŁOSÓW NA WZ
i GŁOSÓW NA WZ
Nazwa akcjonariusza

2015 do rozmiaru ekranu
powiększ / pomniejsz 31 GRUDNIAdopasuj

31 GRUDNIA 2016

lepszej przyszłości
Aviva OFEChęć
Aviva BZbudowania
WBK
10 749 990
A nas inspiruje
pomaganie.6 254 975
Nationale-Nederlanden
OFE
OFE PZU „Złota Jesień”
5 291 194
OFE MetLife
3 644 584
AXA OFE
3 132 742
Aegon OFE
2 312 363
Generali OFE
2 165 755
Allianz Polska OFE
1 770 132
Nordea OFE
1 715 436
PKO BP Bankowy OFE
1 045 153
OFE Pocztylion
705 234
Razem
38 787 558

inspiruje ludzi do
działania.
4,10%

10 709 906
4,08%
2,38%
4 715 432
1,80%
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
2,02%
5 836 563
2,22%
1,39%
2 801 190
1,07%
1,19%z opcji wyświetlania na
3 020
824 ekranie użyj klawisza ESCAPE
1,15%
aby wyjść
pełnym
0,88%
2 103 268
0,80%
0,83%
1 852 089
0,71%
0,67%
1 863 768
0,71%
0,65%
1 653 909
0,63%
0,40%
1 039 288
0,40%
0,27%
732 676
0,28%
14,78%
36 328 914
13,84%

Źródło: Raporty OFE – roczne struktury aktywów Funduszy; cena zamknięcia akcji Banku Pekao S.A. z końca okresu.

Notowania oraz wycena rynkowa akcji
Banku Pekao S.A.
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.
Kapitalizacja rynkowa Banku na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła
33,0 mld zł, co czyniło Bank jedną z największych spółek notowanych
w Europie Środkowej. 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 oraz indeksu sektorowego
WIG-Banki. Akcje Banku Pekao S.A. od 19 grudnia 2011 roku wchodzą
w skład indeksu CEERIUS Sustainability Index przy Giełdzie Wiedeńskiej.

akcji Banku w 2016 roku spowodowane było zarówno wprowadzeniem zmian regulacyjnych, negatywnie wpływających na dochodowość sektora bankowego, jak i niepewnością związaną ze zmianą
podmiotu kontrolującego Bank.
Zmiany cen akcji Banku Pekao S.A. i indeksu WIG-Banki w 2016 roku.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
5%10%-15%

Przy średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym 640 tys.
akcji i rocznej sumie wartości obrotów akcjami Banku w wysokości
21,1 mld zł w 2016 roku, udział wartości obrotów akcjami Banku
Pekao S.A. w obrotach na GPW w Warszawie wyniósł 11,13%.
Cena akcji Banku Pekao S.A. na koniec grudnia 2016 roku wyniosła
125,8 zł w porównaniu z 143,5 zł rok wcześniej. Obniżenie kursu

-20%
-25%
-30%
-35%
gru 15

lut 16

mar 16

maj 16

cze 16

sie 16

wrz 16

paź 16

gru 16

WIG Banki
Bank Pekao S.A.
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Informacje dla inwestorów
Historia

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,
wypłaty
dywidendy
w którym
rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

W 2016 roku Bank wypłacił dywidendę za rok 2015 w kwocie 8,70 zł na akcję. StopaNawigacja
dywidendy wyniosła 6,1%.

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
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
2003
2004 W2005
2006 budujemy
2007
2008zrównoważoną
2009
2010 przyszłość
2011
2012
2013
2014
2015
mogły się
rozwijać.
ten sposób
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Wypłaty dywidendy zaproduktów
lata 2003-2015:
dla
DATA

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

1 785
6,80

1 412
5,38

2 202
8,39

2 614
9,96

2 625
10,00

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
powiększ / pomniejsz

Relacje

dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
inwestorskie
przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych
A nas inspiruje pomaganie.

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 2016 roku 21 analityków opublikowało raporty i rekomendacje na temat Banku.
Działania, które podejmuje Bank w kontaktach z inwestorami mają
przede wszystkim na celu umożliwienie rynkowi przeprowadzanie
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 na temat Banku 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. Na stronie internetowej Banku dostępna jest „Polityka informacyjna Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami
i klientami”.

Oceny wiarygodności finansowej
Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. współpracuje z trzema wiodącymi agencjami
ratingowymi: Fitch Ratings, S&P Global Ratings oraz Moody’s
Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji oceny

36

2 283
8,70

Raport Roczny 2016 · Bank Pekao S.A.

drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz
umów, natomiastprzesuń
z agencją
ratingową
Moody’sspację)
Investors Service
Bank
nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie
oraznaspotkań
przeglądowych.
aby dostępnych
wyjść z opcjiinformacji
wyświetlania
pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oceny wiarygodności finansowej
Banku Pekao S.A. były następujące:
FITCH RATINGS

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

Ocena długookresowa (IDR)
Ocena krótkookresowa
Ocena viability

AF2
–

Perspektywa

AF2
a2, na liście
obserwacyjnej
ze wskazaniem
negatywnym
Stabilna

S&P GLOBAL RATINGS

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

Ocena długookresowa
w walutach obcych

BBB+

BBB+

Ocena długookresowa
w walucie krajowej

–

A-

Ocena krótkookresowa
w walutach obcych

A-2

A-2

Ocena krótkookresowa
w walucie krajowej

–

A-2

Ocena wsparcia

–
Stabilna

Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+
Perspektywa
Stabilna

–
Stabilna

MOODY’S INVESTORS SERVICE
(OCENY NIEZAMAWIANE
PRZEZ BANK)

POLSKA

BANK PEKAO S.A.

Długookresowa ocena depozytów
A2
w walutach obcych
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1
Baseline Credit Assessment
baa1
Długookresowa ocena ryzyka
A1(cr)
kredytowego kontrahenta
Krótkookresowa ocena ryzyka
kredytowego kontrahenta

Prime-1(cr)

Perspektywa

Stabilna /
Negatywna (*)

A2
Prime-1
–
–

Negatywna /
Stabilna (**)

(*) Stabilna dla zobowiązań w walucie krajowej, a Negatywna dla zobowiązań w walutach obcych.
(**) Negatywna dla gospodarki, a Stabilna sektora bankowego.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability przyznaną
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną przyznaną przez
Nawigacja
S&P Global Ratings, najwyższą ocenę Baseline Credit Assessment
Codzienne
potrzeby
są dla naskontrahenta
tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
oraz krótkoi długookresową
ocenęklientów
ryzyka kredytowego
przyznaneproduktów
przez Moody’s dla
Investors
Service, wśród złożonych
banków
finansowania
projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
ocenianych
przez
te
agencje
w
Polsce.
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

Oceny wiarygodności finansowej
Pekao Banku Hipotecznego S.A.

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Listy zastawne emitowane przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Spółkę w Chęć
100% zależną
od Bankulepszej
Pekao S.A.,
posiadają rating
budowania
przyszłości
inspiruje ludzi do działania.
„A” przyznany przez międzynarodową agencję ratingową Fitch
A nas inspiruje pomaganie.
Ratings. W uzasadnieniu oceny agencja wskazała na wysoki rating
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Pekao Banku Hipotecznego S.A. na poziomie „A-”, regulacje
prawne dotyczące rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
zadeklarowany przez bank poziom nadwyżki zabezpieczenia nad
wolumenem wyemitowanych listów zastawnych.
Wysoka ocena listów zastawnych oznacza, że Pekao
Bank Hipoteczny S.A. ma możliwość emitowania papierów
wartościowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania
długoterminowych środków na działalność kredytową. Podczas
ostatniej aktualizacji ratingu listów zastawnych, w dniu
20 grudnia 2016 roku, miała miejsce zmiana perspektywy
ratingu z negatywnej na ewoluującą. Krajowy rating
długoterminowy Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest „AA+(pol)”
z perspektywą stabilną.
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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

Energia w działaniu
To siła, która napędza nasz Bank, wzmacnia
nasz biznes i czyni go bardziej efektywnym.

„Nie brakuje nam sił!”

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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,
Ważniejsze czynniki mające znaczący
w którym rosną wymagania, a potrzeby stalewpływ
się zmieniają.
na działalność i wyniki Grupy 

Nawigacja

40

Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń 
40
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne
jak oferowanie najnowocześniejszych
Zarządzanie ryzykami
40
produktów dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy pełną gamę usług
Ryzyko kredytowe
41
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ichRyzyko
standardy
życia i przedsiębiorstw, by
braku zgodności
41
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Adekwatność kapitałowa

42

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni,
które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
Bank
Pekao
S.A. na polskim
rynku usług
bankowych
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
A nas inspiruje pomaganie.

43
Sieć dystrybucji
43
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
43
Obsługa
klientów
indywidualnych
ludzi do działania.
Mikro i małe firmy
47
Klienci
korporacyjni
48
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

Główne obszary działalności spółek Grupy	
51
aby
wyjść z opcji
wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE51
Działalność
bankowa	
52
Zarządzanie aktywami	
Działalność leasingowa	
52
52
Działalność faktoringowa	
Doradztwo transakcyjne	
52
53
Pozostałe usługi finansowe	
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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,
kapitałowe dla sektora bankowego, w związku z impleczynniki
mające
znaczący
w którym rosną
wymagania,
a potrzeby Wymogi
stale się
zmieniają.
mentacją regulacji unijnych, uległy zaostrzeniu. Komisja Nadzoru

Ważniejsze
wpływ na działalność i wyniki Grupy

Nawigacja
Finansowego
podjęła m.in. decyzję o podwyższeniu buforów kapi-

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
tałowych
wprowadzając
wymogi dla
innych instytucji finansowych
o
znaczeniu
systemowym.
Działalność Grupy w produktów
2016 roku była dla
w istotnym
stopniu
determinowafinansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
na sytuacją makroekonomiczną
w kraju jak
trendami
dopasowanych
doi zagranicą
potrzeboraz
rodzin,
by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
Konkurencja w sektorze pozostała
na wysokim
poziomie,
szczególnie
obserwowanymi w sektorze bankowym.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich.
strzałek lubco
ikon
w menu możliwość
w najbardziej atrakcyjnych obszarach,
ograniczyło
poprawy marży.
Polska gospodarka osiągnęła tempo wzrostu na poziomie 2,8% woTo jest
nasze kompleksowe
bec 3,9% w 2015 roku.
Spowolnienie
spowodowane byłopodejście
spadkiem 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Banki kontynuowały inwestycje w innowacyjne rozwiązania oraz nowe
inwestycji, które obniżyły się o około 5,5% r/r. Głównym motorem
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
technologie,
tym działania.
zdalnepowiększ
kanały kontaktu,
w szczególności
w bankowzrostu pozostawałaChęć
konsumpcja
prywatna,
wspierana
znaczącą
budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludziw do
wość internetową i mobilną oraz płatności mobilne.
poprawą na rynku pracy oraz wzrostem transferów socjalnych.

A nas inspiruje pomaganie.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała przez cały 2016 rok stopy
procentowe na niezmienionym poziomie, co miało neutralny wpływ tak
na poziom popytu na kredyt jak i wysokość marży odsetkowej sektora
bankowego.
Wzrost kredytów gospodarstw domowych wyniósł 5,1% r/r wobec
6,6% r/r w roku poprzednim. Spowolnienie było spowodowane przede
wszystkim wolniejszym wzrostem kredytów hipotecznych, w związku
z wyższymi wymogami w zakresie wkładu własnego.
Kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 4,9% r/r wobec 8,6% r/r w roku
poprzednim, co było efektem spadku inwestycji i związanym z tym
spadkiem popytu na kredyt.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

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 w ramach przyjętego
przez Grupę apetytu na ryzyko.

Wzrost depozytów gospodarstw domowych wyniósł 9,1% r/r wobec
9,2% r/r w roku ubiegłym, głównie dzięki postępującej poprawie na
rynku pracy. Zainteresowanie alternatywnymi formami lokowania
środków, w tym funduszami inwestycyjnymi, wciąż pozostawało małe.
Duża niepewność na rynku giełdowym spowodowana m.in. rosnącym
ryzykiem geopolitycznym, zmiennymi cenami surowców oraz ingerencją polityków w niektóre sektory gospodarki nie sprzyjały zachowaniu
indeksów giełdowych ani popytowi na produkty inwestycyjne. Wzrost
portfela depozytów przedsiębiorstw był na poziomie 7,8% r/r wobec
10,4% r/r w 2015 roku, co potwierdza dobrą kondycję finansową
przedsiębiorstw.

Główne rodzaje ryzyka, istotne dla Grupy obejmują: ryzyko kredytowe,
ryzyko płynności, ryzyko rynkowe i ryzyko operacyjne. Ponadto Grupa
rozpoznaje: ryzyko biznesowe, ryzyko nieruchomości własnych, ryzyko
inwestycji finansowych, ryzyko modeli, ryzyko makroekonomiczne,
ryzyko reputacji, ryzyko braku zgodności, ryzyko nadmiernej dźwigni
finansowej oraz ryzyko działalności bancassurance.

Wynik sektora bankowego uległ poprawie, co było jednak w dużej
mierze efektem realizacji jednorazowych zysków na sprzedaży posiadanych udziałów w Visa Europe na rzecz Visa Inc, co zwiększyło wynik
brutto sektora o około 2 mld zł.
Od lutego 2016 roku sektor bankowy został obciążony tzw. podatkiem bankowym w wysokości 44 bp (w skali rocznej) od aktywów
pomniejszonych o wybrane pozycje, znacząco negatywnie wpływając
na dochodowość sektora.

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, wspierana przez Komitet
ds. Ryzyka. 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.

W ciągu całego roku trwały prace zmierzające do rozwiązania
problemu kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych
w walutach obcych, co miało istotny wpływ na zwiększenie zmienności cen akcji banków notowanych na GPW.

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.
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drukuj

Sprzyjająca koniunktura gospodarcza oraz poprawa sytuacji na
rynku pracy wspierała jakość aktywów, która ulegała systematycznej
poprawie. aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

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.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Szczegółowe raporty dotyczące ryzyka kredytowego, ryzyka płynnow którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięzaangażowania.
zmieniają. Obejmuje on ustalanie wskaźników koncentracji

sektorowej, monitorowanie portfela kredytowego oraz procedury
Nawigacja
wymiany
informacji. System ten dotyczy zaangażowania kredytowego
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
w poszczególne
rodzaje
działalności gospodarczej sklasyfikowane
według
Polskiej
Klasyfikacji
Działalności
Zasady i instrumenty
zarządzania
poszczególnymi
ryzykami
oraz
dane
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę(PKD).
usług
dotyczącedopasowanych
kształtowania się ekspozycji
na
ryzyko
zostały
zawarte
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
klawiszy
Wskaźniki koncentracji
ustalane sązawartość
w oparciudokumentu
o obecny użyj
poziom
zaanw Nocie Objaśniającej nr 6 do Skonsolidowanego Sprawozdania
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaoraz
wszystkich.
ikon w
menu
gażowania Bankustrzałek
w danylubsektor
ocenę ryzyka danego sektora.
Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony
Okresowe porównywanie zaangażowania Banku z obowiązującymi
dnia 31 grudnia 2016 oraz w dokumencie „Informacje w zakresie
To jest
nasze Grupy
kompleksowe
podejście
nazywamy
Życiową
Bankowością.
wskaźnikami
koncentracji
pozwala
na bieżącą identyfikację sektorów,
adekwatności
kapitałowej
Kapitałowej Banku
Pekao 360
S.A. stopni, które
w których może wystąpić nadmierna koncentracja ryzyka. W przywedług stanu na 31 grudnia 2016 roku”, opublikowanym na stronie
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru ekranu
padku
takiej sytuacji dokonywanadopasuj
jest analiza
obejmująca
internetowej
Banku.
Chęć
budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
dozaistnienia
działania.
ocenę kondycji ekonomicznej sektora z uwzględnieniem zarówno
nas inspiruje pomaganie.
dotychczasowych
jak H,
i prognozowanych
trendów oraz
ocenę jakości
Ryzyko Akredytowe
drukuj
przesuń (klawisz
przytrzymaj spację)
zaznacz
zaangażowania w sektorze. Działania te pozwalają na formułowanie
polityki Banku ograniczającej ryzyko sektorowe oraz bieżące jej dostoZarządzanie ryzykiem kredytowym i utrzymanie tego ryzyka na bezaby wyjść z opcji
wyświetlania na
ekranie użyj klawisza ESCAPE
sowywanie
do zmieniających
siępełnym
warunków.
piecznym poziomie ma zasadnicze znaczenie dla wyników prowadzonej działalności. Minimalizacji ryzyka kredytowego służą obowiązujące
procedury, w szczególności dotyczące zasad oceny ryzyka transakcji,
Ryzyko braku zgodności
ustanawiania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz należności
leasingowych, uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych oraz
Ryzyko braku zgodności to ryzyko skutków nieprzestrzegania przeograniczenia kredytowania niektórych rodzajów działalności.
pisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych
w procesach funkcjonujących w Banku. Ryzyko braku zgodności może
Działalność kredytowa jest limitowana, zarówno zgodnie z ograniczeprowadzić do sankcji karnych lub administracyjnych, materialnych
niami wynikającymi z przepisów Prawa bankowego, jak i wewnętrzstrat finansowych, pogorszenia reputacji, obniżenia wartości marki,
nych norm ustalanych przez Bank, do których w szczególności należą
zmniejszenia możliwości rozwoju i niezdolności do wykonywania
wskaźniki koncentracji zaangażowania kredytowego dla określonych
umów, a także ograniczenia lub utraty możliwości prowadzenia dziasektorów gospodarki, wskaźnik udziału dużych zaangażowań w portłalności gospodarczej.
felu kredytowym oraz limity zaangażowania na poszczególne kraje,
banki zagraniczne i krajowe instytucje finansowe.
W Banku funkcjonuje wyodrębniona komórka do spraw zgodności,
Departament Zgodności, niezależny pod względem organizacyjnym
Uprawnienia do podejmowania decyzji kredytowych, ograniczenia
i operacyjnym i podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.
kredytowania niektórych obszarów działalności oraz wewnętrzne
Departament Zgodności stanowi kluczowy element zapewniania
i zewnętrzne normy ostrożnościowe uwzględniają kredyty, pożyczki
zgodności w Banku.
i gwarancje, a także transakcje pochodne i instrumenty dłużne.
Ochronę jakości portfela kredytowego wzmacniają jego okresowe
Bank zapewnia zgodność poprzez stosowanie mechanizmów kontroprzeglądy oraz bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów
lnych oraz proces zarządzania ryzykiem braku zgodności realizowany
i kondycji finansowej klientów.
przez Departament Zgodności i polegający na identyfikacji, ocenie,
kontroli i monitorowaniu ryzyka braku zgodności działalności Banku
Bank kontynuuje prace nad stałą racjonalizacją procesu kredytooraz przedstawianiu raportów w tym zakresie. Raporty z realizacji zawania w kierunku poprawy jego efektywności i bezpieczeństwa.
dań Departamentu Zgodności wraz z poziomem oszacowanego ryzyka
Doskonalone są w szczególności procedury i narzędzia pomiaru oraz
braku zgodności są przedstawiane Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
monitorowania ryzyka.
W Banku sprawowany jest nadzór nad ryzykiem braku zgodności
związanym z działalnością spółek zależnych.
ści, ryzyka rynkowego oraz ryzyka operacyjnego są przedstawiane
Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Limity koncentracji ryzyka kredytowego
Zgodnie z ustawą Prawo bankowe zaangażowanie banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku. W 2016
roku limity maksymalnego zaangażowania określone w ustawie Prawo
bankowe nie zostały przekroczone.

Koncentracja sektorowa
Ograniczeniu ryzyka kredytowego związanego z nadmierną koncentracją sektorową służy system kształtowania sektorowej struktury

Założenia procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności zostały
zdefiniowane w opracowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę
Nadzorczą, Polityce Zgodności Banku Pekao S.A. Do kluczowych
elementów wspierających ten proces należą:
– nadzór Rady Nadzorczej i odpowiedzialność Zarządu za efektywne
zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz zapewnienie przestrzegania Polityki Zgodności,
– odpowiedzialność pracowników Banku za zapewnienie zgodności
w zakresie powierzonych im obowiązków służbowych,
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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,
kapitałowe, wymogi kapitałowe oraz fundusze własne
właściwie zdefiniowana struktura organizacyjna w tym odpowiednie
w którym rosną wymagania, a potrzeby Współczynniki
stale się zmieniają.

–

zostały policzone zgodnie z Rozporządzeniem CRR przy zastosowaniu
usytuowanie Departamentu Zgodności,
Nawigacja
opcji narodowych
zdefiniowanych w Ustawie Prawo Bankowe art. 171a
– przepisy wewnętrzne w zakresie zapewnienia zgodności,
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne jak
oferowanie
najnowocześniejszych
oraz wytycznych
Komisji
Nadzoru Finansowego
(KNF). Dotyczy to w szcze– szkolenia,
gólności
wag
ryzyka
dla
należności
zabezpieczonych
hipotecznie
Departamentem
Zgodności
a
komór– stała współpraca pomiędzy
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług oraz
szeregu
wskaźników
regulujących
sposób
wyliczania
funduszy
ką audytu wewnętrznego
oraz
pozostałymi
jednostkami
systemu
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, bywłasnych.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
kontroli wewnętrznej.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub
ikon w menu
Minimalna wartość współczynników
kapitałowych
wymagana przez
prawo jest równa sumie minimalnej wartości zdefiniowanej przez
W ramach przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji
To jestrynkowych
nasze kompleksowe
podejście
stopni, któreCRR
nazywamy
Życiową
(równej 8,0%
dla TCRBankowością.
oraz 6,0% dla T1) oraz
wewnętrznych i standardów
każdy z pracowników
Banku 360Rozporządzenie
wymogu połączonego bufora, zdefiniowanego zgodnie z Ustawą z dnia
stosuje właściwe mechanizmy kontrolne i dokonuje niezależnego
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
5 sierpnia
2015do
r. odziałania.
nadzorze
makroostrożnościowym nad
systemem
monitorowania przestrzegania
mechanizmówlepszej
kontrolnych,
zgodnie inspiruje
Chęć budowania
przyszłości
ludzi
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.
z przypisanymi mu obowiązkami służbowymi.
A nas inspiruje pomaganie.
W dniu 4 października
r. KNF
wydała Decyzję
w przedmiocie
drukuj
przesuń2016
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym
Wprowadzenie i stosowanie standardów w zakresie ryzyka braku
oraz nałożeniu na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej,
zgodności pełni istotną rolę w kreowaniu wartości firmy, wzmacnianiu
wyjść z oopcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyjrównoklawisza ESCAPE
bufora innejaby
instytucji
znaczeniu
systemowym
w wysokości
i ochronie dobrego imienia Banku oraz we wzmacnianiu zaufania
ważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.
publicznego do działalności Banku i jego pozycji.

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
(Rozporządzenie CRR) wraz z późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi Rozporządzeniami Wykonawczymi, bądź Delegowanymi wydanymi
przez Komisję (UE).

Zgodnie z rekomendacją KNF, po uwzględnieniu wymogu połączonego
bufora (bufora zabezpieczającego w wysokości 1,25% oraz bufora
innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,75%), minimalny łączny współczynnik kapitałowy Grupy powinien pozostawać na
poziomie nie mniejszym niż 14,00%, a współczynnik kapitału Tier I na
poziomie nie mniejszym niż 11,00%. Poziomy te powiększone są
o domiar kapitałowy1.
Na koniec 2016 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy
Kapitałowej Banku Pekao S.A. wyniósł 17,64% i był znacznie wyższy
od minimalnej wartości współczynnika wymaganej przez prawo oraz
od poziomu rekomendowanego przez KNF.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Grupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz
31 grudnia 2015 roku, zgodne z obowiązującymi na te dni regulacjami.
(tys. zł)
WYMÓG KAPITAŁOWY

31.12.2016

31.12.2015

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

8 323 345
–
44 022
187 820
493 557
9 048 744

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

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

19 954 579
19 954 579

20 209 595
20 209 595

17,64%
17,64%

17,66%
17,66%

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

1

W przypadku Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. domiar kapitałowy dla łącznego współczynnika kapitałowego wynosi 0,01 p.p., natomiast dla kapitału Tier I 0,0075 p.p.
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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,
wartość nowych kluczowych kredytów dla klientów indywiŁączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2016 roku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięŁączna
zmieniają.

dualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipow porównaniu do grudnia 2015 roku jest niższy o 0,02 p.p. w związku
Nawigacja
teczne
w 2016 roku przekroczyła 14,5 mld zł i była o 4,3% wyższa
ze zmniejszeniem funduszy własnych o 1,3%, przy jednoczesnym
Codzienne
potrzeby
są dla
nas tak samo ważne
jak oferowanie
w porównaniu
do 2015najnowocześniejszych
roku.
zmniejszeniu
całkowitego
wymoguklientów
kapitałowego
o 1,2%.

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

depozytów
klientów
indywidualnych oraz
Całkowity dopasowanych
wymóg kapitałowy jest
na koniec
2016byroku,
doniższy
potrzeb
rodzin,
polepszać ichWartość
standardy
życia
i przedsiębiorstw,
by mikro i małych
przeszukiwać
użyj klawiszy
firm złożonych waby
Banku
wzrosła o zawartość
7,4 mld złdokumentu
w okresie ostatnich
w związku z niższymi wymogami z tytułu ryzyka kontrahenta wraz
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla
wszystkich.
strzałek lubsię
ikon
menu salda depozytów detalicznych
12 miesięcy, co przełożyło
nawwzrost
z CVA, ryzyka operacyjnego oraz ryzyka rynkowego.
ogółem o 10,7% w porównaniu do 2015 roku.

jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Bank To
Pekao
S. A. na polskim rynku
Bank Pekao S.A. jest jednym z liderów bankowości elektronicznej
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
w Polsce.
W ramach
bankowości elektronicznej
Bank oferuje klientom
usług Chęć
bankowych
budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
A nas inspiruje pomaganie.

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.
31.12.2016

31.12.2015

928
1 761

975
1 759

Liczba placówek
Liczba własnych bankomatów

Klienci Banku mogą również wypłacać gotówkę bez prowizji korzystając z europejskiej sieci bankomatów Grupy UniCredit.
Na koniec grudnia 2016 roku Bank prowadził 5 480,1 tys. złotowych
rachunków bieżących, 328,1 tys. rachunków kredytów hipotecznych
oraz 572,1 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej.
(tys.)
Liczba złotowych rachunków bieżących (*)
w tym pakiety
Liczba rachunków kredytów hipotecznych (**)
w tym złotowych
Liczba rachunków kredytów Pożyczki
Ekspresowej (***)

31.12.2016

31.12.2015

5 480,1
4 053,9
328,1
293,6

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

572,1

576,0

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

pełny wachlarz rozwiązań takich jak: serwis internetowy i mobilny,
aplikację
mobilną
na telefony
i tablety
oraz płatności
mobilne PeoPay.
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
Dzięki aplikacji PeoPay klienci Banku mają możliwość dokonywania
aby wyjśćprzelewów
z opcji wyświetlania
pełnym ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
szybkich
pomiędzyna
użytkownikami
aplikacji,
realizacji
płatności bezgotówkowych w terminalach POS (425 tys. terminali w kraju
i blisko 4 miliony na świecie) oraz płacenia za zakupy w internecie
(w większości sklepów internetowych w kraju i w 250 tys. sklepów internetowych za granicą oznaczonych logo Masterpass). W marcu 2016
roku, Bank Pekao S.A. jako pierwszy na świecie, umożliwił dokonywanie
płatności zbliżeniowych w technologii HCE aplikacją PeoPay użytkownikom telefonów z systemem Windows 10 Mobile. W październiku 2016
roku Bank jako pierwszy w kraju, umożliwił dokonywanie płatności
telefonem w wybranych urzędach administracji publicznej w Polsce,
dzięki czemu klienci zapłacą znacznie szybciej i wygodniej za wydanie
m.in. prawa jazdy czy rejestrację pojazdu bezpośrednio przy stanowisku
obsługi klienta. Ponadto system płatności mobilnych PeoPay wzbogacił
się o udogodnienia takie jak możliwość dokonywania transakcji zbliżeniowych w trybie off-line (bez konieczności połączenia z internetem)
oraz możliwość doładowań telefonów komórkowych na kartę prepaid.
Kolejnym innowacyjnym produktem na polskim rynku oferowanym
przez Bank Pekao S.A. jest Elektroniczna Legitymacja Studencka,
która łączy w sobie funkcjonalności legitymacji studenckiej z funkcją
karty płatniczej oraz z możliwością dołączenia kolejnych usług takich
jak karta biblioteczna czy bilet komunikacji miejskiej. W 2016 roku
Bank wydał Elektroniczne Legitymacje Studenckie z funkcją karty
płatniczej w kolejnych pięciu polskich uczelniach.
W ramach realizacji rządowego Programu Rodzina 500 plus, Bank
Pekao S.A. jako jeden z pierwszych banków w Polsce wdrożył możliwość
składania wniosków elektronicznie w bankowości internetowej Pekao24.
Przygotowana została również strona internetowa dotycząca rządowego
Programu Rodzina 500 plus oraz dedykowana oferta dla całej rodziny.

Produkty kredytowe

Obsługa klientów indywidualnych
W 2016 roku Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizował strategię
wzrostu w segmencie klienta detalicznego obejmującym obsługę
klientów indywidualnych oraz mikro i małych firm.

Bank Pekao S.A. oferuje klientom indywidualnym szeroką gamę
produktów kredytowych, w tym przede wszystkim złotowe kredyty hipoteczne oraz kredyty konsumpcyjne Pożyczka Ekspresowa. W 2016
roku Bank konsekwentnie realizował strategię umacniania pozycji na
rynku finansowania zakupu nieruchomości oraz finansowania zakupu
dóbr konsumpcyjnych.
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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,
Kredyty hipoteczne
w prasie cyklicznych publikacji „Pieniądze na wakacje”,
w którym rosną wymagania, a potrzeby zamieszczanie
stale się zmieniają.

W 2016 roku Bank utrzymał silną pozycję w obszarze kredytów hipow których omawiane były kwestie związane z efektywnym zarządzaNawigacja
tecznych, udzielając kredytów na kwotę 6,9 mld zł, co przełożyło się na
niem pieniędzmi
podczas podróży.
Codzienne
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sąi dla
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Bank zajmuje również wiodącą pozycję w udzielaniu kredytów
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Flexia w ogólnej
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wydanych
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
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dla wszystkich.
ikontaw spełnia
menu oczekiwania
mieszkaniowych w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla
kart kredytowych świadczy ostrzałek
tym, żelubkarta
Młodych” wspierającego osoby w wieku do 35 lat w nabyciu pierwklientów w zakresie finansowania wydatków oraz taniego i prostego
To jestBank
nasze
kompleksowe
stopni,doktóre
nazywamy
Życiową Bankowością.
szego, nowego mieszkania.
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również akcjepodejście
promocyjne360dostępu
dodatkowych
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kredytów hipotecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
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w internecie i wewnętrznych
kanałach inspiruje
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Chęć budowania
lepszej przyszłości
ludzi
do działania.
komunikacji oraz regularnie uczestniczył w targach mieszkaniowych
marketingowe głównie w internecie i radiu. Karty płatnicze Banku proA nas inspiruje pomaganie.
organizowanych w całym kraju.
mowane były także
przez(klawisz
blogerów,
którzy korzystali
drukuj
przesuń
H, przytrzymaj
spację)z nich podczas
zaznacz
zakupów czy wyjazdów zagranicznych i zamieszczali opinie na swoich
Pożyczki gotówkowe
stronach internetowych.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych w 2016 roku wyniosła
7,7 mld zł co stanowi wzrost o 18,3% w porównaniu do 2015 roku.
Bank oferuje klientom możliwość wyboru dowolnej grafiki na karcie
Portfel pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych wzrósł
płatniczej z katalogu zawierającego propozycję 72 różnych grafik.
w 2016 roku o 13,6%.
Ponad połowa nowo wydanych kart debetowych to karty z wizerunkiem wybranym z katalogu.
W 2016 roku Bank kontynuował działania mające na celu zapewnienie klientom przejrzystej oferty Pożyczki Ekspresowej koncentrując się
Skuteczność działań Banku potwierdza rosnąca liczba kart płatnina umacnianiu relacji z klientami, m.in. poprzez przygotowanie indyczych w obiegu, wyższa o 224,6 tys. (6,6%) w porównaniu do końca
widualnych ofert kredytowych z wykorzystaniem narzędzi CRM oraz
2015 roku, w tym liczba kart kredytowych rosnąca o 64,9 tys. sztuk
kanałów elektronicznych takich jak strona internetowa dedykowana
(11,8%).
pożyczce gotówkowej, system Pekao24 oraz aplikacja mobilna.

Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne
W ramach procesu kredytowego „na klik” Bank oferował również
klientom szybki i w pełni automatyczny proces udzielania pożyczki
gotówkowej w serwisie internetowym oraz w aplikacjach mobilnych
zarówno na telefon jak i tablet. W ofercie „Klik Gotówka” wypłata
pożyczki następuje automatycznie po zatwierdzeniu umowy
w systemie Pekao24.
Bank prowadził także kampanię reklamową Pożyczki Ekspresowej
w głównych stacjach telewizyjnych o największym zasięgu i kanałach
tematycznych oraz na wielu portalach internetowych m.in. YouTube
i Facebook.

Dzięki szerokiej ofercie produktów depozytowych Banku w ciągu
12 miesięcy depozyty osób fizycznych wzrosły o 11,0% w porównaniu
do końca 2015 roku.
Ważnym wsparciem dla wzrostu wolumenu oszczędności okazały
się regularne wpływy na rachunki klientów detalicznych Banku, jak
również lokaty terminowe w kanałach elektronicznych i lokaty negocjowane złotowe. Ponadto zwiększyły się wolumeny na rachunkach
oszczędnościowych Mój Skarb dedykowanych dla dzieci.

W 2016 roku Bank koncentrował się na promocji najnowszych
produktów kartowych wprowadzonych do oferty w 2015 roku. Karta
debetowa wielowalutowa i karta kredytowa Flexia stały się wiodącymi
produktami kartowymi wybieranymi przez klientów Banku.

Bank kontynuował aktywne działania zwiększające wśród klientów wiedzę o idei systematycznego oszczędzania w programach
emerytalnych. Koncentracja takich działań na wybranych grupach
klientów przełożyła się bezpośrednio na dalszy wzrost liczby nowo
otwieranych rachunków IKE oraz IKZE oraz zwiększenie poziomu
dopłat realizowanych przez klientów, którzy takie produkty posiadali
już wcześniej.

Karta debetowa wielowalutowa to jeden z najbardziej innowacyjnych
produktów na rynku, umożliwiający realizację transakcji zarówno
w PLN jak i wybranych walutach obcych bez przewalutowania, dzięki
powiązaniu karty z odpowiednimi rachunkami walutowymi. Karta debetowa wielowalutowa Banku używana jest za granicą najczęściej do
transakcji w EUR realizowanych w krajach Unii Europejskiej. W 2016
roku Bank prowadził akcje promocyjne karty debetowej wielowalutowej na popularnych portalach internetowych, a także poprzez

W 2016 roku Bank kontynuował rozwój Bankowości Osobistej
Premium i wprowadził do oferty dla klientów zamożnych nową usługę
pod nazwą Kontakt Premium. Usługa umożliwia klientom m.in.
dokonywanie zakupu większości produktów z oferty Banku w trakcie
rozmowy telefonicznej z dedykowanym Doradcą Osobistym. Usługa
Kontakt Premium istotnie podwyższa standardy obsługi w obszarze
klienta zamożnego. Obecnie usługa jest dostępna w kilku największych miastach.

Karty płatnicze
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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 celu zapewnienia klientom większych możliwości w zakresie wyboru
I półroczu 2016 roku oferta CDM na rynkach zagranicznych
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięWzmieniają.

produktów oraz dostępu do nowych rynków, Bank w 2016 roku wprorozszerzona została o zlecenia pre-market. CDM jest obecnie jedynym
Nawigacja
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A nas inspiruje pomaganie.
Pioneer Pieniężny Plus oraz programów emerytalnych IKZE
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
o fundusz Pioneer Strategii Globalnej i Pioneer Strategii Globalnej
Bankowość Prywatna
– konserwatywny,
Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. jest liderem na rynku Private
aby wyjśćpod
z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
klawiszaModel
ESCAPE
– program systematycznego oszczędzania Moja Perspektywa
Banking
względem
wartości
zgromadzonych
aktywów.
poszerzony został o nowe portfele: Portfel obligacyjny Rodzina Plus
obsługi klientów opiera się na współpracy z dedykowanymi doradcami
i Portfel konserwatywny Rodzina Plus,
bankowymi, którzy dostarczają klientom rozwiązania produktowe
– w ramach oferty produktów strukturyzowanych wyemitowano trzy
dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji rynkowej. Grono
certyfikaty bazujące na kursach walut EUR/PLN i jeden certyfikat
doradców bankowych tworzą doświadczeni pracownicy legitymujący
bazujący na koszyku spółek europejskich.
się certyfikatami renomowanej instytucji European Financial Planning
Association. Doradców bankowych wspierają asystenci i zespoły
ekspertów produktowych, co w połączeniu z unikalnym doświadczeDziałalność maklerska
niem i znajomością rynków zapewnia wysoki poziom obsługi i pozwala
Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. zapewnia klientom szeroki
rozwijać ofertę dla najbardziej wymagającego segmentu klientów.
dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty
Zarówno klienci, jak i niezależni eksperci doceniają Bankowość
świadczonej przez detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski
Prywatną Banku Pekao S.A. przyznając nagrody i wysokie miejsca
Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski
w branżowych rankingach.
Pekao S.A. (CDM) oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny
Xelion Sp. z o.o. (Xelion).
W 2016 roku aktywność w obszarze Bankowości Prywatnej to przede
wszystkim rozwój oferty Banku kierowanej do klientów najzamożniejNa koniec grudnia 2016 roku detaliczne podmioty maklerskie Grupy
szego segmentu, w tym oferty inwestycyjnej oraz inicjatywy mające na
prowadziły łącznie 340,0 tys. rachunków inwestycyjnych. Podmioty
celu pozyskiwanie nowych klientów i pogłębianie relacji z dotychczate obsługiwały 181,6 tys. rachunków z aktywnym dostępem do usług
sowymi klientami.
za pośrednictwem kanałów zdalnych w tym w szczególności przez
aplikacje internetowe i mobilne.
W I kwartale 2016 roku wprowadzono możliwość otwierania
Wartość aktywów klientów detalicznych podmiotów maklerskich Grupy i prowadzenia na indywidualnych warunkach Eurokont Walutowych
w 9 dodatkowych walutach: korona norweska (NOK), korona
na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 23,5 mld zł.
szwedzka (SEK), korona duńska (DKK), dolar kanadyjski (CAD),
dolar australijski (AUD), rubel rosyjski (RUB), jen japoński (JPY),
W 2016 roku działania domów maklerskich Grupy koncentrowały się
dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich (AED) i yuan chiński
na pozyskiwaniu nowych klientów oraz na rozwoju narzędzi i zakresu
(CNY). Od czerwca 2016 roku klienci Bankowości Prywatnej
usług świadczonych z użyciem serwisów zdalnych.
mogą korzystać z oferty funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez Goldman Sachs Asset Management (GSAM) będącego
W 2016 roku podmioty maklerskie Grupy uczestniczyły w siedmiu
częścią Goldman Sachs Group, jednego z największych banków
ofertach publicznych akcji zapewniając klientom indywidualnym
inwestycyjnych na świecie. Od tego momentu przez okres
dostęp do ponad 70% ofert emisji IPO i SPO na polskim rynku.
osiemnastu miesięcy Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A.
będzie wyłącznym dystrybutorem rozwiązań GSAM w Polsce.
CDM jako pierwszy na polskim rynku wprowadził do oferty fundusze
Klienci Bankowości Prywatnej mają do wyboru dziewięć
inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs Asset Management
wyselekcjonowanych funduszy z oferty GSAM dostępnych za
(GSAM). Ponadto oferta produktowa CDM została również poszerzona
pośrednictwem CDM. Oferta na rynek polski składa się z trzech
o certyfikaty strukturyzowane bez ochrony kapitału Odwrotnie Zamienne
funduszy dłużnych, jednego funduszu alternatywnego oraz
z barierą na akcje spółek zagranicznych Daimler AG, Continental AG
pięciu funduszy akcyjnych. Współpraca z GSAM zaowocowała
oraz Hugo Boss AG emitowane przez UniCredit Bank AG.
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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,
Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Spotkania te miały na
zgromadzeniem w 2016 roku ponad 100 mln zł aktywów
w którym rosną wymagania, a potrzeby Polskiej
stale się
zmieniają.
celu zacieśnianie relacji z klientami oraz nawiązywanie nowych,
w rozwiązaniach inwestycyjnych oferowanych klientom
Bankowości Prywatnej.

kontaktów Nawigacja
biznesowych.

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Usługa Doradztwa Inwestycyjnego
się dużym zainteresowadla klientów
indywidualnych
produktówcieszyła
dla finansowania
złożonychBankowość
projektów.elektroniczna
Zapewniamy
pełną gamę
usług
niem wśród klientów dopasowanych
– aktywa objęte doradztwem
inwestycyjnym
Klienci
indywidualni
Banku
mają
do
dyspozycji
system, który
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by pozwala
aby przeszukiwać
przekroczyły 2,4 mld zł na koniec 2016 roku.
zdalnie zrealizować niemal wszystkie
operacjezawartość
możliwe dokumentu
do prze- użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub ikonmobilna
menu na telefon jest
prowadzenia w placówce Banku.
Aplikacja
W III kwartale 2016 roku szeroka oferta inwestycyjna została również
jedną z najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych funkcjonalnie
jestproduktową
nasze kompleksowe
podejście 360aplikacji
stopni,mobilnych,
które nazywamy
Życiowąwiększości
Bankowością.
wzbogacona o nową To
grupę
– certyfikaty strukturyzowane
umożliwia realizację
operacji dostępbez ochrony kapitału. Jest to innowacyjne rozwiązanie, którego wynik
nych w serwisie internetowym oraz zapewnia dostęp do dodatkowych
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
jest uzależniony od starannie
wyselekcjonowanego
instrumentu
ba- inspiruje
funkcji takich
Chęć budowania
lepszej
przyszłości
ludzijak
dogeolokalizacja
działania. bankomatów, oddziałów i punktów
zowego oraz przyjętej formuły wypłaty zysku, skierowane do klientów
rabatowych oraz śledzenie informacji rynkowych.
A nas inspiruje pomaganie.
Bankowości Prywatnej akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestydrukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
cyjnego. Emitentem certyfikatów jest niemiecki UniCredit Bank AG,
System bankowości elektronicznej Pekao24 dla klientów indywidujeden z liderów europejskiego rynku produktów strukturyzowanych.
alnych i aplikacja mobilna oferują dodatkowo dostęp do rachunków
wyjść z opcji wyświetlania
na pełnymPonadto
ekranie użyj
klawisza ESCAPE
Eksperci UniCredit Bank AG, Departamentu Strategii Inwestycji Banku
maklerskichaby
prowadzonych
w Domu Maklerskim.
klienci
Pekao S.A. oraz Biura Analiz CDM Pekao wspólnie ustalają instrument
CDM oraz Xelion mogą korzystać z dedykowanych systemów CDM24
bazowy oraz podstawowe parametry produktu, dbając tym samym
i platformy Xelion Internet do obsługi ich rachunków prowadzonych
o jak najwyższe prawdopodobieństwo realizacji zakładanego zysku,
przez te podmioty.
który może znacznie przekroczyć oprocentowanie depozytów.
Klienci indywidualni mogą korzystać również z innowacyjnej aplikacji
W 2016 roku przeprowadzone zostały subskrypcje lokat Indeks na
mobilnej dedykowanej na tablety – „Pekao24 na tablety”. Aplikacja,
Zysk, wśród nich były lokaty bazujące na średnich kursach waoprócz najważniejszych funkcji transakcyjnych znanych z systemu
lut (USD/PLN, EUR/PLN). Oferta funduszy inwestycyjnych została
internetowego Pekao24, została wyposażona w narzędzie analizy
rozszerzona o wyselekcjonowane rozwiązania w obszarze funduszy infinansowej, które ułatwia klientom przegląd wpływów i wydatków
westycyjnych otwartych, oferowanych przez Pioneer TFI, ubezpieczew ramach posiadanych rachunków. Nowy, uproszczony formularz
niowych funduszy kapitałowych oferowanych przez TU Allianz, a także
przelewu oraz zaawansowana wyszukiwarka historii operacji ułatwiają
o 9 nowych produktów, dedykowanych najzamożniejszym klientom
codzienne korzystanie z rachunku bankowego. Aplikacja „Pekao24
w obszarze funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym również
na tablety” jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym
produkty oparte na strategii absolutnej stopy zwrotu. Produkty te są
Android oraz iOS. Funkcjonalność nowej aplikacji „Pekao24 na
odpowiedzią na duże zainteresowanie klientów tego typu rozwiązaniatablety” jest systematycznie rozwijana. W 2016 roku użytkownicy
mi wynikające z dużej zmienności panującej na rynkach finansowych.
aplikacji uzyskali podgląd rejestru zdarzeń w bankowości elektronicznej Pekao24. Otrzymali również możliwość zarządzania dostępem do
W zakresie oferowania prestiżowych kart kredytowych wprowadzone
poszczególnych serwisów Pekao24, zarządzania powiadomieniami
zostały specjalne zasady zawierania umów o limity kredytowe i karty
SMS oraz kartami kredytowymi (np. ustawienie automatycznej spłaty,
kredytowe z klientami Pionu Bankowości Prywatnej wspierające
pobranie wyciągu).
dystrybucję tych produktów.
Bank systematycznie rozszerza zakres funkcji możliwych do zrealiW 2016 roku prowadzono także doroczny cykl spotkań inwestycyjzowania poprzez zdalne kanały dostępu. W 2016 roku wprowadzona
nych odbywający się w większych miastach Polski, podczas których
została możliwość szybkiej i wygodnej aktywacji bankowości elekeksperci z Banku i wybranych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
tronicznej poprzez dostarczenie PIN-u startowego za pośrednictwem
przedstawiali klientom kierunki i trendy na rynkach finansowych.
wiadomości SMS.
W 2016 roku klienci Bankowości Prywatnej mieli również możliwość
uczestniczenia w wydarzeniach sponsorowanych przez Bank, takich
jak rozgrywki i finały Ligi Mistrzów oraz Ligi Europejskiej, rozdanie
Paszportów Polityki, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz Turniej
Tenisowy Pekao Szczecin Open, a także w elitarnym spotkaniu
towarzyszącym publikacji listy 100 Najbogatszych Polaków 2016
magazynu Forbes. Bank był także partnerem Kongresu Dyrektor
Finansowy Roku organizowanym przez Rzeczpospolitą oraz Śląskiej
Gali Business Center Club, a także Oficjalnych Międzynarodowych
Zawodów w Skokach CSIO 5* oraz Gali wręczenia Nagrody
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W 2016 roku Bank wprowadził także usprawnienia w realizacji
przekazów walutowych, udostępniając nowy uproszczony formularz
przelewu dostosowany do wymogów Sepa End Date oraz wdrożył
mechanizm automatycznego wyznaczania kodu SWIFT/BIC banku
odbiorcy na podstawie wprowadzonego numeru rachunku.
W serwisie internetowym Pekao24 udostępniono klientom możliwość konwersji jednostek uczestnictwa oraz przelewy cykliczne na
Indywidualne Konto Emerytalne, a także wpłaty bezpośrednie i przelewy cykliczne na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Agro oraz kredytów oferowanych rolnikom indywidualBank Pekao S.A. oferuje klientom wygodny i bezpieczny system płatw którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięEkspresowej
zmieniają.

nym w ramach projektu Agromania.
ności mobilnych PeoPay umożliwiający m.in. realizowanie płatności
Nawigacja
we wszystkich terminalach zbliżeniowych w Polsce i na świecie, naCodzienne
klientów
są dla
taktelefonu
samo ważne
oferowanie
najnowocześniejszych
Bankjak
koncentrował
także
swoje działania na kredytowaniu długotychmiastowe
przelewypotrzeby
do użytkowników
systemu
nanas
numer
terminowym,
poprzez
akcje
kierowane
do klientów,
oraz wypłaty
z
bankomatów
Banku
Pekao
S.A.
bez
użycia
karty.
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę
usług którzy posiadają
pozytywną
historię
kredytową
w
Banku.
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Na koniec grudnia 2016 roku liczba użytkowników detalicznych
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub ikon
menukredytowe „SLK – szybBank kontynuował
specjalne
kampanie
z dostępem do systemu Pekao24 wynosiła 3 176,9 tys. i była wyższa
ko dostępny limit kredytowy” adresowane do wybranych klientów
o 277,5 tys. w porównaniu do końca grudnia 2015 roku. W IV kwarjest
podejście
360 stopni,
nazywamy
Życiową
Bankowością.oraz limitów na karty
z konkretną
ofertą kredytów
krótkoterminowych
tale 2016To
roku
do nasze
serwisówkompleksowe
bankowości elektronicznej
zalogowało
się które
kredytowe i obciążeniowe, dostępne w uproszczonym procesie kredy1 708,6 tys. użytkowników detalicznych.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
towym.
SLK cieszyła się dużym zainteresowaniem,
skorzystało
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do Oferta
działania.
z niej niemal trzy razy więcej klientów niż w 2015 roku.
Na koniec grudnia 2016 roku liczba użytkowników detalicznych
A nas inspiruje pomaganie.
z dostępem do bankowości mobilnej wyniosła 1 495,7 tys. i była
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Jednym z instrumentów wspierających proces udzielania kredytów
wyższa o 481,1 tys. w porównaniu do końca grudnia 2015 roku.
były gwarancje portfelowe Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
W IV kwartale 2016 roku do serwisu mobilnego m.pekao24.pl, apliaby wyjść
z opcji wyświetlania
naInwestycyjnego
pełnym ekranie użyj
klawisza
ESCAPE
oraz
Europejskiego
Funduszu
(EFI).
Na koniec
kacji bankowości mobilnej Pekao24 (na telefon i tablet) lub aplikacji
2016 roku Bank Pekao S.A. udzielił 14 tys. gwarancji de minimis
PeoPay zalogowało się 672,3 tys. użytkowników detalicznych.
(tys.)
o wartości 3,4 mld zł. W październiku 2016 roku zakończyła się
realizacja unijnego programu Konkurencyjność i Innowacja, w ra31.12.2016
31.12.2015
mach którego Bank oferował kredyty inwestycyjne oraz obrotowe
Liczba użytkowników detalicznych z dostępem
(również dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą)
do bankowości elektronicznej Pekao24 na
3 176,9
2 899,4
koniec okresu
z bezpłatną gwarancją EFI.
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 (***)

1 708,6

1 576,8

1 495,7

1 014,6

672,3

509,2

(*) 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.

Mikro i małe firmy

Mikro i małe firmy korzystały także z preferencyjnego finansowania inwestycji w ramach linii kredytowej udostępnionej przez Bank Rozwoju
Rady Europy w czerwcu 2015 roku. Do tej pory mikro i małym firmom
udzielono 1,2 tys. kredytów o wartości prawie 500 mln zł.
W ramach rozwoju oferty produktowej kart płatniczych, Bank wprowadził dla klientów SME nową kartę kredytową MasterCard Business DUO
Komfort z możliwością rozłożenia na raty całości lub części zadłużenia
z tytułu transakcji dokonywanych kartą. Dodatkową zaletą karty jest
możliwość wyboru grafiki karty z dostępnych w Banku 72 wizerunków
z rożnych kategorii, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów.

W 2016 roku Bank kontynuował działania mające na celu uatrakcyjnianie i promowanie oferty produktowej, pozyskiwanie nowych
klientów biznesowych a w konsekwencji dalsze umacnianie pozycji
rynkowej w obszarze mikro i małych firm.

W 2016 roku Bank udostępnił klientom biznesowym możliwość zakładania lokat negocjowanych za pośrednictwem systemu bankowości
internetowej PekaoBiznes24. W ramach tej funkcjonalności dostępne są
lokaty w PLN, USD oraz GBP. Oprocentowanie uzależnione jest od wartości
depozytu, okresu na jaki klient chce zdeponować środki oraz aktualnych
stóp rynkowych.

W 2016 roku Bank rozszerzył ofertę Pożyczki Ekspresowej Biznes dla
klientów prowadzących uproszczoną formę rachunkowości i wprowadził pożyczkę również dla klientów, których roczne przychody ze
sprzedaży przekraczają 1,5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę w kwocie 100 tys. zł na okres do 5 lat. Dzięki tej ofercie firmy
pozyskały dodatkowe źródło finansowania, które mogą przeznaczyć na
dowolny cel związany z działalnością gospodarczą m.in. na sfinansowanie wydatków bieżących, zakup drobnych maszyn i urządzeń bez
konieczności dokumentowania tych wydatków.

W I kwartale 2016 roku podczas dedykowanej konferencji zorganizowanej w Warszawie Bank zaprezentował szóstą edycję „Raportu
o sytuacji mikro i małych firm”. Raport powstał w oparciu o wywiady
telefoniczne z właścicielami 7 tys. przedsiębiorstw. Tematem specjalnym szóstej edycji raportu były firmy rozpoczynające działalność
gospodarczą. Wyniki raportu zostały również zaprezentowane na
konferencjach organizowanych w każdym województwie.

W 2016 roku uruchomiono szereg akcji kredytowych wspierających
udzielanie zarówno Pożyczki Ekspresowej Biznes jak i Pożyczki

Na odbywającym się w październiku 2016 roku w Katowicach VI
Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Bank
Pekao S.A. został uhonorowany tytułem i statuetką „Ambasadora MŚP”.
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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,
Dzięki rozwojowi oferty oraz działaniom wspierającym dystrybucję
w którym rosną wymagania, a potrzeby Klienci
stale siękorporacyjni
zmieniają.
produktów kartowych w 2016 roku, liczba kart oferowanych przez
Bank klientom biznesowym wzrosła o 15,7%.

Bank PekaoNawigacja
S.A. jest największym bankiem korporacyjnym w Polsce
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Chęć budowania
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do działania.
i zapewnienie środków na inwestycje i ekspansję międzynarodową.
Klienci biznesowi Banku korzystają z systemu PekaoBiznes24
A nas inspiruje pomaganie.
(z rozbudowaną bankowością internetową wraz z w pełni transakcyjną
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
„Szyte na miarę” rozwiązania bankowości korporacyjnej Banku
aplikacją mobilną) oraz z systemu Pekao24 dla firm, oferowanego
Pekao S.A. cieszą się uznaniem zarówno w Polsce, jak i na arenie
klientom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek.
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj klawisza
międzynarodowej.
Bezpieczeństwo
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usług internetowych,
obrót ESCAPE
Oba systemy są integralną częścią Pakietów Mój Biznes.
skarbowymi papierami wartościowymi, działalność powiernicza, finansowanie handlu czy cash management to obszary bankowości korporaW 2016 roku oferta mobilna dla klientów korzystających z Pekao24
cyjnej doceniane przez klientów oraz niezależne, krajowe i międzynadla firm została uzupełniona o serwis m.pekao24.pl, który jest dostorodowe, grono ekspertów. Uznanie rynku zyskują również rozwiązania,
sowany do przeglądarek na urządzeniach mobilnych.
których Bank używa w celu usprawnienia obsługi klientów i wsparcia
relacji, takie jak Digital Gate – Umowa Generalna Pekao.
Klienci korzystający z systemu PekaoBiznes24 otrzymali do dyspozycji
nowy, uproszczony formularz przelewu dostosowany do wymogów
Udział w najtrudniejszych, najbardziej prestiżowych transakcjach,
Sepa End Date.
wysoka pozycja na rynku bankowości korporacyjnej oraz liczne wyróżnienia są dowodem zaufania do wiedzy i doświadczenia specjalistów
Na koniec grudnia 2016 roku 254,7 tys. użytkowników biznesowych
oraz wartości, jaką Bank tworzy dla klientów.
posiadało dostęp do bankowości elektronicznej, z których 169,3 tys.
korzystało z niej aktywnie. Liczba użytkowników biznesowych
z dostępem do bankowości elektronicznej zwiększyła się o 7,1 tys.
Bankowość transakcyjna
w porównaniu do końca grudnia 2015 roku.
Bank zajmuje wiodącą pozycję rynkową w zakresie kompleksowej
(tys.)
oferty usług i produktów transakcyjnych, a nagrody przyznane przez
niezależne instytucje oceniające potwierdzają wysoką jakość oferowa31.12.2016
31.12.2015
nych usług.
Liczba użytkowników biznesowych (SME)
z dostępem do systemów bankowości
elektronicznej na koniec okresu
Liczba użytkowników biznesowych (SME)
aktywnie korzystających z systemów
bankowości elektronicznej (*)

254,7

247,6

169,3

164,6

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

Na koniec grudnia 2016 roku 21,8 tys. użytkowników biznesowych
posiadało dostęp do aplikacji mobilnej dla firm, z których 12,0 tys.
korzystało z niej aktywnie. Liczba użytkowników biznesowych z dostępem do aplikacji mobilnej zwiększyła się o 4,0 tys. w porównaniu do
końca grudnia 2015 roku.
(tys.)

Liczba użytkowników biznesowych (SME)
z dostępem do bankowości mobilnej
na koniec okresu
Liczba użytkowników biznesowych (SME)
aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (*)

31.12.2016

31.12.2015

21,8

17,8

12,0

10,7

(*) Użytkownik aktywnie korzystający z bankowości mobilnej to użytkownik, który zalogował się przynajmniej
raz w ciągu ostatniego kwartału.
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W obszarze bankowości transakcyjnej Bank kontynuował w 2016 roku
działania mające na celu uproszczenie procedur, procesów i podnoszenie bezpieczeństwa oraz wygody klientów korporacyjnych.
Najważniejsze osiągnięcia 2016 roku w obszarze bankowości transakcyjnej Banku obejmują:
– rozszerzenie oferty o usługę Digital Gate – Umowa Generalna
Pekao, dzięki której obsługa rachunku bieżącego stała się prostsza,
szybsza i wygodniejsza. W ramach jednej Umowy Generalnej klient
otrzymuje dostęp do podstawowego zestawu najczęściej używanych produktów, a kolejne może aktywować za pomocą prostych
wniosków,
– wprowadzenie do oferty dla sektora publicznego opłatomatu –
urządzenia służącego do dokonywania płatności na rzecz Urzędów
Miast bez konieczności wizyty w oddziale Banku. Opłaty z tytułu
wykonywanych przez urzędy czynności i podatków na ich rzecz
można dokonywać w gotówce lub kartą,
– wprowadzenie szeregu zmian wynikających z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca
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niebędących
SEPA
zgodnie
ze
standardem
XML
oraz
oferowanie
–
udostępnienie
autorskiego
rozwiązania
umożliwiającego
przedopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
przeszukiwaćformy
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
dodatkowych udogodnień dla klientów korzystających ze zleceń
konwertowanieaby
elektronicznej
wyciągu
pobranego
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon w menu
zagranicznych w systemie bankowości elektronicznej,
z PekaoBiznes24
do wymaganej
prawem jednolitej struktury
– udostępnienie najszybszych rozliczeń zagranicznych systemem
(JPK), w ramach nałożonego obowiązku wynikającego z ordynacji
To jest
kompleksowe
podejście 360
stopni, które
nazywamy
Życiowąprzez
Bankowością.
TARGET-2,
którenasze
umożliwiają
rozliczenie z kontrahentem
w czasie
podatkowej.
Przygotowane
Bank rozwiązanie eliminuje przede
około 1,5 godziny,
wszystkim konieczność kosztownego dostosowywania systemów
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
– wdrożenie
w bankowości
elektronicznej
bardziej wydajnej
Chęć
budowania
lepszej nowej,
przyszłości
inspiruje ludzifinansowo-księgowych
do działania. klientów do wymaganej struktury oraz
i otwartej architektury aplikacyjnej dla systemu PekaoBiznes24,
umożliwia konwersję wyciągu z dowolnego okresu wskazanego
A nas inspiruje pomaganie.
która zapewnia łatwiejsze zarządzanie zoptymalizowaną infrastrukprzez
klienta.
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
turą, ujednolicony model rozwoju oprogramowania, skutkujący
krótszym czasem Time to Market, wydajniejsze i bardziej stabilne
Efektem wprowadzanych zmian i udogodnień jest również rosnąca
aby wyjść z opcjii przyspieszenie
wyświetlania naobsługi
pełnym użytkowników
ekranie użyj klawisza
ESCAPE
działanie oraz lepszą skalowalność aplikacji.
automatyzacja
PekaoBiznes24.
Klienci korzystają w coraz większym stopniu z zarządzania uprawnieUmocnienie pozycji lidera na rynku bankowości transakcyjnej w 2016
niami do PekaoBiznes24 poprzez wnioski elektroniczne, doceniając
roku potwierdza:
wygodę, szybkość, bezbłędność i oszczędność kosztów. Dzięki temu
– wzrost o 15% r/r liczby wydanych korporacyjnych kart płatniczych,
stosunek wniosków składanych elektronicznie do wniosków w formie
w tym nowych produktów kartowych dla klientów korporacyjnych
papierowej wyniósł na koniec roku już 70/30.
tj. karty wielowalutowej oraz karty kredytowej,
– wzrost o 34% r/r liczby przelewów krajowych,
W II połowie roku zintensyfikowano wykorzystanie narzędzia mar– wzrost liczby zagranicznych przelewów wychodzących, przychoketingowego, dzięki któremu prowadzono profilowane kampanie
dzących i przelewów SEPA odpowiednio o ponad 16%, ponad 14%
zachęcające użytkowników do zdalnego i prostego aktywowania
i blisko 28% r/r,
nowych produktów oraz usług dodatkowych. Szersze wykorzystanie
– liczba dostępnych rozwiązań integrujących systemy finansowe firm
funkcjonalności, jakie oferuje klientom system PekaoBiznes24, prowaz Bankiem oraz wolumen transakcji realizowanych tymi kanałami.
dzi do wzrostu przychodów z usług dodatkowych oraz do zwiększenia
W 2016 roku zrealizowano łącznie ponad 23 mln zleceń poprzez
przywiązania klientów do Banku Pekao S.A.
kanały alternatywne (Pekao Connect, PekaoInMail, web service), co
oznacza 7-krotny wzrost w stosunku do 2015 roku.
Finansowanie handlu
W obszarze finansowania handlu krajowego i zagranicznego Bank
umacniał pozycję lidera rozwiązań produktowych.
Bankowość elektroniczna
Bank zapewnia klientom korporacyjnym łatwy i szybki dostęp do
We współpracy ze spółką Pekao Faktoring, Bank wprowadził nowy,
produktów i usług finansowych za pośrednictwem kanałów elektrohybrydowy model finansowania wierzytelności klientów korporacyjnych
nicznych. Bankowość elektroniczna jest stale rozwijana pod kątem
współpracujących z Grupą. W ramach projektu uruchomiono efektywny
wygody użytkownika i usprawnień w rozliczeniach.
model sprzedaży i wdrożeń produktów finansowania wierzytelności,
dzięki któremu klienci uzyskali dostęp do oferty z wykorzystaniem
W 2016 roku najważniejsze zmiany w tym zakresie obejmują:
elementów produktów Banku oraz Pekao Faktoring. Całość finansowa– wprowadzenie potwierdzenia zlecenia, które zapewnia automatycznia jest strukturyzowana przez jednego specjalistę transakcyjnego. Cele
ną informację o realizacji płatności oraz usprawnia obieg informacji
zespołu sprzedaży, a także monitoring wyników prowadzony jest na
zarówno wewnątrz firmy jak i z jej kontrahentami oraz powiadomieportfelu wszystkich produktów obsługujących wierzytelności w Grupie
nia – narzędzia automatycznie wysyłającego do klienta informacje
niezależnie od struktury produktowej i operacyjnej.
m.in. z zakresu bezpieczeństwa systemu i transakcji,
– wprowadzenie dodatkowych funkcji parametryzacji korporacyjnych
Najważniejsze projekty zrealizowane w 2016 roku w obszarze finansokart płatniczych. Klienci zyskali dzięki temu narzędzia elastycznego
wania handlu obejmowały m.in.:
zarządzania kartami tj. możliwość ustanawiania limitów transakcji
– wprowadzenie nowego procesu monitoringu dla produktu Kredyt
bezgotówkowych dla karty debetowej MasterCard Corporate Debit
Zaliczka oraz przeniesienie obsługi do nowego systemu transakcyjneFX Pekao,
go co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji klientów,
– udostępnienie uniwersalnej, dynamicznej formatki „Przelew zagra– wdrożenie szeregu dostosowań sprzętowych i regulacyjnych dla
niczny” dedykowanej m.in. do obsługi przelewu SEPA (zagranicznesystemów obsługujących produkty dokumentowe w związku z rekogo i walutowego) do Polski, umożliwiającej szerszy zakres interakcji
mendacjami Komisji Nadzoru Finansowego,
z użytkownikiem, dynamiczne wyznaczanie trybów i dostępnych
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

–

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,
uruchomienie „Infolinii Trade Finance” dla klientów oraz dla firm
tej transakcji była spółka zależna Banku – Pekao
w którym rosną wymagania, a potrzeby sponsora/
stale sięinwestora
zmieniają.

potencjalnie zainteresowanych produktami finansowania handlu
Investment Banking S.A.), współudział w największej transakcji fuzji
Nawigacja
obsługiwanej przez ekspertów z tej dziedziny,
i wykupu przedsiębiorstw
zrealizowanej dotychczas na polskim rynku
Codzienne sprzętowej
potrzeby ITklientów
są dla nas tak samo
ważne
najnowocześniejszych
– wdrożenie nowej infrastruktury
zapewniającej
w kwocie
3,25 jak
mldoferowanie
USD oraz finansowanie
deweloperów mieszkaniowyższą stabilność produktów
działania, sprawność
obsługi
oraz
skalowalność
wych
w
wysokości
663
mln
zł.
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
produktów,
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
abywprzeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
– udostępnienie klientom nowych raportów i narzędzi analitycznych
Bank uczestniczył także m. in.
następujących
projektach
inwestycyjmogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
w elektronicznych kanałach dostępu.
nych klientów instytucjonalnych:
– finansowanie produkcji przedsiębiorstwa w sektorze biopaliw
jest prowadził
nasze kompleksowe
podejście 360 stopni,
którepowyżej
nazywamy
Bankowością.
Zespół FinansowaniaTo
Handlu
systematyczne szkolenia
w wysokości
400 mlnŻyciową
zł,
i warsztaty branżowe dla pracowników Banku, które poszerzają
– finansowanie potrzeb inwestycyjnych wiodącego przedsiębiorstwa
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
wiedzę doradców klientów
zakresu oferowanych
produktów
a także inspiruje
z branży
spożywczej
wpowiększ
wysokości
powyżej 300 mln zł,
Chęćz budowania
lepszej
przyszłości
ludzi
do działania.
sytuacji rynkowej.
– udział w kredycie konsorcjalnym w sektorze motoryzacyjnym w wyA nas inspiruje pomaganie.
sokości powyżej
300 mln
zł, H, przytrzymaj spację)
drukuj
przesuń
(klawisz
zaznacz
– finansowanie nowej instalacji przemysłowej dla jednego z liderów
Działalność banku depozytariusza
branży energetycznej w wysokości powyżej 280 mln zł,
W 2016 roku Bank zrealizował projekt dostosowania się do nowych,
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranierolnym
użyj klawisza ESCAPE
– finansowanie
działalności
przedsiębiorstwa
w sektorze
rozszerzonych obowiązków banku depozytariusza, wynikających ze
w wysokości 250 mln zł,
zmienionej ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
W zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych Bank uczestniczył w następujących transakcjach:
Współpraca z klientami międzynarodowymi
– refinansowanie centrum handlowego na kwotę powyżej 550 mln zł,
W 2016 roku Bank kontynuował realizację grupowego projektu
– finansowanie budowy nowoczesnego kompleksu o zróżnicowanym
UniCredit „Internacjonalizacja” ukierunkowanego na maksymalizoprzeznaczeniu, wartość finansowania powyżej 400 mln zł,
wanie wykorzystania potencjału Grupy UniCredit, wynikającego z jej
– finansowanie kompleksu mieszkaniowo – handlowego, zlokalizopozycji w krajach europejskich. W ramach projektu, Bank wzmacniał
wanego w Warszawie w wysokości powyżej 160 mln zł.
relacje z istniejącymi międzynarodowymi klientami Grupy, a także
pozyskiwał nowych, ściśle współpracując z doradcami grupowymi,
senior-bankerami oraz pracownikami międzynarodowych placówek
Rynek finansowy i emisje papierów dłużnych
banków wchodzących w skład Grupy UniCredit.
W obszarze organizacji i obsługi komercyjnych papierów dłużnych,
Bank Pekao S.A. posiada blisko 20% udziału w rynku ( II miejsce)
Bank wdrażał nowe procedury ukierunkowane na rozwój współpracy
według danych na dzień 30 listopada 2016 roku (podawanych w biumiędzynarodowej takie jak procedurę dotyczącą gwarancji wewnątrzletynie Rating&Rynek publikowanym przez Fitch Polska). W segmencie
grupowych, zasady obsługi transgranicznej działalności kredytowej
średnioterminowych obligacji przedsiębiorstw Bank zajmuje I miejsce
w ramach Grupy UniCredit oraz dokumentację Jednolitej Umowy
z blisko 25% udziałem rynkowym.
Rachunku Bankowego w Grupie UniCredit.
W 2016 roku za pośrednictwem Banku zostały wyemitowane średnioBiuro Klienta Międzynarodowego Banku wraz z Izbą Handlową Polsko
terminowe obligacje przedsiębiorstw i banków na łączną kwotę około
– Włoską, Włoskim Instytutem Handlu Zagranicznego i Ambasadą
4,5 mld zł, wśród których na szczególną uwagę zasługują następujące
Włoch współorganizowało wydarzenia wzmacniające wizerunek Banku
transakcje:
jako partnera firm zagranicznych działających w Polsce pod patrona– emisja czterech serii z 5 – i 7-letnim terminem zapadalności niezatem kluczowych klientów np.: Macfrut, SIAD oraz ANCE.
bezpieczonych obligacji denominowanych w EUR i PLN dla wiodącego
producenta opakowań na łączną kwotę równowartości około 1,1 mld zł,
– emisja średnioterminowych papierów dłużnych z okresem zapaBankowość inwestycyjna, finansowanie strukturyzowane
dalności 2-4 lata dla banków komercyjnych działających w Polsce,
i nieruchomości komercyjne
w łącznej wysokości blisko 700 mln zł,
Bank konsekwentnie wspiera rozwój przedsiębiorstw i infrastruk– uplasowanie na rynku kilku serii 5-letnich obligacji dla spółek
tury poprzez finansowanie, organizację i zabezpieczanie transakcji.
publicznych z branży deweloperskiej na łączną kwotę 400 mln zł,
Klientom oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu finansowania
– organizacja emisji 5-letnich publicznych obligacji zabezpieczonych
inwestycyjnego, strukturyzowanego oraz finansowania projektów
hipotecznie na kwotę 200 mln zł dla największej grupy hotelowej
dotyczących nieruchomości komercyjnych.
w Europie Wschodniej.
W 2016 roku silną pozycję Banku w obszarze finansowania poBank Pekao S.A. znalazł się w gronie 14 dealerów skarbowych papietwierdzają, m.in.: emisje obligacji średnioterminowych na łączną
rów wartościowych (DSPW) wybranych przez Ministerstwo Finansów
kwotę 2,8 mld zł, organizacja największej w 2016 roku transakcji
na 2016 rok.
na rynku fuzji i wykupów w wysokości ponad 1 mld zł (doradcą
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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,
pośredniczył również w realizowaniu transakcji na rzecz klientów
Bank Pekao S.A. należał również do grupy 13 dealerów rynku pieniężw którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięBank
zmieniają.

innych banków krajowych, prowadząc 33 rachunki loro dla 12 banNawigacja
ków
polskich i utrzymując 6 rachunków nostro w 1 banku polskim,
Codzienne
potrzeby
klientów
dla nas tak samo ważne
jak oferowanie
służących
do rozliczeńnajnowocześniejszych
transakcji na papierach wartościowych i innych
Kompleksowa
obsługa
jednostek
sektorasąfinansów
operacji
powierniczych.
publicznych
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Bank kontynuuje
strategię utrzymania
znaczącego
udziału
w finandopasowanych
do potrzeb
rodzin,
by polepszać
ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
Bank świadczył także
usługi dla banków
polskich
i oddziałów
banków
sowaniu polskich samorządów oraz świadczy pełny wachlarz usług
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
lubzakresie
ikon w menu
zagranicznych w strzałek
Polsce w
kupna-sprzedaży zagranicznych
dedykowanych obsłudze ich budżetów.
i krajowych znaków pieniężnych.
To jest
kompleksowe
podejście
360samostopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
W 2016 roku
Banknasze
uczestniczył
w finansowaniu
następujących
W 2016 roku Bank udoskonalił ofertę produktową dla klientów
rządowych projektów infrastrukturalnych:
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
bankowości
korespondenckiej
oraz usługi rozliczeniowe
dla banków,
projekt
organizacji
finansowania
dla
rewitalizacji
infra– pionierski
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
dla których prowadzi rachunki loro i pozyskał do współpracy i obsługi
struktury miejskiej,
A nas inspiruje pomaganie.
w zakresie
clearingu
i walutach
10 nowych banków.
– finansowanie w formie programu obligacji na modernizację łódzkiedrukuj
przesuń
(klawiszwH,złotych
przytrzymaj
spację)obcych zaznacz
go zoo i jego rozbudowę o nowoczesne orientarium,
Bank utrzymał bardzo wysoki wskaźnik STP (straight through proces– zwiększenie finansowania inwestycji medycznych w województwie
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
sing)
na poziomie
98% dla wychodzących
transakcji
klientowskich
łódzkim,
i międzybankowych.
– finansowanie w formie programu emisji obligacji Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. na budowę noweZgodnie z wymogami Bazylei III Bank wprowadził modyfikacje
go stadionu piłkarskiego, nowej hali widowiskowo-sportowej, kordotyczące formatowania komunikatów MT910 (Confirmation of
tów tenisowych oraz nowoczesnego systemu rowerów miejskich,
Credit), które umożliwiają klientom efektywne raportowanie transakcji
– kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków związanych
i zarządzanie płynnością.
z projektem rozbudowy sieci tramwajowej w jednym z polskich
miast,
– finansowanie w formie emisji obligacji rozbudowy i modernizacji
miejskiej sieci ciepłowniczej w Lublinie,
Główne obszary działalności spółek Grupy
– program emisji obligacji w kwocie 30 mln zł na finansowanie procesu przygotowawczego budowy zakładu termicznego unieszkodliBank Pekao S.A. zajmuje jedną z wiodących pozycji na rynku usług
wiania odpadów.
bankowych i skupia wokół siebie instytucje finansowe działające na
rynku bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych,
Ponadto Bank był wyłącznym organizatorem i agentem emisji
usług maklerskich, doradztwa transakcyjnego, leasingu i faktoringu.
obligacji komunalnych miasta Krakowa o łącznej wartości 200 mln zł.
Jest to największa jednorazowa emisja obligacji komunalnych
Detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski, CDM oraz Xelion
przeprowadzona w 2016 roku z 10 letnim terminem zapadalności
świadczą w ramach Grupy usługi maklerskie zapewniające szeroką
oraz stałą stopą procentową.
ofertę produktów i usług rynku kapitałowego klientom indywidualnym. Szczegółowy opis działalności maklerskiej ujęty jest w
Bank podpisał także umowę z miastem Gdańsk, obejmującą obsługę
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej
budżetu miasta i wszystkich jego jednostek budżetowych w latach
Banku Pekao S.A. za 2016 rok.
2016 – 2021 oraz udzielił rocznego kredytu w rachunku bieżącym
jednemu z województw.
Poniżej zaprezentowane są obszary działalności głównych spółek
Grupy z sektora finansowego.
W II półroczu 2016 roku Bank podpisał z dwoma innymi miastami
wojewódzkimi umowy obejmujące obsługę budżetów tych miast
Działalność bankowa
i wszystkich ich jednostek organizacyjnych przez kolejne 5 lat.
Pekao Bank Hipoteczny S.A. – Pekao Bank Hipoteczny
Pekao Bank Hipoteczny jako specjalistyczny bank hipoteczny, kontyWspółpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami
nuował w 2016 roku budowanie bezpiecznego portfela kredytowego
finansowymi
oraz dążył do utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku finansoBank Pekao S.A. utrzymuje stosunki korespondenckie z 1,6 tys. bankami
wania nieruchomości komercyjnych, jak również zakupu, budowy,
zagranicznymi i krajowymi (według liczby wymienionych kluczy swiftowych).
remontu lub modernizacji nieruchomości mieszkaniowych dla osób
prywatnych.
Na koniec 2016 roku Bank utrzymywał 71 rachunków nostro w 48 bankach w 26 krajach, prowadził 223 rachunki loro na rzecz 208 klientów
Wartość netto portfela kredytowego Pekao Banku Hipotecznego na
zagranicznych (banki i inne instytucje finansowe) z 48 krajów oraz 42
koniec 2016 roku wyniosła 2 024,2 mln zł i była niższa o 39,3 mln zł,
rachunki bieżące dla 40 zagranicznych podmiotów finansowych.
nego (DRP) wybranych przez Narodowy Bank Polski na 2016 rok.
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Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
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,
tj. 1,9% w porównaniu z końcem 2015 roku. Kredyty udzielone przedwyniosła 2 161,7 mln zł w tym: 62,4% stanowiły środki transporw którym rosną wymagania, a potrzeby istale
się zmieniają.

siębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego stanowiły 54,0%
tu, 31,6% – maszyny i urządzenia, 1,9% – nieruchomości, 4,1%
portfela kredytowego, natomiast 46,0% portfela stanowiły kredyty
– pozostałe.Nawigacja
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
udzielone klientom indywidualnym.
programowi
współpracy Pekao
Leasing
z Bankiem
Pekao S.A.
produktów dla finansowania złożonychDzięki
projektów.
Zapewniamy
pełną
gamę
usług
W 2016 roku w wyniku
realizacji
strategii
ukierunkowanej
na
współw
zakresie
sprzedaży,
wartość
aktywów
oddanych
w
leasing
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by klientom,
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
pracę z Bankiem Pekao S.A. wolumen nowych udzielonych kredytów
którzy są jednocześnie klientami
Banku wyniosła
1 484,9
mln zł użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
ikonroku.
menu
finansujących nieruchomości komercyjne stanowił 65,5% wolumenu
i wzrosła o 12,5% w porównaniu
dolub
2015
nowo udzielonych kredytów.

To jest nasze kompleksowe podejście 360Działalność
stopni, którefaktoringowa
nazywamy Życiową Bankowością.

W 2016 roku w ramach kontynuacji drugiego Programu Hipotecznych
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Listów Zastawnych na
Okaziciela,
Pekao Bank
Hipoteczny
przepro- inspiruje
Pekao Faktoring
z o.o.
– Pekao Faktoring
Chęć
budowania
lepszej
przyszłości
ludzi do Sp.
działania.
wadził jedną publiczną emisje listów zastawnych. Łączna wartość
Spółka oferuje pełny zakres usług faktoringowych (w tym faktoring pełny
A nas inspiruje pomaganie.
zobowiązań Spółki z tytułu listów zastawnych na dzień 31 grudnia
i niepełny), a także
usługi (klawisz
towarzyszące
faktoringowi,
do których
należą
drukuj
przesuń
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
2016 roku wyniosła 1 282,7 mln zł.
m.in. zbieranie informacji o sytuacji finansowej dłużników, inkaso,
windykacja, księgowanie rozliczeń oraz bieżące monitorowanie realizacji
aby wyjść
z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
płatności. Ofertę
Spółki
uzupełnia
rozliczanie
transakcji
masowych,
Zarządzanie aktywami
doradztwo finansowe i konsulting w zakresie wyboru sposobu finansowania działalności, a także udzielanie kredytów i pożyczek związanych
Pioneer Pekao Investment Management S.A. – PPIM
z umową faktoringową. Spółka współpracuje z Bankiem Pekao S.A.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość aktywów netto funduszy
w zakresie uaktywnienia i rozwoju nowych kanałów sprzedaży.
inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI S.A. (Spółka zależna od Pioneer
Pekao Investment Management S.A., w której Bank posiada 49%
Spółka zajmuje 5 miejsce na polskim rynku faktoringowym z 8,7%
udziałów) wyniosła 16 793,9 mln zł i była wyższa o 91,4 mln zł,
udziałem w rynku.
tj. o 0,5% w porównaniu do końca 2015 roku. W sierpniu 2016 roku
Pioneer Pekao TFI S.A. otrzymał licencję na zarządzanie portfelami
klientów i po przeniesieniu działalności operacyjnej w zakresie zarząDoradztwo transakcyjne
dzania portfelami instrumentów finansowych rozpoczął zarządzanie
aktywami z dniem 1 października 2016 roku. Wartość tych aktywów
Pekao Investment Banking S.A. – PIB
na koniec 2016 wyniosła 1 450,7 mln zł.
PIB działa jako dom maklerski, koncentrując się na obsłudze klientów
instytucjonalnych i korporacyjnych. Zakres świadczonych przez PIB
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. –
usług obejmuje w szczególności przyjmowanie i przekazywanie zleceń
Pekao Pioneer PTE
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie tych zlePrzedmiotem działalności Pekao Pioneer PTE jest zarządzanie otwarceń na rachunek dającego zlecenie, oferowanie instrumentów finantym funduszem emerytalnym Pekao OFE, który gromadzi środki ze
sowych, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałoskładek emerytalnych i zarządza nimi z przeznaczeniem na wypłatę
wej, strategii przedsiębiorstw lub innych zagadnień związanych z taką
członkom funduszu po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz dobrostrukturą lub strategią. PIB oferuje również doradztwo i inne usługi
wolnym funduszem emerytalnym Pekao DFE, który umożliwia zgromaw zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.
dzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę, korzystając przy
tym z licznych korzyści wynikających z tej formy oszczędzania.
PIB pełni również funkcję animatora zarówno na rynku akcji, jak
i na rynku instrumentów pochodnych, będąc jednym z najbardziej
Na koniec 2016 roku wartość aktywów netto funduszu wyniosła
aktywnych animatorów. Na koniec 2016 roku PIB był animatorem dla
2 262,6 mln zł, udział Pekao OFE w rynku otwartych funduszy emery22 spółek.
talnych wyniósł 1,5% i nie zmienił się w porównaniu z 2015 rokiem.
W 2016 roku PIB pełnił funkcję podmiotu pośredniczącego w wezwaniach do sprzedaży akcji oraz przy przymusowym wykupie akcji
Działalność leasingowa
2 spółek notowanych na GPW, pełnił funkcję globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w plasowaniu akcji spółki spoza
Pekao Leasing Sp. z o.o. – Pekao Leasing
sektora finansowego, która była największą transakcją tego typu na
Pekao Leasing świadczy usługi finansowe wspomagające sprzedaż
warszawskiej giełdzie w 2016 roku oraz zamknął z sukcesem transi zakup środków trwałych, tj. środków transportu, maszyn i urządzeń,
akcję pierwszej oferty publicznej akcji spółki na GPW.
a także nieruchomości biurowych – zarówno poprzez leasing operacyjny jak i finansowy.
PIB pełnił funkcję podmiotu oferującego obligacje detaliczne emitowane przez wiodącego dewelopera powierzchni biurowych w Polsce
W 2016 roku Spółka zawarła 10 451 nowych umów. Wartość
(wyemitowano 8 serii obligacji dla inwestorów detalicznych oraz serię
aktywów oddanych w leasing była wyższa niż w 2015 roku o 14,5%
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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,
obligacji dla instytucji, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

regulowanym). PIB z sukcesem doradzał w procesach sprzedaży/
Nawigacja
zakupu spółek (w tym m.in. w transakcji sprzedaży firmy z sektora
Codzienne
są dla
nas tak
samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
zarządzania
odpadami, potrzeby
w procesie klientów
zakupu spółki
z sektora
sprzedaży
detalicznej),
w procesie przeglądu
opcji strategicznych
i pozyskania
produktów
dla finansowania
złożonych
projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
inwestoradopasowanych
strategicznego spółce
z
sektora
usług
finansowych
oraz
do potrzeb rodzin, by polepszać
ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
przy przejęciach spółek (m. in. z sektora opakowań).

mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Pozostałe usługi finansowe

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. – CBB
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
CBB świadczy
o charakterze
pośrednictwa
finansowego,
a tak- ludzi do działania.
Chęćusługi
budowania
lepszej
przyszłości
inspiruje
że kompleksowe usługi za pośrednictwem alternatywnych kanałów
A nas inspiruje pomaganie.
komunikacji dla klientów sektora pozabankowego.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
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
w formie telefonicznej oraz mailowej. Główny kanał komunikacji stanowią połączenia telefoniczne – w 2016 roku CBB obsłużyło 15,6 mln
połączeń (co oznacza wzrost o 23 % w porównaniu do 2015 roku).

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Spółka prowadzi wraz z Bankiem szereg projektów mających na celu
rozwój komunikacji z klientami Banku Pekao S.A. z wykorzystaniem
bankowości mobilnej.
Pekao Financial Services Sp. z o.o. – PFS
PFS 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 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 2016 roku
Spółka utrzymała pozycję lidera w obsłudze funduszy OFE korzystających z usług zewnętrznego agenta transferowego.
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 2016 rok kontynuowano realizację projektów informatycznych, ukierunkowanych na rozszerzenie oferty produktowej Banku
Pekao S.A.
Najważniejsze projekty zrealizowane w 2016 roku obejmowały wdrożenie obsługi doładowań telefonów komórkowych w dwóch kanałach
dystrybucji: w Pekao24 oraz przy użyciu aplikacji PeoPay oraz rozwój
w obszarze kart ze zindywidualizowanym wizerunkiem.
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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

Wytrwała realizacja celów
Dyscyplina i koncentracja na
zadaniach to warunek sukcesu.

„Wiem, że na szczyt
nie ma drogi na skróty.”
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleSprawozdanie
się zmieniają.

56

Udział Banku w transakcji nabycia Visa Europe Ltd.
przez Visa Inc.	

Nawigacja

56

Pozycje pozabilansowe

60

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Struktura Zapewniamy
skonsolidowanegopełną
sprawozdania
produktów dla finansowania złożonych projektów.
gamę usług
z
sytuacji
finansowej
–
wersja
uproszczona
56
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Aktywa57
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
Pasywa59
strzałek lub ikon w menu
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Chęć budowania lepszej przyszłości
A nas inspiruje pomaganie.

61
Struktura zysku netto 
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Wyniki Bankupowiększ
Pekao S.A.
62
inspiruje ludzi
do działania.
Wyniki osiągnięte przez ważniejsze jednostki powiązane
63

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna
63
Dochody z działalności operacyjnej
64
Koszty
z działalności
operacyjnej
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE65
Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna
Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku
zysków i strat do wersji pełnej
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
Sprawozdanie
z sytuacji
finansoweja potrzeby Udział
Banku w transakcji nabycia Visa Europe Ltd.
w którym
rosną wymagania,
stale się
zmieniają.

i wyniki finansowe

przez Visa Inc.

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
W związku
z porozumieniem
podpisanym
pomiędzy Visa Europe Ltd.
i
Visa
Inc.
w
dniu
2
listopada
2015
roku
w
sprawie
przejęcia
Visa Europe
Skonsolidowany rachunek
zysków
i
strat
za
okres
od
1
stycznia
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę
usług
Ltd.
przez
Visa
Inc.,
w
II
kwartale
2016
roku
Bank
Pekao
S.A.
jako jeden
2016 r. do 31 grudniadopasowanych
2016 r. oraz za okres
od
1
stycznia
2015
r.
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
zawartośćz rozliczenia
dokumentutejużyj klawiszy
z beneficjentów transakcji otrzymał
płatność wynikającą
do 31 grudnia 2015 r. został zaprezentowany w Skonsolidowanym
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich.
strzałek
menu
transakcji w wysokości 43,6 mln
EURlub
orazikon
15 w818
akcji uprzywilejowaSprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.

nych serii C Visa Inc. Po trzech latach od sfinalizowania transakcji Bank

To jest nasze kompleksowe podejście 360ma
stopni,
które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
otrzymać
dodatkową
odroczoną
płatność w
gotówce.

W Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Szczegółowe
dotyczące
udziału Banku w transakcji
nabycia Visa
za 2016 rok zamieszczono
w wer-inspiruje
Chęćsprawozdanie
budowaniaz sytuacji
lepszejfinansowej
przyszłości
ludziinformacje
do działania.
Europe Ltd. przez Visa Inc. zostały przedstawione w Nocie Objaśniającej
sji uproszczonej, rachunek zysków i strat w wersji prezentacyjnej
A nas inspiruje pomaganie.
nr 31 do Skonsolidowanego
Sprawozdania
Finansowego
i omówiono najważniejsze, wybrane pozycje z tak zaprezentowanych
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację)Grupy Kapitałowej
zaznacz
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.
sprawozdań.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
– wersja uproszczona
Bilans Banku Pekao S.A. determinuje wielkość sumy bilansowej,
jak również strukturę aktywów i pasywów Grupy. Na koniec

grudnia 2016 r. relacja sumy bilansowej Banku Pekao S.A.
do sumy bilansowej Grupy wynosiła 98,1%.

Poniższe tabele przedstawiają sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy w wersji uproszczonej.
31.12.2016
AKTYWA

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

31.12.2015

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

ZMIANA

5 872,9
3 258,5
122 663,2
–
35 853,1
136,2
2 019,1
4 411,9
174 214,9

3,4%
1,9%
70,4%
x
20,6%
0,1%
1,2%
2,4%
100,0%

7 881,6
7 319,0
117 299,4
4 755,5
22 308,5
149,0
2 097,4
6 975,2
168 785,6

4,7%
4,3%
69,5%
2,8%
13,2%
0,1%
1,2%
4,2%
100,0%

(25,5%)
(55,5%)
4,6%
x
60,7%
(8,6%)
(3,7%)
(36,7%)
3,2%

(*) 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.

31.12.2016
PASYWA

Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Inne pasywa
Kapitały razem
Udziały niedające kontroli
Pasywa razem
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31.12.2015

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

ZMIANA

6,1
4 823,4
136 379,7
1 523,0
1 436,2
7 134,6
22 911,9
14,9
174 214,9

0,0%
2,8%
78,3%
0,9%
0,8%
4,0%
13,2%
0,0%
100,0%

0,9
5 958,4
124 398,8
2 903,2
4 468,9
7 631,2
23 424,2
16,0
168 785,6

0,0%
3,5%
73,7%
1,7%
2,6%
4,5%
13,9%
0,0%
100,0%

>100%
(19,0%)
9,6%
(47,5%)
(67,9%)
(6,5%)
(2,2%)
(6,9%)
3,2%

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Aktywa
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
Kasa,
środki w Banku Centralnym
(mln zł)
klientówsąsą
dla nas
tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
GłównymiCodzienne
pozycjami w potrzeby
strukturze aktywów
kredyty
i pożyczki
udzielone produktów
klientom oraz papiery
wartościowe, którezłożonych
na koniec 2016
r.
dla finansowania
projektów.
Zapewniamy pełną gamę
usług
31.12.2016
31.12.2015
ZMIANA
stanowiły dopasowanych
odpowiednio 70,4% do
orazpotrzeb
20,6% sumy
bilansowej
rodzin, by polepszać ichKasa,
standardy
i przedsiębiorstw,
by
należnościżycia
od Banku
5 872,9
7 881,6
(25,5%)
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
(na koniec 2015 r. odpowiednio 69,5% i 13,2%).
Centralnego w tym:
Zmiany w strukturze aktywów

mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Gotówka
2 639,5
2 951,4
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 1 713,3
4 930,0
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które
nazywamy Życiową Bankowością.
Pozostałe
1 520,1
0,2

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Finansowanie działalności klientów
A nas inspiruje pomaganie.
Struktura kredytów i pożyczek według klientów

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

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

(10,6%)
(65,2%)
>100%

zaznacz

drukuj
(mln
zł)

31.12.2016

31.12.2015

ZMIANA

127 421,6
115 020,0
58 109,9
56 910,1
12 401,6
647,0
304,2
(5 709,6)
122 663,2
882,7
–
128 304,3

122 363,1
110 026,2
53 944,6
56 081,6
12 336,9
534,5
244,1
(5 842,3)
117 299,4
892,3
4 753,2
128 008,6

4,1%
4,5%
7,7%
1,5%
0,5%
21,0%
24,6%
(2,3%)
4,6%
(1,1%)
x
0,2%

128 304,3

123 255,4

4,1%

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
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, pozycję papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne oraz transakcje z przyrzeczeniem
odkupu.

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej łącznie z papierami
wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne, na
koniec grudnia 2016 r. wyniosły 128 304,3 mln zł i były wyższe
o 5 048,9 mln zł, tj. 4,1% niż na koniec grudnia 2015 r. przy znaczącym wzroście w kluczowych obszarach strategicznych.

Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki
niemonetarne na koniec grudnia 2016 r. wyniosły 70 194,4 mln zł
i były wyższe o 883,6 mln zł, tj. 1,3% w porównaniu do końca grudnia
2015 r.

Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2016 r. wyniosły
58 109,9 mln zł i były wyższe o 4 165,3 mln zł, tj. 7,7% niż na koniec
grudnia 2015 r.

Na koniec grudnia 2016 r transakcje z przyrzeczeniem odkupu nie
wystąpiły. Na dzień 31 grudnia 2015 r. transakcje z przyrzeczeniem
odkupu wyniosły 4 753,2 mln zł.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
Należności i odpisy aktualizujące
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja 31.12.2016

31.12.2015

(mln zł)
ZMIANA

Wartość brutto należności
(*)
127 najnowocześniejszych
815,4
122 677,8
4,2%
Codzienne
potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie
Bez utraty wartości produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy
120 154,8
114
705,8
pełną gamę usług 4,8%
Z utratą wartości
7 660,6
7 972,0
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by (3,9%)
Odpisy aktualizujące wartość należności
709,6)
(5 842,3) dokumentu
(2,3%)
aby(5przeszukiwać
zawartość
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Odsetki
557,4
463,9
20,2%
strzałek
lub ikon w menu
Wartość netto należności razem
122 663,2
117 299,4
4,6%

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

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

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Bilansowy
stando
odpisów
aktualizujących
wartość należności
na koniec
Relacja należności z utratą
do należności
ogółem
z wyłącze- inspiruje
Chęćwartości
budowania
lepszej
przyszłości
ludzi
działania.
grudnia 2016 r. wyniósł 5 709,6 mln zł.
niem transakcji z przyrzeczeniem odkupu na koniec grudnia 2016 r.
A nas inspiruje pomaganie.
wyniosła 6,0% w porównaniu do 6,5% na koniec grudnia 2015 r.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

Struktura walutowa należności od klientów (*)

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
31.12.2016

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

31.12.2015

mln zł

struktura

mln zł

struktura

zmiana

103 891,3
24 481,5
128 372,8
(5 709,6)
122 663,2

80,9%
19,1%
100,0%
x
x

100 977,2
22 164,5
123 141,7
(5 842,3)
117 299,4

82,0%
18,0%
100,0%
x
x

2,9%
10,5%
4,2%
(2,3%)
4,6%

(*) Łącznie z odsetkami i należnościami w drodze oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
(**) Łącznie z kredytami indeksowanymi.

W strukturze walutowej należności od klientów dominują należności
w złotych, których udział na koniec grudnia 2016 r. wyniósł 80,9%.

W należnościach w walutach obcych największy udział miały należności w EUR (64,9%), CHF (19,4%) oraz USD (14,9%).

Struktura należności od klientów według terminów zapadalności (*)
31.12.2016

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
Wartość netto należności razem

31.12.2015

mln zł

struktura

mln zł

struktura

zmiana

15 047,9
3 271,3
13 330,4
39 666,9
56 409,3
647,0
128 372,8
(5 709,6)
122 663,2

11,7%
2,5%
10,4%
30,9%
43,9%
0,6%
100,0%
x
x

12 651,3
4 363,2
13 375,8
39 562,3
52 654,6
534,5
123 141,7
(5 842,3)
117 299,4

10,3%
3,5%
10,9%
32,1%
42,8%
0,4%
100,0%
x
x

18,9%
(25,0%)
(0,3%)
0,3%
7,1%
21,0%
4,2%
(2,3%)
4,6%

(*) Łącznie z odsetkami i należnościami w drodze oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Na koniec grudnia 2016 r. w strukturze należności według terminów
zapadalności 43,9% stanowią należności o zapadalności powyżej 5 lat
(składają się na to głównie kredyty hipoteczne i należności dla których
termin zapadalności upłynął).
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 2016.
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Ekspozycje kredytowe wobec Ukrainy
W 2016 roku spłacone zostały w całości ekspozycje Grupy wobec
Ukrainy w formie lokat międzybankowych.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku bilansowa wartość netto pozostałych
ekspozycji wobec Ukrainy wynosiła 111 mln zł (co stanowi 0,1%
całkowitej ekspozycji Grupy), mniej o 481 mln zł w porównaniu do
końca grudnia 2015 r.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Pasywa
depozytowa charakteryzuje się dużą dywersyfikacją, a dew którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięBaza
zmieniają.

ponentami są zarówno klienci detaliczni jak i korporacyjni. Grupa
Nawigacja
pozyskuje
również środki z rynku międzybankowego. Grupa nie jest
potrzeby
są dla
nas tak od
samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
uzależniona
od pojedynczego
klienta ani od grupy klientów.
NajwiększąCodzienne
część pasywów
Grupy klientów
stanowią środki
pozyskane
klientów. Na
koniec
2016
r.
zobowiązania
wobec
klientów
i
zoboproduktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
geograficzna
pozyskanych
wiązania zdopasowanych
tytułu emisji dłużnych
wyniosły
dopapierów
potrzebwartościowych
rodzin, by polepszać
ichStruktura
standardy
życia i depozytów
przedsiębiorstw,
byprzez jednostki
aby przeszukiwać
zawartość
użyj klawiszy
krajowe Banku Pekao
S.A. na koniec
2016 dokumentu
r. przedstawiała
się
137 902,7 mln zł, a ich udział w sumie bilansowej wyniósł 79,2%
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość dla wszystkich.
następująco: strzałek lub ikon w menu
(75,4% na koniec 2015 r.). Udział kapitałów w sumie bilansowej
wyniósł 13,2% na koniec 2016 r. (13,9% na koniec 2015 r.).

Zmiany w strukturze pasywów

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Zewnętrzne źródła finansowania

(mln zł)

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
31.12.2016
31.12.2015
ZMIANA
A nas inspiruje pomaganie.

Zobowiązania wobec Banku
Centralnego

Zobowiązania wobec banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych
Transakcje z przyrzeczeniem
odkupu
Zewnętrzne źródła finansowania
razem

6,1

0,9

>100%

4 823,4
136 379,7

5 958,4
124 398,8

(19,0%)
9,6%

1 523,0

2 903,2

(47,5%)

1 436,2

4 468,9

(67,9%)

144 168,4

137 730,2

4,7%

REGION

powiększ / pomniejsz

% OGÓŁU DEPOZYTÓW

dopasuj do rozmiaru ekranu

29,4%
ludziWarszawski
do działania.
Mazowiecki
20,6%
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Małopolski
10,4%
Centralny
9,5%
Południowo-Wschodni
8,6%
aby
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Wielkopolski
4,7%
Pomorski
4,3%
Śląski
4,3%
Dolnośląski
4,1%
Zachodni
4,1%
Ogółem
100,0%

Oszczędności klientów ogółem

(mln zł)

Depozyty korporacyjne
Podmioty niefinansowe
Instytucje finansowe niebankowe
Budżet
Depozyty detaliczne
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 (**)
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Fundusze inwestycyjne Pioneer Pekao TFI
Fundusze obligacyjne i rynku pieniężnego
Fundusze zrównoważone
Fundusze akcyjne
w tym dystrybuowane przez sieć Grupy

31.12.2016

31.12.2015

ZMIANA

65 764,5
48 932,4
9 024,7
7 807,4
70 183,2
432,0
136 379,7
1 523,0
168,9
130,0
1 214,8
9,3
137 902,7
1 436,2
16 793,9
12 108,2
2 418,1
2 267,6
16 470,2

60 738,8
47 225,8
7 903,2
5 609,8
63 254,4
405,6
124 398,8
2 903,2
257,7
1 393,1
1 227,4
25,0
127 302,0
4 468,9
16 702,5
11 366,4
2 780,5
2 555,6
16 363,6

8,3%
3,6%
14,2%
39,2%
11,0%
6,5%
9,6%
(47,5%)
(34,5%)
(90,7%)
(1,0%)
(62,8%)
8,3%
(67,9%)
0,5%
6,5%
(13,0%)
(11,3%)
0,7%

(*) Pozycja pozostałe zawiera odsetki i zobowiązania w drodze.
(**) Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji
dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2016 r.
wyniosły 137 902,7 mln zł i były wyższe o 10 600,7 mln zł, tj. 8,3%
w porównaniu z końcem grudnia 2015 r.

Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe
oraz pozostałe na koniec grudnia 2016 r. wyniosły 70 724,8 mln zł
i były wyższe o 6 859,5 mln zł, tj. 10,7% w porównaniu z końcem
grudnia 2015 r.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
Depozyty korporacyjne łącznie z Certyfikatami Depozytowymi,
przyrzeczeniem odkupu na koniec grudnia 2016 r. wyniosły
w którym rosną wymagania, a potrzeby Transakcje
stale sięz zmieniają.

listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odset1 436,2 mln zł i były niższe o 3 032,7 mln zł, tj. 67,9% w porównaniu
Nawigacja
kami oraz pozostałymi, na koniec grudnia 2016 r. wyniosły
z końcem grudnia
2015 r.
Codzienne
klientów
są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
67 177,9 mln zł i były
wyższe o potrzeby
3 741,2 mln
zł, tj. 5,9%
w porównaniu z końcem
grudnia 2015
kontynuując selektywnetto funduszy
inwestycyjnychpełną
zarządzanych
przez
Pioneer Pekao
produktów
dla r.finansowania
złożonychAktywa
projektów.
Zapewniamy
gamę
usług
ne podejście do ceny
i
koncentrację
na
zabezpieczeniu
potrzeb
TFI
S.A.
na
koniec
grudnia
2016
r.
wyniosły
16
793,9
mln
zł
i były wyższe
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
płynnościowych Grupy.
o 91,4 mln zł, tj. 0,5% w porównaniu
do końca zawartość
grudnia 2015
r.

mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Struktura walutowa zobowiązań wobec klientów (*)

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
31.12.2016

mln zł

31.12.2015

struktura

powiększmln
/ pomniejsz
do rozmiaru ekranu
zł
struktura dopasuj zmiana

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi do83,3%
działania.
113 654,0
102 079,2
pomaganie.
22 725,7
16,7%
22 319,6

Denominowane w złotych
A nas
inspiruje
Denominowane w walutach
obcych
Zobowiązania wobec klientów

82,1%
17,9%
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
100,0%
124 398,8
100,0%

136 379,7

11,3%
1,8%
zaznacz
9,6%

drukuj

(*) Łącznie z odsetkami i zobowiązaniami w drodze oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

W strukturze walutowej zobowiązań wobec klientów dominują zobowiązania w złotych, których udział na koniec grudnia 2016 r. wyniósł

83,3%. W zobowiązaniach w walutach obcych największy udział miały
zobowiązania w EUR (59,0%) oraz USD (32,9%).

Zobowiązania wobec klientów według terminów wymagalności (*)
31.12.2016

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

31.12.2015

mln zł

struktura

mln zł

struktura

zmiana

79 090,1
56 857,6
135 947,7
198,5
233,5
136 379,7

58,2%
41,8%
100,0%
x
x
x

67 564,5
56 428,7
123 993,2
219,0
186,6
124 398,8

54,5%
45,5%
100,0%
x
x
x

17,1%
0,8%
9,6%
(9,4%)
25,1%
9,6%

(*) Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

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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(mln zł)
31.12.2016

31.12.2015

ZMIANA

54 592,2
43 564,2
32 304,3
11 259,9
11 028,0
209,1
10 818,9
196 569,9
96 486,1
99 253,8
830,0
251 162,1

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

(4,2%)
(3,2%)
4,4%
(20,0%)
(7,8%)
(26,7%)
(7,3%)
(13,3%)
(27,5%)
6,8%
26,9%
(11,5%)

Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Struktura
zysku
netto
w którym
rosną
wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Strukturę zysku netto Grupy przedstawia poniższe zestawienie:

Nawigacja

(mln zł)
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów dla finansowania złożonych projektów.2016
Zapewniamy pełną gamę
usług
2015
ZMIANA
dopasowanych
życia i przedsiębiorstw,
by
Zysk netto
Banku Pekao S.A. do potrzeb rodzin, by polepszać ich2standardy
278,4
2 290,4
(0,5%)
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Podmiotymogły
konsolidowane
metodą
pełną
się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Pekao Leasing Sp. z o.o.
40,0
53,9
(25,8%)
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
25,3
44,2
(42,8%)
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Pekao Investment Banking S.A.
24,4
6,8
>100%
Pekao Faktoring Sp. z o.o.
9,7
4,3%
powiększ / pomniejsz 9,3
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć
budowania
lepszej przyszłości inspiruje ludzi do
Pekao Bank
Hipoteczny
S.A.
8,7działania.
5,0
74,0%
A nasServices
inspiruje
pomaganie.
Pekao Financial
Sp. z o.o.
7,5
8,0
(6,3%)
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
3,4
2,7
25,9%
Pekao Pioneer PTE S.A.
1,4
2,9
(51,7%)
Pekao Leasing Holding S.A. w likwidacji (*)
0,4 z opcji wyświetlania na pełnym
61,4 ekranie użyj klawisza ESCAPE
(99,3%)
aby wyjść
Centrum Kart S.A.
0,3
0,6
(50,0%)
Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
0,3
0,2
50,0%
FPB „Media” Sp. z o.o.
(0,2)
0,2
x
Pekao Property S.A.
(0,3)
(0,2)
50,0%
Podmioty wyceniane metodą praw własności
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
36,4
44,6
(18,4%)
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
2,2
2,0
10,0%
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (**)
–
5,5
x
Wyłączenia i korekty konsolidacyjne (***)
(158,6)
(245,0)
(35,3%)
Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy
2 279,3
2 292,5
(0,6%)

(*) Pekao Leasing Holding S.A. w likwidacji w dniu 20 września 2016 roku została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Wynik Pekao Leasing Holding S.A. w likwidacji, za 2015 rok zawiera głównie dywidendę otrzymaną
od Pekao Leasing Sp. z o.o.
(**) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. konsolidowana do 30 czerwca 2015 roku. 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 m.in. transakcje wewnątrz Grupy (w tym dywidendy wypłacone za rok poprzedni przez jednostki podporządkowane) i zysk przypadający na udziały niedające kontroli.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
Wyniki Banku Pekao S.A.
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Główne pozycje rachunku zysków i strat Banku w wersji prezentacyjnej przedstawiają Nawigacja
się następująco:

(mln zł)

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
2016
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę 2015
usług ZMIANA
Wynik z tytułu odsetek
4 266,9
4 039,6
5,6%
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by (36,9%)
Przychody z tytułu dywidend
132,8
210,6
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
Wynik z tytułu odsetek mogły
i dywidendsię
razem
399,7
3,5%
strzałek lub4ikon
menu4 250,2
Wynik pozaodsetkowy
2 636,3
2 541,8
3,7%
Dochody z działalności
operacyjnej
7
036,0
6
792,0
3,6%
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Koszty z działalności operacyjnej
(2 991,4) (2 992,6)
(0,0%)
powiększ / pomniejsz
dopasuj do6,5%
rozmiaru ekranu
Zysk operacyjny brutto
4 044,6
3 799,4
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
(491,4)
(514,0)
(4,4%)
A nas inspiruje pomaganie.
Zysk operacyjny netto
3
553,2
3
285,4
8,2%
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
(15,5)
(28,6)
(45,8%)
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
(260,3)
(273,1)
(4,7%)
aby wyjść z opcji wyświetlania na
pełnym ekranie
użyj(93,5%)
klawisza ESCAPE
Jednorazowe obciążenia na rzecz BFG oraz składka na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (*)
(16,6)
(256,0)
Podatek od niektórych instytucji finansowych
(449,5)
–
x
Zysk z działalności inwestycyjnej
51,9
63,9
(18,8%)
Zysk brutto
2 863,2
2 791,6
2,6%
Zysk netto
2 278,4
2 290,4
(0,5%)

(*) Jednorazowe obciążenia na rzecz BFG oraz składka na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zawierają:
– w 2016 r. – obciążenie wynikające z bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie,
– w 2015 r. – obciążenie wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz składkę na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Zysk netto Banku osiągnięty w 2016 r. wyniósł 2 278,4 mln zł i był
o 12,0 mln zł, tj. 0,5% niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie 2015 r.

jednorazowym w 2016 r. wyniósłby 2 366,9 mln zł i byłby wyższy
o 187,1 mln zł, tj. 8,6% od porównywalnego zysku netto
osiągniętego w 2015 r.

Porównywalny zysk netto Banku Pekao S.A., z wyłączeniem efektu
znaczących, nadzwyczajnych obciążeń oraz zdarzeń o charakterze
(mln zł)

Podstawowe informacje finansowe Banku przedstawiają się następująco:
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – WYBRANE POZYCJE
Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej (*)
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne (**)
Transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania wobec klientów
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank
Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank
Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Suma bilansowa
Fundusze inwestycyjne dystrybuowane poprzez sieć Banku
WYBRANE WSKAŹNIKI
Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem w % (***)
Łączny współczynnik kapitałowy w %(Bazylea III)

31.12.2016

31.12.2015

ZMIANA

123 660,5
882,7
–
136 629,9
168,9
130,0
1 436,2
170 988,9
15 583,6

118 662,9
892,3
4 753,2
124 788,0
257,7
1 393,1
4 468,9
165 760,7
15 388,9

4,2%
(1,1%)
x
9,5%
(34,5%)
(90,7%)
(67,9%)
3,2%
1,3%

5,8%
18,2%

6,3%
18,2%

(0,5) p.p.
0,0 p.p.

(*) Zawiera kredyty i pożyczki oraz niekwotowane papiery wartościowe.
(**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne stanowiące ekwiwalent kredytów.
(***) Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej łącznie z papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na
koniec grudnia 2016 r. wyniosły 124 543,2 mln zł i były wyższe
o 4 988,0 mln zł, tj. 4,2% niż na koniec grudnia 2015 r. Na koniec
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grudnia 2016 r. kredyty detaliczne wyniosły 57 176,3 mln zł, a korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowym oraz
papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne
wyniosły 67 366,9 mln zł.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
na rynkach kapitałowych, niższe obroty realizowane na GPW
Zobowiązania wobec klientów, Strukturyzowane Certyfikaty
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięsytuacja
zmieniają.
i niższe dochody z tytułu funduszy inwestycyjnych.
Depozytowe oraz Certyfikaty Depozytowe wyniosły 136 928,8 mln zł
Nawigacja
i były wyższe o 10 490,0 mln zł, tj. 8,3% w porównaniu z końcem
Codzienne
potrzeby
klientów
są dladzięki
nas tak
samo ważne
jak Investment
oferowanieBanking
najnowocześniejszych
grudnia 2015
r. przy poprawie
struktury
zobowiązań
wzrostowi
Pekao
S.A. – PIB
udziału depozytów
detalicznych.
W
2016
roku
PIB
wypracował
zysk
netto wusług
wysokości 24,4 mln zł
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
wobec
zysku
w
wysokości
6,8
mln
zł
w
2015
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,roku,
by głównie dzięki
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer
finalizacji kilku transakcji
z zakresuzawartość
doradztwa
w procesach
zakupu
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub ikonakcji
menu
Pekao TFI S.A. dystrybuowanych przez sieć Banku na koniec grudnia
i sprzedaży spółek,
oferowania
i obligacji a także realizacji
2016 r. wyniosły 15 583,6 mln zł i były wyższe o 194,7 mln zł,
na zlecenie klientów wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych
jest nasze
kompleksowe
podejście
360 stopni, które
nazywamy Życiową Bankowością.
tj. 1,3% wTo
porównaniu
do końca
grudnia 2015
r.
na GPW.

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Wyniki osiągnięte
przez ważniejsze
jednostkiinspiruje ludzi
Pekao
Chęć budowania
lepszej przyszłości
do Faktoring
działania.Sp. z o.o. – Pekao Faktoring
W 2016 roku Pekao Faktoring wypracował zysk netto w wysokości
powiązane

A nas inspiruje pomaganie.

Pioneer Pekao Investment Management S.A. – PPIM
Skonsolidowany zysk netto PPIM w 2016 roku wyniósł 74,3 mln zł
wobec zysku w wysokości 91,1 mln zł w analogicznym okresie 2015
roku. Udział Banku w zysku Spółki wyniósł 36,4 mln zł. Na wynik
2016 roku miała wpływ sytuacja na rynkach kapitałowych i zmiana
preferencji klientów w zakresie poziomu akceptowanego ryzyka.

9,7 mln
zł i był(klawisz
porównywalny
do wyniku
w analogiczdrukuj
przesuń
H, przytrzymaj
spację)osiągniętego
zaznacz
nym okresie 2015 roku.
aby wyjść
z opcji
wyświetlaniaS.A.
na pełnym
ekranie
klawisza ESCAPE
Pekao
Bank
Hipoteczny
– Pekao
Bankużyj
Hipoteczny

W 2016 roku Pekao Leasing wypracował zysk netto w wysokości
40,0 mln zł wobec zysku w wysokości 53,9 mln zł w 2015 roku.
Wynik Pekao Leasing za 2015 rok uwzględniał pozytywny efekt rozliczeń związanych z podatkiem VAT.

Zysk netto Pekao Banku Hipotecznego osiągnięty w 2016 roku
wyniósł 8,7 mln zł wobec zysku w wysokości 5 mln zł w 2015 roku.
Wynik roku 2015 pozostawał pod negatywnym wpływem
czynników zewnętrznych, 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.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. – CDM

Pekao Financial Services Sp. z o.o. – PFS

W 2016 roku zysk netto CDM wyniósł 25,3 mln zł wobec zysku w wysokości 44,2 mln zł osiągniętego w 2015 roku, na co miała wpływ

W 2016 roku, PFS wypracował zysk netto w wysokości 7,5 mln zł
wobec zysku w wysokości 8,0 mln zł w 2015 roku.

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

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna
Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na
akcjonariuszy Banku w 2016 r. wyniósł 2 279,3 mln zł, po uwzględnieniu podatku od niektórych instytucji finansowych w wysokości
449,5 mln zł oraz jednorazowej nadzwyczajnej wpłaty na rzecz
BFG w wysokości 16,6 mln zł w związku z bankructwem Banku
Spółdzielczego w Nadarzynie. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki miały: znaczący wzrost wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych
obszarach strategicznych, dalszy postęp w optymalizacji kosztów
i niższe koszty ryzyka, również dzięki pozytywnym wynikom uzyskanym z windykacji.
Porównywalny zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A., z wyłączeniem efektu znaczących, nadzwyczajnych obciążeń oraz zdarzeń
o charakterze jednorazowym w 2016 r. wyniósłby 2 367,8 mln zł
i byłby wyższy o 185,9 mln zł, tj. 8,5% od porównywalnego zysku
netto osiągniętego w 2015 r.

Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w 2016 r.
odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych w obszarze
kredytów klientów detalicznych (o 7,7% r/r) oraz wzrost o 1,3% r/r
w obszarze kredytów korporacyjnych łącznie z niekwotowanymi
papierami wartościowymi. Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany
poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące
o 11,0% r/r.
Solidną strukturę płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości
88,9% na koniec grudnia 2016 r. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów odzwierciedlonym łącznym współczynnikiem
kapitałowym wynoszącym 17,6% (Bazylea III), na dalszy solidny
i stabilny rozwój działalności Grupy.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

2016

2015

(mln zł)
ZMIANA

Wynik z tytułu odsetek Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie 4najnowocześniejszych
382,0
4 166,6
5,2%
Przychody z tytułu dywidend
i
z
jednostek
ujmowanych
metodą
praw
własności
55,4
65,7
(15,7%)
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem
4 232,3
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia4i437,4
przedsiębiorstw,
by 4,8%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
1 959,0
2 005,5 dokumentu
(2,3%)
aby przeszukiwać
zawartość
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Wynik z działalności handlowej
662,7
15,2%
strzałek763,1
lub ikon w menu
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
187,7
158,1
18,7%
Wynik pozaodsetkowyTo jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
2 909,8 Bankowością.
2 826,3
3,0%
Dochody z działalności operacyjnej
7 347,2
7 058,6
4,1%
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Koszty z działalności Chęć
operacyjnej
(3
211,9)
(3
219,7)
(0,2%)
budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Zysk operacyjny brutto
4 135,3
3 838,9
7,7%
A nas inspiruje pomaganie.
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
(517,5)
(3,3%)
drukuj
przesuń (klawisz H,(500,6)
przytrzymaj spację)
zaznacz
Zysk operacyjny netto
3 634,7
3 321,4
9,4%
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
(14,5)
(28,8)
(49,7%)
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
(262,9)
(274,4)
(4,2%)
Jednorazowe obciążenia na rzecz BFG oraz składka na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (*)
(16,6)
(260,5)
(93,6%)
Podatek od niektórych instytucji finansowych
(449,5)
–
x
Zysk z działalności inwestycyjnej
5,3
73,4
(92,8%)
Zysk brutto
2 896,5
2 831,1
2,3%
Podatek dochodowy
(616,7)
(537,6)
14,7%
Zysk netto
2 279,8
2 293,5
(0,6%)
Przypadający na akcjonariuszy Banku
2 279,3
2 292,5
(0,6%)
Przypadający na udziały niedające kontroli
0,5
1,0
(50,0%)
(*) Jednorazowe obciążenia na rzecz BFG oraz składka na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zawierają:
– w 2016 r. – obciążenie wynikające z bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie,
– w 2015 r. – obciążenie wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz składkę na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Dochody z działalności operacyjnej
Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 2016 r.
wyniosły 7 347,2 mln zł i były wyższe niż w 2015 r. o 288,6 mln zł,
tj. 4,1%, dzięki zarówno wyższemu wynikowi z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem oraz
wyższemu wynikowi pozaodsetkowemu.

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

(mln zł)

2016

2015

ZMIANA

5 448,5
(1 066,5)
4 382,0

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

(0,1%)
(17,3%)
5,2%

Przychody z tytułu dywidend

16,8

13,6

23,5%

Przychody z jednostek ujmowanych
metodą praw własności

38,6

52,1

(25,9%)

4 437,4

4 232,3

4,8%

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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Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą
praw własności razem, osiągnięty w 2016 r. wyniósł 4 437,4 mln zł
i był wyższy o 205,1 mln zł, tj. 4,8% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2015 r. dzięki wyższym wolumenom.

Wynik pozaodsetkowy

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)
2016

2015

ZMIANA

2 252,1
(293,1)
1 959,0
763,1

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

(5,7%)
(23,5%)
(2,3%)
15,2%

276,5

229,6

20,4%

187,7

158,1

18,7%

2 909,8

2 826,3

3,0%

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Wynik pozaodsetkowy Grupy osiągnięty w 2016 r. wyniósł
na rzecz funduszy gwarancyjnych
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięOpłaty
zmieniają.

2 909,8 mln zł i był wyższy o 83,5 mln zł, tj. 3,0%, w porównaniu
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w 2016 r. wyniosły
Nawigacja
z wynikiem osiągniętym w 2015 r., dzięki wyższemu wynikowi z dzia262,9
mln zł i były niższe o 11,5 mln zł, tj. 4,2% niż w 2015 r.
Codzienne
potrzeby klientów
są dla nas
tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
łalności handlowej,
wynikającemu
również z rozliczenia
transakcji
przejęcia Visa
Europe Limited
Visa Inc. oraz dzięki
wyższymprojektów.
Podatek
od niektórychpełną
instytucji
finansowych
produktów
dla przez
finansowania
złożonych
Zapewniamy
gamę
usług
pozostałym
przychodom
i
kosztom
operacyjnym
netto,
wspartym
przez
Dnia
1
lutego
2016
r.
Ustawą
o
podatku
od niektórych
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by instytucji
abywprowadzony
przeszukiwać podatek
zawartośćoddokumentu
klawiszy
sprzedaż wierzytelności kredytowych, z wynikiem z tytułu prowizji
finansowych został
niektórychużyj
instytucji
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon wtenmenu
i opłat niższym o 2,3% w porównaniu do 2015 r. głównie z powodu
finansowych. W 2016
r. podatek
wyniósł 449,5 mln zł.
presji na prowizje związane z rynkiem kapitałowym.

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które
nazywamy
Życiowąwynikające
Bankowością.
Jednorazowe
obciążenia,
z bankructwa Banku

Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 2016 r. wyniósł
Spółdzielczego w Nadarzynie
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
1 959,0 mln
zł
i
był
niższy
o
46,5
mln
zł,
tj.
2,3%
w
porównaniu
z
wyW 2016
r. wyniki
Grupy zostały dodatkowo obciążone
jednorazową
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
nikiem osiągniętym w 2015 r. głównie ze względu na niższe prowizje
nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG w wysokości 16,6 mln zł, z przeA nas inspiruje pomaganie.
związane z działalnością na rynku funduszy inwestycyjnych.
znaczeniem
wypłatę
gwarantowanych
deponentom Banku
drukuj
przesuńna(klawisz
H, środków
przytrzymaj
spację)
zaznacz
Spółdzielczego w Nadarzynie w związku z jego bankructwem.
Poniższa tabela prezentuje wynik z tytułu prowizji i opłat w podziale na
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza
główne obszary działalności Grupy.
Wynik
odpisów
z tytułu utraty
wartości
kredytów
orazESCAPE
rezerw
(mln zł)

na zobowiązania pozabilansowe

Wynik z tytułu prowizji i opłat
związanych z działalnością kredytową
związanych z działalnością kartową
związanych z działalnością na rynku
funduszy inwestycyjnych
pozostałe

2016

2015

ZMIANA

1 959,0
524,5
380,2

2 005,5
486,2
370,7

(2,3%)
7,9%
2,6%

248,1

298,0

(16,7%)

806,2

850,6

(5,2%)

(mln zł)
Odpisy na należności kredytowe
Odpisy na zobowiązania pozabilansowe
Wynik odpisów z tytułu utraty
wartości kredytów oraz rezerw na
zobowiązania pozabilansowe

2016

2015

ZMIANA

(401,4)
(99,2)

(500,3)
(17,2)

(19,8%)
>100%

(500,6)

(517,5)

(3,3%)

Koszty z działalności operacyjnej
Koszty z działalności operacyjnej osiągnięte w 2016 r. wyniosły
3 211,9 mln zł. Były one niższe o 7,8 mln zł, tj. 0,2% w porównaniu
do 2015 r.
(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

2016

2015

ZMIANA

(1 896,8)

(1 908,5)

(0,6%)

(974,2)

(979,7)

(0,6%)

(340,9)

(331,5)

2,8%

(3 211,9)

(3 219,7)

(0,2%)

Wskaźnik koszty / dochody w 2016 r. wyniósł 43,7% wobec 45,6%
w 2015 r.
Na koniec grudnia 2016 r. liczba pracowników Grupy wyniosła
17 757 osób (w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną)
w porównaniu z 18 327 osobami na koniec grudnia 2015 r.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na
zobowiązania pozabilansowe Grupy osiągnięty w 2016 r. wyniósł
500,6 mln zł i był niższy o 16,9 mln zł, tj. 3,3% niż w 2015 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)

31.12.2016

31.12.2015

ZMIANA

560,4

425,4

31,7%

221,0

120,8

82,9%

316,7

293,4

7,9%

22,7

11,2

>100%

4,9

4,9

0,0%

1 003,4

915,2

9,6%

Na koniec grudnia 2016 r. liczba pracowników Banku wyniosła
15 882 osób w porównaniu z 16 387 osobami na koniec grudnia 2015 r.
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Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
1 374 829
(262 018)
1 112 811
578 725
(78 191)
500 534
236
121 861
5 265
–
4 209
3 773
460
(24)
1 744 916
(106 179)
(68 911)
(37 268)
1 638 737
(920 340)
(482 836)
(437 504)
(84 359)
(4 994)
8 006
(1 001 687)
8 908
98
646 056
(151 172)
494 884
494 712
172

IV KWARTAŁ 2016

1 338 188
(256 183)
1 082 005
575 789
(70 648)
505 141
16 410
125 406
(2 533)
–
273 500
5 796
267 707
(3)
1 999 929
(131 179)
(72 740)
(58 439)
1 868 750
(911 446)
(472 983)
(438 463)
(85 677)
(2 024)
3 971
(995 176)
9 788
363
883 725
(193 098)
690 627
690 513
114

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
II KWARTAŁ 2016

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
1 382 257
(264 806)
1 117 451
559 541
(69 592)
489 949
151
117 300
1 449
–
7 811
–
7 862
(51)
1 734 111
(133 882)
(131 532)
(2 350)
1 600 229
(895 948)
(469 837)
(426 111)
(85 037)
(6 628)
12 010
(975 603)
9 862
3 617
638 105
(117 330)
520 775
520 654
121

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.

III KWARTAŁ 2016

1 353 216
(283 478)
1 069 738
538 030
(74 690)
463 340
1
120 842
(2 868)
–
150 383
149 924
464
(5)
1 801 436
(129 389)
(128 226)
(1 163)
1 672 047
(874 590)
(471 180)
(403 410)
(85 793)
(829)
6 541
(954 671)
10 003
1 281
728 660
(155 182)
573 478
573 396
82

I KWARTAŁ 2016

(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 jednorazowym obciążeniem na rzecz BFG wynikającym z bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie i podatkiem od niektórych instytucji finansowych 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
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
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 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

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

IV KWARTAŁ 2015

powiększ / pomniejsz

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

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

(*) Łącznie z jednorazowym obciążeniem na rzecz BFG wynikającym z bankructwa SBRiR w Wołominie i 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
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
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

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

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

III 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

II 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

I KWARTAŁ 2015

(tys. zł)

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
ZAMKNIJ

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.

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

Nawigacja

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 2016 rok

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych (tys. zł)
produktów dla finansowania złożonych projektów.
gamę
I KWARTAŁ 2016 Zapewniamy
II KWARTAŁ 2016 pełną
III KWARTAŁ
2016 usług
IV kwartał 2016
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać494
ich884
standardy520
życia
by 573 478
Zysk netto
775 i przedsiębiorstw,
690 627
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Przypadający na akcjonariuszy
Banku
494
712
520
654
690
513
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 573 396
strzałek lub ikon w menu

Przypadający na udziały niedające kontroli
172
121
114
82
Inne składniki całkowitych dochodów
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Pozycje, które są lub mogą zostać przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Różnice kursowe z przeliczenia
zagranicznych
–
–
Chęć jednostek
budowania
lepszej przyszłości inspiruje ludzi–do działania.–
Skutki wyceny aktywówAfinansowych
dostępnych
do
sprzedaży
(342
128)
17
670
(313
460)
29
099
nas inspiruje pomaganie.
drukuj
zaznacz
Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne
(44 063) przesuń (klawisz
4 712H, przytrzymaj
(6 spację)
281)
40 075
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów
73 376
(4 253)
60 751
(13 143)
Pozycje, które nie zostaną przeniesione
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych
(11 560)
–
–
–
Udział w skutkach przeszacowania zobowiązań z tytułu określonych świadczeń
18
–
–
–
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

2 196

–

–

–

(322 161)
172 723
172 551
172

18 129
538 904
538 783
121

(258 990)
431 637
431 523
114

56 031
629 509
629 427
82

Uwaga: Zysk netto zawiera jednorazowe obciążenie na rzecz BFG wynikające z bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz podatek od niektórych instytucji finansowych.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 2015 rok
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
I KWARTAŁ 2015

II KWARTAŁ 2015

ZAMKNIJ

(tys. zł)

III KWARTAŁ 2015

IV KWARTAŁ 2015

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak 438
oferowanie
najnowocześniejszych
Zysk netto
646
610 844
619 419
624 569
produktów
dla finansowania
złożonych projektów. Zapewniamy
pełną
Przypadający
na akcjonariuszy
Banku
438 364
610 469 gamę usług
619 209
624 417
dopasowanych
dokontroli
potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy
by
Przypadający
na udziały niedające
282 życia i przedsiębiorstw,
375
210
152
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Inne składniki
całkowitych
dochodów
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Pozycje, które są lub mogą zostać przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy
Życiową(10)Bankowością.
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
(1 146)
(19)
6
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
98 833
191 550
(441
980) do rozmiaru
(85ekranu
527)
powiększ / pomniejsz
dopasuj
Chęć
budowania
lepszej
przyszłości
inspiruje
Skutki wyceny
instrumentów
pochodnych
zabezpieczających
przepływy
pieniężne ludzi do działania.
41 738
(26 197)
(52 662)
(56 220)
Podatek dochodowy
dotyczący innych
składników całkowitych dochodów
(26 708)
(31 417)
93 982
26 932
A nas inspiruje
pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Pozycje, które nie zostaną przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych
12 900
–
–
–
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Udział w skutkach przeszacowania zobowiązań z tytułu określonych świadczeń
18
–
–
–
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

(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 na rzecz BFG wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz składkę na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych (tys. zł)
produktów dla finansowania złożonych projektów.
gamę
I KWARTAŁ 2016 Zapewniamy
II KWARTAŁ 2016 pełną
III KWARTAŁ
2016 usług
IV KWARTAŁ 2016
ich811
standardy
życia
by1 069 738
Wynik z tytułu odsetek dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać
1 112
1 117
451 i przedsiębiorstw,
1 082 005
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Przychody z tytułu dywidend
i
z
jednostek
ujmowanych
metodą
praw
własności
9
143
10
033
26
198
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 10 004
strzałek lub ikon w menu
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw
własności razem

1 121 954

1 127 484

1 108 203

1 079 742

861 533
(4 994)
(66 016)

827 621
(6 628)
(65 758)

1 069 694
(2 024)
(64 104)

875 834
(829)
(66 986)

(16 604)

–

–

–

(127 962)
99
646 056
(151 172)
494 884
494 712
172

(120 727)
3 597
638 105
(117 330)
520 775
520 654
121

(120 204)
363
883 725
(193 098)
690 627
690 513
114

(80 640)
1 281
728 660
(155 182)
573 478
573 396
82

jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni,500które
Życiową Bankowością.
Wynik z tytułu prowizji iTo
opłat
534 nazywamy
489 949
505 141
463 340
Wynik z działalności handlowej
127 562
126 560
390 577
powiększ / pomniejsz
dopasuj118
do 433
rozmiaru ekranu
Pozostałe przychody i koszty
operacyjne
netto
11
470
11
351
9
095
155
823
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wynik pozaodsetkowyA nas inspiruje pomaganie.
639 566
627 860
904 813
737 596
drukuj
Dochody z działalności operacyjnej
1 761 520 przesuń1(klawisz
755 344H, przytrzymaj
2 013spację)
016
1zaznacz
817 338
Koszty z działalności operacyjnej
(793 808)
(793 841)
(812 143)
(812 115)
Zysk operacyjny brutto
967 712
503
200 873
1 005 223
aby wyjść z opcji961
wyświetlania
na1 pełnym
ekranie użyj
klawisza ESCAPE
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
(106 179)
(133 882)
(131 179)
(129 389)
oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
Zysk operacyjny netto
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Jednorazowe obciążenie na rzecz BFG wynikające z bankructwa
Banku Spółdzielczego w Nadarzynie
Podatek od niektórych instytucji finansowych
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
I KWARTAŁ 2015

II KWARTAŁ 2015

ZAMKNIJ

(tys. zł)

III KWARTAŁ 2015

IV KWARTAŁ 2015

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak1 060
oferowanie
najnowocześniejszych
Wynik z tytułu odsetek
511
1 047 634
1 015 495
1 042 930
finansowania
złożonych
projektów. Zapewniamy
pełną
Przychodyproduktów
z tytułu dywidend dla
i z jednostek
ujmowanych metodą
praw własności
10 623
11 666 gamę usług
27 935
15 502
dopasowanych
doi zpotrzeb
rodzin, bymetodą
polepszać
Wynik z tytułu
odsetek, dywidend
jednostek ujmowanych
praw ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
1 071 134 aby przeszukiwać
1 059 300 zawartość
1 043
430
058 432
dokumentu
użyj 1klawiszy
własnościmogły
razem się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Wynik z tytułu prowizji i opłat
503 909
507 800
513 250
480 567
Wynik z działalności handlowej
182 947
119 855
99 899
259 961
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy
Życiową
Bankowością.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
9 784
21 814
117 369
9 131
Wynik pozaodsetkowy
696 640
649 469
730
518 do rozmiaru
749ekranu
659
powiększ / pomniejsz
dopasuj
budowania
działania.
Dochody Chęć
z działalności
operacyjnejlepszej przyszłości inspiruje ludzi do
1 767
774
1 708 769
1 773 948
1 808 091
Koszty z działalności
operacyjnej
(798 613)
(808 475)
(811 221)
(801 363)
A nas inspiruje
pomaganie.
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
zaznacz 1 006drukuj
Zysk operacyjny brutto
969 161
900 294 spację) 962 727
728
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
(120 277)
(130 067)
(130 082)
(137 132)
oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
Zysk operacyjny netto
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Jednorazowe obciążenie na rzecz BFG wynikające z bankructwa SBRiR
w Wołominie oraz składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały niedające kontroli

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

–

–

–

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
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe
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,
Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku zysków i strat do wersji pełnej
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych (tys. zł)
POZYCJE WERSJI PREZENTACYJNEJ
POZYCJE WERSJI PEŁNEJ
REKLASYFIKOWANE
produktów dla finansowania
złożonych
projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
DO WERSJI PREZENTACYJNEJ
2016 UWAGI
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Wynik z tytułu odsetek
4 382
005
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
mogły
się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Przychody z tytułu dywidend
i z jednostek
strzałek lub ikon w menu
ujmowanych metodą praw własności

55 378

Przychody zpodejście
tytułu dywidend360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
16 798
To jest nasze kompleksowe

Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych
38 580
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek
4 437 383
budowania
ujmowanych metodą Chęć
praw własności
razem lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wynik z tytułu prowizji iAopłat
Wynik z tytułu prowizji i opłat
1 958 964
nas inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację) 763 132
zaznacz
Wynik z działalności handlowej
Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
485 409
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości
godziwej
313 klawisza ESCAPE
aby wyjść
z opcji wyświetlania na pełnym ekranie1 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
276 493
do terminu wymagalności
(Zyski) straty na sprzedaży: zobowiązań finansowych
(83)
187 739
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
30 528
minus – Refundacja kosztów administracyjnych
(2 282)
/1
Zyski (straty) na sprzedaży: kredytów i innych należności finansowych
159 493
Wynik pozaodsetkowy
2 909 835
Dochody z działalności operacyjnej
7 347 218
(3 211 907)
Koszty z działalności operacyjnej
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
(1 896 836)
Pozostałe koszty administracyjne
(1 705 488)
minus – Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
262 864
minus – Jednorazowe obciążenie wynikające z bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie
16 604
minus – Podatek od niektórych instytucji finansowych
449 533
Refundacja kosztów administracyjnych
2 282
/1
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych
(340 866)
Zysk operacyjny brutto
4 135 311
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
(500 629)
i rezerw na zobowiązania pozabilansowe
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
(401 409)
Wynik rezerw na zobowiązania pozabilansowe
(99 220)
Zysk operacyjny netto
3 634 682
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
(14 475)
(262 864)
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Jednorazowe obciążenie wynikające z bankructwa
Jednorazowe obciążenie wynikające z bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie
(16 604)
Banku Spółdzielczego w Nadarzynie
Podatek od niektórych instytucji finansowych
Podatek od niektórych instytucji finansowych
(449 533)
5 340
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych
5 359
Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
–
(19)
(Zysk) strata ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Zysk brutto
2 896 546
(616 782)
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy
Zysk netto
Zysk netto
2 279 764
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na akcjonariuszy Banku
2 279 275
Przypadający na udziały niedające kontroli
Przypadający na udziały niedające kontroli
489
1/ w wersji pełnej pozycja „Refundacja kosztów administracyjnych” ujęta w wierszu „Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto” w wersji prezentacyjnej stanowi element pozycji „Koszty z działalności operacyjnej”.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok

Nawigacja

(tys. zł)
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
POZYCJE WERSJI
PREZENTACYJNEJ
WERSJI PEŁNEJ
REKLASYFIKOWANE
produktów
dla finansowaniaPOZYCJE
złożonych
projektów.
Zapewniamy pełną gamę usług
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
DO WERSJI PREZENTACYJNEJ
2015 uwagi
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Wynik z tytułu odsetek
4 166
aby przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj570
klawiszy
się rozwijać.
dla wszystkich.
Przychodymogły
z tytułu dywidend
i z jednostekW ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
strzałek lub ikon w menu
65 726

ujmowanych metodą praw własności

Przychody z360
tytułu dywidend
To jest nasze kompleksowe podejście
stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych

13 635
52 091

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek
4 232 296
Chęć
budowania
lepszej
ujmowanych
metodą
praw własności
razem przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wynik z tytułu
prowizji
i opłat
2 005 526
A nas
inspiruje
pomaganie. Wynik z tytułu prowizji i opłat
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
662 662 drukuj
Wynik z działalności handlowej
Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
428 048
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń
godziwej na pełnym ekranie użyj klawisza
5 547
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
229 551
i utrzymywanych do terminu wymagalności
(Zyski) straty na sprzedaży: zobowiązań finansowych
(484)
158 098
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
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
Wynik pozaodsetkowy
2 826 286
Dochody z działalności operacyjnej
7 058 582
(3 219 672)
Koszty z działalności operacyjnej
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
(1 908 519)
Pozostałe koszty administracyjne
(1 518 073)
minus – Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
274 404
minus – Jednorazowe obciążenie na rzecz BFG wynikające z bankructwa SBRiR
260 549
w Wołominie oraz składki 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)
Zysk operacyjny brutto
3 838 910
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
(517 558)
i rezerw na zobowiązania pozabilansowe
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
(500 355)
Wynik rezerw na zobowiązania pozabilansowe
(17 203)
Zysk operacyjny netto
3 321 352
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
(28 766)
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych
(274 404)
Jednorazowe obciążenie na rzecz BFG wynikające
Jednorazowe obciążenie na rzecz BFG wynikające z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz
z bankructwa SBRiR w Wołominie oraz składki na
(260 549)
składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
73 485
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych
12 373
Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
–
Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
61 112
Zysk brutto
2 831 118
(537 640)
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy
Zysk netto
Zysk netto
2 293 478
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na akcjonariuszy Banku
2 292 459
Przypadający na udziały niedające kontroli
Przypadający na udziały niedające kontroli
1 019
1/ w wersji pełnej pozycja „Refundacja kosztów administracyjnych” ujęta w wierszu „Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto” w wersji prezentacyjnej stanowi element pozycji „Koszty z działalności operacyjnej”.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

Dobro Klienta
Klienci są podstawą naszego funkcjonowania
i głównym powodem istnienia Banku.

„Kocham być
w centrum uwagi.”

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Pozostałe informacje
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,
wymagane na podstawie
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleInformacje
się zmieniają.
art. 111a ustawy Prawo bankowe

Nawigacja

76

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
Stanowisko
Zarządu odnośnie
do możliwości
realizacji
wcześniej
publikowanych
76
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełnąprognoz
gamę usług
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Wynagrodzenia Zarządu	
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy 76
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Programy Motywacyjne 	

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje Akcje
ludziBanku
do działania.
i podmiotów powiązanych
w posiadaniu Władz Banku 	
A nas inspiruje pomaganie.

77
77

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

Umowy dotyczące świadczeń wypłacanych po ustaniu zatrudnienia

77

drukuj

77

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Przeciętne stopy procentowe w Banku Pekao S.A.
w grudniu 2016 roku	

78

Liczba i wartość tytułów egzekucyjnych
oraz wartość zabezpieczeń rzeczowych	

78

Informacje o toczących się postępowaniach	

78

Umowy z podmiotami uprawnionymi
do badania sprawozdań finansowych 	

78

Transakcje z podmiotami powiązanymi	

79

Informacja o znaczących umowach	

79

Informacja o pochodnych instrumentach finansowych
i rachunkowości zabezpieczeń	

79

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego	

79

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty
dłużnych papierów wartościowych	
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe	
Certyfikaty Depozytowe	
Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A.	

79
79
79
79

Wydarzenia po dacie bilansu	

79
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Pozostałe informacje
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,
stałe
wymagane
nawymagania,
podstawie
w którym rosną
a potrzeby Wynagrodzenie
stale się zmieniają.

Informacje
art. 111a ustawy Prawo bankowe

Nawigacja

(tys. zł)

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE ZA 2016 ROK

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne jak oferowanie najnowocześniejszych 4 367
Luigi Lovaglio
Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferująproduktów
dla finansowania
złożonych projektów.
Zapewniamy pełną gamę usług 1 030
Diego Biondo
cym pełny zakres usług
bankowych świadczonych
na rzecz klientów
dopasowanych
do
potrzeb
rodzin,
by
polepszać
ich
standardy
życia i przedsiębiorstw, by 1 326
Andrzej
Kopyrski
indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Adam
Niewiński
w Polsce. Grupa Kapitałowa
Banku
Pekao
S.A.
obejmuje
instytucje
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 839
strzałek lub ikon w menu
Grzegorz Piwowar
finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami,
funduszy emerytalnych, usług maklerskich, doradztwa transakcyjnego,
Stefano Santini
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni,
które nazywamy Życiową Bankowością.
leasingu i faktoringu.
Marian Ważyński

powiększ / pomniejsz

1 286
645
883

dopasuj do rozmiaru ekranu

budowania
lepszej
przyszłości
ludzi do
działania.
Bank oraz wszystkie Chęć
podmioty
zależne Banku,
na zasadzie
skonsolido-inspiruje
Wynagrodzenie
zmienne
(tys. zł)
wanej w rozumieniu art.
4 ust.inspiruje
1 pkt 48 Rozporządzenia
A nas
pomaganie.Parlamentu
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku
WYNAGRODZENIE ZMIENNE WYPŁACONE ZA
2012
2014
2015
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych
Luigi Lovaglio
793
1 189
1 842
i firm inwestycyjnych, mają siedzibę na terenie Rzeczpospolitej
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym
Diego Biondo
112 ekranie
168 użyj klawisza
231 ESCAPE
Polskiej.
Andrzej Kopyrski
179
215
320
Na koniec grudnia 2016 roku liczba etatów w Grupie wyniosła 17 304
w porównaniu z 17 933 etatami na koniec 2015 roku.
Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 2016 roku
wyniosły 7 347,2 mln zł i były wyższe niż w 2015 roku o 288,6 mln zł,
tj. 4,1%, dzięki zarówno wyższemu wynikowi z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem oraz
wyższemu wynikowi pozaodsetkowemu
Zysk brutto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w 2016 roku wyniósł
2 896,5 mln zł i był wyższy o 65,4 mln zł, tj. 2,3% w porównaniu do
zysku osiągniętego w 2015 roku. Podatek dochodowy w 2016 roku
wyniósł 616,7 mln zł wobec 537,6 mln zł w 2015 roku i był wyższy
o 14,7%.
Na koniec grudnia 2016 roku zwrot z aktywów (ROA) Grupy wyniósł
1,4% i był na tym samym poziomie jak na koniec grudnia 2015 roku.
W 2016 roku Bank nie zawarł żadnych umów, o których mowa
w art. 141t ust. 1 ustawy Prawo Bankowe.

Stanowisko Zarządu odnośnie do
możliwości realizacji wcześniej
publikowanych prognoz
Bank nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2016.

Wynagrodzenia Zarządu
Wartość wynagrodzeń lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek formie) wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu Banku
w 2016 roku (*).

Adam Niewiński
Grzegorz Piwowar
Stefano Santini
Marian Ważyński
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40
283
67
107

140
380
45
150

Wynagrodzenie zmienne Zarządu Banku obejmuje również akcje
fantomowe wypłacone za okres 2011-2013 wg średniej ceny akcji
149,80 zł (w okresie od dnia 16 maja 2016 roku do dnia 15 czerwca
2016 roku). Wypłacone akcje fantomowe (odpowiednio za lata
2011, 2012, 2013): Pan Luigi Lovaglio 5 611, 9 387, 8 985 sztuk,
Pan Diego Biondo 960, 1 460, 1 336 sztuk, Pan Andrzej Kopyrski
1 415, 2 196, 1 932 sztuk, Pan Adam Niewiński 0, 0, 431 sztuk,
Pan Grzegorz Piwowar 1 569, 2 130, 2 099 sztuk, Pan Stefano
Santini 0, 0, 672 sztuk, Pan Marian Ważyński 613, 1 071, 857 sztuk.
Należna Członkom Zarządu Banku część wynagrodzenia zmiennego
w akcjach fantomowych wynosi 50 505 akcji. Wartość tej części
wynagrodzenia zmiennego zależeć będzie od ceny akcji Banku w dniu
rozliczenia.
Pozostałe korzyści wypłacone w 2016 roku dla Członków Zarządu:
Pan Luigi Lovaglio 149 tys. zł, Pan Diego Biondo 1 tys. zł,
Pan Andrzej Kopyrski 112 tys. zł, Pan Adam Niewiński 81 tys. zł,
Pan Grzegorz Piwowar 112 tys. zł., Pan Stefano Santini 1 tys. zł,
Pan Marian Ważyński 31 tys. zł.
Członkowie Zarządu Banku w 2016 roku nie otrzymali wynagrodzeń
w jakiejkolwiek formie, ani nie mają żadnych należności z tego tytułu
od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.
Dodatek z tytułu wykonywania pracy poza krajem pochodzenia
wypłacony w 2016 roku dla Członków Zarządu: Pan Luigi Lovaglio
1 297 tys. zł, Pan Diego Biondo 1 056 tys. zł, Pan Stefano Santini
519 tys. zł.

(*) wynagrodzenie Członków Zarządu będących expatami prezentowane jest w złotych przeliczonych po kursie ustalonym do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc
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0
174
0
87

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Wynagrodzenia
Rady
Nadzorczej
w którym rosną
wymagania,
a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
Wartość wynagrodzeń wypłaconych lub należnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek
formie) Członkom Rady Nadzorczej w 2016 roku:

(tys. zł)
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów dla finansowania złożonych projektów.RAZEM
Zapewniamy pełną gamę usług
UWAGI
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy
życia i przedsiębiorstw, by
Jerzy Woźnicki
233
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Gianni Papa
(od 17.06.2016
r.)
–
Nie pobierał
wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy
mogły
się rozwijać.
W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Leszek Pawłowicz
215
Alessandro Decio (do 16.06.2016 r.)
86
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy
Życiową Bankowością.
Massimiliano Fossati (od 17.06.2016 r.)
–
Nie pobierał wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy
Dariusz Filar
191
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do133działania.
KatarzynaChęć
Majchrzak
A nas(doinspiruje
pomaganie.
Roberto Nicastro
16.06.2016 r.)
79
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Laura Penna
–
Nie pobierała wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy
Wioletta Rosołowska
133
Doris Tomanek
Nie pobierała
wynagrodzenia
zgodnie
z polityką
Grupy
aby wyjść– z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
klawisza
ESCAPE

Członkowie Rady Nadzorczej Banku w 2016 roku nie
otrzymali wynagrodzeń w jakiejkolwiek formie, ani nie mają

Programy Motywacyjne

żadnych należności z tego tytułu od spółek zależnych oraz
stowarzyszonych.

Na dzień 31 grudnia 2016 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 32 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 49 pracowników Grupy
Kapitałowej Banku Pekao S.A., w tym 4 osoby zarządzające. Termin
wykonania opcji upływa w 2018 roku.

Ponadto na 31 grudnia 2016 roku akcje UniCredit S.p.A. posiadali:
Pan Luigi Lovaglio – 69 566 akcji bez wartości nominalnej,
Pan Diego Biondo – 5 033 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Massimiliano Fossati – 37 335 akcji bez wartości nominalnej,
Pan Andrzej Kopyrski – 1 152 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Gianni Papa –139 470 akcji bez wartości nominalnej,
Pani Laura Penna – 11 187 akcji bez wartości nominalnej,
Pan Grzegorz Piwowar – 1 807 akcji bez wartości nominalnej,
Pan Stefano Santini – 45 786 akcji bez wartości nominalnej,
Pani Doris Tomanek – 56 684 akcje bez wartości nominalnej oraz
Pan Marian Ważyński – 827 akcji bez wartości nominalnej.

Akcje Banku i podmiotów powiązanych
w posiadaniu Władz Banku

Umowy dotyczące świadczeń
wypłacanych po ustaniu zatrudnienia

Według informacji posiadanych przez Bank, na dzień 31 grudnia
2016 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.

Umowy o pracę przewidują wypłatę rekompensat w wysokości 18-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za ostatni miesiąc
pracy, na rzecz następujących Członków Zarządu Banku: Pana Andrzeja
Kopyrskiego – Wiceprezesa Zarządu, Pana Grzegorza Piwowara –
Wiceprezesa Zarządu, Pana Mariana Ważyńskiego – Wiceprezesa
Zarządu, natomiast na rzecz Pana Adama Niewińskiego – Wiceprezesa
Zarządu umowa o pracę przewiduje wypłatę rekompensat w wysokości
12-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za ostatni miesiąc pracy. Wypłata rekompensat następuje w przypadku m.in. zakończenia kadencji i nie powołania na kolejną kadencję lub odwołania z funkcji.

Liczba akcji w posiadaniu osób zarządzających przedstawiona jest poniżej.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU

Luigi Lovaglio
Diego Biondo
Razem

ROCZNEGO ZA
2016

ZA III KWARTAŁ
2016

ROCZNEGO ZA
2015

64 035
9 500
73 535

64 035
9 500
73 535

64 035
9 500
73 535

Powyższe nie ma zastosowania w 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.
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Pozostałe informacje
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,
Ponadto wymienieni wyżej Członkowie Zarządu Banku mają zawarte
wartość tytułów egzekucyjnych
w którym rosną wymagania, a potrzeby Liczba
stale się izmieniają.

z Bankiem umowy o zakazie działalności konkurencyjnej ustalające
oraz wartość
zabezpieczeń rzeczowych
Nawigacja
prawa i obowiązki stron umowy w zakresie dotyczącym działalności
Codzienne
potrzeby
klientówpracy.
są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
konkurencyjnej w czasie
trwania i po
ustaniu stosunku
Pekao S.A.Zapewniamy
wypracował ścisłą pełną
politykę gamę
zarządzania
prawnymi
produktów dla finansowania złożonychBank
projektów.
usług
Umowy o pracę pozostałych
Członków
Zarządu
Banku
nie
przewidują
zabezpieczeniami
wierzytelności
Banku.
Polityka
ta
została
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, byodzwieraby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
takich rekompensat.
ciedlona w postaci reguł i przepisów
wewnętrznych
Banku.
Sposóbużyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub ikon
menuanalizie i doborowi
zabezpieczenia i jego wartość
podlegają
wnikliwej
Bank nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń
pod kątem ryzyka zabezpieczanej transakcji.
To jest
naszeosób
kompleksowe
o podobnym charakterze
dla byłych
zarządzających,podejście
nadzorują- 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
cych albo byłych członków organów administrujących.
Bank przestrzega zasady, zgodnie z którą wartość zabezpieczenia
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
powinnaludzi
pozostawać
w odpowiedniej
relacji do wysokości
zabezpieChęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
do działania.
czanej wierzytelności tj. kwoty środków pieniężnych udostępnionych
Umowy z podmiotami
uprawnionymi
do przez Bank klientowi (kapitał lub kwota udzielonego przez Bank zoboA nas inspiruje
pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
wiązania pozabilansowego) wraz z należnościami ubocznymi, takimi
badania sprawozdań finansowych
jak odsetki i prowizje.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finanW celu zabezpieczenia ryzyka związanego z działalnością kredytosowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za lata 2013wą Bank przyjmuje prawne zabezpieczenie przewidziane w prawie
2017, jest firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialcywilnym, prawie wekslowym lub wynikające ze zwyczajów przyjętych
nością Sp.k. na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2013 roku.
w obrocie krajowym lub zagranicznym, np. gwarancję bankową, poręczenie według prawa cywilnego, weksel własny in blanco, poręczenie
Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz Grupy
wekslowe, przelew wierzytelności, hipotekę, zastaw rejestrowy, zastaw
Kapitałowej Banku Pekao S.A.
(tys. zł)
zwykły, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przeniesienie określonej
kwoty na własność Banku, blokadę środków na rachunku bankowym.
2016
2015
Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego sprawozdania
finansowego

3 295

3 351

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

2 362

1 827

Powyższe kwoty nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

Przeciętne stopy procentowe w Banku
Pekao S.A. w grudniu 2016 roku
Średnie nominalne oprocentowanie podstawowych rodzajów depozytów złotowych rezydentów sektora niefinansowego:
Depozyty złotowe osób fizycznych
Depozyty złotowe podmiotów gospodarczych

0,8% p.a.
0,8% p.a.

Średnie nominalne oprocentowanie kredytów złotowych rezydentów
sektora niefinansowego:
Kredyty osób fizycznych, ogółem
Mieszkaniowe
Konsumpcyjne
Pozostałe
Kredyty podmiotów gospodarczych
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4,3% p.a.
3,4% p.a.
8,3% p.a.
5,6% p.a.
3,3% p.a.

Dla klientów korporacyjnych łączna wartość zabezpieczeń rzeczowych
dla transakcji, dla których stwierdzono utratę wartości według stanu
na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 1 646,3 mln zł. Dla klientów
detalicznych łączna wartość zabezpieczeń rzeczowych dla transakcji,
dla których stwierdzono utratę wartości według stanu na 31 grudnia
2016 roku wyniosła 595,0 mln zł. W 2016 roku Bank nie wystawił
tytułów egzekucyjnych.

Informacje o toczących się
postępowaniach
W 2016 roku liczba toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
postępowań dotyczących zobowiązań Grupy wyniosła 666 postępowań na łączną kwotę 1 091,6 mln zł, a dotyczących wierzytelności
18 524 postępowań na łączną kwotę 1 629,5 mln zł.
W 2016 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.
Zdaniem Banku żadne z pojedynczych postępowań toczących się
w 2016 roku przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, jak również
wszystkie postępowania łącznie nie stwarzają zagrożenia dla płynności finansowej Banku.
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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,
klientów Banku. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu
Transakcje
z podmiotami
powiązanymi
w którym
rosną wymagania,
a potrzeby stale siędla
zmieniają.

(kapitał) na koniec grudnia 2016 roku wyniosła 168,9 mln zł. Czynne
Nawigacja
są
4 emisje Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych w złotych,
Bank i jednostki zależne w 2016 roku nie zawarły z podmiotami
Codzienne
klientów
są dla
nas taktransaksamo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
z maksymalnym
terminem
wymagalności do 5 lutego 2018 roku.
powiązanymi
transakcji,potrzeby
które byłyby
pojedynczo
lub łącznie
Zobowiązania
z
terminem
wymagalności
2017 i 2018 roku stanocjami istotnymi
i
zawartymi
na
innych
warunkach
niż
rynkowe.
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamęwusług
wią
odpowiednio
48,3%
i
51,7%
tych
zobowiązań.
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
W 2016 roku Bank i jego jednostki zależne nie udzieliły poręczeń
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
kredytu lub pożyczki bądź gwarancji spłat kredytu lub pożyczki łącznie
Certyfikaty Depozytowe
jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których
To jest
kompleksowe
podejście
360costopni, które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
łączna wartość
na nasze
dzień bilansowy
stanowiłaby
równowartość
Certyfikaty
Depozytowe
to produkty
inwestycyjne denominowanajmniej 10% kapitałów własnych Banku.
ne w złotych, które gwarantują 100% ochronę zainwestowanych
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru ekranu
środków,
również
w przypadku zakończenia dopasuj
inwestycji
przed dniem
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji z jednostkami powykupu. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na
A nas inspiruje pomaganie.
wiązanymi zostały przedstawione w Nocie Objaśniającej nr 53 do
koniecprzesuń
grudnia(klawisz
2016 roku
wyniosła spację)
130,0 mln zł. zaznacz
Czynne są 2 emisje
drukuj
H, przytrzymaj
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
Certyfikatów Depozytowych z terminem wymagalności do 3 miesięcy.
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnymHipotecznego
ekranie użyj klawisza
Listy
zastawne
Pekao Banku
S.A.ESCAPE

Informacja o znaczących umowach
W 2016 roku Bank nie zawarł znaczących umów, w szczególności nie
zawarł istotnych umów z bankiem centralnym lub organami nadzoru.

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 2016.

Zasady sporządzenia rocznego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego

Łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu listów zastawnych na dzień
31 grudnia 2016 roku wyniosła 1 282,7 mln zł. Zobowiązania z tytułu
listów zastawnych z terminem wymagalności do 1 roku stanowią
12,3%, od 1 roku do 3 lat 21,3%, od 3 lat do 5 lat 50,9% oraz od
5 lat do 10 lat 15,5% wartości nominalnej ogółem.

Wydarzenia po dacie bilansu
W dniu 13 stycznia 2017 roku Zarząd Banku Pekao S.A. w raporcie
bieżącym nr 2/2017 poinformował o rezygnacji: Pana Gianni Papa,
Pana Massimiliano Fossati, Pani Laury Stefanii Penna
i Pani Doris Tomanek z funkcji Członków Rady Nadzorczej Banku
pod warunkiem i ze skutkiem na dzień: (i) pośredniego zbycia przez
UniCredit S.p.A. 52 494 007 akcji Banku na rzecz Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz (ii) bezpośredniego zbycia przez
UniCredit S.p.A. 26 247 003 akcji Banku na rzecz Polskiego
Funduszu Rozwoju S.A.

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 2016.

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
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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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Ład korporacyjny
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,
– podstawy ładu korporacyjnego 
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleWprowadzenie
się zmieniają.

Nawigacja

82

Przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

82

Zgodność z przepisami prawa, normami i standardami

83

Kodeks Postępowania Grupy Pekao

84

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Przestrzeganie
Zasad Ładu Korporacyjnego
produktów dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy
pełną gamę usług
dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Komisję Nadzoru Finansowego
w dniuzawartość
22 lipca 2014
r.
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy 82
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 Walne
ludziZgromadzenie
do działania.
Banku
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia 
A nas inspiruje pomaganie.

dopasuj do rozmiaru ekranu

84
84
drukuj
przesuń (klawisz
przytrzymaj spację)
zaznacz

84
Kompetencje
WalnegoH,Zgromadzenia
Regulamin Walnego Zgromadzenia 
84
Rządy większości i ochrona akcjonariuszy mniejszościowych
85

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Rada Nadzorcza Banku
Powoływanie, skład i kwalifikacje Rady Nadzorczej
Kompetencje Rady Nadzorczej
Funkcjonowanie Rady Nadzorczej
Niezależni członkowie Rady
Komitety Rady Nadzorczej

85
85
89
89
90
90

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

91
91
93
94
94

System zarządzania ryzykiem 

95

System kontroli wewnętrznej

96

Ochrona informacji poufnych i zakaz transakcji
w okresach zamkniętych
Ochrona informacji poufnych
Zakaz dokonywania transakcji w okresach zamkniętych
Raportowanie o transakcjach osób pełniących
obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych 	
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
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,
dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 497/XII/15 Zarząd Banku przyjął
Wprowadzenie
– podstawy
ładu a potrzeby Wstale
w którym
rosną wymagania,
się zmieniają.

do stosowania przez Bank nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
Nawigacja
na GPW 2016”
wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne jakRady
oferowanie
Nr 26/1413/2015
Nadzorczejnajnowocześniejszych
Giełdy Papierów Wartościowych
w
Warszawie
S.A.
z
dnia
13
października
2015
r. We wstępie
Ogólne zasady ładu korporacyjnego
w
Banku
tj.
system
regulacji
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę
usługdo ww.
dokumentu
stwierdzono,
że
„Celem
ładu
korporacyjnego
i procedur określających
wytyczne
do
działania
organów
Banku,
w
tym
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,jestbytworzeaby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
nie narzędzi wspierających efektywne
zarządzanie,
skuteczny
nadzór,użyj klawiszy
wobec podmiotów zewnętrznych zainteresowanych jego działalnością
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałekoraz
lubprzejrzystą
ikon w menu
poszanowanie praw akcjonariuszy
komunikację spółki
(interesariuszy), wynikają z regulacji ustawowych, w szczególności
z rynkiem. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jako
z Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, przepisów
To jest nasze
kompleksowe
stopni,
nazywamy Życiową
Bankowością.
zasadktóre
ładu korporacyjnego
oraz reguł postępowania
mających
regulujących funkcjonowanie
rynku kapitałowego
oraz z podejście
zasad ujętych360zbiór
wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynw dokumentach: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
kowym,ludzi
są ważnym
elementem
budowania pozycji konkurencyjnej
tych
Zasady Ładu Korporacyjnego
dla Instytucji Nadzorowanych
wydane inspiruje
Chęć budowania
lepszej przyszłości
do działania.
spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności
przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. i Kodeks
A nas inspiruje pomaganie.
polskiego rynku kapitałowego”.
Etyki Bankowej Związku Banków Polskich a także w Karcie Zasad
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Grupy UniCredit.
W 2016 r. Bank stosował wszystkie rekomendacje i zasady szczeaby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
gółowe zawarte
w Dobrych
Praktykach Spółek
Notowanych
na klawisza
GPW ESCAPE
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
2016. Rekomendacja nr IV.R.2 dotycząca umożliwienia akcjonariuinstrumentami finansowymi, w Banku obowiązują wewnętrzne proszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
cedury postępowania wydane w celu monitorowania, przestrzegania
komunikacji elektronicznej, nie miała do Banku zastosowania z uwagi
obowiązków związanych z informacjami poufnymi dotyczącymi Banku,
na strukturę akcjonariatu, brak zgłoszeń dotyczących oczekiwań
zakazem przeprowadzania transakcji instrumentami Banku w tzw.
akcjonariuszy, co do sposobu przeprowadzenia walnego zgromadzeokresach zamkniętych oraz informowaniem o transakcjach instrunia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak
mentami finansowymi związanymi z papierami wartościowymi Banku,
możliwości zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla
dokonywanych przez istotne osoby powiązane z Bankiem.
sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zachowania odpowiedniego
W celu zapewnienia stabilności Grupy Kapitałowej, Bank koordynuje
poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad
i wpływa na działania spółek zależnych poprzez swoich przedstawicieli
walnego zgromadzenia Banku.
w organach statutowych tych spółek.

korporacyjnego

Bank wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia 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 niebędącego państwem członkowskim, dołącza do raportu rocznego oświadczenie o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego, sporządzone zgodnie z wymogami wynikającymi
z tego rozporządzenia.
Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o stosowaniu
zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku zostało zamieszczone na
stronie 127 niniejszego Raportu.
Bank sporządzając oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosuje również Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia
2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”).

Stosowne informacje dotyczące uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej znalazły
się w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna opublikowanym w raporcie
bieżącym 5/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Przestrzeganie Zasad Ładu
Korporacyjnego dla Instytucji
Nadzorowanych wydanych przez
Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 22 lipca 2014 r.

Przestrzeganie Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW

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.

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.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych są
zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne
instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami,
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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,
ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięZgodność
zmieniają. z przepisami prawa

kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także orgaiNawigacja
standardami rynkowymi
nów statutowych i zasad ich współdziałania. Celem Zasad Ładu
Codzienne
potrzeby
klientów sąjest:
dlapodniesienie
nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Korporacyjnego
dla Instytucji
Nadzorowanych
poziomu ładu
korporacyjnego
w
instytucjach
finansowych,
zwiękRyzykoZapewniamy
braku zgodności topełną
ryzyko skutków
przepisów
produktów dla finansowania złożonych
projektów.
gamęnieprzestrzegania
usług
szenie przejrzystości
ich
działania,
pogłębienie
zaufania
do
rynku
prawa,
regulacji
wewnętrznych
oraz
standardów
rynkowych
w
procesach
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
finansowego w Polsce.
funkcjonujących waby
Banku.
Ryzyko braku
zgodności
może prowadzić
do
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon w menu
sankcji karnych lub
administracyjnych,
materialnych strat finansowych,
Od 1 stycznia 2015 r. Bank stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla
pogorszenia reputacji, obniżenia wartości marki, zmniejszenia możliwości
To jest naszezakompleksowe
podejście 360 stopni, które
Bankowością.
Instytucji Nadzorowanych
wyjątkiem:
rozwojunazywamy
i niezdolnościŻyciową
do wykonywania
umów, a także ograniczenia lub
– rozdziału 9 dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta,
utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
z uwagiChęć
na to, budowania
że Bank nie prowadzi
działalności
w tym zakresie,
lepszej
przyszłości
inspiruje ludzi do działania.
– § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 z uwagi na to, że w Banku funkcjonuje
W Banku funkcjonuje wyodrębniona komórka do spraw zgodności,
A nas inspiruje pomaganie.
komórka audytu i komórka ds. zapewnienia zgodności,
Departament
względem organizacyjnym
idrukuj
opeprzesuńZgodności,
(klawisz H, niezależny
przytrzymajpod
spację)
zaznacz
– § 45 ust. 2 w zakresie szacowania ryzyka nieosiągnięcia ceracyjnym i podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Departament
lów systemu kontroli wewnętrznej z uwagi na trwające prace
Zgodności stanowi kluczowy element zapewniania zgodności w Banku.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
dostosowawcze.
Bank zapewnia zgodność poprzez stosowanie mechanizmów kontroPonadto mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank
lnych oraz proces zarządzania ryzykiem braku zgodności realizowany
warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji
przez Departament Zgodności i polegający na identyfikacji, ocenie,
akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpiekontroli i monitorowaniu ryzyka braku zgodności działalności Banku
czeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Walnego
oraz przedstawianiu raportów w tym zakresie. Raporty z realizacji zaZgromadzenia Banku za rok 2015, w szczególności w procesie
dań Departamentu Zgodności wraz z poziomem oszacowanego ryzyka
głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Banku podjął decyzję
braku zgodności są przedstawiane Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykoW Banku sprawowany jest nadzór nad ryzykiem braku zgodności
rzystaniu środków komunikacji elektronicznej i tym samym odstąpił
związanym z działalnością spółek zależnych.
od stosowania § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji
Nadzorowanych.
Założenia procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności zostały
zdefiniowane w opracowanej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę
W ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Nadzorczą Polityce Zgodności Banku Pekao S.A. Do kluczowych
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna opublikowanym w raporcie bieżąelementów wspierających ten proces należą:
cym 5/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Bank poinformował, że: „Mając
a) nadzór Rady Nadzorczej i odpowiedzialność Zarządu za efektywne
na uwadze fakt, że Akcjonariat Banku, charakteryzuje się znaczną
zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz zapewnienie przestrzeliczebnością, zróżnicowaniem geograficznym oraz zróżnicowaniem
gania Polityki Zgodności,
języka komunikacji, co powoduje, iż w celu spełnienia przez Bank
b) odpowiedzialność pracowników Banku za zapewnienie zgodności
wymogów niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz
w zakresie powierzonych im obowiązków służbowych,
zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji
c) właściwie zdefiniowana struktura organizacyjna w tym odpowiednie
elektronicznej, konieczne jest zapewnienie po stronie Banku rozwiązań
usytuowanie Departamentu Zgodności,
na wysokim poziomie zaawansowania technologicznego, którymi Bank d) przepisy wewnętrzne w zakresie zapewnienia zgodności,
aktualnie nie dysponuje, zgodnie z art. 4065 § 2 Kodeksu spółek
e) szkolenia,
handlowych oraz § 8a ust 2 Statutu Banku, Zarząd Banku podjął
f) stała współpraca pomiędzy Departamentem Zgodności a komórdecyzję o niedopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków
ką audytu wewnętrznego oraz pozostałymi jednostkami systemu
komunikacji elektronicznej w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
kontroli wewnętrznej.
Banku za rok 2015”.
W ramach przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji
Zarząd Banku podejmuje decyzje o dopuszczeniu uczestnictwa
wewnętrznych i standardów rynkowych każdy z pracowników Banku
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
stosuje właściwe mechanizmy kontrolne i dokonuje niezależnego
elektronicznej w przypadku spełnienia przez Bank warunków techniczmonitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych, zgodnie
nych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzyz przypisanymi mu obowiązkami służbowymi.
staniu środków komunikacji elektronicznej.
Wprowadzenie i stosowanie standardów w zakresie ryzyka braku
Informacje o odstąpieniu od stosowania określonych wyżej zasad zozgodności pełni istotną rolę w kreowaniu wartości firmy, wzmacnianiu
stały umieszczone przez Bank na stronie internetowej, zgodnie z wyi ochronie dobrego imienia Banku oraz we wzmacnianiu zaufania
mogami Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
publicznego do działalności Banku i jego pozycji.
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Ład korporacyjny
Kodeks

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,
Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby
Postępowania
Grupy
Pekaoa potrzeby Nadzwyczajne
w którym rosną
wymagania,
stale się zmieniają.

przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Nadzorczej,Nawigacja
bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najWyrazem szczególnej dbałości Banku o przestrzeganie przyjętych
Codzienne
potrzeby
klientów
są dla nas tak samo
ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
mniej jedną
dwudziestą
kapitału zakładowego.
Akcjonariusze ci mogą
standardów jest opracowanie
i wdrożenie
Kodeksu
Postępowania
też
żądać
umieszczenia
określonych
spraw
w
porządku
obrad tego
Grupy Pekao („Kodeks”).
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Walnego
Zgromadzenia.
Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by może
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
również zwołać Rada Nadzorcza,
jeżeli uzna tozawartość
za wskazane,
a także
Kodeks to zbiór zasad wskazujących właściwy sposób podejmowania
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
lub ikonpołowę
menu
akcjonariusze reprezentującystrzałek
co najmniej
kapitału zakładowedecyzji oraz prawidłowe zachowanie w konkretnej sytuacji. Określa
go lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.
on obowiązki i odpowiednią postawę oczekiwaną od Pracowników
jest naszezkompleksowe
podejście
360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
tj. od wszystkich osóbTopozostających
Bankiem Pekao S.A.
lub
Od dnia ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Banku, zgodnie z przeinnym Podmiotem Prawnym należącym do Grupy Kapitałowej Banku
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
pisami Kodeksu
handlowych
na stronie internetowej
Banku
Pekao S.A. („Grupa”)Chęć
w stosunku
pracy
lub
innym
stosunku
prawnym
budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi dospółek
działania.
zamieszczana jest m.in. pełna dokumentacja, która ma być przedstao podobnym charakterze, w tym członków organów statutowych
A nas inspiruje pomaganie.
wiona Walnemu przesuń
Zgromadzeniu
z projektami
uchwał. zaznacz
Spółek wchodzących w skład Grupy („Spółka”).
drukuj
(klawiszwraz
H, przytrzymaj
spację)
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.

Walne Zgromadzenie Banku
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Banku jest zwoływane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zgodnymi z nimi postanowieniami Statutu Banku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Powinno
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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Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia poaby wyjść z opcji
pełnymbowiem
ekraniezużyj
siadają rekomendację
Rady wyświetlania
Nadzorczej. na
Zgodnie
§ 9 klawisza
Statutu ESCAPE
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. Do Regulaminu Walnych
Zgromadzeń Banku wprowadzono zmiany uchwałą nr 42 z dnia
16 czerwca 2016 roku, które wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Banku.
Regulamin określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia zawiera Oświadczenie
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na
stronie internetowej Banku.
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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,
dr hab. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, człoRządy większości i ochrona akcjonariuszy
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięProf.
zmieniają.
mniejszościowych

nek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Nawigacja

potrzeby
klientów sąBank
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samych
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1 czerwca 2011
roku dodokumentu
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2012
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okolicznościach, pozwalające na realizację ich uprawnień majątkomogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
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dla wszystkich.
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lubNadzorczej,
ikon w menuod 2 czerwca 2012 roku człoWiceprzewodniczący
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wych i organizacyjnych określonych w Kodeksie spółek handlowych
nek, a od 24 lipca 2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej.
i Statucie Banku, takich jak prawo do udziału w zysku Banku, czy
jest nasze
kompleksowe
stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
prawo do To
uzyskiwania
informacji
dotyczącychpodejście
Banku (co do360
zasady
Prof. J. Woźnicki jest profesorem nauk technicznych (dyscyplina
realizowane na walnych zgromadzeniach – art. 428 Kodeksu spółek
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
elektronika)
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się dorobkiem także
w dziedzinie nauk
handlowych),
przy
zapewnieniu
równego
dostępu
do
informacji
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
społecznych (w dyscyplinie nauki o polityce publicznej). Wszystkie
poufnych dla Banku jako emitenta, przekazywanych do wiadomości
A nas inspiruje pomaganie.
szczeble
kariery
naukowej
przeszedł spację)
w Politechnicezaznacz
Warszawskiej, drukuj
publicznej w drodze publikacji raportów bieżących i okresowych na
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
od asystentury do profesora zwyczajnego. Zakres jego działalności
stronach internetowych Banku w trybie określonym w art. 56 ustawy
badawczej obejmuje zagadnienia IT oraz problematykę społeczeństwa
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzaaby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
wiedzy,
innowacyjności
i gospodarki
opartej
na wiedzy.
Był Dziekanem
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a następnie Rektorem
oraz o spółkach publicznych.
Politechniki Warszawskiej. Był także Przewodniczącym Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przez wiele lat Komisji
ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Prof. J. Woźnicki od
Rada Nadzorcza Banku
lat jest związany z życiem gospodarczym. Był m.in. Prezesem firmy
Softex Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen,
Powoływanie, skład i kwalifikacje Rady Nadzorczej
członkiem Rady Centrum Innowacyjności FIRE. W latach 2013-15 roku
był członkiem Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej powołanego
Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Banku Rada Nadzorcza składa się z siedprzez Ministra Gospodarki. W styczniu 2017 r. został powołany w skład
miu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady
Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej
Obecnie prof. J. Woźnicki jest Prezesem Fundacji Rektorów Polskich
może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
i Dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, Przewodniczącym Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest także członkiem Komitetu
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch
Etyki w Nauce działającego przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą
Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
i współautorem „Kodeksu dobrych praktyk szkół wyższych”.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza
W ciągu ponad 15 lat pracy w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A.
liczyła 9 członków.
profesor J. Woźnicki zdobył bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie
bankowości i funkcjonowania Banku; został odznaczony przez Prezesa
Zgodnie z § 14 ust.3 Statutu co najmniej połowa członków Rady,
Narodowego Banku Polskiego medalem „Za Zasługi dla Bankowości”.
w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się dobrą znajomoPonadto, został odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
ścią rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następująOrderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu
cych kryteriów:
Francuskiej Legii Honorowej. W roku 2013 Uniwersytet Przyrodniczy
• posiadaniu doświadczenia zawodowego na polskim rynku, odpowe Wrocławiu nadał prof. J. Woźnickiemu tytuł doktora honoris causa.
wiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,
• posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce,
W 2015 r. prof. J. Woźnicki został wyróżniony tytułem doktora honoris
• władaniu językiem polskim.
causa przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W marcu
2015 r. prof. J. Woźnicki został wybrany członkiem Europejskiej
Według stanu na koniec 2016 roku wszystkie ww. kryteria spełniało
Akademii Nauk i Sztuk, w ramach sekcji: nauki społeczne, prawo
5 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący.
i ekonomia. W grudniu 2016 r. otrzymał Nagrodę specjalną z okazji
25-lecia ZBP za zasługi dla rozwoju bankowości.
Członkowie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. posiadają wiedzę
i doświadczenie niezbędne do wykonywania obowiązków w Radzie.
Gianni Franco Papa, Członek Rady Nadzorczej od 17 czerwca
2016 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. od
Zawodowe życiorysy członków Rady Nadzorczej, w tym szczegółowe
22 lipca 2016 roku, członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń od
informacje na temat ich kwalifikacji, są dostępne na stronie interneto22 lipca 2016 r.
wej Banku.
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Ład korporacyjny
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,
początku pracy zawodowej jest związany z Wydziałem Ekonomiki
Jako Dyrektor Generalny Grupy UniCredit, Pan Gianni Franco Papa
w którym rosną wymagania, a potrzeby Od
stale
się zmieniają.
Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Zarządzania),
nadzoruje wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności
biznesowej realizowane w ramach całej Grupy.

Nawigacja
gdzie przeszedł
wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1993 roku

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
jak oferowanie
najnowocześniejszych
uzyskałważne
tytuł profesora
Uniwersytetu
Gdańskiego.
Absolwent wydziału prawa
na
Uniwersytecie
Katolickim
w
Mediolanie
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Od 2003ich
rokustandardy
jest Kierownikiem
Bankowości Uniwersytetu
w roku 1979.
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać
życiaKatedry
i przedsiębiorstw,
by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Gdańskiego.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Credito Italiano.
Od 1990 roku jest Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań nad
W 1986 roku został mianowany na stanowisko kierownicze w Pionie
To jest nasze
podejście
stopni, które
nazywamy Życiową Bankowością.
Rynkową.
Bankowości Międzynarodowej
Grupy. kompleksowe
W latach 1988 – 1992
pra- 360Gospodarką
cował jako Asystent Dyrektora Generalnego oddziału Credito Italiano
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Od 1992
roku jest
w Hong Kongu.
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi
do Dyrektorem
działania.Gdańskiej Akademii Bankowej.

A nas inspiruje pomaganie.

W 2000 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego
oddziału w Singapurze. Następnie objął odpowiedzialność jako
Dyrektor za obszar Azji (z wyłączeniem Chin) w Grupie UniCredit.
W latach 2003 – 2005, był Dyrektorem Generalnym Oddziału
UniCredit w Nowym Jorku oraz jednocześnie Dyrektorem na obie
Ameryki w Grupie UniCredit.
W 2010 roku przejął odpowiedzialność za Pion Europy Środkowej
i Wschodniej Grupy, gdzie pełnił funkcje zarządcze w bankach na
Słowacji i Ukrainie, zasiadał także w komitetach kontrolnych i sterujących, w tym jako Przewodniczący Rady Nadzorczej UniCredit Bank
Slovenija, Wiceprezes firm Koc Finansal Hizmelter AS i Yapi ve Kredi
Bankasi AS oraz Wiceprezes Rady Nadzorczej PJSC Ukrosotsbank.
Od stycznia 2015 roku do sierpnia 2016 roku, Pan Gianni Franco
Papa pracował jako Dyrektor Pionu Bankowości Korporacyjnej
i Inwestycyjnej Grupy UniCredit.
Pan Gianni Franco Papa jest Członkiem Wykonawczego Komitetu
Zarządzającego UniCredit.
Pan Gianni Franco Papa jest także Przewodniczącym Rady
Nadzorczej i Komitetu ds. Nominacji UniCredit Bank AG, Członkiem
Rady Nadzorczej UniCredit Bank Austria AG, oraz Członkiem Rady
Dyrektorów Koç Finansal Hizmetler AS i Yapi ve Kredi Bankasi AS.
W roku 2013 został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Włoskiej.
Prof. Leszek Pawłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Ryzyka.
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.

W przeszłości byłprzesuń
Przewodniczącym,
a następnie
Członkiem Rady
drukuj
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
Banku Gdańskiego S.A., Członkiem Grupy Ekspertów ds. zarządzania
wartością Telekomunikacji Polskiej S.A., Członkiem Rady Naukowej
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym ekranieSekcji
użyj klawisza ESCAPE
Banku Gospodarki
Żywnościowej
S.A., Przewodniczącym
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.
Massimiliano Fossati, Członek Rady Nadzorczej od 17 czerwca
2016 roku, Sekretarz Rady Nadzorczej od 22 lipca 2016 roku,
Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka oraz Członek Komitetu ds.
Audytu i Komitetu ds. Finansów.
Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie, magister
zarządzania bankowością.
Karierę w bankowości rozpoczął w 1993 roku we mediolańskiej firmie
brokerskiej działającej na włoskiej giełdzie. W 1995 roku rozpoczął
pracę w Centrobanca S.p.A., gdzie pracował do 2000 roku na różnych
stanowiskach w obszarze kredytowym.
W grudniu 2000 roku rozpoczął pracę w Locat SpA, firmie leasingowej należącej do Grupy UniCredit, na stanowisku Starszego Analityka
Kredytowego. W Locat zdobył także doświadczenie w obszarze
organizacji.

Studia wyższe w zakresie ekonomii ukończył w Uniwersytecie
Gdańskim w 1973 roku.

W 2002 przeniósł się do UniCredito Italiano S.p.A., gdzie pracował
jako członek nowopowstałego zespołu kredytowego, zajmującego się
bankami zagranicznymi Grupy.

W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988 r.
stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W latach 2004-2008 pracował na różnych stanowiskach w banku
w Grupy w Republice Czeskiej, min. jako Chief Risk Officer (CRO),
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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,
2009 r. prof. K. Majchrzak jest również dyrektorem
Dyrektor Pionu Globalnych Usług Bankowych (GBS) oraz
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięOd
zmieniają.
ds. Komunikacji Korporacyjnej, członkiem Rady Dyrektorów EDF
Członek Rady Dyrektorów.

Nawigacja
Polska
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i Promocji
w PKN Orlennajnowocześniejszych
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Bank
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ki.
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ICENTIS
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ICENTIS
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201-2012 pracowałdo
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Zarządu
rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj Westfund
klawiszy
Zachodnim Funduszu
Inwestycyjnym
NFI S.A.,
International
UniCredit Bank Austria odpowiedzialnego za Pion Zarządzania
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
lub Sp.
ikonzwo.o.
menu
Holdings LTD orazstrzałek
w Hortex
Ryzykiem w Austrii oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
jestroku
nasze
kompleksowe
360jako
stopni, które
Życiową
Bankowością.
Lauranazywamy
Penna, członek
Rady Nadzorczej,
członek Komitetu ds. Audytu
Pod koniecTo2012
wrócił
do Włoch, gdziepodejście
rozpoczął pracę
oraz Komitetu ds. Finansów.
Chief Risk Officer (CRO) odpowiedzialny za rynek włoski.
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Laura Penna otrzymała stopień naukowy z ekonomii w 1989 roku na
1 października 2015 roku został mianowany na Dyrektora
A nas inspiruje pomaganie.
Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.
Pionu Zarządzania Ryzykiem w UniCredit; pełni także rolę
Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Dariusz Filar, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu
ds. Audytu, członek Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W styczniu 1990 r. rozpoczęła karierę w dziedzinie doradztwa
aby wyjść z opcjido
wyświetlania
pełnym dla
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
strategicznego,
1999 rokunapracując
Accenture
jako Senior
Engagement Manager do spraw usług strategicznych.

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.
Od 1 października 2016 r. jest emerytowanym profesorem
Uniwersytetu Gdańskiego.

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

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 2010 r. W latach 2010-2014 był członkiem Rady Gospodarczej
przy Prezesie Rady Ministrów.

W okresie od września 2006 r. do marca 2007 r. założyła i kierowała
the Strategic Business Development Structure. Następnie, w kwietniu
2007 roku powierzono jej stanowisko Szefa UniCredit Management
Consultancy – wyspecjalizowanej jednostki wewnętrznej zapewniającej wysoki poziom doradztwa strategicznego w Grupie.
Członek Board of Directors w Finecobank S.p.A.

W przeszłości prof. D. Filar był Członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A.
oraz przewodniczącym Komitetu Audytu PZU S.A.
Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej BEST S.A., przewodniczący
Komitetu Audytu BEST S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Instytutu
Analiz i Ratingu (IAiR).
Prof. Katarzyna Majchrzak, Członek Rady Nadzorczej, członek
Komitetu ds. Ryzyka, przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
i Wynagrodzeń od 6 lutego 2017 r.
Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością,
kierownik Zakładu Marketingu Wartości. W 1995 r.
uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie
ekonomii, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych w zakresie zarządzania. Jest członkiem Rady
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz członkiem
Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Wioletta Rosołowska, członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. do
31 grudnia 2016 roku Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
do 31 grudnia 2016 roku.
Wioletta Rosołowska kształciła swoje umiejętności przywódcze,
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.
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.
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
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Ład korporacyjny
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,
a od 24 lipca 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady
odpowiedzialna za marketing międzynarodowy dla marki Tchibo
w którym rosną wymagania, a potrzeby roku
staleczłonek,
się zmieniają.
Nadzorczej. Od 30 kwietnia 2014 roku do 16 czerwca 2016 roku
w Tchibo GmbH w Hamburgu.

Nawigacja
Przewodniczący
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Codzienne
potrzeby
klientów
są dla
nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
W latach 2000 – 2007
była dyrektorem
generalnym
Tchibo
odpona Uniwersytecie
Boccioni,
gdzie po
uzyskaniu
wykształcewiadając za biznes FMCG
w Polsce i dla
w krajach
bałtyckich, budowanie
produktów
finansowania
złożonychStudiował
projektów.
Zapewniamy
pełną
gamę
usług
nia
wyższego
w
zakresie
Business
Administration,
pełnił
funkcję
operacji sklepów Tchibo
i
działalność
fabryki
w
Polsce.
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by Guest
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Researcher.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Jako członek Zarządu Tchibo GmbH w Hamburgu, w latach 2007
Pracował dla Salomon Brothers (Londyn) oraz McKinsey & Co.
– 2013, odpowiadała za rozwój biznesu FMCG, retail i e-commerce
To jestWschodniej.
nasze kompleksowe podejście 360(Mediolan)
stopni, które
nazywamy
Bankowością.
jako Strategic
AdvisorŻyciową
opracowując
projekty organizacyjnow jedenastu krajach Europy
-strategiczne dla instytucji finansowych i regulacyjnych oraz spółek
powiększ / pomniejsz
konsumenckich
wedziałania.
Włoszech
i Ameryce Południowej. dopasuj do rozmiaru ekranu
Dwukrotnie była uznana
przez
Financial Times
Deutschland
za jedną inspiruje
Chęć
budowania
lepszej
przyszłości
ludzi do
z najbardziej wpływowych kobiet biznesu.
A nas inspiruje pomaganie.
Przed przejściemprzesuń
do Grupy
UniCredit
w 1997 roku
został Dyrektorem
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
ds. Planowania i Udziałów w Credito Italiano. Następnie powierzono
W styczniu 2014 roku Wioletta Rosołowska dołączyła do Grupy
mu stanowiska Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy oraz Dyrektora
L’Oréal, a od lipca 2014 roku objęła funkcję Prezesa L’Oréal Polska.
wyjść w
z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie
użyj pozycji
klawisza ESCAPE
Pionu NowejabyEuropy
UniCredito
odpowiedzialnego
za rozwój
nowego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.
W L’Oréal Polska zarządza grupą ponad 900 osób oraz jest współodpowiedzialna za działalność jednej z ważniejszych fabryk dla Grupy
W 2003 roku został mianowany Dyrektorem Pionu Detalicznego
L’Oréal – polskiego Kosmepolu.
i Prezesem UniCredit Banca. W 2007 roku objął stanowisko
Wiceprezesa Grupy.
Doris Tomanek, członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., członek
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Od 2010 roku do września 2015r. był Dyrektorem Generalnym
UniCredit, odpowiedzialnym za działalność w Austrii, Europie
D. Tomanek otrzymała tytuł magistra w zakresie makroekonomii
Środkowo-Wschodniej, marketing działalności detalicznej i wielokaw 1981 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.
nałowej, system kontroli wewnętrznej w Grupie, Fineco oraz relacje
z regulatorami.
W 1975 roku rozpoczęła karierę w Creditanstalt-Bankverein.
W 1982 rozpoczęła pracę w obszarze Zasobów Ludzkich w MobilOil
Był członkiem rady nadzorczej UniCredit Bank Austria – Wiedeń,
Austria AG. W 1988 roku dołączyła do firmy Coca Cola, gdzie zajmoUniCredit Bank ZAO – Moskwa, Comitato Esecutivo ABI oraz Comitato
wała regionalne stanowiska o rosnącej odpowiedzialności w obszarze
Direttivo Assonime.
Zasobów Ludzkich obejmującym wszystkie państwa Europy Centralnej
i Wschodniej oraz Austrię, Włochy, Szwajcarię i Nigerię.
W latach 2009-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego EFMA
(European Financial Marketing Association).
W roku 2005 rozpoczęła pracę w UniCredit Bank Austria AG, gdzie
w 2006 roku objęła stanowisko Szefa Zasobów Ludzkich w Austrii
Alessandro Decio, Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds.
oraz Europie Centralnej i Wschodniej. W roku 2008 została nominoAudytu oraz Komitetu ds. Finansów do 16 czerwca 2016 roku.
wana na stanowisko Executive Vice President; w roku 2010 została
Członkiem Zarządu Banku Austria. Od października 2016 roku pełni
Członek Rady Nadzorczej Banku od 19 kwietnia 2011 roku;
funkcję Dyrektora Departamentu Zasobów Ludzkich w Banku Austria.
od 1 czerwca 2011 roku do 1 czerwca 2012 roku Sekretarz Rady
Nadzorczej; od 2 czerwca 2012 roku członek, od 24 lipca 2012 roku
D. Tomanek była członkiem Rady Nadzorczej Ukrsotsbank Banku
do 16 czerwca 2016 roku Sekretarz Rady Nadzorczej.
na Ukrainie w latach 2011-2016 oraz członkiem Rady Nadzorczej
UniCredit Integrated Solutions w latach 2013-2014. Od 2015 roku
jest Członkiem Rady Dyrektorów w UniCredit oraz Fundacji Universities Alessandro Maria Decio jest absolwentem Wydziału Ekonomii
Uniwersytetu Commerciale L. Bocconi. Uzyskał tytuł magistra INSEAD
Foscolo we Włoszech.
(Europejski Instytut Biznesu i Administracji) i przez sześć miesięcy pracował na Uniwersytecie Commerciale L. Bocconi jako asystent.
Roberto Nicastro, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku
Pekao S.A., członek Komitetu ds. Finansów oraz Przewodniczący
Rozpoczynając karierę w sektorze finansowym, do 1991 roku A. Decio
Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń do czerwca 2016 roku.
zajmował stanowisko Wiceprezesa w IMI International. Następnie
pełnił funkcję partnera w Morgan Stanley International, a później
Członek Rady Nadzorczej Banku w latach 1999-2003; od 29 kwietnia
w McKinsey, gdzie pracował do 1994 r.
2010 roku członek, a od 16 czerwca 2010 roku do 1 czerwca 2012
roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2 czerwca 2012
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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,
powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku oraz – na wnioPod koniec 1994 roku Alessandro M. Decio rozpoczął pracę
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się•zmieniają.

sek Prezesa Zarządu – wiceprezesów i członków Zarządu Banku,
•Nawigacja
zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważnelub
jakwszystkich
oferowanie
najnowocześniejszych
członków
Zarządu Banku,
•
ustalanie
warunków
umów
regulujących
stosunek pracy lub inny
W czerwcuproduktów
2000 roku dołączył
do
Grupy
UniCredit
jako
Szef
Pionu
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług
stosunek
prawny
łączący
członków
Zarządu
z Bankiem,
odpowiedzialnego
za
strategię
wobec
banków
zagranicznych,
fuzje
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
• zatwierdzanie aby
wieloletnich
programów
rozwoju
i opiniowanie
roczi przejęcia, a także planowanie i controlling Grupy. W październiku
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek lub ikon
menu
nych planów finansowych
Banku,
2002 roku uzyskał nominację na stanowisko Chief Operating Officer
• opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia
(COO) Zagrebacka Banka, należącego do Grupy UniCredit. W latach
Topełnił
jest funkcję
nasze COO
kompleksowe
podejście
360spółki
stopni, które
nazywamyBanku
Życiową
Bankowością.
i przystępowania
w charakterze
udziałowca (akcjonariusza)
2003-2005
w Bulbank w Bułgarii,
kolejnej
do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwenależącej do Grupy UniCredit.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
te mają
charakter długotrwały i strategiczny,
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzistycje
do działania.
• wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawiNa początku 2006 roku A. Decio został mianowany Szefem Projektu
A nas inspiruje pomaganie.
cielstw
zagranicznych
Banku, spację)
Grupy UniCredit ds. Integracji w Niemczech. Następnie od lipca
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
zaznacz
• uchwalanie – na wniosek Zarządu Banku – regulaminów tworzenia
2006 r. do lipca 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Szefa Biura Integracji.
i wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie Banku,
wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
klawisza
ESCAPE
•abyzatwierdzanie
wniosków Zarządu
w sprawie
nabycia,
obciążenia
W dniu 26 kwietnia 2007 r. został powołany na stanowisko Dyrektora
lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytWykonawczego Yapi Kredi, następnie z dniem 1 lipca 2007 r. został
kowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza pięć milionów
mianowany Chief Operating Officer. Od 30 stycznia 2009 roku
złotych,
A. Decio pełnił funkcję Zastępcy Chief Executive Officer Yapi Kredi.
• zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do
W lutym 2011 roku objął w UniCredit stanowisko Szefa Pionu Family
jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku,
& SME odpowiedzialnego za bankowość detaliczną oraz SME we
• zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących zlecania
Włoszech, Austrii, Niemczech, odpowiedzialnego również za Global
innym podmiotom usług (outsourcing) w strategicznych obszarach
Leasing, Factoring, Consumer Finance, Asset Gathering (państwa
działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku
Europy Środkowo-Wschodniej).
zlecania usług o wartości nie mniejszej niż jeden milion euro.
Od dnia 1 sierpnia 2012 r. do końca 2015 r. był Głównym Oficerem
ds. Ryzyka Grupy oraz Członkiem Komitetu Zarządczego UniCredit.
Funkcjonowanie Rady Nadzorczej
w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), skąd odszedł
w roku 2000 pełniąc funkcję Dyrektora.

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 2016 roku Rada Nadzorcza działała na podstawie Regulaminu Rady
Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 10/15 z dnia 6 lutego 2015 r. oraz
zmienionego uchwałą nr 54/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. Regulamin
jest dostępny na stronie internetowej Banku.

Kompetencje Rady Nadzorczej

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 wiceprezesów
i członków Zarządu Banku, zawieszenia w czynnościach tych osób, ich
odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

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 Prezesa Zarządu oraz członka zarządu
nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku
lub powierzenie tej funkcji powołanemu członkowi zarządu,

Zgodnie ze Statutem Banku i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych
na GPW 2016, Rada Nadzorcza corocznie przedkłada 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 2016, przewiduje, że w przypadku zaistnienia
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Ład korporacyjny
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,
podporządkowaną w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego
konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien powiadomić
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale
się zmieniają.

spółką dominującą, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika,
o tym fakcie pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabieNawigacja
akcjonariusza,
członka organu lub pracownika pełniącego funkcję
rania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały
Codzienne
potrzeby
klientów są dla nas tak samo
ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
kierowniczą,
w sprawie, w której zaistniał
konflikt
interesów.
nie jest członkiem
zarządu w innej
spółce,gamę
w którejusług
członek
produktów dla finansowania złożonych7.projektów.
Zapewniamy
pełną
Zarządu
Banku
jest
członkiem
rady
nadzorczej
i
nie
Bank dysponuje procedurą
uzyskiwania
informacji
od
członków
Rady
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,posiada
by innych
aby przeszukiwać
dokumentu
znaczących powiązań z członkami
Zarząduzawartość
Banku przez
udział użyj klawiszy
Nadzorczej o ich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązamogły się rozwijać. W ten sposób budujemyw zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
innych spółkach lub organach,
niach. Informacje takie są publikowane w raportach bieżących i okre8. nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej
sowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Dobrymi
To jest nasze
kompleksowe
podejście 360 stopni,
nazywamy
Życiową
Bankowością.
rodzinyktóre
członka
Zarządu Banku
ani nie posiada
innych bezpośredPraktykami Spółek Notowanych
na GPW
2016.
nich lub pośrednich powiązań z członkiem Zarządu Banku, a także,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
nie jest
i niedo
byładziałania.
w okresie
ostatnich trzech lat członkiem
bliskiej
W 2016 roku Rada Nadzorcza
odbyła 9 posiedzeń,
rozpatrzyła
Chęć budowania
lepszej
przyszłości inspiruje
ludzi
rodziny pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze
125 informacji, analiz oraz wniosków i podjęła 83 uchwały.
A nas inspiruje pomaganie.
lub osób, o których
w pkt
1 – 7 powyżej,
drukuj
przesuńmowa
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
9. nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkami
Niezależni członkowie Rady
Rady Nadzorczej,
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
klawisza ESCAPE
bezpośrednich
lub pośrednich
powiązań
zeużyj
spółkami
10.nie posiada
Zgodnie ze Statutem Banku, co najmniej połowę składu Rady
powiązanymi ze znaczącymi akcjonariuszami Banku, w rozumieniu
Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, a więc wolni
Kodeksu spółek handlowych.
od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich
zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności określone w Statucie na koniec 2016 roku spełniało 5 członków Rady
Szczegółowe kryteria, którym muszą odpowiadać członkowie Rady
Nadzorczej, tj. J. Woźnicki, D. Filar, K. Majchrzak, L. Pawłowicz oraz
Nadzorczej, aby mogli zostać uznani za niezależnych, określa
W. Rosołowska.
Statut Banku. Zgodnie z § 14 ust. 5 Statutu, za niezależnego
członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie
następujące warunki:
Komitety Rady Nadzorczej
1. nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku,
jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy
Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach
o rachunkowości lub jego spółce dominującej,
oraz w ramach prac komitetów problemowych: Komitetu
2. nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 5 lat w Banku,
ds. Audytu, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitetu
jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rads. Finansów oraz Komitetu ds. Ryzyka. Skład osobowy komitetów
chunkowości lub jego spółce dominującej, funkcji członka Zarządu
został przedstawiony w Oświadczeniu o stosowaniu zasad
lub innej funkcji kierowniczej,
ładu korporacyjnego.
3. nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem,
wspólnikiem lub pracownikiem podmiotu, który obecnie lub
Komitet ds. Audytu działa zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja
w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi biegłego rewidenta na
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
rzecz Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej,
publicznym (ustawa o biegłych rewidentach).
4. nie jest akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% lub
więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie jest
Komitet ds. Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wypełnianiu jej
zatrudniona przez takiego akcjonariusza, nie reprezentuje w żaden
obowiązków w zakresie nadzoru dotyczących w szczególności
sposób takiego akcjonariusza, ani nie posiada innych bezpośredprawidłowości i efektywności mechanizmów kontroli wewnętrznej
nich lub pośrednich powiązań z takim akcjonariuszem,
stosowanych w Banku, w tym identyfikacji, pomiaru i zarządzania
5. nie otrzymała i nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzeryzykami, zgodności z przepisami prawa i procedurami
nia w znaczącej wysokości od Banku, jego jednostek podporządregulującymi działalność Banku, prawidłowości stosowania
kowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki
zasad rachunkowości do opracowania sprawozdań finansowych,
dominującej, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa
zapewnienia niezależności biegłych rewidentów uprawnionych
w Radzie Nadzorczej, a także wynagrodzeniem w stałej wysokodo badania sprawozdania finansowego Banku i zasobów
ści w ramach planu emerytalnego z tytułu wcześniejszej pracy
Departamentu Audytu Wewnętrznego.
w Banku, jego jednostce podporządkowanej w rozumieniu ustawy
o rachunkowości lub jego spółce dominującej, o ile warunkiem
Zadania Komitetu ds. Audytu określa art. 86 ust. 7 i 8 ustawy
wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia,
o biegłych rewidentach. Szczegółowy zakres kompetencji Komitetu
6. nie utrzymuje ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku
został ustalony uchwałą nr 41/14 Rady Nadzorczej z dnia
znaczących stosunków handlowych z Bankiem, jego jednostką
12 grudnia 2014 r.
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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,
Komitetu mają prawo do korzystania z profesjonalnych
Do zadań Komitetu ds. Audytu należą w szczególności:
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięCzłonkowie
zmieniają.
doradców, powoływanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.

• ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku,
Nawigacja
Doradcy
są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich
• ocena istotnych wniosków wynikających z prac Audytu WewnętrzCodzienne
potrzeby
klientów są dlaprzez
naspodmioty
tak samo ważne
jak oferowanie
informacji
uzyskanych najnowocześniejszych
w związku z wykonywaniem czynności na
nego oraz
kontroli i inspekcji
przeprowadzanych
zlecenie
Komitetu.
zewnętrzne,
nadzorowanie
działań
naprawczych,
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
• rekomendowanie
Radzie Nadzorczej
wyboru
biegłegobyrewidenta
dopasowanych
do potrzeb
rodzin,
polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj
Komitet ds. Ryzyka
działa na podstawie
uchwalonego
przezklawiszy
Radę
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub
ikon wds.
menu
Nadzorczą „Regulaminu
Komitetu
Ryzyka”. Misją Komitetu jest
i ocena współpracy z biegłym rewidentem,
wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków dotyczą• badanie procesu opracowywania sprawozdań finansowych.
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które
nazywamynadzoru
Życiową
cych: sprawowania
nadBankowością.
systemem zarządzania ryzykiem oraz
oceny adekwatności i skuteczności tego systemu.
Komitet ds. Audytu składa się z pięciu członków wybranych spośród
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
członków Chęć
Rady Nadzorczej,
w tymlepszej
trzech niezależnych.
budowania
przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Roczne sprawozdania z działalności Komitetów są dostępne dla
A nas inspiruje pomaganie.
akcjonariuszy.
Posiedzenia Komitetu ds. Audytu odbywają się w zależności od
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
potrzeb, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku, a daty tych posiedzeń
zbiegają się w czasie z kluczowymi datami w cyklu sprawozdawczym
aby wyjść z opcji
wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Banku i analizą rocznego planu audytu wewnętrznego.
Zarząd
Banku
W 2016 roku Komitet Audytu odbył 4 spotkania.

Powoływanie, skład i kwalifikacje Zarządu

W posiedzeniach Komitetu uczestniczą Prezes Zarządu oraz inni
członkowie kierownictwa, jeśli omawiane tematy dotyczą spraw
z zakresu ich odpowiedzialności. Komitet odbywa również – bez
obecności Zarządu – spotkania z biegłym rewidentem uprawnionym
do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku.

Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie
Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną
kadencję, trwającą trzy lata.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu
ds. Nominacji i Wynagrodzeń, który został uchwalony w dniu
27 kwietnia 2015 roku, a następnie zmieniony uchwałą nr 75/16
z dnia 11 października 2016 roku .
Celem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej
obowiązków, poprzez m.in.:
• 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,
• przygotowywanie rekomendacji dotyczących spełniania wymogów
odpowiedniości na potrzeby powoływania Członków Zarządu Banku
oraz Członków Rady Nadzorczej,
• przygotowywanie raportu dla Walnego Zgromadzenia z oceny
funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.

W skład Zarządu Banku wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi
Zarządu i Członkowie Zarządu Banku. Wiceprezesi i Członkowie
Zarządu są powoływani i odwoływani na wniosek Prezesa. Powołanie
Prezesa Zarządu oraz członka zarządu nadzorującego zarzadzanie
ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenie tej funkcji
powołanemu członkowi 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.

Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb.
Komitet ds. Finansów działa na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej; jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad realizacją
zadań finansowych Banku.

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.
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Ład korporacyjny
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,
Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku, CEO.
Banku Pekao S.A. rozpoczął w 2003 roku jako Dyrektor
w którym rosną wymagania, a potrzeby Pracę
stalewsię
zmieniają.

Wykonawczy Pionu Zarządzania Ryzykami.
Nawigacja
Luigi Lovaglio objął stanowisko Prezesa Zarządu, CEO Banku
potrzeby
sąfunkcję
dla nas tak samo
oferowanie
najnowocześniejszych
Pekao w maju 2011 Codzienne
roku. Wcześniej,
od 2003klientów
roku, pełnił
Od 11ważne
grudnia jak
2008
roku Wiceprezes
Zarządu Banku nadzorujący
Wiceprezesa i Dyrektora
Generalnego
Banku
Pekao.
Pion
Zarządzania
Ryzykami
(CRO).
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

aby Zarządu
przeszukiwać
zawartość dokumentu użyj klawiszy
Luigi Lovaglio posiada ponad 40-letnie doświadczenie w sektorze
Andrzej Kopyrski, Wiceprezes
Banku.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
bankowym, zdobyte w znacznej mierze w jednej z wiodących międzynarodowych grup bankowych – UniCredit – do której dołączył w 1973
Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde
Tolatjest
naszeszereg
kompleksowe
podejście
które nazywamy Życiową Bankowością.
roku. Przez kolejne 20
zajmował
ważnych stanowisk
me- 360wstopni,
Glasgow.
nedżerskich. W 1997 roku został mianowany szefem Departamentu
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Planowania Strategicznego
UniCredit lepszej
i brał udziałprzyszłości
w procesach inspiruje
Karieręludzi
w bankowości
rozpoczął
w 1992 roku w Banku
Chęć Grupy
budowania
do działania.
fuzji z nowo nabytymi bankami. Dwa lata później, w roku 1999, był
Pekao S.A. W latach 1993-1996 pracował w pionie bankowości
A nas inspiruje pomaganie.
jedną z głównych osób tworzących Pion Nowej Europy i ze względu
korporacyjnej wprzesuń
ING Bank
Polska.
Następniespację)
kierował zaznacz
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
na jego bogate doświadczenie w obszarze fuzji był odpowiedzialny za
finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska,
nabycie pierwszej instytucji – Banku Pekao.
a od roku 1997 do 2001 był Dyrektorem w ABN Amro Bank
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyji rynki
klawisza ESCAPE
(Polska), gdzie
odpowiadał
za finansowanie
strukturalne
W latach 2000-2003 Luigi Lovaglio pełnił funkcję Wiceprezesa
kapitałowe. Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBC Financial
Zarządu i Dyrektora Wykonawczego Bulbank AD, największego
Services (Poland).
banku w Bułgarii.
Od kwietnia 2002 roku pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku
We wrześniu 2003 roku powrócił do Polski i objął funkcję
Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży,
Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Banku Pekao,
Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączea w 2011 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, CEO
niu z Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za Departament
Banku. Jego działania na rzecz umacniania pozycji Banku sprawiły, że
Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego.
najważniejsze międzynarodowe instytucje finansowe i przedstawiciele
prasy branżowej uznali Bank Pekao za jeden z wiodących banków
Od 4 czerwca 2008 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion
w Europie Środkowo-Wschodniej. W centrum jego uwagi znalazły
Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
się zrównoważony długofalowy wzrost oraz aspekty etyczne, co
zaowocowało decyzją o nieudzieleniu klientom detalicznym kredytów
Andrzej Kopyrski pełni obowiązki Prezesa Zarządu Pekao Faktoring
hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich stanowiąSp. z o.o. i Przewodniczącego Rad Nadzorczych Pekao Leasing
cą wyjątek w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.
Sp. z o.o. oraz Pekao Investment Banking S.A.

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 dla rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Włochami w 2008 roku został uhonorowany
przez Prezydenta Włoch Giorgio Napolitano tytułem Komandora
Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej.

Adam Niewiński, Wiceprezes Zarządu Banku.

Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku.

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.

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.
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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.

Od 2002 roku do chwili obecnej jest związany z Grupą Pekao.
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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,
Finansowego. W 2006 roku po fuzji UniCredit z HVB został
W lipcu 2002 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięPionu
zmieniają.
mianowany Managerem Projektu wydzielenia części BPH oraz fuzji

Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Następnie od
Nawigacja
Banku
BPH z Bankiem Pekao S.A.
kwietnia 2004 roku do kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa
Codzienne
potrzeby
klientów
sąWdla
nas2013
tak samo
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Inwestycyjnego
Xelion
Sp. z o.o.
lutym
roku ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
W 2008
roku został powołany
S.A. na stanowizostał mianowany
Dyrektorem
Pionuzłożonych
Bankowości projektów.
produktów
dla Wykonawczym
finansowania
Zapewniamy
pełnąw Banku
gamęPekao
usług
sko
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Zarządzającego
Departamentem
Alokacji Kapitału
Prywatnejdopasowanych
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Przewodniczącego Rady Nadzorczej UniCredit Jelzálogbank Zrt. (bank
hipoteczny) oraz Przewodniczącego ALCO.
Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie
bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
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.
Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 r.
– Pion Bankowości Detalicznej.
Przewodniczący Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych: Centralny
Dom Maklerski Pekao S.A., Pekao Bank Hipoteczny S.A., Pioneer
Pekao Investment Management S.A.
Członek Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
Od września 2016 r. Przewodniczący Rady ds. Mikro, Małych
i Średnich Przedsiębiorców przy Związku Banków Polskich.
Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku.
Ukończył Uniwersytet Bocconi na Wydziale Ekonomii, tematem
jego pracy magisterskiej było „Przejście krajów Europy ŚrodkowoWschodniej do gospodarki rynkowej”.
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. 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

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.
Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania
bankiem komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej.
W sektorze bankowym pracuje od 1986 roku. W latach 1986-1990
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.
W Banku Pekao S.A. od 1998 roku kolejno jako Dyrektor Wykonawczy
– Menedżer Połączenia czterech banków: Banku DepozytowoKredytowego S.A. w Lublinie, Pomorskiego Banku Kredytowego S.A.
w Szczecinie i Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi
z Bankiem Pekao S.A. Następnie Dyrektor Wykonawczy zarządzający
Pionem Logistyki. Od 15 grudnia 2004 r. członek Zarządu Banku,
w listopadzie 2007 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu –
nadzoruje Pion Logistyki i Zaopatrzenia.

Zakres działania (kompetencje) Zarządu
Zakres działania Zarządu Banku określają przepisy prawa, w tym
ustawy Kodeks spółek handlowych i Prawo bankowe oraz Statut
Banku.
Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Do kompetencji
Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez prawo lub
Statut do właściwości innych organów Banku.
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Ład korporacyjny
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,
sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Centrali oraz tworzenia
Zarząd opracowuje strategię rozwoju Banku i jest odpowiedzialny za
w którym rosną wymagania, a potrzeby •stale
się zmieniają.
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ludzi
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powiadomień o poważnych nadużyciach.
Funkcjonowanie Zarządu

A nas inspiruje pomaganie.

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.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Banku, który zwołuje
i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, prezentuje stanowisko
Zarządu wobec innych organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa i wydaje regulacje
wewnętrzne. Prezes może upoważnić inne osoby do wydawania
przepisów wewnętrznych.
W 2016 roku Zarząd Banku odbył 48 posiedzeń i podjął 476 uchwał.

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 Banku oczekuje się uczciwości i lojalności na rzecz realizacji
wspólnych celów oraz poszanowania i roztropnego korzystania z dóbr
i zasobów Banku.
Ponadto członkom Zarządu Banku zabrania się podejmowania takich
działań oraz decyzji, które powodowałyby konflikt interesów, albo które
byłyby sprzeczne z interesami Banku lub nie byłyby do pogodzenia
z obowiązkami służbowymi. Członek Zarządu Banku jest obowiązany
poinformować Zarząd 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.
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,
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Ponadto Zarząd Banku rozpatruje kolegialnie wszystkie sprawy wnoszone do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą oraz sprawy wnoszone
abyBanku
wyjść pod
z opcji
wyświetlania
pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
przez Zarząd
obrady
WalnegonaZgromadzenia.

Struktura zarządzania
Członkowie Zarządu koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie
z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu Banku Luigi Lovaglio koordynował
prace członków Zarządu Banku, jednocześnie nadzorując w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny,
zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikację korporacyjną, w tym relacje inwestorskie.
Prezes Zarządu Banku 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.
Wiceprezes Zarządu Banku Diego Biondo nadzorował działalność
Pionu Zarządzania Ryzykami.
Wiceprezes Zarządu Banku Andrzej Kopyrski nadzorował działalność
Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.
Wiceprezes Zarządu Banku Adam Niewiński nadzorował działalność
Pionu Bankowości Prywatnej.
Wiceprezes Zarządu Banku Grzegorz Piwowar nadzorował działalność
Pionu Bankowości Detalicznej.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
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jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
oraz towarzyszące im zasady zarządzania ryzykiem, docelową
Wiceprezes Zarządu Banku Stefano Santini nadzorował działalność
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ryzyka mają na celu utrzymanie zgodności z obowiązującymi wymo• Regiony,
gami prawnymi, najlepszymi praktykami rynkowymi oraz wytycznymi
• Oddziały,
aby wyjść z przez
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na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
ustalonymi
Grupę UniCredit.
• Inne jednostki organizacyjne.
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. Z kolei piony i podstawowe
komórki organizacyjne Centrali Banku mogą być grupowane w obszary,
których działalność może bezpośrednio nadzorować członek Zarządu
Banku lub kierować jego pracą Dyrektor Wykonawczy/Dyrektor.
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
• Komitet Ryzyka Modeli
Zadania, skład i zasady funkcjonowania komitetów określają przepisy
wewnętrzne Banku.

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

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem stanowi integralny element systemu zarządzania Bankiem.
Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar
(szacowanie), monitorowanie, kontrola i raportowanie ryzyka występującego w działalności Banku, służące zapewnieniu prawidłowości
procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej
przez Bank działalności. Zarządzanie ryzykiem usprawnia procesy decyzyjne, jednocześnie zapewniając zgodność podejmowanych decyzji
z najlepszymi praktykami rynkowymi i obowiązującymi wymogami
regulacyjnymi.
Bank stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i określa
zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów, a obowiązujący system informacji zarządczej umożliwia monitorowanie poziomu
ryzyka. 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
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jest w tym zakresie przez Komitetu ds. Audytu
dokonywanych zmian z definicją modelu biznesowego Banku
CodzienneZarządzania
potrzeby Zmianami.
klientów są
dla nas tak samo
ważne
jak oferowanie najnowocześniejszych
oraz Audyt
Wewnętrzny.
zostało powierzone Komitetowi
Proces
przygotowawczy, poprzedzający
podjęcie
decyzji, obejmuje złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
produktów
dla finansowania
Zarząd Banku
jest odpowiedzialny
projektowanie i funkcjonowanie
w szczególności identyfikację
istotnych
rodzajów
ryzyka,
dopasowanych do potrzeb
rodzin, by polepszać
ich standardy
życia izaprzedsiębiorstw,
by
abyoraz
przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
systemu kontroli wewnętrznej
regularny zawartość
przegląd polityk,
strategii
uwzględnienie produktu w stosowanych metodach identyfikacji
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
lubzaikon
menu
i procedur go tworzących jakstrzałek
również
ogólną
efektywność systemu
i pomiaru ryzyka, ustalenie limitów wewnętrznych oraz zasad
kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka
księgowania i raportowania.
To jest nasze kompleksowe podejście 360wiążącego
stopni, które
nazywamyBanku.
Życiową
się z działalnością
PrezesBankowością.
Zarządu Banku wydaje
w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej.
Strategia zarządzania ryzykiem oraz system zarządzania ryzykiem
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
w Banku podlegają regularnym
przeglądom ilepszej
niezbędnym
aktuali- inspiruje ludzi do działania.
Chęć budowania
przyszłości
W Banku funkcjonuje Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej, do
zacjom w celu zachowania ich adekwatności w stosunku do skali
A nas inspiruje pomaganie.
którego zadań należy
wydawanie
i zaleceń
mających wpływ
na
i złożoności prowadzonej przez Bank działalności.
drukuj
przesuń
(klawisz H,opinii
przytrzymaj
spację)
zaznacz
efektywność i skuteczność działania systemu kontroli wewnętrznej
w Banku. Komitet wspiera Prezesa Zarządu określając działania
wyjść z opcji
wyświetlania
nana
pełnym
ekranie
użyj klawisza
naprawcze aby
i priorytety
ich realizacji
mając
uwadze
konieczność
za- ESCAPE
System kontroli wewnętrznej
bezpieczenia potrzeb jednostek organizacyjnych Banku i klientów oraz
zapewnienia zgodności działania Banku z przepisami wewnętrznymi
System Kontroli Wewnętrznej Banku obejmuje wszystkie regulacje,
Banku i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają
do zapewnienia:
System Kontroli Wewnętrznej obejmuje trzy poziomy kontroli:
• zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami wewnętrznymi oraz ze strategią Banku,
1) Zarządzanie operacyjne
• efektywności i skuteczności działania Banku,
Kontrole wykonywane w ramach funkcji zarządzania operacyjnego
• ochrony aktywów,
dzielą się na liniowe i funkcjonalne.
• przeciwdziałania stratom i błędom,
a) Kontrola liniowa wykonywana na bieżąco przez każdego
• bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,
pracownika (samokontrola) w oparciu o obowiązujące w Banku
• niezawodności i kompletności rachunkowości, informacji zarządczej
procedury oraz w ramach obowiązku nadzoru przez kierujących
oraz wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
komórkami organizacyjnymi Banku (kontrole hierarchiczne).
• zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami
Kontrola ta ma zapewnić poprawne wykonywanie zadań i jest
prawa, regulacjami nadzorczymi, wewnętrznymi planami, przepisaprzeprowadzana w obrębie tej samej struktury operacyjnej,
mi i procedurami,
w oparciu o obowiązujące procedury.
• wsparcia decyzyjnego,
b) Kontrola funkcjonalna wykonywana w jednostkach Banku na
• przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku.
podstawie planów przygotowanych przez Dyrektorów tych
Kontrola wewnętrzna jest procesem ciągłym, realizowanym na wszystjednostek, wykonywana przez nich osobiście wobec podlekich poziomach organizacyjnych Banku. System kontroli wewnętrznej
głych pracowników lub przez pracowników, którym powierzono
angażuje – w różnych rolach – organy statutowe Banku, poszczew określonym zakresie obowiązki kontrolne, lub przez jednostgólne jednostki i komórki organizacyjne Banku, osoby nadzorujące
kę nadrzędną. Kontrola ta ma na celu sprawdzenie jakości
i kierujące na wszystkich poziomach zarządczych oraz wszystkich
i poprawności działania, w szczególności w zakresie oceny
pracowników.
i monitorowania ryzyka, przestrzegania zakresu kompetencji
przypisanych poszczególnym stanowiskom oraz sprawdzenie
W ramach Systemu Kontroli Wewnętrznej Bank wyodrębnia:
spójności pomiędzy ustalonymi limitami uprawnień w różnych
1) Funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania
obszarach działalności.
mechanizmów kontrolnych, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi
2) Kontrola zarządzania ryzykiem
lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań
Funkcja kontroli zarządzania ryzykiem jest sprawowana przez
przypisanych tej funkcji,
jednostki Banku niezaangażowane w działalność biznesową,
2) Komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocew szczególności właściwe w zakresie bezpieczeństwa, kontrolingu
nę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności
finansowego i rachunkowości, zarządzania ryzykiem oraz zgodbanku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardaności. Celem kontroli zarządzania ryzykiem jest pomiar, monitoromi rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
wanie i wzmacnianie efektywności działań w zakresie zarządzania
3) Niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie
ryzykiem podejmowanych przez jednostki operacyjne, wspieranie
badanie i ocenę, w sposób niezależny obiektywny, adekwatności
właścicieli ryzyk w określeniu właściwego poziomu ekspozycji na
i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
ryzyko i rozpowszechniania informacji dotyczących ryzyk w Banku.
wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
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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,
czasie trwania tzw. okresu zamkniętego, transakcji na swój
3) Audyt wewnętrzny (kontrola instytucjonalna)
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięwzmieniają.

rachunek lub na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośredObejmuje audyty przeprowadzane przez Departament Audytu
Nawigacja
nio,
dotyczących akcji Banku lub instrumentów dłużnych Banku, lub
Wewnętrznego (DAW) zarówno w stosunku do jednostek Banku,
Codzienne
klientów
są dla nas tak
samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
instrumentów
pochodnych
lub innych związanych z nimi instrumenjak i spółek
zależnychpotrzeby
Banku. Zadaniem
Departamentu
Audytu
tów
finansowych
oraz
dokonywania,
na rachunek
Wewnętrznego
jest
badanie
i
ocena,
w
sposób
niezależny
i
obiekproduktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usługwłasny lub osoby
trzeciej,
innych
czynności
prawnych
powodujących
tywny, adekwatności,
skuteczności
i
efektywności
Systemu
Kontroli
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by lub mogących
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
powodować rozporządzenie
takimizawartość
instrumentami
finansowymi.
Wewnętrznej, funkcji zapewnienia zgodności i systemu zarządzamogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
nia ryzykiem. DAW działa w celu wykrycia i usunięcia wszelkich
Ochrona informacji poufnych oraz zapewnienie równego dostępu
niezgodności działań pracowników Banku z obowiązującymi
To jest
nasze
podejście 360
stopni, które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
inwestorów
do informacji
w Banku
należą do podstawowych oboprzepisami
prawa,
w tymkompleksowe
regulacjami ostrożnościowymi
i innymi
wiązków wszystkich pracowników Banku. Sposób wykonywania tych
normami zewnętrznymi oraz obowiązującymi w Banku regulacjami
/ pomniejsz
ekranu
obowiązków
i powiększ
szczegółowe
procedury z tym dopasuj
związanedosąrozmiaru
uregulowane
wewnętrznymi.
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
zarządzeniami Prezesa Zarządu, które wprowadziły:
Kontrola instytucjonalna jest realizowana poprzez audyty wykoA nas inspiruje pomaganie.
• Regulamin
realizacjiH,obowiązków
związanych z zaznacz
informacjami drukuj
nywane zgodnie z zatwierdzonym planem audytu, audyty doraźne
przesuń (klawisz
przytrzymaj spację)
poufnymi dotyczącymi Banku oraz informowania o transakcjach
oraz kontrole zdalne. Departament Audytu Wewnętrznego, podlega
wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz
bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Komórka ta przekazuje również
abyosoby
wyjśćblisko
z opcjizwyświetlania
na oraz
pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
nimi związane
raporty Komitetowi ds. Audytu oraz Radzie Nadzorczej.
• Regulamin sporządzania i przekazywania przez Bank Polska Kasa
Departament Audytu Wewnętrznego działa ogólnie zgodnie
Opieki S.A. informacji bieżących i okresowych wymaganych od
z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu
emitentów papierów wartościowych oraz innych informacji związaWewnętrznego, co potwierdziła niezależna ocena przeprowadzona
nych z akcjami Banku.
przez firmę PwC w grudniu 2013 r.
Bank sprawuje funkcje kontrolne w stosunku do spółek zależnych za
Bank jednocześnie gwarantuje ochronę danych osobowych oraz chropośrednictwem swoich przedstawicieli w radach nadzorczych tych
ni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Banku.
spółek. W spółkach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. obowiązują
te same standardy i zasady działania audytu wewnętrznego.

Ochrona informacji poufnych

Ochrona informacji poufnych i zakaz
transakcji w okresach zamkniętych
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 i 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) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/
WE i 2004/72/WE wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i delegowanymi Komisji do wspomnianego Rozporządzenia nr 596/2014.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie
nadużyć na rynku w Banku obowiązuje zakaz wykorzystywania
informacji poufnych, usiłowania wykorzystywania informacji poufnych,
rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania
informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych
oraz dokonywania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku,

W celu zapobiegania bezprawnemu wykorzystaniu i ujawnianiu informacji poufnych, Bank ustanawia system ochrony informacji poufnych
polegający w szczególności na zabezpieczeniu i ochronie dokumentów
zawierających informacje poufne, ochronie systemów zawierających
informacje poufne oraz kontroli obiegu dokumentów i innych nośników informacji zawierających informacje poufne.
Postanowienia obowiązującego Regulaminu ustanawiają również
zakaz wykorzystywania informacji poufnych, ich ujawniania, udzielania
rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji
poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których
dotyczy ta informacja.
Zakaz ten dotyczy wszystkich osób, które posiadają informacje poufne
w związku z pełnieniem funkcji w organach Banku, dostępem do
takich informacji z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także
stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Do osób, których dotyczy zakaz należą w szczególności:
1) członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci lub
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.
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Ład korporacyjny
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 innym momencie niż w okresie zamkniętym
Bank kontroluje przestrzeganie ww. zobowiązań zgodnie z postanow którym rosną wymagania, a potrzeby określonej
stale siętransakcji
zmieniają.

i jednocześnie wykonanie transakcji nie będzie stanowiło wykorzystawieniami Regulaminu, opisującymi tryb postępowania w przypadku
Nawigacja
nia informacji
poufnych lub usiłowania wykorzystania informacji poufuzasadnionego podejrzenia bezprawnego ujawnienia lub wykorzystaCodzienne
potrzeby
klientów
są dla nas
jaknieoferowanie
najnowocześniejszych
nych i ważne
transakcja
będzie naruszała
zakazu manipulacji na rynku.
nia informacji poufnej,
niewykonania
obowiązków
informacyjnych
lub tak samo
dokonania transakcji produktów
w czasie tzw. okresu
zamkniętego.
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Podejmowanie
działań inwestycyjnych
przez osoby pełniące
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać
ich standardy
życia i przedsiębiorstw,
byobowiązki
przeszukiwać
zawartość
zarządcze w czasie trwania aby
okresu
zamkniętego
podlegadokumentu
sankcjomużyj klawiszy
Bank sporządza listę wszystkich osób mających dostęp do informacji
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek lub ikonkarnej.
menu
administracyjnym oraz odpowiedzialności
poufnych i pracujących dla Banku na podstawie umowy o pracę
lub na innej podstawie, wykonując zadania, w ramach których mają
jest nasze
podejście
stopni, które nazywamy
Życiową
Bankowością.
dostęp do informacji To
poufnych,
takich kompleksowe
jak np. doradcy, biegli
rewidenci360Raportowanie
o transakcjach
osób
pełniących
lub agencje ratingowe oraz niezwłocznie aktualizuje listę osób mająobowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
cych dostęp do informacji
związanych
Chęćpoufnych.
budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi do działania.

A nastransakcji
inspirujewpomaganie.
Zakaz dokonywania
okresach
zamkniętych

Osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku, w czasie trwania tzw.
okresu zamkniętego, nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój
rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji Banku lub instrumentów dłużnych Banku, lub
instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów
finansowych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.
Okresem zamkniętym jest okres 30 dni kalendarzowych przed datą
publikacji raportu kwartalnego, półrocznego oraz rocznego Banku.
Osobami pełniącymi obowiązki zarządcze są osoby związane
z Bankiem, które:
a) są członkami Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej Banku; lub
b) pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkami organów, o których mowa w pkt. a), które posiadają stały dostęp do informacji
poufnych dotyczących Banku pośrednio lub bezpośrednio i uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na
dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze Banku, tj.: osoby objęte
systemem zmiennego wynagradzania dla Kadry Zarządzającej,
Dyrektor Wykonawczy oraz inny Dyrektor raportujący bezpośrednio
do Prezesa Zarządu.
Bank informuje osoby pełniące obowiązki zarządcze o terminach
okresów zamkniętych związanych z publikacją raportów okresowych.
Bank może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej
w trakcie okresu zamkniętego: (a) na podstawie indywidualnych
przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich
jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej
sprzedaży akcji; albo (b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej
w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których
korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie
lub cech transakcji z nimi związanych; oraz gdy osoba pełniąca
obowiązki zarządcze jest w stanie wykazać, że nie można dokonać
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Regulamin nakłada
na osoby
pełniące
obowiązki
zarządcze oraz
osoby
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
blisko z nimi związane obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru
Finansowego oraz Bankowi informacji o każdej transakcji zawieranej
abyrachunek
wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj klawisza
na ich własny
i związanej
z akcjami
lub instrumentami
dłuż- ESCAPE
nymi Banku, instrumentami pochodnymi bądź innymi powiązanymi
z nimi instrumentami finansowymi.
Obowiązek opisany powyżej ma zastosowanie do każdej kolejnej
transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie
jednego roku kalendarzowego.
Osobami blisko związanymi są osoby będące:
a) małżonkiem lub partnerem, uznawanym zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem,
b) dzieckiem będącym na utrzymaniu, zgodnie z prawem krajowym,
c) członkiem rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym z osobą pełniącą obowiązki
zarządcze przez okres co najmniej roku, lub
d) osobą prawną, grupą przedsiębiorstw lub spółką osobową, w której
obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub
osoba blisko związana, o której mowa w pkt. a), b) lub c) powyżej,
nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie,
lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne
z interesami takiej osoby.
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 wyboru biegłego rewidenta uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych dokonuje Walne Zgromadzenie.
Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wyboru biegłego rewidenta
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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,
odniesieniu do wskazanych powyżej podmiotów powiązanych
przygotowywana jest przez Komitet ds. Audytu. Podmiot uprawniony
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się Wzmieniają.

z Bankiem stosowany jest standardowy proces kredytowy, przy czym
do badania sprawozdań finansowych Banku, który ma pełnić funkcje
Nawigacja
decyzje
o zawarciu transakcji podejmowane są wyłącznie przez szczebiegłego rewidenta, jest wybierany zgodnie z obowiązującą w Banku
potrzeby klientów
są dla
tak samo
jak oferowanie
najnowocześniejszych
ble decyzyjne
na poziomie
Centrali Banku.
procedurą,Codzienne
w sposób zapewniający
niezależność
przynas
realizacji
powie-ważne
rzonych zadań.
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
Niezależność podmiotu uprawnionego do badania
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
sprawozdania finansowego

nasze kompleksowe
podejście
360
stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
StosownieTo
dojest
obowiązujących
wymogów prawnych
w Banku
i Grupie
Kapitałowej Banku Pekao S.A. obowiązują wewnętrzne regulacje, mapowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
jące zapewnić
biegłych
rewidentów
i zagwarantowanie
Chęćniezależność
budowania
lepszej
przyszłości
inspiruje ludzi do działania.
wiarygodności sprawozdań finansowych Banku i spółek zależnych.
A nas inspiruje pomaganie.

W szczególności, powołany przez Radę Nadzorczą Komitet Audytu
monitoruje i analizuje niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów,
ocenia wyniki pracy biegłych rewidentów oraz ocenia współpracę
z firmami audytorskimi. Regulacje wewnętrzne Banku określają także
wymogi dotyczące zawierania umów pomiędzy Bankiem lub spółką
zależną a biegłym rewidentem uprawnionym do dokonania badania
sprawozdania finansowego w zakresie świadczenia szczegółowo
opisanych usług dozwolonych.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
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aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Proces kredytowy w odniesieniu do
Kierownictwa, podmiotów i osób
powiązanych z Bankiem
Zgodnie z art. 79a ustawy Prawo bankowe, zawieranie transakcji
o charakterze kredytowym z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej
Banku, osobami zajmującymi stanowiska kierownicze oraz podmiotami z nimi powiązanymi, 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 podmiotom 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.
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.
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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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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
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,
Wspieranie inicjatyw społecznych	
Wprowadzenie102
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
„Społeczny Start Up”	
Karta Zasad

102

Nawigacja
Akcje krwiodawcze

112
112
113

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Wspieranie
inicjatyw ekonomiczno
– gospodarczych	
113
Inwestycjeproduktów
w kapitał ludzki
102
dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy
pełną gamę
usług
VI Europejski Kongres Finansowy	
113
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ludzki
jako
kluczowa
wartość	
102
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i przedsiębiorstw,
by
VI
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Forum
Nowych
Idei	
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy113
Szkolenia i rozwój zawodowy	
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mogły
się
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W
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sposób
budujemy
zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
Kongres
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Finansów
Korporacyjnych		 113
103
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strzałek lubi ikon
menu

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw	 113
Procesy rozwojowe	
103
114
o sytuacji
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firm	
Programy
stażowe
i
praktyki	
103
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, któreRaport
nazywamy
Życiową
Bankowością.
104
Wzmocnienie zaangażowania pracowników	
Wspieranie sportu	
114
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Polityka wynagradzania	
104
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi doXXIV
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Turniej
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Szczecin
Open	
114
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105
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105
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RESPECT
Index	
105
Wartości korporacyjne	
Relacje z organizacjami związków zawodowych	
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Relacje z Radą Pracowników	
106
Zatrudnienie w liczbach	
106
Jakość współpracy	
106

Nasi klienci

106

Ochrona interesów klientów

106

Kontrahenci – dostawcy
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Ochrona środowiska
Ryzyko ekologiczne w działalności kredytowej	
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Zasady postępowania Banku w zakresie
działalności charytatywnej i sponsoringowej	
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Działalność charytatywna
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Program „Dary do Pary”
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Wspieranie kultury i sztuki
Paszporty POLITYKI 	
„Bank Pekao Project Room”
w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie 	
XI Tansman Festival	
XX Festiwal Szekspirowski	
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
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 sytuacjach, gdy doszło do naruszenia wartości
Wprowadzenie
w którym rosną wymagania, a potrzeby pracownikami
stale się zmieniają.

korporacyjnych. Pracownicy mogą zgłaszać się do Rzeczników Karty
Nawigacja
Zasad w przypadku
zaobserwowania lub osobistego doświadczeSpołeczna odpowiedzialność jest trwałą zasadą postępowania, na
Codzienne
klientów są dla nas tak samo
ważne niezgodnych
jak oferowanie
najnowocześniejszych
nia zachowań
z wartościami
Karty Zasad. Zadaniem
której Bank buduje swoje
relacje zpotrzeby
otoczeniem.
Rzeczników
jest
pomoc
w
rozwiązywaniu
problemów
wynikających
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
z
naruszenia
wartości.
Po
otrzymaniu
zgłoszenia
Rzecznicy
W Banku Pekao S.A. przestrzegane
są
zasady
Kodeksu
Etyki
Bankowej
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by podejdokumentu użyj klawiszy
mują stosowne działania w aby
celuprzeszukiwać
pojednania zawartość
Związku Banków Polskich i Kanonu dobrych praktyk rynku finansowego
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla skonfliktowanych
wszystkich. stron
strzałek lubdostępnych
ikon w menunarzędzi, takich jak
i naprawy relacji, przy wykorzystaniu
uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokumenty te określaspotkanie, czy też sygnalizacja.
ją zasady postępowania związane z działalnością banków w stosunkach
To jest nasze
podejście
z klientami, zasady wzajemnych
relacji kompleksowe
między bankami oraz
postępo- 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
wanie banku jako pracodawcy wobec pracowników.

Inwestycje
w kapitał ludzki
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi do działania.
Dla podkreślenia istotności zagadnień związanych z odpowiedzialA nas inspiruje pomaganie.
nością społeczną Bank Pekao S.A. przyjął dodatkowo Kartę Zasad,
Kapitał ludzki jako kluczowa wartość
powiększ / pomniejsz

wewnętrzny zbiór korporacyjnych wartości, do których należą: szacunek, zaufanie równość, wolność (swoboda działania), wzajemność
i przejrzystość.

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
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.
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 współpracowników.
Praktycznym przełożeniem funkcjonowania wartości Karty Zasad na
konkretne sytuacje i relacje w miejscu pracy jest System Wartości.
System ten oparty jest na sieci Rzeczników Karty Zasad, których
głównym zadaniem jest przywracanie właściwych relacji pomiędzy
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dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Kierunki polityki personalnej Banku w obszarze rozwoju zasobów
aby wyjśćmisja
z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza
ludzkich wyznacza
Banku
oraz wartości
uznane
za kluczowe
dla ESCAPE
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 2016 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 2016 roku Bank uruchomił kolejne edycje usystematyzowanego programu rotacji, który pozwala na bezpośredni przepływ
wiedzy specjalistycznej pomiędzy ekspertami.
W 2016 roku główne priorytety szkoleniowe Banku obejmowały:
– wzmocnienie wiedzy produktowej i sprzedażowej pracowników
Banku,
– rozszerzanie wiedzy specjalistycznej pracowników Banku,
– szkolenia średniej i wyższej kadry menedżerskiej,
– realizację programów szkoleń obligatoryjnych wynikających z wewnętrznych oraz zewnętrznych regulacji.

Wzmocnienie wiedzy produktowej i sprzedażowej
pracowników Banku
Bank realizował projekty szkoleniowe wspierające personel we
właściwym sposobie dystrybucji produktów bankowych, w tym
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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,
produktów z obszaru bancassurance. We współpracy z NBP
Bank oferuje pracownikom następujące inicjatywy
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięPonadto
zmieniają.

wdrożono system szkoleń kaskadowych dedykowany nowym
rozwojowe:
zabezpieczeniom banknotów, a także uruchomiono na lata 2016
–Nawigacja
Sesja Assessment Centre/Development Centre, badania
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potrzebydoklientów
są dlabanknotu
nas tak 500
samo
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obiegu nowego
zł. ważneindywidualnego
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i
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180/360
–
narzędzia
diagnostyczne,
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę które
usługpozwalają
dla pracowników
zajmujących
się
pozyskiwaniem
nowych
klientów
zidentyfikować
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pracowników
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, byoraz ich obszary
oraz obsługą dotychczasowych klientów.
do rozwoju, aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
lub ikon
menu wybranym pracownikom,
Coaching
– dedykowane
– Mentoring orazstrzałek
które mają na celu poszerzenie perspektyw biznesowych i zebranie
Rozszerzanie wiedzy specjalistycznej pracowników Banku
To jest nasze
kompleksowe
podejście 360
stopni, które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
nowych
doświadczeń
zawodowych,
Bank kontynuował
realizację
projektów szkoleniowych
dedyko– Międzynarodowe programy rozwojowe realizowane na poziomie
wanych wzmacnianiu kultury ryzyka oraz szkolenia związane
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
UniCredit
(szkolenia międzynarodowe
dla kadry menez wprowadzeniem
w życie przyjętych
strategii
biznesowych.
Chęć budowania
lepszej
przyszłości
inspiruje ludziGrupy
do działania.
dżerskiej wyższego szczebla w ramach Programu Leadership
Dodatkowo realizowane były szkolenia dedykowane pracownikom
A nas inspiruje pomaganie.
Curriculum
oraz Master
in CIB), spację)
o wysokim potencjale oraz pracownikom obsługującym klientów
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz
– Nawigator Kariery – narzędzie, które wspiera planowanie rozwoju
z sektora MŚP.
zawodowego pracowników Banku.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
W 2016 roku Bank zrealizował (zarówno w formie szkoleń
klasowych, elektronicznych jak i Wirtualnych Klas) około 375 tys.
Programy stażowe i praktyki
godzin szkoleniowych, w których uczestniczyło ponad 15 tys.
pracowników (około 99% wszystkich zatrudnionych), co świadczy
Jednym z corocznych celów Banku jest pozyskanie określonej liczby
o skutecznym wdrażaniu wymaganych regulacji i trosce
absolwentów z najlepszych uczelni w Polsce, zaoferowanie im rozwoju
o dobro klienta.
zawodowego w ramach organizacji: w sieci oddziałów oraz w jednostkach Centrali Banku.

Programy i inicjatywy rozwojowe

W 2016 roku zrealizowano programy i inicjatywy rozwojowe dla
pracowników Banku mające na celu zapewnienie wsparcia w zakresie
rozwoju kompetencji interpersonalnych i menedżerskich.

Procesy rozwojowe
Priorytetem 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 2016 roku w procesie wzięło udział 613 osób,
– Talent Management Review (TMR) – roczny proces wsparcia
rozwoju zawodowego oraz oceny potencjału i osiągnięć zawodowych, służący zarządzaniu i rozwojowi talentów w Banku oraz
Grupie UniCredit, w którym wzięło udział 137 osób wybranych
w ramach procesu rekrutacji adresowanego do wszystkich
pracowników Banku,
– Plany Sukcesji, które są kluczowymi wynikami procesów EDP
i TMR – planowanie sukcesji ma fundamentalne znaczenie dla
zapewnienia ciągłości zatrudnienia na strategicznych stanowiskach, realizacji długoterminowych projektów i minimalizacji
ryzyka operacyjnego,
– Roczny system oceny – proces oceny pracowników Banku, który
obejmuje ocenę kompetencji, potencjału, planowanie indywidualnego rozwoju oraz celów biznesowych. W 2016 roku w tym procesie
wzięło udział 14 383 pracowników.

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
W 2016 roku podjęto szereg działań mających na celu wzrost
satysfakcji i zaangażowania pracowników. Została uruchomiona
strona intranetowa „Wspieramy różnorodność” oraz przeprowadzono
cykl warsztatów dla ponad 400 menedżerów i pracowników Banku
w zakresie tworzenia przyjaznego miejsca pracy i efektywnego
zarządzania własną energią. Ponadto kontynuowano projekt Klimat
Zespołu, który jest procesem realizowanym w ramach zespołów
i ma na celu wzmocnienie zaangażowania pracowników, poprzez
wdrożenie działań poprawiających atmosferę pracy. W 2016 roku
ponad 1 000 pracowników z 30 jednostek organizacyjnych Banku
było objętych tym projektem.

Polityka wynagradzania
11 października 2016 roku w wyniku corocznego przeglądu zasad
wynagradzania Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. zatwierdziła
zaktualizowaną Politykę Wynagradzania Banku (dalej: Polityka)
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
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,
temat wysokości wynagrodzenia każdego z Członków
odzwierciedlającą misję i wartości w podejściu Banku do systemów
w którym rosną wymagania, a potrzeby Informacje
stale sięnazmieniają.
Zarządu zamieszczone są w niniejszym raporcie w rozdziale Pozostałe

wynagradzania, która:
informacje,Nawigacja
w części Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej.
– definiuje filary wynagradzania, zarządzanie strukturą, procesami
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
korporacyjnymi i organizacyjnymi,
– potwierdza wymagania
zgodności dla
przyjętych
systemów wynagramotywacyjne
produktów
finansowania
złożonychSystemy
projektów.
Zapewniamy pełną gamę usług
dzania z powszechnie
obowiązującym
prawem,
W
Banku
funkcjonują
trzy główne
motywacyjne: System
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy
życia systemy
i przedsiębiorstw,
by
przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
– określa zasady monitorowania praktyk rynkowych oraz podejście
Zmiennego Wynagradzania aby
dla Kadry
Zarządzającej,
System
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub ikon oparty
menuna postanowieniach
do zagadnienia systemów wynagradzania zapewniających trwałość
Zarządzania przez Cele (MBO)
oraz system
funkcjonowania Banku.
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którego podstawą jest premia
To jest nasze kompleksowe podejście 360kwartalna
stopni, które
nazywamy
Życiową Bankowością.
i nagroda
motywacyjna.
Ogólne ramy Polityki mają na celu zapewnienie spójności elementów
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
i systemów wynagradzania
jednoczesnym
zachowaniu
zgodnościinspiruje
Systemludzi
Zmiennego
Wynagradzania
dla Kadry Zarządzającej
dedyChęć przy
budowania
lepszej
przyszłości
do działania.
zarządzania ryzykiem i długoterminowych strategii.
kowany jest osobom zajmującym stanowiska kierownicze, mającym
A nas inspiruje pomaganie.
istotny wpływ naprzesuń
profil ryzyka
Celem systemu
drukuj
(klawiszBanku.
H, przytrzymaj
spację) jest wspierazaznacz
Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie konkurencyjnego
nie realizacji strategii Banku oraz ograniczanie nadmiernego ryzyka
poziomu oraz efektywności wynagrodzeń, prawidłowości w zakresie
i konfliktów interesów. W ramach systemu uczestnik może otrzymać
aby wyjść
z opcji
na pełnympuli
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
postępowania oraz osiąganych wyników, a także przejrzystości i wewynagrodzenie
zmienne
w wyświetlania
oparciu o koncepcję
bonusowej
wnętrznej sprawiedliwości.
zapewniającą kompleksowy pomiar realizacji wyników na poziomie indywidualnym, jednostki organizacyjnej oraz wyników całego
W 2016 roku główne elementy i założenia Polityki nie uległy zmianie.
Banku, z uwzględnieniem oceny zgodności postępowania uczestWdrożona w Banku Polityka uwzględnia regulacje podmiotu dominująnika z przepisami prawa oraz przyjętymi przez Bank standardami.
cego, uzupełnione o zapisy zapewniające jej zgodność z powszechnie
Zgodnie z parametrami systemu, dla wzmocnienia dbałości o budoobowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz z zaleceniami
wę trwałej wartości Banku w długim horyzoncie, co najmniej 50%
organów nadzoru i organów kontroli.
premii realizowane jest w akcjach fantomowych opartych o wartość
akcji Banku oraz co najmniej 40% premii podlega odroczeniu
W 2016 roku w Polityce uwzględniono postanowienia dotyczące
i wypłacana jest po zakończeniu okresu oceny za jaki przysługuje.
zwiększenia roli funkcji zarządzania ryzykiem w Banku w projektowaW przypadku Członków Zarządu odroczeniu podlega 60% wynagroniu polityki wynagradzania, systemu motywacyjnego oraz procesów
dzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne wypracowane w danym
wynagrodzeniowych, jak również określaniu celów oraz ocenie wyniroku wypłacane jest w ciągu 6 lat w sposób pozwalający uwzględnić
ków, wprowadzenia dla osób odpowiedzialnych w Banku za funkcje
cykl koniunkturalny Banku oraz ryzyko związane z prowadzona
kontrolne maksymalnego progu, do którego pula bonusowa wynagrodziałalnością.
dzenia zmiennego może być stopniowo redukowana oraz przewagi
udziału wynagrodzenia stałego w wynagrodzeniu całkowitym.
System MBO obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie
kontraktu menedżerskiego i dotyczy w szczególności stanowisk obStrategia wynagradzania jest opracowana zgodnie ze standardami
sługi klienta oraz stanowisk menedżerskich mających znaczący wpływ
działalności i wartościami leżącymi u podstaw misji Banku, jest
na osiąganie zaplanowanych celów komercyjnych Banku. W ramach
odzwierciedlona w zasadach Polityki i stanowi czynnik pozwalający
systemu MBO pracownicy otrzymują do realizacji indywidualne
budować i chronić reputację Banku oraz tworzyć trwałe wartości
zadania, które wynikają z przyjętego na dany rok planu finansowego
dla wszystkich interesariuszy. Ponadto Polityka prezentuje założenia
i kluczowych celów Banku, od poziomu realizacji tych zadań uwarundotyczące zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
kowana jest wysokość premii rocznej.
stanowiska kierownicze w Banku. Mają one na celu wzmocnienie
zależności pomiędzy wysokością zmiennej części wynagrodzeń
System oparty na postanowieniach Zakładowego Układu Zbiorowego
a realizacją długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy
Pracy (ZUZP) ma zastosowanie do wszystkich pracowników, którzy są
i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przeprowadzona konnim objęci. Zgodnie z postanowieniami ZUZP podstawą systemu jest
trola wewnętrzna dotycząca implementacji zapisów Polityki odnosząpremia kwartalna, która ma charakter uznaniowy, a jej wysokość jest
cych się do zmiennych składników, potwierdza dobrą ocenę realizacji
uzależniona od oceny wyników pracy pracownika i poziomu zaanniniejszych założeń Polityki.
gażowania oraz osiągniętych rezultatów przez Bank w danym roku,
a także nagroda motywacyjna, która jest przyznawana za szczególne
Raport z oceny funkcjonowania Polityki w Banku w 2015 roku,
osiągnięcia w pracy zawodowej.
zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.,
został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca
Programy lojalnościowe
2016 roku. Po rozpatrzeniu raportu Walne Zgromadzenie oceniło, że
W 2016 roku realizowano Długoterminowy Program Motywacyjny
funkcjonowanie Polityki Wynagradzania Banku w 2015 roku sprzyjało
Grupy UniCredit (edycje 2007 i 2008 – w zakresie opcji na akcje)
rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.
przeznaczony dla najwyższej kadry menedżerskiej.
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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,
Dodatkowe świadczenia dla pracowników
korporacyjne
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięWartości
zmieniają.

W ramach systemu wynagradzania pracownikom oferowane są
Nawigacja
świadczenia pozapłacowe zapewniające sprawiedliwe traktowanie
W
Banku funkcjonuje projekt „System Wartości”, który określa warCodzienne
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systemu potrzeby
wynagradzania.
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korporacyjne,
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Akcji
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Zasad
to:
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wzajemność,
przejrzystość,
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by
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dokumentu
użyjodniesienia
klawiszy
przez pracowników spółek Grupy UniCredit w Polsce (Employee
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(swoboda
działania).
Stanowią
one układ
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikonwwsytuacjach
menu
Share Ownership Plan – ESOP), w ramach którego Bank ofew codziennej pracy
jak również
problemowych, które nie
ruje wszystkim pracownikom możliwość inwestowania w akcje
zawsze objęte są zewnętrznymi i wewnętrznymi regulacjami.
jestnanasze
kompleksowe
podejście
360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
UniCredit To
S.p.A
preferencyjnych
zasadach
poprzez uzyskanie Akcji Bezpłatnych, przyznanych na podstawie liczby Akcji
Podstawą funkcjonowania „Systemu Wartości” jest działalność
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Inwestycyjnych
nabytych
przez
uczestnika.
Szczegółowe
inforRzeczników
Karty
Zasad – niezależnych, doświadczonych,
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
macje dotyczące Planu Nabywania Akcji zostały przedstawione
emerytowanych menedżerów, którym pracownicy mogą zgłaszać
A nas inspiruje pomaganie.
w Nocie Objaśniającej nr 46 do Skonsolidowanego Sprawozdania
zachowania
korporacyjnymi
Rzecznicy,
drukuj
przesuńniezgodne
(klawisz H, zprzytrzymaj
spację)wartościami.
zaznacz
Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakońwykorzystując dostępne narzędzia (spotkania, sygnalizacja),
czony dnia 31 grudnia 2016.
podejmują działania mające przywrócić stosowanie wartości
aby wyjść z opcji wwyświetlania
na pełnym
ekranie użyj tam,
klawisza
ESCAPE
korporacyjnych
relacjach między
pracownikami
gdzie
zostały
Ponadto Bank zapewnia pracownikom dodatkową opiekę medyczną
one zaburzone. Działania te bezpośrednio wspierają komunikację
w ogólnopolskiej sieci prywatnych poradni medycznych.
wewnętrzną w Banku oraz wyznaczają wszystkim pracownikom
określone standardy zachowania i wzorce komunikowania się.
W 2016 roku Rzecznicy Karty Zasad kontynuowali spotkania
Polityka oceny odpowiedniości
z pracownikami Banku, których celem było przybliżenie
pracownikom „Systemu Wartości” oraz pracy Rzeczników
Bank przyjął Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości proponowanych
Karty Zasad. Ponadto Rzecznicy spotykali się z pracownikami
i mianowanych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełindywidualnie oraz rozmawiali telefonicznie wskazując różne
niących kluczowe funkcje w Banku Pekao S.A. W 2016 roku w Banku
możliwości rozwiązywania problemów.
przeprowadzono ocenę odpowiedniości kandydatów do pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Banku obejmującą ocenę ich kwalifikacji zawodowych, reputacji oraz dodatkowych
Relacje z organizacjami związków zawodowych
kryteriów dotyczących zarządzania zgodnie z wyżej wymienioną polityką. Ocena odpowiedniości została dokonana przez Radę Nadzorczą
W 2016 roku współpraca Banku z organizacjami związków
Banku przy wsparciu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
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
Polityka różnorodności
społecznego. W tym okresie odbyło się 14 spotkań Banku
z organizacjami związków zawodowych.
Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. w dniu 4 lutego 2016 roku zatwierdziła w drodze uchwały „Politykę różnorodności w odniesieniu do
Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz osób pełniących
Relacje z Radą Pracowników
Kluczowe Funkcje w Banku”, która określa strategię Banku w zakresie
zarządzania różnorodnością, w tym zróżnicowania w odniesieniu do
W Banku działa Rada Pracowników Banku Pekao S.A. Rada jest
wyboru Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz osób
przedstawicielem pracowników, uprawnionym do uzyskiwania
pełniących Kluczowe Funkcje w Banku.
informacji i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w zakresie
określonym ustawą z 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowniCelem strategii różnorodności Banku jest zapewnienie wysokiej
ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. W 2016 roku przedmiotem
jakości w realizacji zadań przez organy Banku, poprzez wybór
rozmów z Radą Pracowników były kwestie określone przepisami prakompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
wa a współpraca odbywała się z poszanowaniem wzajemnych uprawZarządzie oraz Kluczowych Funkcji w Banku, stosując w pierwnień stron. Informacje ze spotkań Rady Pracowników z pracodawcą
szej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając
zamieszczane są w formie komunikatów na stronach intranetowych
korzyści wynikające z różnorodności w zakresie wiedzy, umiejętności
dostępnych dla wszystkich pracowników Banku.
i doświadczenia zawodowego, a także wykształcenia, pochodzenia
geograficznego i narodowości, płci i wieku. Integralnym elementem
Zatrudnienie w liczbach
Polityki Różnorodności jest obowiązująca w Banku Polityka dotycząca
równości płci zapewniająca pracownikom Banku możliwości zarząNa koniec grudnia 2016 roku liczba pracowników Grupy wyniosła
dzania karierą, osiągnięcia sukcesu oraz oceny pracy na podstawie
17 757 osób (w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną)
indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć.
w porównaniu z 18 327 osobami na koniec 2015 roku.
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
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,
Na koniec grudnia 2016 roku liczba pracowników Banku wyniosła
klienci
w którym rosną wymagania, a potrzeby Nasi
stale się
zmieniają.

15 882 osób w porównaniu z 16 387 osobami na koniec 2015
Nawigacja
roku. Średnia wieku pracowników wyniosła 46,7 lat, wykształceniem
Jednym z kluczowych
elementów budowania długotrwałej warCodzienne
klientów
dla nas
tak samo
ważne
oferowanie
najnowocześniejszych
wyższym legitymowało
się 64,7% potrzeby
pracowników
(64,1% wsą2015
roku),
tości Banku
jestjak
dbałość
o zadowolenie
i lojalność interesariuszy,
kobiety stanowiły 79,3%
wszystkich
zatrudnionych.
a
w
szczególności
klientów
Banku.
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
W 2016 roku Bank kontynuował
szeroko zakrojone
badania
doty- użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek Pekao,
lub ikonktóre
menu
czące pomiaru satysfakcji klientów
swoim zasięgiem

Jakość współpracy

objęły wszystkie segmenty biznesowe. Działania były systematycznie
Bank kontynuował również w 2016 r. badania w 3 następujących obToklientów
jest nasze
kompleksowe
podejście
stopni, które do
nazywamy
Życiową Bankowością.
pracy nad ulepszaniem
działalności Banku oraz
szarach: jakość obsługi
w placówkach,
współpraca
pomiędzy360wykorzystywane
budowania kultury organizacyjnej skoncentrowanej na potrzebach
poszczególnymi komórkami Banku oraz zaangażowanie pracowników.
powiększ / pomniejsz
do rozmiaru ekranu
klientów.ludzi
Przeprowadzono
ponad 40 tysięcy wywiadów,dopasuj
w których
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
do działania.
zbierano informację zwrotną od klientów Pekao i konkurencji, przy
W ramach badań dotyczących jakości obsługi, odbyło się blisko
A nas inspiruje pomaganie.
użyciu różnych kanałów
doprzytrzymaj
respondenta,
tj. wywiadyzaznacz
telefo2000 wizyt Tajemniczych Klientów, co umożliwiło dalsze prowadzedrukuj
przesuń dotarcia
(klawisz H,
spację)
niczne, ankiety internetowe i ankiety w ATM.
nie ukierunkowanej działalności szkoleniowej oraz informacyjnej dla
pracowników placówek. Jednocześnie, pogłębiona analiza wyników
abyzaobserwowano
wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranietrendu
użyj klawisza ESCAPE
W roku 2016
kontynuację
pozytywnego
pozwoliła na wyselekcjonowanie zachowań najbardziej docenianych
satysfakcji dla większości klientów Banku.
przez klientów i wzbogacenie o nie bieżącej komunikacji.
Dzięki Badaniu Satysfakcji Klienta Wewnętrznego pracownicy mają
możliwość wyrażenia opinii na temat współpracy z poszczególnymi
jednostkami organizacyjnymi Banku oraz dostarczanych przez nich
usług, procesów i narzędzi. Dzięki temu, poszczególne jednostki wdrażają działania w kierunku poprawy konkretnych procesów i wzrostu
efektywności zgodnie z oczekiwaniami swoich klientów wewnętrznych.
W 2016 roku swoimi opiniami podzieliło się ponad 10 tys. respondentów. Od momentu wdrożenia badania (2010 r.) indeks TRI*M dla
sieci oraz centrali wzrósł aż o 9 punktów, co oznacza znaczący wzrost
według używanej metodologii.
Kolejnym cennym źródłem informacji jest Badanie Opinii
Pracowników. Skupia się ono na zbieraniu i analizie opinii w zakresie
obszarów takich jak np.: zaangażowanie, poczucie przynależności,
reputacja, przywództwo, efektywność zarządzania, rozwój i kompetencje. W ostatniej edycji wzięło udział aż 81% pracowników. Nieustannie
prowadzone są działania w celu wzrostu Indeksu Zaangażowania, który to od momentu wprowadzenia badania na szeroką skalę (2009 r.)
wzrósł aż o 19 p.p.
Dopełnieniem Badania Opinii Pracowników jest Barometr Pracowniczy,
który odbywa się raz na kwartał i dostarcza bieżącej informacji zwrotnej
na temat poziomu satysfakcji pracowników. Aby jeszcze lepiej poznać
opinie i sugestie na temat konkretnych procesów i usług oraz wprowadzić adekwatne zmiany, organizowane są dodatkowe inicjatywy. Jedną
z nich jest „Dzień w Oddziale”, w trakcie której menedżerowie wraz
z pracownikami oddziałów wymieniają się informacjami dotyczącymi
wprowadzonych usprawnień oraz wyznaczają kolejne priorytety do realizacji. Prowadzone są także badania dedykowane kluczowym projektom
Banku, np. ankieta dotycząca kredytów konsumpcyjnych.
W ciągu 2016 roku dzięki badaniom zgromadzono ponad 15 tys.
opinii i komentarzy, które przyczyniają się do usprawnień w zakresie
istniejących procedur i procesów oraz bardziej efektywnej współpracy
pomiędzy jednostkami Banku.
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Ochrona interesów klientów
Dbałość o interes klientów jest naczelną zasadą działania Banku.
Celem Banku jest, aby każdy klient w momencie zakupu produktu czy usługi był świadom związanego z tym ryzyka i właściwie
rozumiał 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.
Ochrona klientów przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka
w decyzjach inwestycyjnych wynika z pełnego wdrożenia w Grupie
Kapitałowej Banku dyrektywy MiFID. W efekcie klienci mogą liczyć na
pełną ochronę swoich interesów. Na podstawie wypełnianego przez
klienta kwestionariusza adekwatności Bank przeprowadza ocenę
adekwatności usługi jaką jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń
dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz
innych produktów inwestycyjnych. Kwestionariusz adekwatności
zawiera zestaw pytań dotyczących wiedzy oraz doświadczenia klienta
w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe i inne produkty inwestycyjne. Na podstawie wyników tej oceny klient otrzymuje informację zwrotną czy proponowana usługa jest dla niego adekwatna. Dzięki
temu klient świadomie podejmuje decyzję inwestycyjną.
Równolegle Bank wprowadził środki zarządcze i organizacyjne
zmierzające do zwiększenia ochrony klientów – politykę zarządzania
konfliktami interesów oraz politykę klasyfikacji i reklasyfikacji klientów,
zasady inwestowania pracowników Banku na własny rachunek, jak
również politykę sprzedaży produktów inwestycyjnych.
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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,
Bank stale dba o budowanie prawidłowych relacji i zwiększania zadowo– dostawcy
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięKontrahenci
zmieniają.

lenia klientów z jakości oferowanych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń.
Nawigacja
Bank kontynuuje ponadto realizację korzystnych z punktu widzenia
Bank
wykazuje szacunek wobec kontrahentów oraz prowadzonych
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klientów
są dla
nas tak
samo ważne
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najnowocześniejszych
ochrony interesów
klientów
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dystrybucji
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przezjak
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o dobre i uczciwe relacje handlowe.
ubezpieczeniowych
zgodnych
z
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U
wyproduktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
danej przezdopasowanych
KNF, takich jak rzetelna
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wsparcie ich
Przy
wyborze dostawców
Bank stosuje wewnętrzne
do potrzeb
rodzin, byczypolepszać
standardy
życia i przedsiębiorstw,
by procedury, zgodne
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
klientów w procesie zgłaszania roszczeń. Bank analizuje reklamacje
z najlepszymi praktykami
oraz bezwzględnie
obowiązującymi
przepisamogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
z obszaru bancassurance oraz monitoruje wykonywanie umów ubezpiemi prawa polskiego.
czeniowych przez zakłady ubezpieczeń. Równolegle wdrożono Ankietę
jest naszedobór
kompleksowe
podejście
360 stopni, które
nazywamy Życiową
Bankowością.
FinansowąTo
umożliwiającą
oferty ubezpieczeniowej
dostosowanej
W przeprowadzanych
postępowaniach
zakupowych przedmiot
do potrzeb danego klienta w związku z zamiarem zawarcia umowy
zamówienia jest określany jednakowo dla wszystkich kontrahentów,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
związanej Chęć
z ubezpieczeniowym
w sposób
zapewniający
uczciwą konkurencję.
Każda firma może
budowaniafunduszem
lepszejkapitałowym.
przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
zostać zaproszona do uczestniczenia w postępowaniu i złożenia
A nas inspiruje pomaganie.
Bank chroni interesy klientów zapewniając im bezpieczeństwo
ofertyprzesuń
zgodnej(klawisz
z wymaganiami
Banku.
Wszystkie firmy,
które zgłosiły
drukuj
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
wkładów i bezpieczeństwo operacji przeprowadzanych na rachunswoje wstępne oferty, są rejestrowane w bazie dostawców i brane
kach. Wszelkie informacje dotyczące klientów są chronione zgodnie
są pod uwagę przy konstruowaniu listy potencjalnych dostawców.
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj klawisza
ESCAPE
z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Firmy
zaproszone
do uczestniczenia
w postępowaniu
mają możliwość
zadawania pytań dotyczących przekazanej specyfikacji. Informacja
Bezpieczeństwo środków powierzonych przez klientów jest najwyżdotycząca rozstrzygnięcia danego postępowania jest przesyłana
szym priorytetem. Bank oferuje rozwiązania najnowocześniejsze
wszystkim uczestniczącym w nim oferentom.
i jednocześnie bezpieczne, wygodne i praktyczne w użyciu.
W celu zapewnienia bezstronnego wyboru dostawców dóbr i usług
Tworząc nowoczesne platformy internetowe Pekao24 i PekaoBiznes24
powoływane są Komisje, których zadaniem jest dbanie o transparentoraz system płatności mobilnych PeoPay Bank Pekao zadbał o to, aby
ność procesu wyboru dostawcy oraz przygotowanie rekomendacji
korzystanie z rozwiązań Banku było wygodne i w pełni bezpieczne.
najbardziej korzystnej oferty.
Dostęp do rachunku jest chroniony wielopoziomowym systemem zabezpieczeń. Systemy bankowości elektronicznej Banku Pekao gwarantują
Zgodnie z przyjętymi zasadami stosowanymi przy udzielaniu zamóbezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczeństwo zgromadzonych na
wień Bank w znaczącej części postępowań wykorzystuje metodę
rachunku środków finansowych oraz wykonywanych operacji.
prowadzenia negocjacji w formie elektronicznej, co zdecydowanie
ułatwia prowadzenie postępowań o zasięgu krajowym i międzyW 2010 roku, jako pierwszy w Europie, Bank Pekao wdrożył
narodowym. Zaletą stosowania takiego rozwiązania jest wysoka
innowacyjną biometryczną metodę uwierzytelniania użytkowników
skuteczność i transparentność procesu negocjacji. Bank dąży do
systemu transakcyjnego dla klientów korporacyjnych. Użytkownicy
zapewnienia wysokich standardów w zakresie polityki środowiskowej.
PekaoBiznes24 mogą za pomocą odcisków palców logować się do
Przy przeprowadzanych przez Bank przetargach jest stosowany wysystemu i autoryzować transakcje. Rozwiązanie to zapewnia najmóg wypełniania przez dostawców formularzy Deklaracji Społecznej
wyższy dostępny na rynku standard bezpieczeństwa, a przy tym jest
Odpowiedzialności Biznesu, w których zawarte są m. in. informacje na
praktyczne i wygodne dla użytkownika.
temat: zarządzania z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów społecznych, przestrzegania prawa pracy.
Klientom indywidualnym Bank udostępnia w Pekao24 nowoczesne
metody autoryzacji: PekaoToken – aplikację instalowaną w telefonie
Dodatkowo, przeprowadzając przetargi, Bank weryfikuje potencjalnych
komórkowym, token sprzętowy oraz kody SMS. Zarówno PekaoToken,
oferentów pod względem ryzyka korupcji oraz w zakresie list sankcyjtoken sprzętowy jak i kody SMS są bardzo wygodnym rozwiązaniem
nych (listy sankcyjne USA i UE) i ostrzeżeń publicznych KNF.
zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Firmy, które realizują zamówienia dla Banku są informowane o przyBank stale doskonali procedury i podejmuje niezbędne działania, by
jętym procesie naruszeń oraz o istotnych postanowieniach polityki
na reklamacje klientów reagować szybko i załatwiać je w sposób
przeciwdziałania korupcji w Banku.
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).

Ochrona środowiska
Bank Pekao S.A. angażuje się w działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego między innymi poprzez uwzględnianie kwestii
ekologicznych w procesie analizy ryzyka kredytowego, kredytowanie
projektów przyjaznych środowisku oraz poprzez wsparcie finansowe
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
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 Polityce ryzyka kredytowego Bank przyjął zasadę nieangażotych organizacji i instytucji, które realizują inicjatywy związane
w którym rosną wymagania, a potrzeby Ponadto
stale się
zmieniają.

wania się w transakcje związane z finansowaniem produkcji wyposażenia
z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
wojskowego,Nawigacja
elektrowni jądrowych, a także działalności generującej istotżubrów. Bank Pekao S.A. od lat uczestniczy również w akcji
są dla
nas tak samo
ważnedlajakśrodowiska
oferowanie
najnowocześniejszych
ne zagrożenie
naturalnego.
Wszelkie odstępstwa w tym
„Godzina dla Ziemi”, Codzienne
podczas którejpotrzeby
wyłączaneklientów
są wszystkie
światła
zakresie
wymagają
akceptacji
Zarządu
Banku
opinii Rady
Nadzorczej.
w wybranych lokalizacjach.
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną igamę
usług

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
W swojej polityce kredytowej aby
Bankprzeszukiwać
wspiera projekty
przyjazne
środowisku.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Ryzyko ekologiczne w działalności kredytowej

Bank Pekao S.A. realizuje politykę proekologiczną, wynikającą
Ochrona polskich żubrów
jest nasze
podejście
z Programu Ochrony To
Środowiska
ONZkompleksowe
i Deklaracji Banków
w Sprawie360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (United Nations Environment
Bank Pekao S.A. od wielu lat konsekwentnie angażuje się w ochronę
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Programme Finance Chęć
Initiative),
uwzględniając
kwestie
ekologiczne
polskichludzi
żubrówdo
– wyjątkowego
budowania lepszej przyszłości inspiruje
działania. i unikalnego gatunku zagrożonego
w procesie analizy ryzyka kredytowego zawieranych transakcji oraz
wyginięciem.
A nas inspiruje pomaganie.
w procesie ich monitorowania.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
W 2016 roku Bank kontynuował wieloletnią współpracę z pięcioma
W codziennej działalności Bank Pekao S.A. wykazuje szczególne
wiodącymi instytucjami zajmującymi się ochroną tego największego
aby ssaka:
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
zaangażowanie w kwestie związane z ochroną środowiska. Ocena
europejskiego
ryzyka ekologicznego stanowi jeden z integralnych elementów
– Białowieski Park Narodowy (BPN),
oceny transakcji kredytowych zawieranych ze wszystkimi
– Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze,
podmiotami gospodarczymi. Obejmuje ona szereg czynności:
– Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego ,,Panda’’,
poczynając od przeglądu działalności klienta, zakończonego
– Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,
wstępną oceną ryzyka ekologicznego, poprzez fazę właściwej
– Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.
oceny, podczas której między innymi odbywa się wizytacja
w miejscu działalności klienta oraz weryfikacja dokumentacji,
W 2016 roku Bank zainicjował współpracę z Agencją Rozwoju i
dotyczącej aspektów środowiskowych, fazę zarządzania
Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
obejmującą podjęcie decyzji kredytowej i zawarcie umowy,
kończąc na fazie monitorowania ryzyka ekologicznego.
Wsparcie udzielane przez Bank przeznaczane jest na dywersyfikację
i rozwój populacji, utrzymanie Ośrodka Hodowli Żubrów BPN, opiekę nad
W przypadku występowania zagrożeń ekologicznych, związanych
stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych.
z rodzajem działalności gospodarczej prowadzonej przez
kredytobiorców, Bank współpracuje z klientami w celu zmniejszenia
Wsparcie akcji „Godzina dla Ziemi”
potencjalnych konsekwencji mogących wyniknąć z ryzyka
ekologicznego. Współpraca ta ma na celu identyfikację, ocenę
Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour) to międzynarodowa akcja, związastopnia występowania oraz ograniczanie ryzyka ekologicznego i jest
na z zieloną polityką zainicjowaną przez organizację ekologiczną World
prowadzona w ramach procesu oceny ryzyka kredytowego, na
Wide Fund for Nature (WWF), której celem jest skłonienie do refleksji
podstawie metodologii i przy wykorzystaniu odpowiednich wytycznych
nad negatywnymi zmianami klimatu. W ramach akcji WWF zachęca
branżowych opracowanych przez Europejski Banki Odbudowy
ludzi na całym świecie, aby przez jedną godzinę wyłączyli wszystkie
i Rozwoju.
urządzenia elektroniczne i ograniczyli zużycie energii elektrycznej.
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.

19 marca 2016 roku odbyła się dziewiąta edycja „Godziny dla Ziemi”.
Motywem przewodnim tej akcji była ochrona wilków. Z roku na rok
grono uczestników akcji się powiększa a jej uczestnikami są zarówno
osoby prywatne jak również instytucje.

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.

Bank Pekao S.A. identyfikuje się z celami akcji i w 2016 roku uczestniczył w niej po raz kolejny. Podczas „Godziny dla Ziemi” wyłączone zostały wszystkie światła w budynkach Centrali Banku w Warszawie przy
ul. Żwirki i Wigury 31, ul. Grzybowskiej 53/57 oraz ul. Giełdowej 5.
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Działania pro-ekologiczne w zakresie ograniczania
zużycia energii elektrycznej
Istotną częścią postawy pro-ekologicznej Banku Pekao S.A. w ramach
codziennej działalności operacyjnej są rozwiązania techniczne
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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,
wdrażane w nieruchomościach sieci placówek Banku. W roku 2016
Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięFundacja
zmieniają.

kontynuowana była implementacja rozwiązań ograniczających
Nawigacja
zużycie energii elektrycznej oraz redukujących negatywny wpływ na
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– optymalizacja
zużycia
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w
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na finansowaniestrzałek
letniegolubi zimowego
wypoczynku dzieci z rodzin
maksymalnej,
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Zasady postępowania Banku
w zakresie działalności charytatywnej
i sponsoringowej
Polityka realizowana przez Bank w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej ma na celu wzmacnianie wizerunku Banku jako
instytucji otwartej i nowoczesnej, bliskiej klientom i społecznościom,
w których Bank działa.
Przy wyborze inicjatyw 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. W szczególności Bank wspiera wybrane organizacje i instytucje, które realizują
projekty z zakresu obszarów takich jak: kultura wysoka, sport,
pomoc potrzebującym dzieciom, ochrona środowiska, odpowiedzialny rozwój gospodarki.
Przed dokonaniem darowizny lub zawarciem umowy
sponsoringu Bank przeprowadza ocenę ryzyka (due diligence)
zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami w zakresie
przeciwdziałania korupcji.

Działalność charytatywna
Bank Pekao S.A. współpracuje z wiodącymi organizacjami pożytku
publicznego, na rzecz których przekazuje darowizny wspierające
ich działalność statutową. Jako rzeczywisty lider sektora
finansowego, obecny bezpośrednio lub pośrednio w domach
milionów Polaków, jesteśmy odpowiedzialni również za rozwój
społeczeństwa i kraju. Dlatego też angażujemy się w kluczowe
inicjatywy, pomoc potrzebującym oraz budowanie dobrobytu
polskich rodzin.

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 2016 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.
W 2016 roku Fundacja Banku Pekao uzyskała status Organizacji
Pożytku Publicznego (OPP).
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.
W 2016 roku pracownicy Banku zarejestrowali w Programie
i wsparli finansowo 21 projektów, na które przekazano łącznie
1509 darowizn.
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
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,
zbiórki pracownicy Banku zebrali blisko 96 268 złotych. Kwota ta
Największym projektem wspieranym przez pracowników Pekao
w którym rosną wymagania, a potrzeby tej
stale
się zmieniają.
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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 odbywa się w drugą
niedzielę stycznia każdego roku. 10 stycznia 2016 roku, podczas 24.
Finału, graliśmy wspólnie z Orkiestrą już po raz 18. Byliśmy w miejscach, gdzie zbierali się ludzie wspierający to wyjątkowe wydarzenie
– w sztabach, w studiach TVP oraz w naszych oddziałach, które
pomagały wolontariuszom WOŚP przyjmując i przeliczając zebrane
datki. Wybrane oddziały Banku były otwarte dla wszystkich – można
było się w nich rozgrzać przy kubku gorącej herbaty, dla najmłodszych
natomiast zorganizowane były kąciki z materiałami plastycznymi,
grami edukacyjnymi i książkami. W działania związane z organizacją
i przebiegiem Finału zaangażowanych było ponad 2 000 Pracowników
z oddziałów i centrali Banku. Bank wyposażył również wolontariuszy
w terminale POS umożliwiając dokonywanie wpłat na rzecz Finału
za pośrednictwem karty lub telefonu. Bank przekazał także na konto
Fundacji WOŚP darowiznę o wartości 2 000 000 złotych.
Już po raz trzeci Drużyna Bankiera WOŚP, składająca się z pracowników Banku i członków ich rodzin stanęła na starcie warszawskiego
biegu „Policz się z cukrzycą” organizowanym w dniu Finału. Inicjatywa
ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników i ich
rodzin. W biegu „Policz się z cukrzycą” wystartowało blisko 200
reprezentantów Banku. Uczestnicząc w biegu przyłączamy się do
popularyzacji wiedzy na temat cukrzycy i programu walki z tą chorobą
oraz wspieramy 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 2016 roku, w ramach
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Akcja „Pomagajmy sobie”

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Działalność charytatywna, w którą zaangażowany jest Bank
Pekao S.A. ma wiele wymiarów. Do jednej z najważniejszych realizowanych wewnętrznych akcji należy całoroczna inicjatywa „Pomagajmy
sobie” uruchomiona w 2008 roku, która organizowana jest na dwóch
płaszczyznach. 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 zewnętrznych fundacji, które się nimi opiekują.
W roku 2016 akcją objętych było czterdziestu trzech podopiecznych –
poważnie i przewlekle chorych dzieci pracowników Banku Pekao S.A.
Szczególny wymiar tej akcji polega na tym, że uczestnicząc w niej,
pracownicy integrują się i pomagają sobie nawzajem.

Wspieranie kultury i sztuki
Bank Pekao S.A. od lat wspiera i promuje sztukę. Takie podejście
jest integralną częścią filozofii Banku. W naszym przekonaniu
kultura nie tylko odzwierciedla otaczającą nas rzeczywistość, ale
także wpływa na jej kształt i ma znaczący wkład w proces tworzenia oraz wymiany idei i innowacji. Pozwala także na budowanie
długotrwałych relacji ze społeczeństwem opartych na wzajemnym
zrozumieniu potrzeb. W zakresie wspierania instytucji ważnych dla
promowania kultury Bank opiera się głównie na umowach długoterminowych a działalność sponsoringowa Banku Pekao S.A. realizowana jest na dwóch poziomach: ogólnopolskim – w ramach którego
Bank sponsoruje strategiczne wydarzenia mające istotny wpływ na
polską kulturę, oraz lokalnym, wspierającym inicjatywy dedykowane
społecznościom lokalnym.

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. Bank Pekao jest Partnerem wydarzenia od 2009 roku.
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
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strzałek lub ikon w menu
12 stycznia 2016 roku podczas uroczystej Gali, która odbyła się
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użyj klawisza ESCAPE
rezultaty eksplorowanie tematu kobiet w męskim świecie teatru),
Motywem
„Tansman
Festival”:
Tymek Borowski (kategoria sztuki wizualne; nagroda za nieustanne
20-lecia, była Muzyka Polska – Odkrycia i Nowości: unikalne
poszukiwanie nowych, oryginalnych sposobów komunikowania
i spektakularne rekonstrukcje polskich arcydzieł muzyki
się z widzem, za błyskotliwe prace mądrze wpisujące się
XX wieku, ich prapremiery i prawykonania. Celem jubileuszowej
w społeczny i kulturowy dyskurs), Łukasz Orbitowski (kategoria
edycji było wzbogacenie dziedzictwa kultury i odkrywanie
literatura; nagroda za książkę „Inna dusza” będącą doskonałym
nieznanych kart jej dwudziestowiecznej historii, poprzez
połączeniem powieści inicjacyjnej, psychologicznej i obyczajowej,
propagowanie nowatorskich dokonań, prezentację nieznanych
za precyzyjne, poruszające i zapadające w pamięć studium zła),
i zapomnianych dzieł. Jubileusz ukazał twórczy i oryginalny
Marcin Świątkiewicz (kategoria muzyka poważna; nagroda za
wkład do światowego dziedzictwa kulturowego przedstawicieli
wrażliwość i muzyczną erudycję, za błyskotliwe interpretacje, za
muzyki polskiej.
wszechstronność, która pozwala mu zarówno być wybitnym solistą,
jak też twórczo pracować w zespołach barokowych w kraju i na
W programie 11. edycji Festiwalu pojawiły się wybitne rekonstrukcje
świecie) oraz Kuba Ziołek (kategoria muzyka popularna; nagroda za
arcydzieł polskiej muzyki XX wieku. Zwieńczeniem „Tansman
wyjątkowe, autorskie i zawsze rozpoznawalne podejście do muzyki
Festival” była światowa prapremiera opery Aleksandra Tansmana
z kręgu rocka, folku czy elektroniki, za niebywałą pracowitość,
„Złote runo”. Była to jedna z największych sensacji 2016 roku,
konsekwencję i talent w łączeniu różnych muzycznych środowisk).
dzięki czemu Festiwal znalazł się wśród dziesięciu najważniejszych
Nagrodę Kreatora Kultury otrzymał zespół studia CD Projekt RED
wydarzeń 2016 roku wg tygodnika „Polityka”.
(nagroda za twórcze wykorzystanie bohatera prozy Andrzeja
Sapkowskiego i stworzenie z „Wiedźmina” wielkiej marki w świecie
XX Festiwal Szekspirowski
gier wideo. Za pokazanie, że polskie studio może być potęgą w tej
dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. A wreszcie za potężny
Gdański Festiwal Szekspirowski to jedna z największych
wpływ na rozwój całej nowej branży kulturalnej w Polsce).
międzynarodowych imprez, na którą co roku zapraszane są
najlepsze szekspirowskie spektakle i najwybitniejsi twórcy
teatru z całego świata. Nurt główny Festiwalu to spektakle
„Bank Pekao Project Room” w Centrum Sztuki
z Polski i ze świata inspirowane dziełami Williama Szekspira.
Współczesnej w Warszawie
Prezentuje nowoczesne inscenizacje oraz najciekawsze adaptacje
szekspirowskie ostatnich lat.
„Bank Pekao Project Room” to projekt kulturalny zainicjowany
w 2012 roku przez Bank i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
W programie jubileuszowej, 20. edycji Festiwalu Szekspirowskiego
Ujazdowski w Warszawie (CSW). Stwarza on możliwość prezentacji
znalazły się wielkie nazwiska i wybitne realizacje, spektakle
najnowszych i najbardziej interesujących zjawisk artystycznych
m.in.: z Wielkiej Brytanii, Rosji, Włoch, Izraela czy z Iranu a także
oraz buduje platformę do dyskusji o współczesnej sztuce. Dzięki
polskie inscenizacje szekspirowskie – „Hamlet” w reżyserii
finansowemu zaangażowaniu Banku artyści młodej generacji realizują
Krzysztofa Garbaczewskiego z Narodowego Starego Teatru
swoje projekty w specjalnej sali wystawowej Zamku. CSW nadzoruje
w Krakowie, „Burza” w reżyserii Anny Augustynowicz z Teatru
proces wyboru tak, aby zagwarantować najwyższy poziom artystyczny
Współczesnego w Szczecinie i „Juliusz Cezar” w reżyserii Barbary
wystaw. Centrum Sztuki Współczesnej jest miejscem tworzenia
Wysockiej z Teatru Powszechnego w Warszawie.
i prezentowania sztuki we wszystkich jej przejawach, dzięki czemu
„Bank Pekao Project Room” ma odpowiednie miejsce prezentacji
Bank Pekao S.A. wspiera Festiwal Szekspirowski od 2000 roku.
i zyskuje dodatkową widownię.
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
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,
X Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
2016 roku Bank był sponsorem opery „Carmen” Georgesa
w którym rosną wymagania, a potrzeby Wstale
się zmieniają.

Bizeta w reżyserii Denisa Kriefa – reżysera, scenografa, projektanta
kostiumów Nawigacja
teatralnych i świateł, laureata prestiżowej nagrody Premio
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi organizowany w Kazimierzu
Codzienne
potrzeby klientów
są dla nas tak samo
jak oferowanie
Abbati,ważne
przyznanej
przez włoskichnajnowocześniejszych
krytyków, za realizacje oper
Dolnym i Janowcu nad
Wisłą to interdyscyplinarne
wydarzenie
„Turandot„
(G.
Puccini),
„Carmen”
Bizet) igamę
„Łucja zusług
Lammermoor”
kulturalne prezentujące
cenne
filmy
polskie
i
zagraniczne:
premiery,
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy(G.pełną
(G.
Donizetti).
ważne filmy roku minionego
i
obrazy,
które
miały
kluczowe
znaczenie
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
dla rozwoju światowej kinematografii, jak również spektakle teatralne,
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon w menu
wystawy, koncerty i wydarzenia innych dziedzin.
Nagrody Polskiego PEN
Clubu

To jestzestawia
naszepropozycje
kompleksowe
podejście 360Stowarzyszenie
stopni, którePolski
nazywamy
Bankowością.
Program filmowy Festiwalu
kina autorskiego,
PEN ClubŻyciową
jest krajowym
centrum
artystycznego, niezależnego, zaangażowanego społecznie, oryginalne
międzynarodowej organizacji P.E.N. Celem tej prestiżowej i zasłużonej
dopasuj do rozmiaru ekranu
formy kina najnowszego
i młode
kino europejskie.
Festiwal
otwiera inspiruje
organizacji,
działającej
w powiększ
Polsce od/ pomniejsz
90 lat, jest rozwijanie
wymiany
Chęć
budowania
lepszej
przyszłości
ludzi
do działania.
swój program również na lokalną społeczność i kulturę – prezentacje
kulturalnej i czuwanie nad sprawami literatury polskiej w świecie.
A nas inspiruje pomaganie.
dorobku lokalnych artystów stanowią istotny element Festiwalu. Dzięki
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
temu mogą oni zaprezentować się odbiorcom, którzy przyjeżdżają
Bank Pekao S.A. współpracuje z Polskim PEN Clubem od 2006
licznie z całej Polski na ten wyjątkowy Festiwal.
roku, a pierwsze nagrody ufundowane przez Bank zostały przyznane
abyOprócz
wyjść zNagrody
opcji wyświetlania
na pełnym ekranieBank
użyj klawisza ESCAPE
w 2007 roku.
im. Jana Parandowskiego
Bank Pekao S.A. był Partnerem Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 2016.
jest fundatorem Nagrody Edytorskiej im. Juliusza Żuławskiego
przyznawanej za szczególne osiągnięcia wydawnicze.
Teatr Polski we Wrocławiu

Teatr Polski we Wrocławiu to jedna z ważniejszych polskich scen
teatralnych, na której spektakle wystawiają wybitni twórcy.
Dzięki doskonałym realizacjom wrocławski Teatr Polski jest
zdobywcą prestiżowych nagród na międzynarodowych festiwalach
a jego nowoczesną i otwartą przestrzeń rocznie odwiedza blisko
100 000 widzów.
Bank Pekao rozpoczął współpracę z Teatrem Polskim we Wrocławiu
w roku 2015 obejmując mecenatem sezon artystyczny
2015/2016. W tym czasie wystawione zostały cztery premiery,
z których największy sukces osiągnęły „Dziady” cz. III Adama
Mickiewicza w reżyserii Michała Zadary. Na uwagę zasługuje
również fakt wystawienia sztuki „Dziady” po raz pierwszy w historii
w całości, bez skrótów.
W 2016 roku Teatr Polski obchodził jubileusz 70-lecia działalności.
Rocznica zbiegła się z wydarzeniami kulturalnymi przygotowywanymi
przez wszystkie wrocławskie instytucje kulturalne w ramach
Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 (ESK 2016). W działania
te zaangażowany był również Teatr Polski, który prezentował swoje
spektakle międzynarodowej publiczności.
W sezonie artystycznym 2016/2017, nad którym mecenat objął
ponownie Bank Pekao S.A., do współpracy zaproszeni zostali jedni
z najlepszych reżyserów Polsce, w tym Radosław Rychcik, Ewelina
Marciniak, Michał Borczuch czy Barbara Wysocka.

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.
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Laureatem nagrody im. Jana Parandowskiego w 2016 roku został
Andrzej Wajda. Natomiast nagrodę edytorską otrzymała Redakcja
Pełnej Edycji Archiwum Ringelbluma.
Bank Pekao S.A. od lat angażuje się w wiele inicjatyw o charakterze
kulturalnym. Poza opisanymi wyżej, w 2016 roku Bank wspierał
również m.in. Winobraniowe Spotkania Teatralne w Zielonej
Górze, Gorzowskie Spotkania Teatralne, koncert Leszka Możdżera
w Filharmonii Lubelskiej, Festiwal Kompozytorów Polskich w Bielsku–
Białej, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Wspieranie inicjatyw społecznych
„Społeczny Start Up”
W 2016 r. ruszyła II edycja programu „Społeczny Start Up”,
projektu mającego 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.
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,
takich jak aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o zakwalifikowanie do
projektu w ramach konkursu, w którym wyłonione zostały najlepsze
pomysły na stworzenie lub wzmocnienie przedsiębiorstwa społecznego.
Celem tego wsparcia jest wzmocnienie kluczowych umiejętności
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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,
„Dlaczego polscy przedsiębiorcy nie realizują międzynarodowych
niezbędnych w każdym biznesie, takich jak: zarządzanie finansami,
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się–zmieniają.

zamówień publicznych?” (przy współpracy z Ministerstwem Spraw
budowanie i zarządzanie zespołami, tworzenie strategii sprzedaży,
Nawigacja
Zagranicznych),
badanie rynku, planowanie działań promocyjnych. W sumie, dzięki
Codzienne
potrzeby
klientów społecznych
są dla nas weszło
tak samo ważne
jak oferowanie najnowocześniejszych
– „Internacjonalizacja
biznesu a rozwój firmy”.
dwóm edycjom
programu,
15 przedsiębiorstw
w skład inkubatora
rozwoju
przedsiębiorczości
społecznej
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
jest współorganizatorem
Kongresu od jego
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ichBank
standardy
życia i przedsiębiorstw,
bypierwszej edycji.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Za najlepsze pomysły drugiej edycji uznano:
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub ikon
menuIdei
– Fundację Kuchnia Konfliktu, która – wykorzystując potencjał
VI Europejskie
Forum
Nowych
osób o statusie uchodźców czy migrantów buduje świadomość
To Polaków,
jest nasze
kompleksowe
podejście
stopni, które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
społeczną
poprzez
potrawy z państw
objętych 360
konfliktami
Europejskie
Forum Nowych
Idei (EFNI)
to międzynarodowe spotkanie
zbrojnymi,
dyskusyjne środowisk biznesowych poświęcone tematom związanym
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
– aplikację
– HospiCare
usprawniającą
kontakt
pomiędzy lekarzami,
z przyszłością
Europy i jej gospodarki omawianym
w szerokim,
Chęć
budowania
lepszej
przyszłości
inspiruje ludzi
do działania.
terapeutami i opiekunami nieuleczalnie chorych dzieci,
globalnym kontekście. EFNI organizowane jest od 2011 roku przez
A nas inspiruje pomaganie.
– Fundację Łąka, która – pomagając zredukować poziom bezroboKonfederację
współpracy
z BUSINESSEUROPE,
drukuj
przesuń Lewiatan
(klawisz H,we
przytrzymaj
spację)
zaznacz Miastem
cia – zakłada w miastach obniżające poziom CO2 i wspierające
Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Bank
wspiera wydarzenie jako wyłączny partner Gali Otwarcia od 2013 roku.
zachowanie bioróżnorodności łąki kwietne,
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
– Fundację Mamo Pracuj, czyli portal łączący kobiety wracające
Hasło przewodnie szóstej edycji brzmiało: „Przyszłość pracy. Realia,
z urlopów macierzyńskich na rynek pracy z pracodawcami,
marzenia i mrzonki”. Podczas trzech dni dyskutowano głównie na
– Fundację Teatr 21, która zmienia stereotypowe postrzeganie osób
temat kryzysu migracyjnego, rosnących radykalizmów i nierównej
z syndromem Down’a poprzez zaangażowanie ich do realnej pracy
dystrybucji dochodów.
artystycznej, jako aktorów i dramaturgów i tym samym pokazując
światu ich nietypową, oryginalną perspektywę.

Akcje krwiodawcze
Pracownicy Banku Pekao S.A. regularnie uczestniczą w akcjach
krwiodawczych organizowanych 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 230 litrów krwi. W 2016 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 83 osoby i zebrano 30 litrów krwi. Na 2017 rok
zostały zaplanowane kolejne akcje krwiodawcze.

Wspieranie inicjatyw ekonomiczno
– gospodarczych
VI Europejski Kongres Finansowy
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.
Tematem przewodnim EKF 2016 był „Kapitał XXI wieku”. Bank
Pekao S.A. był partnerem czterech debat:
– „Jaka przyszłość Europy? Możliwe scenariusze”,
– „Customer experience” (wspólnie z EY),

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest inicjatywą
Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji
o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez
przedsiębiorców.
Celem Kongresu jest stworzenie trwałego miejsca międzynarodowej
debaty oraz proponowania konstruktywnych rozwiązań wobec
wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym
i międzynarodowym. Temat przewodni Kongresu w 2016 roku brzmiał:
„Ekspansja zagraniczna w biznesie – szanse, oczekiwania, wsparcie”.
Bank Pekao S.A. jako lider bankowości korporacyjnej był współorganizatorem tego wydarzenia i aktywnie w nim uczestniczył, był również
gospodarzem dwóch debat plenarnych:
– „Jak osiągnąć wspólnie sukces w ekspansji zagranicznej?
Przedsiębiorcy, instytucje finansowe, instytucje publiczne”.
– „Bank jako partner w internacjonalizacji biznesu – nowe wyzwania”.

Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
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.
W 2016 roku odbyła się szósta edycja Kongresu.
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Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
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,
Raport o sytuacji mikro i małych firm
Index
w którym rosną wymagania, a potrzeby RESPECT
stale się zmieniają.

Nawigacja
Bank Pekao S.A. od roku 2010 przygotowuje „Raport o sytuacji
W 2016 roku
Bank Pekao znalazł się w składzie portfela indeksu
potrzeby
klientówz właścicielami
są dla nas tak samo
jak oferowanie
najnowocześniejszych
mikro i małych firm”,Codzienne
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spółekważne
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prawie siedmiu tysięcy
firm,
w
których
pracuje
nie
więcej
niż
49
spółki
zarządzane
w
sposób
odpowiedzialny
i zrównoważony.
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług
osób. Wyniki badań są
prezentowane
na
poziomie
krajowym,
regioSkład
nowego
portfela
został
ogłoszony
przez
Giełdę Papierów
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Bank Pekao S.A. aktywnie wspiera przedsiębiorczość w różnych reGiełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację
gionach Polski. Na uwagę zasługuje między innymi zaangażowanie
z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony
abyTrzecim
wyjść zwarunkiem
opcji wyświetlania
na pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE
Banku w Regionie Południowo–Wschodnim, zwłaszcza w wojewódzinternetowe.
jest odpowiedzialne
społecznie
twie rzeszowskim i lubelskim, gdzie Bank jest partnerem trzech
zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które
gal podsumowujących konkursy, w których nagradzani są najlepsi
jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora
przedsiębiorcy:
projektu firmę Deloitte.
– „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
XXIV 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 jest sponsorem tytularnym Turnieju od 1993 roku, od początku
jego istnienia.
Pekao Szczecin Open od lat jest kuźnią talentów polskiego tenisa.
Dodatkowo, w 2015 roku w ramach Turnieju zainicjowany został
program „Droga do Pekao Szczecin Open”. Celem programu
jest promocja sportu wśród dzieci i ich rodziców, a tym samym
wyłonienie nowych, tenisowych talentów, które w przyszłości będą
miały szanse zostać zwycięzcami szczecińskiego challengera

114 Raport Roczny 2016 · Bank Pekao S.A.

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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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Perspektywy rozwoju działalności
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,
które będą miały wpływ na wyniki Grupy
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleCzynniki,
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Perspektywy rozwoju działalności
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jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
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dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
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Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
W 2017 roku trudno oczekiwać pozytywnego wpływu na wyniki
oraz perspektywą przyspieszenia wzrostu inwestycji, zarówno
A nas inspiruje pomaganie.
banków jednorazowych
jak wspację)
2016 roku była
sektora publicznego jak i prywatnego. Konsumpcja napędzana jest
drukuj
przesuńwydarzeń,
(klawisz H,takich
przytrzymaj
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finalizacja transakcji sprzedaży Visa Europe na rzecz Visa Inc. Nie
przede wszystkim poprawą na rynku pracy, który charakteryzuje
można natomiast wykluczyć sytuacji przeciwnej, a więc wystąpienia
się rosnącym popytem na pracowników przy równocześnie
aby wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
nieoczekiwanego
jednorazowego
obciążenia
wyników
sektora.
narastających – z przyczyn demograficznych – ograniczeniach
podażowych. Czynniki te obniżają poziom bezrobocia, równocześnie
W 2017 roku należy oczekiwać utrzymania się relatywnie wysokiego
zaś rosną płace – co łącznie z kolei pozytywnie oddziałuje na poziom
tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych. Jest to związane
optymizmu konsumenckiego. Dopełnieniem tego są transfery
z dobrą sytuacją na rynku pracy (rosnące zatrudnienie i płace) oraz
w ramach Programu Rodzina 500 plus, które w gospodarce krajowej
programami socjalnymi realizowanymi przez rząd. W przypadku
powinny dominować, co najmniej w ciągu najbliższego roku – dwóch,
przedsiębiorstw spadek oprocentowania depozytów doprowadził do
oznaczając pozytywne środowisko działania m.in. dla sektora
wzrostu relatywnej atrakcyjności innych form lokowania środków.
bankowego. Równocześnie jednak należy pamiętać, że wyzwania
Dodatkowo w przypadku międzynarodowych grup zmniejszył także
demograficzne będą się nasilać w kolejnych latach, co stanowić
skłonność do lokowania nadwyżek finansowych w Polsce. Taka
będzie wyzwanie dla gospodarki.
sytuacja może prowadzić do ograniczenia tempa wzrostu depozytów
korporacyjnych.
W 2017 roku powinien nastąpić początek realizacji inwestycji
z unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, wiele
W odniesieniu do kredytów należy w 2017 roku oczekiwać
wskazuje na to, że raczej będzie to II połowa roku, zaś silny
ograniczonego wzrostu zarówno w przypadku portfela kredytów
wzrost wydatkowania środków unijnych nastąpi dopiero w roku
dla firm jak i kredytów gospodarstw domowych. W przypadku
2018 roku. W odniesieniu do sektora prywatnego kluczowe
firm widoczna jest niska skłonność do inwestowania (związana
będzie ograniczenie niepewności regulacyjnej, gdyż wiele
z niepewnością generowaną na poziomie globalnym i lokalnym).
innych wskaźników (takich jak: wysokie wykorzystanie mocy
Z kolei w przypadku gospodarstw domowych na niskie tempo wzrostu
produkcyjnych, dobre bieżące wyniki przedsiębiorstw oraz znaczne
portfela kredytowego wpływ mają m.in. rosnące wymogi w zakresie
zakumulowane zyski, korzystny dla eksporterów kurs walutowy,
wkładu własnego przy zakupie mieszkania na kredyt (od 2017 roku
wysoki poziom amortyzacji istniejącego majątku produkcyjnego,
wymóg wynosi 20%) oraz rosnąca skala spłat rat kapitałowych od
konieczność substytucji pracy kapitałem ze względu na wyzwania
zaciągniętych w przeszłości kredytów.
demograficzne etc) wskazuje na potrzebę – bądź nawet
konieczność inwestycji. Oczekiwana jest stopniowa poprawa
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki banków w 2017
w odniesieniu do dynamiki inwestycji prywatnych.
roku może być polityka monetarna. Odbicie inflacji w Polsce pod
koniec ubiegłego roku oraz perspektywa kontynuacji tego trendu
Szacowana prognoza zakłada wzrost PKB w 2017 roku na poziomie
w 2017 roku w znaczny sposób osłabiła ryzyko dalszych obniżek stóp
około 3,0% r/r, względem 2,8% r/r szacowanych za rok 2016.
procentowych. Równocześnie, jeśli tempo wzrostu cen będzie wyższe
od obecnych oczekiwań wzrośnie prawdopodobieństwo, iż Rada
W 2017 roku nadal duży wpływ na działalność i wyniki banków będzie
Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl podwyżek stóp jeszcze w II połowie
miało otoczenie podatkowo-regulacyjne, w tym w szczególności:
2017 roku. Byłoby to z korzyścią dla wyniku odsetkowego banków.
– obowiązywanie podatku od niektórych instytucji finansowych – podatek ten został wprowadzony od lutego 2016 roku. W przypadku
W Parlamencie trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zasadach
banków podstawą wymiaru podatku jest wielkość aktywów (pozwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki.
mniejszonych o wybrane pozycje). Według dostępnych informacji
Zakłada ona, że w przypadku kredytów walutowych banki będą musiały
w 2017 roku podatek ten będzie obowiązywał na takich samych
zwrócić klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem (ustaloną
zasadach jak w 2016 roku,
przez ustawę różnicą między kursem kupna i sprzedaży waluty), a tym,
– rosnące wymagania w zakresie poziomu kapitałów własnych,
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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 indywidualnych potrzeb klienta,
– 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.

Kierunki
priorytety
biznesowe
na rok 2017
drukuj
przesuńdziałania
(klawisz H, iprzytrzymaj
spację)
zaznacz
Bank zamierza kontynuować działania realizowane w latach ubiegłych.
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie
ESCAPE
Sprzyjający
scenariusz
makroekonomiczny
orazużyj
silneklawisza
fundamenty
Banku pozwalają na kontynuowanie założonych kierunków działania,
pomimo nadal rosnącej presji regulacyjnej oraz wprowadzenia w ubiegłym roku znaczących dodatkowych obciążeń finansowych sektora
bankowego.
Priorytetem Banku w 2017 roku pozostanie dalszy rozwój działalności
biznesowej oraz umocnienie pozycji rynkowej w wybranych obszarach
przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów w zakresie
zarządzania ryzykiem, skutecznym zarządzaniu marżą oraz dalszej
poprawie efektywności działania zachowując pozycję płynnościową i kapitałową na bezpiecznym poziomie dążąc jednocześnie do
utrzymania zrównoważonych, atrakcyjnych dywidend. Bank będzie
dążył do stopniowej poprawy dochodowości prowadzonej działalności
poprzez zarówno poprawę struktury i poziomu osiąganych dochodów,
jak i dalszą poprawę efektywności kosztowej.
Oczekuje się przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 3,0%, co powinno prowadzić do utrzymania dynamiki kredytowej
w sektorze na poziomie 3%, podobnym do osiągniętego w 2016
roku. Jednocześnie oczekuje się wzrostu depozytów na poziomie 7%,
kolejny rok przewyższającego dynamikę kredytów i prowadzącego
do dalszego obniżenia stosunku kredytów do depozytów w sektorze.
Bank dzięki swoim przewagom konkurencyjnym, m.in. silnej pozycji
kapitałowej, zamierza kontynuować strategię zwiększanie akcji kredytowej oraz umacnianie pozycji rynkowej w strategicznych obszarach
o największym potencjale tworzenia wartości.
Celem Banku jest budowanie pozycji najbardziej rozpoznawalnego
banku w Polsce dzięki profesjonalizmowi działania oraz tworzeniu
wartości dla klienta. Działania Banku będą skoncentrowane na podnoszeniu poziomu satysfakcji klientów z świadczonych usług poprzez
jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb, doskonalenie jakości obsługi
oraz dostarczaniu klientom najlepszych na rynku rozwiązań, które
umożliwią im osiąganie zamierzonych celów finansowych.
W segmencie klienta indywidualnego Bank będzie kontynuował
udzielanie kredytów konsumenckich oraz złotowych kredytów
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ZAMKNIJ

Perspektywy rozwoju działalności
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,
hipotecznych, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w sprzedaży
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

tych produktów oraz sprawdzony model biznesowy skoncentrowany
Nawigacja
na skutecznym i sprawnym dostosowywaniu oferty do potrzeb
Codzienne
potrzebykredytowania
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
klientów, przy zachowaniu
zasad etycznego
i racjonalnego poziomu
ryzyka. W celu
jak finansowania
najlepszego dopasowania
produktów
dla
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
oferty do zmieniających
się
preferencji
klientów,
Bank będzie
dopasowanych do potrzeb
rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
nadal udoskonalał system CRM oraz pracował nad rozbudową
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
wielomodułowych narzędzi analitycznych i algorytmów, jednocześnie
rozwijając sprzedaż produktów w zdalnych kanałach dystrybucji oraz
To jest nasze
podejście
automatyzując i upraszczając
procesy.kompleksowe
Myśląc o przyszłości
klientów 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Bank zamierza nadal rozwijać ofertę produktową oferując najlepsze,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
sprawdzone produktyChęć
oszczędnościowe
i ubezpieczeniowe
budując inspiruje ludzi do działania.
budowania
lepszej przyszłości
długookresowe relacje z klientem.

A nas inspiruje pomaganie.

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 mającym 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, upraszczając procesy
biznesowe, co powinno przyczynić się do poprawy satysfakcji klienta
oraz dostarczając innowacyjnych rozwiązań finansowych.
Bank będzie kontynuował pozyskiwanie 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 klientom Banku pozostanie jednym z kluczowych celów. Bank
zamierza nadal rozwijać system płatności mobilnych, łącząc go
w jednej aplikacji z systemem bankowości mobilnej, co powinno
pozwolić na dalsze dynamiczne zwiększenie 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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przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Oświadczenia Zarządu dotyczące rzetelności
prezentowanych sprawozdań
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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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Oświadczenia Zarządu dotyczące rzetelności
prezentowanych sprawozdań
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,
Oświadczenie
Zarządu
dotyczące
w którym
rosną
wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

rzetelności prezentowanych sprawozdań

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Zarząd Banku Pekao S.A. oświadcza wedle najlepszej wiedzy, że:
produktówFinansowe
dla finansowania
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
– Skonsolidowane Sprawozdanie
Grupy Kapitałowej
dopasowanych
do
potrzeb
rodzin,
by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 i dane
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
porównywalne sporządzone
zostały
zgodnie
z
obowiązującymi
zasamogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

dami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Banku Pekao S.A. oraz jej wynik finansowy,
– Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć
budowania
lepszej
przyszłości
inspiruje ludzi do działania.
za 2016 rok zawiera
prawdziwy
obraz rozwoju
i osiągnięć
oraz
sytuacji Grupy (w tym
opisinspiruje
podstawowych
zagrożeń i ryzyka).
A nas
pomaganie.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

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 2016 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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zaznacz

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.
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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Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.
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,
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Polska
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§ 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 z uwagi na to, że w Banku funkcjonuje kow którym
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a potrzeby –stale
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Zgromadzenia Banku za rok 2015, w szczególności, w procesie
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) oświadcza, że podlega
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podjął decyzję
poniżej wskazanym zbiorom
zasad ładu korporacyjnego,
wśród
Chęć budowania
lepszej przyszłości
inspiruje
ludzinado
działania.
których znajdują się zasady przyjęte do stosowania dobrowolnie oraz o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykoA nas inspiruje pomaganie.
rzystaniu środków
komunikacji
i tym samym zaznacz
odstąpił
praktyki w zakresie ładu korporacyjnego wykraczające poza wymogi
drukuj
przesuń
(klawiszelektronicznej
H, przytrzymaj spację)
od stosowania § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji
przewidziane prawem krajowym.2
Nadzorowanych.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Banku, tj. system regulacji
Informacje o odstąpieniu od stosowania określonych wyżej zasad zoi procedur określających wytyczne do działania organów Banku, w tym
stały zamieszczone przez Bank na stronie internetowej, zgodnie z wywobec podmiotów zewnętrznych zainteresowanych jego działalnością
mogami Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
(interesariuszy), wynikają z regulacji ustawowych, w szczególności
z Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, przepisów
W ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, zasad ujętych
opublikowanym w raporcie bieżącym 5/2016 z dnia 12 maja 2016 r.
w dokumentach: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”,
Bank poinformował, że: „Mając na uwadze fakt, że Akcjonariat Banku,
Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane
charakteryzuje się znaczną liczebnością, zróżnicowaniem geograprzez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz
ficznym oraz zróżnicowaniem języka komunikacji, co powoduje, iż
Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich.
w celu spełnienia przez Bank wymogów niezbędnych do prawidłowej
identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu
W 2016 r. Bank stosował zasady ładu korporacyjnego zawarbezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, konieczne jest zapewniete w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”3,
nie po stronie Banku rozwiązań na wysokim poziomie zaawansowania
wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr
technologicznego, którymi Bank aktualnie nie dysponuje, zgodnie
26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych
z art. 4065 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a ust 2 Statutu
w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Z uwagi na strukturę
Banku, Zarząd Banku podjął decyzje o niedopuszczeniu uczestnictwa
akcjonariatu, brak zgłoszeń dotyczących oczekiwań akcjonariuszy, co
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Zwyczajnym
do sposobu przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykoWalnym Zgromadzeniu Banku za rok 2015”.
rzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości
zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego
Zarząd Banku podejmuje decyzje o dopuszczeniu uczestnictwa
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
komunikacji elektronicznej i zachowania odpowiedniego poziomu
elektronicznej w przypadku spełnienia przez Bank warunków techniczbezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad walnego
nych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzyzgromadzenia Banku, rekomendacja nr IV.R.2 nie miała do Banku zastaniu środków komunikacji elektronicznej.
stosowania. Bank zapewniał transmisję obrad walnego zgromadzenia
w czasie rzeczywistym poprzez transmisję w sieci Internet.
W 2016 r. Bank stosował zasady ładu korporacyjnego zawarte
w Kodeksie Etyki Bankowej Związku Banków Polskich.5
W 2016 r. Bank stosował również Zasady Ładu Korporacyjnego
dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.2 za wyjątkiem:
Ponadto Bank stosował zasady ładu korporacyjnego wynikające
– rozdziału 9 dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta,
z Karty Zasad Grupy UniCredit6 jako praktyki wykraczające poza
z uwagi na to, że Bank nie prowadzi działalności w tym zakresie,
wymogi przewidziane prawem krajowym.
Dz. U. 2014.133 j.t. z późn. zm.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera a i b rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
3
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 Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/index.html
5
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
6
Dokument jest publicznie dostępny stronie internetowej Banku: https://www.pekao.com.pl/o_banku/misja/#tab2
1
2
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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,
tego powodu w Banku został wprowadzony proces weryfikacji
Bank przestrzega zgodności podejmowanych działań z powszechnie
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięZzmieniają.

procedur operacyjnych i kontrolnych stosowanych przy sporządzaniu
obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Banku, regulacjami
Nawigacja
sprawozdań
finansowych, zgodnie z wytycznymi UniCredit S.p.A.
wewnętrznymi Banku, zaleceniami organów nadzoru i organów konCodziennedobrych
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są dla nas
tak samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
wynikającymi
z przepisów
ww. prawa.
trolnych, standardami
praktyk
oraz normami
etycznymi.

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
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pktpotrzeb
4 ppkt c –rodzin,
l wyżej wymienionego
Wskazanieżycia
akcjonariuszy
posiadających
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by
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., Bank
bezpośrednio
lub pośrednio
znaczne
pakiety
akcji
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek lub ikonliczby
menuposiadanych przez
przedstawia następujące informacje:
wraz ze wskazaniem

te podmioty akcji, ich procentowego udziału
To jest nasze
kompleksowe
podejście
Życiową Bankowością.
1) Opis głównych
cech
stosowanych
w Banku360 stopni, które
w nazywamy
kapitale zakładowym,
liczby głosów z nich
systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
ryzykiem
odniesieniulepszej
do procesu
sporządzania
głosów
na Walnym Zgromadzeniu
Banku8
Chęćwbudowania
przyszłości
inspiruje ludziliczbie
do działania.
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
A nas inspiruje
pomaganie.
7
Głównym
akcjonariuszem
Banku odspację)
sierpnia 1999zaznacz
roku pozostajedrukuj
sprawozdań
finansowych
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
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.
Rada Nadzorcza nadzoruje funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oceniając jego adekwatność, skuteczność i efektywność
za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Departamentu Audytu
Wewnętrznego.
System kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych ma na celu zapewnienie rzetelności, kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie.
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.

UniCredit S.p.A. W wyniku realizacji zawartych w dniu 13 lipca 2016 r.
transakcji pakietowych w trybie procesu przyspieszonego budowaaby księgi
wyjść zpopytu,
opcji wyświetlania
na pełnym
ESCAPE
nia
UniCredit S.p.A.,
zbył ekranie
26 247użyj
003klawisza
akcji Banku.
Transakcje zostały rozliczone w dniu 15 lipca 2016 roku.
Przed zbyciem UniCredit S.p.A. posiadał 131 497 488 akcji Banku,
stanowiących 50,10% udziału w kapitale zakładowym Banku,
odpowiadających takiej samej liczbie i odpowiednio takiemu samemu
procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.
Po transakcji i na dzień 31 grudnia 2016 roku UniCredit S.p.A.
posiadał 105 250 485 akcji Banku, stanowiących 40,10% udziału
w kapitale zakładowym Banku i ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Banku. Pozostali akcjonariusze posiadali 59,90%
udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Banku.
W związku z tym, iż pozostali akcjonariusze indywidualnie nie przekraczali 5% progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
nie podlegali obowiązkom informacyjnym w zakresie posiadania akcji.
Akcjonariusze Banku posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Banku:

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 „Savings Act 262” (law 262/2005).
7
8

Nazwa
Akcjonariusza

UDZIAŁ
W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
I OGÓLNEJ
LICZBIE
LICZBA AKCJI
GŁOSÓW
I GŁOSÓW
NA WZ
NA WZ
31 GRUDNIA 2016

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

UniCredit S.p.A. 105 250 485

40,10%

131 497 488

50,10%

Pozostali
akcjonariusze
(poniżej 5%)

157 219 549

59,90%

130 972 546

49,90%

Razem

262 470 034

100,00%

262 470 034

100,00%

§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera c rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera d rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
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Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.
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 raporcie bieżącym nr 30/2016 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, 6) Opis zasad dotyczących powoływania
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

iż w dniu 8 grudnia 2016 roku UniCredit S.p.A. ogłosił, że zawarł umowy
i odwoływania osób zarządzających oraz ich
Nawigacja
o zbyciu 32,8% udziałów w Banku Pekao S.A. z Powszechnym Zakładem
uprawnień,
w szczególności prawo do podjęcia
Codzienne
potrzebyRozwoju
klientów
są dla nas tak samo
ważneo jak
oferowanie
najnowocześniejszych
Ubezpieczeń S.A ( PZU)
i Polskim Funduszem
S.A. (PFR).
decyzji
emisji
lub wykupie
akcji12

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Transakcja podlega uzyskaniu
zgód organów
i antymoZarząd Banku
dopasowanych
do regulacyjnych
potrzeb rodzin,
by polepszać
ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
przeszukiwać
nopolowych i ma się zakończyć w połowie 2017 roku.
Zgodnie ze Statutem Zarządaby
Banku
składa sięzawartość
z 5 do 9 dokumentu
Członków. użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek lub ikon
menu
Członkowie Zarządu Banku powoływani
są przez
Radę Nadzorczą
Ponadto w raporcie bieżącym 31/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku
na wspólną kadencję, trwającą trzy lata. W skład Zarządu Banku
Tootrzymał
jest nasze
kompleksowe
podejście
stopni, które
Bankowością.
Bank poinformował, że
od UniCredit
S.p.A. komunikat
o ogło-360wchodzą:
Prezes nazywamy
Zarządu Banku,Życiową
Wiceprezesi
Zarządu Banku,
szeniu przez niego oferty sprzedaży 1 916 certyfikatów wymiennych
Członkowie Zarządu Banku. Wiceprezesi i Członkowie Zarządu Banku
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
na akcje Banku (equity
linkedbudowania
certificates) o lepszej
łącznej wartości
refe- inspiruje
są powoływani
i odwoływani
na wniosek Prezesa. Powołanie
Prezesa
Chęć
przyszłości
ludzi do
działania.
rencyjnej około 500 mln euro, obowiązkowo rozliczanych w akcjach
Zarządu oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie
A nas inspiruje pomaganie.
zwykłych Banku najpóźniej w dniu 15 grudnia 2019. Certyfikaty służą
ryzykiem istotnymprzesuń
w działalności
Banku
lub powierzenie
drukuj
(klawisz H,
przytrzymaj
spację) tej funkcji
zaznacz
do zbycia należących do UniCredit S.p.A. pozostałych, (po realizacji
powołanemu Członkowi Zarządu Banku, następuje za zgodą Komisji
umowy sprzedaży, o której mowa powyżej) 7,3% akcji Banku.
Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Rada Nadzorcza.

3) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów
wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień9

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.

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 wartościowych10

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
z interesami Banku lub nie byłyby do pogodzenia z obowiązkami
służbowymi. Członek Zarządu Banku jest obowiązany poinformować
Zarząd 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.
Członkom Zarządu Banku przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

Statut Banku nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu z akcji Banku.

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

5) Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących
przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Banku11

7) Opis zasad zmiany Statutu Banku13

Statut Banku nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności akcji Banku.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera e rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera f rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera g rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
12
§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera h rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
13
§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera i rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
9

10
11
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Zmiana Statutu Banku wymaga podjęcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie Banku oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulamin Walnych Zgromadzeń
Banku14 określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad
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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,
handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach
i podejmowania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięspółek
zmieniają.

nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:
dotyczące zmiany Statutu Banku zapadają większością trzech
–Nawigacja
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku
czwartych głosów, przy czym zgodnie ze Statutem Banku Walne
Codzienne
potrzeby
klientów
są dla nas tak
samo ważneoraz
jak sprawozdania
oferowanie finansowego
najnowocześniejszych
za ubiegły rok obrotowy,
Zgromadzenie
Banku jest
uprawnione
do podejmowania
uchwał,
–
podjęcie
uchwały
o
podziale
zysku
lub pokryciu
o ile reprezentowanych
jest
na
nim
co
najmniej
50%
akcji
plus
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług straty,
–
i
zatwierdzenie
sprawozdania
działalności Rady
rozpatrzenie
jedna akcja.
Ponadto
zgodnie
z
art.
34
ust.
2
Prawa
bankowego,
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,zby
Nadzorczej, aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
zmiana Statutu Banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałekRady
lub ikon
menu i Zarządu Banku absoluto– udzielenie Członkom
Nadzorczej
Finansowego, jeżeli dotyczy:
rium z wykonania przez nich obowiązków,
– firmy banku,
Toprzedmiotu
jest nasze
kompleksowe
podejście
360 stopni, które
nazywamy
Życiowąsprawozdania
Bankowością.
– rozpatrzenie
i zatwierdzenie
z działalności i sprawoz– siedziby,
działania
i zakresu działalności
banku
dania finansowego Grupy Kapitałowej Banku,
z uwzględnieniem czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
– określenie
dnia
dywidendy oraz terminu wypłaty
dywidendy,
pkt 1-7Chęć
ustawybudowania
z dnia 29 lipcalepszej
2005 r. o przyszłości
obrocie instrumentami
inspiruje ludzi
do działania.
– zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizofinansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70
A nas inspiruje pomaganie.
wanej
części
oraz ustanowienie
nich ograniczonego
ust. 2 tej ustawy,
przesuń
(klawisz
H, przytrzymajna
spację)
zaznacz prawa drukuj
rzeczowego,
– organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem
– zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
kompetencji Członków zarządu powoływanych za zgodą Komisji
wyjść z opcji wyświetlania
pełnym zakładowego
ekranie użyj klawisza
–abypodwyższenie
lub obniżenienakapitału
Banku, ESCAPE
Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji, podsta– emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia
wowej struktury organizacyjnej banku, zasad składania oświadczeń
akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu wydawania
– umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zacią– połączenie, podział lub likwidacja Banku,
gnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna
– tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy
– powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z uwzględwłasnych,
nieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,
– zasad funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu kon– ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
troli wewnętrznej,
– zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie
– funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej oraz,
spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
– uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu
– wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansow banku.
wych oraz przeglądu sprawozdań finansowych,
– inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod
8) Sposób działania walnego zgromadzenia
obrady Walnego Zgromadzenia Banku.
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 prawa15

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 z dnia 1 czerwca 2012 roku. Do Regulaminu
Walnych Zgromadzeń Banku wprowadzono zmiany uchwałą nr 42
z dnia 16 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku, które wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego
Zgromadzenia Banku. Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku określa
szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku dostępny jest na stronach
internetowych Banku.16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Banku, poza innymi sprawami
wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, w Kodeksie
14
15
16

Walne Zgromadzenie Banku zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane
na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia
dokonuje się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia Banku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powinno odbyć się raz w roku,
najpóźniej w czerwcu. Wyznaczając termin Walnego Zgromadzenia
Banku, Zarząd Banku dba o to, aby zapewnić możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku jak najszerszemu kręgowi
akcjonariuszy.
Statut dopuszcza uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku
podejmie taką decyzję. Zarząd Banku podejmuje decyzję, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez
Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym

Wprowadzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 8 kwietnia 2003 r.
§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera 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 2016 r.
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,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale
się zmieniają.
w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Banku,

obejmujących w szczególności:
Nawigacja
– akcjonariusze
reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowe1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
Codzienne
potrzeby
klientów
są dlaktórej
nas tak samo
ważne
jakterminem
oferowanie
najnowocześniejszych
go mogą
przed
Walnego
Zgromadzenia Banku zgłaszać
2. dwustronną komunikację
w czasie
rzeczywistym,
w ramach
Bankowi
na
piśmie
lub
przy
wykorzystaniu
środkówusług
komunikacji
akcjonariusze mogą
wypowiadać
się
w
toku
obrad
Walnego
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
elektronicznej
projekty
uchwał
dotyczące
spraw
wprowadzonych
Zgromadzenia, przebywając
w
miejscu
innym
niż
miejsce
obrad
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby Zgromadzenia
przeszukiwać zawartość
użyj klawiszy
do porządku obrad Walnego
Banku lubdokumentu
spraw, które
Walnego Zgromadzenia,
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
lub ikonobrad.
menu
mają zostać wprowadzonestrzałek
do porządku
Bank niezwłocznie
3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku,
lub w toku Walnego Zgromadzenia.
To jest nasze kompleksowe podejście 360–stopni,
nazywamy
Życiową
Bankowością.
każdy zktóre
akcjonariuszy
może podczas
Walnego
Zgromadzenia Banku
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
Zgodnie ze Statutem w każdym przypadku zwołania Walnego
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
porządku
Zgromadzenia, Zarząd
Bankubudowania
określa czy możliwe
jest przyszłości
uczestnictwo inspiruje
Chęć
lepszej
ludziobrad,
do działania.
– w Walnym Zgromadzeniu Banku akcjonariusze mogą uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
A nas inspiruje pomaganie.
osobiście bądźprzesuń
przez pełnomocników,
elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestdrukuj
(klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
– na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału
nictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Szczegółowe warunki
aby obecności
wyjść z opcjipowinna
wyświetlania
na pełnym ekranie
użyj klawisza ESCAPE
Banku, lista
być sprawdzona
przez wyuczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
braną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób.
komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego Członka tej komisji,
Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
– Walne Zgromadzenie Banku nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczoRada Nadzorcza Banku może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie
nej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody,
Banku, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła go w terminie określonym
– przerwy zarządzane w obradach Walnego Zgromadzenia Banku nie
w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, jeżeli
mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich
zwołanie go uzna za wskazane.
praw,
– każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia Banku ma prawo zgłaszać
Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu
jednego lub kilku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku,
Zgromadzeniu Banku, wraz z projektami uchwał oraz informacje
– na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą
dotyczące Walnego Zgromadzenia Banku udostępniane są osobom
kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być douprawnionym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Banku
konany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej
za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz w Centrali Banku
sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie
w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 31. Informacja w tym zakresie
umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego
zawarta jest w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku,
Zgromadzenia Banku,
zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych.
– akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać
wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał,
Odpisy sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawoz– obowiązkiem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku jest
dania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej
dbanie o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich
a w szczególności zapewnianie respektowania praw akcjonariuszy
żądanie najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Banku.
mniejszościowych,
– zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość
Główne prawa akcjonariuszy Banku przedstawiają się następująco:
zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
– akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać
Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Banku posiadają
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Wówczas akcjonariusze
rekomendację Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 9 Statutu Banku wszystwyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia,
kie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Banku powinny być
– akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładoweuprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
go mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia Banku. Żądanie umieszczenia
W Walnym Zgromadzeniu Banku powinni uczestniczyć Członkowie
określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadZarządu Banku i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
nie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego
porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku
Zgromadzenia Banku. Na Walnym Zgromadzeniu Banku, którego
nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Banku w szczególZgromadzenia Banku. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie,
ności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku powinien być
jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem
obecny biegły rewident.
Walnego Zgromadzenia Banku, ogłosić zmiany w porządku obrad,
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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,
Zarząd Banku jako organ zapewniający obsługę prawną Walnych
Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się9)zmieniają.
Zgromadzeń Banku dokłada wszelkich starań, aby uchwały były
formułowane w sposób jasny i przejrzysty.

w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis

Nawigacja
działania organów zarządzających, nadzorujących

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważnelub
jak oferowanie
najnowocześniejszych
administrujących
Banku oraz ich komitetów17
Regulaminproduktów
Walnego Zgromadzenia
Banku zawiera złożonych
postanowieniaprojektów. Zapewniamy pełną gamę usług
dla finansowania
(§ 13 ust.dopasowanych
10-17) dotyczące wyboru
Rady
Nadzorczej
głoso- ich
Zarząd
Banku życia i przedsiębiorstw, by
do potrzeb rodzin,wbydrodze
polepszać
standardy
aby2016
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
wania oddzielnymi grupami.
Na dzień 1 stycznia
roku skład
osobowy
Zarządu Banku
przedmogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
stawiał się następująco:
Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku wchodzą
Luigi Lovaglio		
Prezes Zarządu Banku, CEO,
To jest nasze
kompleksowe
podejście 360
stopni, które
Życiową Bankowością.
w życie począwszy
od następnego
Walnego Zgromadzenia
Banku.
Diego nazywamy
Biondo 		
Wiceprezes Zarządu Banku,
Andrzej Kopyrski 		
Wiceprezes Zarządu Banku,
powiększ / pomniejsz
rozmiaru ekranu
Organy Banku
w
toku
wykonywania
powierzonych
im
zadań
dbają
Wiceprezesdopasuj
ZarządudoBanku,
Adam
Niewiński		
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
o to, aby realizacja interesów akcjonariusza większościowego nie proGrzegorz Piwowar		
Wiceprezes Zarządu Banku,
A nas inspiruje pomaganie.
wadziła do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. Zasada
Stefano
Santini		
Wiceprezes
Banku, drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
spację) Zarządu
zaznacz
ta realizowana jest m.in. poprzez odpowiedni skład Rady Nadzorczej,
Marian Ważyński 		
Wiceprezes Zarządu Banku.
w której znajdują się przedstawiciele akcjonariuszy większościowych
wyjść16
z opcji
wyświetlania
na pełnym
użyjCzłonków
klawisza ESCAPE
i mniejszościowych, co prowadzi do uwzględnienia w funkcji nadzoru
Zarządu
Zabydniem
czerwca
2016 roku
wygasłyekranie
mandaty
interesów wszystkich grup akcjonariuszy Banku. Wyrazem zasady
Banku. W związku z tym, Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu
rządów większości jest § 10 ust. 2 Statutu Banku, zgodnie z którym
w dniu 6 czerwca 2016 roku uwzględniając ocenę spełniania wymoWalne Zgromadzenie Banku jest uprawnione do podejmowania
gów odpowiedniości, powołała Członków Zarządu Banku na trzyletnią
uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji
wspólną kadencję rozpoczynającą się dnia 17 czerwca 2016 roku.
plus jedna akcja. Celem tego postanowienia jest zagwarantowanie,
aby Walne Zgromadzenie Banku podejmowało uchwały w najistotniejW skład Zarządu Banku zostały powołane następujące osoby:
szych dla Banku i akcjonariuszy sprawach, przy udziale akcjonariuszy
Luigi Lovaglio 		
na Prezesa Zarządu Banku,
reprezentujących łącznie bezwzględną większość kapitału. Jeżeli
Diego Biondo 		
na Wiceprezesa Zarządu Banku,
uchwała Walnego Zgromadzenia nie zostanie podjęta z powodu braku
			
nadzorującego zarządzanie ryzykiem
kworum, o którym mowa powyżej, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu
			
istotnym w działalności Banku,
Banku o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie
Andrzej Kopyrski 		
na Wiceprezesa Zarządu Banku,
Banku, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum wymagana
Adam Niewiński 		
na Wiceprezesa Zarządu Banku,
jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji.
Grzegorz Piwowar 		
na Wiceprezesa Zarządu Banku,
Stefano Santini 		
na Wiceprezesa Zarządu Banku,
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Banku zapewnia sprawny
Marian Ważyński 		
na Wiceprezesa Zarządu Banku.
przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz przeciwdziała w szczególności nadużywaniu uprawnień
Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład osobowy Zarządu Banku przedprzez uczestników zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw
stawiał się następująco:
akcjonariuszy mniejszościowych.
Luigi Lovaglio		
Prezes Zarządu Banku,
Diego Biondo		
Wiceprezes Zarządu Banku,
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Banku w gra			
nadzorujący zarządzanie ryzykiem
nicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia
			
istotnym w działalności Banku,
spraw omawianych przez zgromadzenie udzielają uczestnikom Walnego
Andrzej Kopyrski		
Wiceprezes Zarządu Banku,
Zgromadzenia Banku wyjaśnień i informacji dotyczących Banku.
Adam Niewiński		
Wiceprezes Zarządu Banku,
Grzegorz Piwowar		
Wiceprezes Zarządu Banku,
Głosowania nad sprawami porządkowymi w trakcie obrad Walnego
Stefano Santini		
Wiceprezes Zarządu Banku,
Zgromadzenia Banku mogą dotyczyć tylko kwestii związanych
Marian Ważyński		
Wiceprezes Zarządu Banku.
z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie
w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez
Zarząd Banku działa na podstawie Statutu Banku oraz uchwalonego
akcjonariuszy ich praw.
przez siebie Regulaminu przyjętego uchwałą nr 480/XII/2014 Zarządu
Banku z dnia 22 grudnia 2014 roku. Obowiązująca poprzednio
Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy
uchwała nr 101/VI/03 Zarządu Banku z dnia 3 czerwca 2003 roku
umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga
straciła moc. Regulamin określa w szczególności sprawy, które
podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku uchwały większością
wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz zasady
trzech czwartych głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez
podejmowania uchwał w trybie pisemnym. Regulamin Zarządu Banku
wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.
jest dostępny na stronach internetowych Banku18. Członkowie Zarządu
17
18

§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera k 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 2016 r.
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,
skład Rady Nadzorczej zostały powołane następujące osoby:
Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem
w którym rosną wymagania, a potrzeby Wstale
się zmieniają.

Dariusz FiIar, Massimiliano Fossati, Katarzyna Majchrzak, Gianni Papa,
Nawigacja
Leszek Pawłowicz,
Laura Stefania Penna, Wioletta Rosołowska, Doris
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne
oferowanie najnowocześniejszych
Tomanek,
Jerzyjak
Woźnicki.
Zgodnie ze Statutem produktów
Banku, Zarząd Banku
prowadzi sprawy Banku
dla finansowania
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Na posiedzeniu
w dniu 22 lipca
roku Rada Nadzorcza
i reprezentuje Bank. Do
zakresu
działania
Zarządu
Bankurodzin,
należą by polepszać
dopasowanych do potrzeb
ich standardy
życia2016
i przedsiębiorstw,
bywybrała:
aby przeszukiwaćRady
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
Jerzego Woźnickiego na Przewodniczącego
Nadzorczej
sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kommogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
na Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej,
petencji innych organów statutowych Banku. W granicach określonych Gianni Papa
Leszka Pawłowicza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Zarząd przekazuje
jest nasze
kompleksowe
podejście
stopni, które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
Fossati
na Sekretarza
Rady Nadzorczej.
UniCredit S.p.A. jako To
podmiotowi
dominującemu,
wszystkie
wyma- 360Massimiliano
gane informacje i dane. Działając poprzez organy statutowe spółek
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Na dzieńludzi
31 grudnia
2016
roku skład osobowy Rady Nadzorczej
zależnych Banku, Zarząd
Banku
koordynuje ilepszej
wpływa na
działania
Chęć
budowania
przyszłości
inspiruje
do działania.
przedstawiał się następująco:
spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności Grupy.
A nas inspiruje pomaganie.
Jerzy Woźnicki 		
Rady Nadzorczej,
drukuj
przesuń (klawisz Przewodniczący
H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Gianni Papa		
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Zarząd Banku opracowuje
Leszek Pawłowicz		
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
strategię rozwoju Banku oraz jest odpowiedzialny za jej wdrożenie
abyFossati		
wyjść z opcji wyświetlania
naRady
pełnym
ekranie użyj klawisza ESCAPE
Massimiliano
Sekretarz
Nadzorczej,
i realizację. Ponadto Zarząd przygotowuje wieloletnie programy rozwoCzłonek Rady Nadzorczej,
Dariusz FiIar		
ju Banku i roczne plany finansowe Banku, które są opiniowane przez
Katarzyna Majchrzak		
Członek Rady Nadzorczej,
Radę Nadzorczą. Zarząd Banku dba o przejrzystość i efektywność
Laura Stefania Penna		
Członek Rady Nadzorczej,
systemu zarządzania oraz prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepiWioletta Rosołowska		
Członek Rady Nadzorczej,
sami prawa i Dobrymi Praktykami. Podstawą zarządzania Bankiem
Doris Tomanek		
Członek Rady Nadzorczej,
jest profesjonalizm, wiarygodność oraz poufność. Stosunki z klientami
cechuje rzetelność i uczciwość oraz postępowanie zgodne z obowiąZ upływem dnia 31 grudnia 2016 roku rezygnację z funkcji Członka
zującym prawem, w tym z przepisami regulującymi przeciwdziałanie
Rady Nadzorczej Banku złożyła Pani Wioletta Rosołowska.
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
kompetencji uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą.

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 2016 roku skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Jerzy Woźnicki		
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Roberto Nicastro		
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.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 16 czerwca 2016
roku, uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości,
powołało Członków Rady Nadzorczej Banku na trzyletnią wspólną
kadencję, rozpoczynającą się w dniu 17 czerwca 2016 roku.
19

http://www.pekao.com.pl/o_banku
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W dniu 13 stycznia 2017 roku w raporcie bieżącym nr 2/2017
Zarząd Banku poinformował, o rezygnacji: Gianni Papa, Massimiliano
Fossati, Laury Stefanii Penna i Doris Tomanek z funkcji członków Rady
Nadzorczej Banku pod warunkiem i ze skutkiem na dzień: (i) pośredniego zbycia przez UniCredit S.p.A. 52 494 007 (pięćdziesięciu dwóch
milionów czterystu dziewięćdziesięciu czterech tysięcy i siedmiu) akcji
Banku na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz (ii)
bezpośredniego zbycia przez UniCredit S.p.A. 26 247 003 (dwudziestu sześciu milionów dwustu czterdziestu siedmiu tysięcy i trzech)
akcji Banku na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej
Banku przyjętego uchwałą nr 10/15 Rady Nadzorczej z dnia 6 lutego
2015 roku, zmienionego uchwałą nr 54/15 Rady Nadzorczej z dnia
18 grudnia 2015 roku Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na
stronach internetowych Banku.19
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
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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,
pomiaru i zarządzania ryzykami, zgodności z przepisami
sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej. Ponadto Członkowie Rady
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale sięidentyfikacji,
zmieniają.

prawa i procedurami regulującymi działalność Banku, prawidłowoNadzorczej Banku nie mogą podejmować takich działań oraz decyzji,
Nawigacja
ści
stosowania zasad rachunkowości do opracowania sprawozdań
które powodowałyby konflikt interesów albo które byłyby sprzeczne
Codzienne
potrzebykonflikcie
klientów
są dla nas
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najnowocześniejszych
finansowych,
niezależności
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z interesami
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interesów
albo tak
możliwości
Departamentu
Audytu
Wewnętrznego.
jego powstania
członek
Rady
Nadzorczej
powinien
poinformować
Radę
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Nadzorcządopasowanych
i powstrzymać się oddo
zabierania
głosu
w dyskusji
oraz od
potrzeb
rodzin,
by polepszać
ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
abyskłada
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
Komitet ds. Audytu
się z pięciu
Członków
wybranych
spośród
głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek lub zikon
menu
Członków Rady Nadzorczej,
których
co najmniej trzech pełni funkcję
niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu
Zgodnie z obowiązującym prawem, Rada Nadzorcza sporządza
ToWalnemu
jest nasze
kompleksowe
podejście
360 stopni, które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
ds. Audytu
jest niezależnym
Członkiem
Rady Nadzorczej.
i przedkłada
Zgromadzeniu
Banku ocenę
sprawozdania
Zarządu z działalności Banku oraz z działalności Grupy Kapitałowej
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Posiedzenia
Komitetu
ds. Audytu odbywają się
w zależności od
Banku za Chęć
ubiegły budowania
rok obrotowy, ocenę
sprawozdania
finansowego
lepszej
przyszłości
inspiruje ludzi
do działania.
potrzeb Komitetu, ale nie rzadziej niż cztery razy do roku, a daty tych
Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
A nas inspiruje pomaganie.
posiedzeń
zbiegają
sięH,wprzytrzymaj
czasie z kluczowymi
w kwartalnym
Kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy, ocenę wniosków
drukuj
przesuń
(klawisz
spację) datami
zaznacz
cyklu sprawozdawczym Banku i analizą rocznego planu audytu przedZarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, jak również
kładanego przez Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku. Oceny te są
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
udostępniane akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem Banku.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
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. Sprawozdania komitetów powołanych
przez Radę Nadzorczą są przechowywane w Centrali Banku. Roczne
raporty komitetów są załączane do sprawozdania Rady Nadzorczej
i publikowane w takim samym trybie jak sprawozdanie.

Komitet ds. Audytu
Na dzień 1 stycznia 2016 roku skład osobowy Komitetu ds. Audytu
przedstawiał się następująco:
Dariusz Filar		
Przewodniczący Komitetu,
Alessandro Decio		
Członek Komitetu,
Leszek Pawłowicz		
Członek Komitetu,
Laura Stefania Penna		
Członek Komitetu,
Jerzy Woźnicki		
Członek Komitetu.
W związku z wyborem nowego składu Rady Nadzorczej Banku zmianie
uległ skład osobowy Komitetu ds. Audytu.
Od dnia 22 lipca 2016 roku skład osobowy Komitetu ds. Audytu
przedstawiał się następująco:
Dariusz Filar		
Przewodniczący Komitetu,
Massimiliano Fossati
Członek Komitetu,
Leszek Pawłowicz		
Członek Komitetu,
Laura Stefania Penna		
Członek Komitetu,
Jerzy Woźnicki		
Członek Komitetu
i do dnia 31 grudnia 2016 roku nie uległ zmianie.
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

Na dzień 1 stycznia 2016 roku w Banku funkcjonował Komitet ds.
Wynagrodzeń, którego skład osobowy przedstawiał się następująco:
Roberto Nicastro,
Wioletta Rosołowska,
Doris Tomanek,
Jerzy Woźnicki.
W związku z wyborem nowego składu Rady Nadzorczej Banku zmianie
uległ skład osobowy Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
Od dnia 22 lipca 2016 roku skład osobowy Komitetu ds. Nominacji
i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:
Dariusz Filar,
Gianni Papa,
Wioletta Rosołowska – do dnia 31 grudnia 2016 roku
Doris Tomanek,
Jerzy Woźnicki
i do dnia 31 grudnia 2016 roku nie uległ zmianie.
Komitet działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz
Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, który został
uchwalony w dniu 27 kwietnia 2015 roku a następnie zmieniony
uchwałą nr 75/16 z dnia 11 października 2016 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,
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o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.
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,
określa strategię Banku w zakresie zarządzania różnorodnoc) przygotowywanie raportu dla Walnego Zgromadzenia z oceny
w którym rosną wymagania, a potrzeby Polityka
stale się
zmieniają.

ścią, w tym zróżnicowania w odniesieniu do wyboru, członków Rady
Nadzorczej,Nawigacja
członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
w Banku.
Komitet ds. Finansów
Na dzień 1 stycznia 2016
roku składdla
osobowy
Komitetu ds. Finansów
produktów
finansowania
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Celem strategii
różnorodności
Banku
jest zapewnienie wysokiej
przedstawiał się następująco:
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać
ich standardy
życia
i przedsiębiorstw,
by
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
jakości realizacji zadań przezaby
organy
Banku, poprzez
wybór
kompe-użyj klawiszy
Alessandro Decio,
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałekwlubRadzie
ikon wNadzorczej,
menu
tentnych osób do pełnienia funkcji
Zarządzie
Roberto Nicastro,
oraz Kluczowych Funkcji w Banku, stosując w pierwszej kolejności
Laura Stefania Penna.
To jest nasze kompleksowe podejście 360obiektywne
stopni, które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
kryteria
merytoryczne
i uwzględniając
korzyści wynikające
W związku z wyborem nowego składu Rady Nadzorczej Banku zmianie z różnorodności.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
uległ skład osobowy Chęć
Komitetu
ds. Finansów.lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
budowania
Strategia różnorodności Banku obejmuje i wykorzystuje do osiągnięcia
A nas inspiruje pomaganie.
najlepszych rezultatów
oprócz wiedzy,
Od dnia 22 lipca 2016 roku skład osobowy Komitetu ds. Finansów
drukuj
przesuńróżnice,
(klawiszktóre
H, przytrzymaj
spację)umiejętności
zaznacz
i doświadczenia zawodowego, wynikają z kierunku wykształcenia,
przedstawiał się następująco:
pochodzenia geograficznego i narodowości, płci i wieku. Strategia
Massimiliano Fossati,
aby jest
wyjść
z opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
klawisza ESCAPE
różnorodności
realizowana
w procesach
doboru,
ocenyużyj
odpowiedGianni Papa,
niości oraz sukcesji.
Laura Stefania Penna
i do dnia 31 grudnia 2016 roku nie uległ zmianie.
Stosowanie strategii Różnorodności odbywa się także za pomocą
obowiązującej w Banku Polityki Równości Płci, która zakłada dążenie
Komitet ds. Finansów działa na podstawie uchwały Rady Nadzorczej,
do zapewnienia reprezentantów obu płci, w następujących procesach
jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań
dotyczących członków Zarządu oraz Kluczowych Funkcji w Banku:
finansowych Banku. Członkowie Komitetu mają prawo do korzystania
doboru zewnętrznego, nominacji wewnętrznych, planowania sukcesji,
z usług doradców.
z uwzględnieniem przepisów o równym traktowaniu w zakresie nawiązywania stosunku pracy.
Komitet ds. Ryzyka
Od dnia 22 lipca 2016 roku skład osobowy Komitetu ds. Ryzyka
W latach 2014-2016 udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Banku
przedstawiał się następująco:
przedstawia się następująco.
Massimiliano Fossati,
Katarzyna Majchrzak,
Leszek Pawłowicz,
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
i do dnia 31 grudnia 2016 roku nie uległ zmianie.
funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.

Komitet ds. Ryzyka działa na podstawie uchwalonego przez Radę
Nadzorczą „Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka”. Misją Komitetu jest
wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu jej obowiązków dotyczących: sprawowania nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem oraz
oceny adekwatności i skuteczności tego systemu.

10) Opis polityki różnorodności stosowanej do
organów administrujących, zarządzających
i nadzorujących Bank w odniesieniu do aspektów
takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie
i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki
różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków
w danym okresie sprawozdawczym20
Zarząd Banku w dniu 22 grudnia 2015 roku przyjął w drodze uchwały
oraz Rada Nadzorcza Banku w dniu 4 lutego 2016 roku zatwierdziła
w drodze uchwały „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków
Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących Kluczowe
Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” (dalej „Polityka”).
20

§ 91, ustęp 5, punkt 4, litera l rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
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W latach 2014-2016 udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej
Banku przedstawia się następująco.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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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ZAMKNIJ

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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Opinia niezależnego biegłego rewidenta
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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Opinia niezależnego biegłego rewidenta
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
klientów
są dla
Dla Akcjonariuszy i Rady
Nadzorczej potrzeby
Banku Polska
Kasa Opieki
S.A. nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Sprawozdanie z badania
skonsolidowanego
od ocenyich
ryzyka
istotnego zniekształcenia
skonsolidowanegoby
sprawozdopasowanych
dosprawozdania
potrzeb rodzin, by polepszać
standardy
życia i przedsiębiorstw,
aby przeszukiwać
dokumentu
użyj klawiszy
finansowego
dania finansowego spowodowanego
oszustwemzawartość
lub błędem.
Dokonując
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub pod
ikonuwagę
menudziałanie kontroli
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozoceny tego ryzyka biegły rewident
bierze
dania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.
wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji
jestjednostką
nasze kompleksowe
podejście
stopni,
nazywamy
Życiową finansowego
Bankowością.
(„Grupa Kapitałowa”), To
w której
dominującą jest Bank
Polska 360przez
Bankktóre
skonsolidowanego
sprawozdania
w celu zaproKasa Opieki S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej
jektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
53/57. Na sprawozdanie
to składają
się skonsolidowany
zyskówinspiruje
nie zaś wyrażenia
o skuteczności kontroli wewnętrznej Banku.
Chęć
budowania
lepszej rachunek
przyszłości
ludzi doopinii
działania.
i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok
Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki)
A nas inspiruje pomaganie.
obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
rachunkowości, racjonalności
ustalonych
przez Zarząd
Banku wartości
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego
31 grudnia 2016 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
sprawozdania finansowego.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią
2016 roku oraz noty objaśniające obejmujące informacje o przyjętej
wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii z badania.
polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Odpowiedzialność Zarządu i osób sprawujących nadzór za skonsolidoNaszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
wane sprawozdanie finansowe
– przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowaneKapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jej wynik finansowy
go sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie
i przepływy pieniężne za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Banku jest również
rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisaodpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla
mi prawa i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości Banku,
sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zawiera– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową
jącego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Banku.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej
„Ustawą o rachunkowości”, Zarząd Banku oraz członkowie jej Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas
badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału
7 Ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji
Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
10 lutego 2015 roku z późniejszymi zmianami. Standardy te wymagają
przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu
dowodów badania kwot i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z działalności
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie
obejmuje sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.
Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zgodnie
z Ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa
jest odpowiedzialny Zarząd Banku. Ponadto Zarząd Banku oraz członkowie
jego Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i wskazanie czy informacje
w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49 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 z późniejszymi zmianami)

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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
i są zgodnedopasowanych
z informacjami zawartymi
w załączonym
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym. Ponadto,
do potrzeb
rodzin,
by polepszać ichskonsolidowanym
standardy życia
i przedsiębiorstw,
by w świetle wiedzy
aby iprzeszukiwać
zawartość podczas
dokumentu
użyj klawiszy
sprawozdaniu finansowym. Ponadto zgodnie z wymogami art. 111a
o Grupie Kapitałowej
jej otoczeniu uzyskanej
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla
wszystkich. badania, nie
strzałek lub ikon
w menu Grupy Kapitałowej istotnych
ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz U. z 2015
stwierdziliśmy w sprawozdaniu
z działalności
r., poz. 128, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Prawem banzniekształceń. Ponadto informacje finansowe zawarte w rozdziale 8 spraTo jestobowiązkiem
nasze kompleksowe
podejście
360 stopni, które
nazywamy
Bankowością.
kowym”, naszym
było zbadanie informacji
finansowych
wozdania
z działalnościŻyciową
Banku zostały
sporządzone zgodnie z wymogami
zawartych w rozdziale 8 sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.
art. 111a ust.1 i 2 Prawa bankowego.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Badanie toChęć
przeprowadziliśmy
zgodnie
z zakresem
opisanym winspiruje
paragrafie ludzi do działania.
budowania
lepszej
przyszłości
„Odpowiedzialność biegłego rewidenta” powyżej. Naszym obowiązkiem
Oświadczenie jednostki dominującej o stosowaniu ładu korporacyjnego
A nas inspiruje pomaganie.
było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Grupie
W związku
z przeprowadzonym
badaniem
skonsolidowanego
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz sprawozKapitałowej i jej otoczeniu, uzyskanej podczas badania skonsolidowanego
dania finansowego, naszym obowiązkiem było również zapoznanie się
sprawozdania finansowego, stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności
z oświadczeniem Banku o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranieGrupy
użyj klawisza
ESCAPE
Grupy Kapitałowej istotne zniekształcenia.
wyodrębnioną
część
sprawozdania
z działalności
Kapitałowej.
Naszym zdaniem w oświadczeniu tym Bank zawarł informacje wymagane
Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy
zgodnie z zakresem określonym w przepisach wykonawczych wydanych
Kapitałowej uwzględniają postanowienia art. 49 Ustawy o rachunkona podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
wości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorroku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
ganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
poz. 1639 z późniejszymi zmianami) lub regulaminach wydanych na
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
podstawie art. 61 tej ustawy. Informacje te są zgodne z mającymi zastoniebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późsowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi w skonsolidowanym
niejszymi zmianami) i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym
sprawozdaniu 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, 9 lutego 2017 roku
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

Zaangażowanie Pracowników
Każdy z nas jest zmotywowany i zaangażowany
w działania wpływające na sukces Banku.

„Łatwiej nam wygrywać,
grając zespołowo.”

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
Żeby zrozumieć
ludzi,
trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
za rok zakończony
dniapotrzeby
31 grudnia
2016
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
rachunek zysków i strat
w którym rosną wymagania, a potrzeby staleSkonsolidowany
się zmieniają.

Nawigacja

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

144
145

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy
pełną
gamę
usług
Skonsolidowane
sprawozdanie
z sytuacji
finansowej
146
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.
Skonsolidowane sprawozdanie
zmian
w kapitale własnym
147
strzałek lub ze
ikon
w menu
Skonsolidowany
rachunek
przepływów
pieniężnych
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.
Noty objaśniające

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

1. Informacje ogólne	
2. Skład Grupy	
3. Połączenia jednostek gospodarczych 	
4. Oświadczenie o zgodności	
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	

150
151
152
152
152
176
210
210
212
215
216
216
216
217
217
218
218
219
221
221
221
225
226
226
227
228

149

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

150
drukuj

27. Aktywa oraz zobowiązania z tytułu pochodnych

aby wyjść
z opcji wyświetlania
na (przeznaczone
pełnym ekraniedo
użyj
klawisza ESCAPE229
instrumentów
finansowych
obrotu)
28. Kredyty i pożyczki udzielone klientom	
233
29. Należności z tytułu leasingu finansowego	
235
236
30. Rachunkowość zabezpieczeń 	
31. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe	
241
243
32. Reklasyfikacja papierów wartościowych	
33. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	
244
245
34. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	
35. Wartości niematerialne	
246
249
36. Rzeczowe aktywa trwałe	
37. Nieruchomości inwestycyjne	
251
252
38. Inne aktywa	
39. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań	
253
40. Zobowiązania wobec innych banków	
254
41. Zobowiązania wobec klientów	
254
42. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych	
255
255
43. Rezerwy	
44. Pozostałe zobowiązania	
256
256
45. Programy określonych świadczeń	
46. Płatności na bazie akcji	
258
261
47. Leasing operacyjny	
48. Zobowiązania warunkowe	
262
49. Kapitał zakładowy	
266
50. Pozostałe kapitały, zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego	
267
51. Udziały niedające kontroli	
268
52. Informacje dodatkowe do skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych	
269
53. Transakcje z jednostkami powiązanymi	
269
54. Transakcje repo oraz reverse repo	
277
55. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”)	
278
56. Zdarzenia po dacie bilansu	
278
Słowniczek280
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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 2016

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
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.
NOTA
2016
2015

Nawigacja

Przychody z tytułu odsetek
10
5 448 490
5 456 369
Koszty z tytułu odsetekCodzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak
10oferowanie najnowocześniejszych
-1 066 485
-1 289 799
Wynik z tytułu odsetek
4 382 gamę
005
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
usług4 166 570
Przychody z tytułu prowizji i opłat
11
2 252 085
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by2 388 523
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
Koszty z tytułu prowizji i opłat
11
-293 121
-382 997
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub 1ikon
menu
Wynik z tytułu prowizji i opłat
958w964
2 005 526
Przychody z tytułu dywidend
12
16 798
13 635
To finansowych
jest naszeprzeznaczonych
kompleksowe
podejście 360 stopni, które 13
nazywamy Życiową
Wynik na instrumentach
do obrotu
485Bankowością.
409
428 048
Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
30
1 313
5 547
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Zyski (straty) na sprzedaży:
14
435
903
229
601
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
kredytów i innych należności finansowych
159 493
534
A nas inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
zaznacz
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności
276 493spację)
229 551
zobowiązań finansowych
-83
-484
Dochody z działalności operacyjnej
7 280 392
6 848 927
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na
18
-500 629
-517 558
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

-401 409
-99 220
6 779 763
-3 602 324
-1 896 836
-1 705 488

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

-340 866

-331 465

51

-14 475
30 528
-3 927 137
38 561
5 359
2 896 546
-616 782
2 279 764
2 279 275
489

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

22
22

8,68
8,68

8,73
8,73

15

16
17
19
20
21

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 150 do 278 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
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.
Nota
2016

Nawigacja

Zysk netto
2 279 764
1. Przypadający
na akcjonariuszy
Banku
2 279 275
Codzienne
potrzeby
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
2. Przypadający
na
udziały
niedające
kontroli
51
489
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

(w tys. zł)

2015

2 293 478
2 292 459
1 019

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

Inne składniki całkowitych dochodów

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Pozycje, które są lub mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat:
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
–
-1 169
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
-608 819
-237 124
To jest
naszepochodnych
kompleksowe
podejście
360pieniężne
stopni, które nazywamy Życiową
Bankowością.
Skutki wyceny
instrumentów
zabezpieczających
przepływy
30
-5 557
-93 341
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które są lub mogą zostać przeniesione
116dopasuj
731
789
powiększ /21
pomniejsz
do rozmiaru62ekranu
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

Pozycje, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
A nas inspiruje pomaganie.
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych
-11 560 zaznacz
przesuń (klawisz H,45
przytrzymaj spację)
Udział w skutkach przeszacowania zobowiązań z tytułu określonych świadczeń
18
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
1. Przypadające na akcjonariuszy Banku
2. Przypadające na udziały niedające kontroli

12drukuj
900
18

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
21

2 196

-2 451

51

-506 991
1 772 773
1 772 284
489

-258 378
2 035 100
2 034 081
1 019

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 150 do 278 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 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
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. NOTA
31.12.2016
31.12.2015
AKTYWA

Nawigacja

Kasa, należności od Banku
Centralnegopotrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie
24 najnowocześniejszych
5 872 911
7 881 607
Codzienne
Weksle uprawnione doproduktów
redyskontowania wdla
Banku
Centralnym
–
70
finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Należności od banków
25
3 257 829
7 314 724
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby26przeszukiwać732
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
469
1 126 792
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich.
strzałek
w menu
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)
27 lub ikon
1 913
429
3 206 447
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
28
118 689 267
118 555 199
To jest
nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy29Życiową3Bankowością.
Należności z tytułu leasingu
finansowego
974 643
3 503 979
Instrumenty zabezpieczające
30
289 752
421 640
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Inwestycyjne (lokacyjne)Chęć
papierybudowania
wartościowe
31
35
120
619
21
181
723
lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
1. Dostępne do sprzedaży
32 101 634
17 813 299
A nas inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
2. Utrzymywane do terminu wymagalności
3 018spację)
985
3zaznacz
368 424
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
33
48 277
45 302
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
34
136 221
148 965
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Wartości niematerialne
35
596 181
636 717
Rzeczowe aktywa trwałe
36
1 422 930
1 460 652
Nieruchomości inwestycyjne
37
24 874
30 221
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
1 104 343
991 804
1. Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego
100 992
76 600
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
21
1 003 351
915 204
Inne aktywa
38
1 031 198
2 279 725
AKTYWA RAZEM
174 214 943
168 785 567
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
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

6 091
4 823 440
673 165
1 952 674
137 815 926
1 638 718
1 522 963
11 579
6 694
4 885
560 392
2 298 052
151 303 000

914
5 958 449
611 442
3 204 328
128 867 691
1 702 759
2 903 233
6 649
1 713
4 936
425 374
1 680 535
145 361 374

262 470
20 375 527
2 259 022
22 897 019
14 924
22 911 943
174 214 943

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

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 150 do 278 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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–

Podział zysku z przeznaczeniem
na pozostałe kapitały,
z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych
–
–
9 137 221

–

–
–
–

–
–
1 982 324

6 909

–
6 909
–

–

-5
-5
9 092 735

–

–
–
–

–

–

–

–

9 092 740
–
–
–
–

–
–
-223 394

–

–
–
–

–

-4 501

-493 144

-9 346

283 597
–
–
–
-506 991

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
–
–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
386 641

5 638

–
5 638
–

–

–

–

–

381 003
–
–
–
–

powiększ / pomniejsz

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 150 do 278 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

-5
-5
20 375 527

12 547

–
12 547
–

–

–

–

–

1 975 415
–
–
–
–

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
POZOSTAŁE

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

–
–
262 470

–
–
–

Zysk netto za okres
Podział wyniku za rok ubiegły
Wypłata dywidendy

–

–

–

–

9 137 221
–
–
–
–

PREMIA
EMISYJNA

FUNDUSZ
OGÓLNEGO
RYZYKA
BANKOWEGO

–
–

-493 144

-4 501

–
–
2 259 022

-12 547

2 279 275
-2 296 036
-2 283 489

–

–

–

-5
-5
22 897 019

–

2 279 275
-2 283 489
-2 283 489

–

–
–
14 924

–

489
-1 529
-1 529

–

–

-9 346

–

-5
-5
22 911 943

–

2 279 764
-2 285 018
-2 285 018

–

(4 501)

(493 144)

(9 346)

23 424 193
–
–
–
1 772 773

51
15 964
–
–
–
489
23 408 229
–
–
–
1 772 284

50
2 275 783
–
–
–
2 279 275

KAPITAŁ
WŁASNY
RAZEM

(w tys. zł)

UDZIAŁY
NIEDAJĄCE
KONTROLI

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
WYNIK z LAT KAPITAŁ WŁASNY
PRZYPISANY
UBIEGŁYCH
i ROKU AKCJONARIUSZOM
BANKU RAZEM
BIEŻĄCEGO

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

Pozostałe
Pozostałe
Kapitał na 31.12.2016

–

Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek działających za granicą

-493 144

–

-4 501

-9 346

–

–

50
20 869 976
–
–
–
-506 991

49
262 470
–
–
–
–

Wycena instrumentów finansowych
zabezpieczających (netto)

Nota
Kapitał na 1.01.2016
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

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
–
–
9 137 221

–

–
–
–

–
–
1 975 415

37 565

–
37 565
–

–

-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

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 150 do 278 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

-23 850
-23 850
20 869 976

161 860

–
161 860
–

–

–

–

–

1 937 850
–
–
–
–

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
–
–
–

–

–
–
–

-1 169

–

–

–

1 169
–
–
–
-1 169

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
powiększ / pomniejsz

–
–
381 003

10 334

–
10 334
–

–

–

–

–

370 669
–
–
–
–

POZOSTAŁE

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

–
–
262 470

–
–
–

Zysk netto za okres
Podział wyniku za rok ubiegły
Wypłata dywidendy

-1 169

–

–

–

9 137 221
–
–
–
–

PREMIA
EMISYJNA

FUNDUSZ
OGÓLNEGO
RYZYKA
BANKOWEGO

–
–
–

-192 070

-75 606

-1 169

–
–
2 275 783

-156 850

2 292 459
-2 781 551
-2 624 701

–

–

–

-23 850
-23 850
23 408 229

5 010

2 292 459
-2 619 691
-2 624 701

–
–
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

(w tys. zł)

UDZIAŁY
NIEDAJĄCE
KONTROLI

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
WYNIK z LAT KAPITAŁ WŁASNY
PRZYPISANY
UBIEGŁYCH
i ROKU AKCJONARIUSZOM
BANKU RAZEM
BIEŻĄCEGO

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

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

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
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.
NOTA
2016

Nawigacja

(w tys. zł)

2015

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia

Zysk netto
2 279 275
2 292 459
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Korekty razem:
9
051
905
-3
592 611
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Amortyzacja
16
340 866
331 465
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj klawiszy
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
-38 561
-52 146
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu -280 761
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
-241 559
Wynik z tytułu odsetek
10
-4 382 005
-4 166 570
To jest
nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Wynik z tytułu
dywidend
12
-16 798
-13 635
Odsetki otrzymane
5 347 032
5 228 593
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Odsetki zapłacone
-1 104 545
-1 266 247
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Podatek dochodowy
800 763
550 623
A nas inspiruje pomaganie.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację) -613 243
zaznacz -607drukuj
Podatek dochodowy zapłacony
365
Zmiana stanu należności od banków
214 246
174 433
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
393 623
-677 498
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
1 293 018
1 241 528
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta w Banku Centralnym
-42 858
-6 507 423
Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego
-470 664
-391 931
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych
-928 421
-830 115
Zmiana stanu pozostałych aktywów
1 228 207
819 733
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków
-1 128 745
615 159
Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu
61 723
20 131
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
-1 251 654
-1 213 378
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
8 969 426
3 229 320
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
11 832
91 981
Zmiana stanu rezerw
135 018
-17 082
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
514 406
89 372
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
11 331 180
-1 300 152
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej
83 089 908
269 003 982
Zbycie jednostki stowarzyszonej
–
75 000
Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych
82 248 380
268 281 039
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
14 190
17 120
Dywidendy otrzymane
12
16 798
13 635
Inne wpływy inwestycyjne
810 540
617 188
Wydatki z działalności inwestycyjnej
-96 608 585
-265 080 477
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych, pomniejszone o przejęte środki pieniężne
–
-274 329
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych
-96 335 321
-264 510 542
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
35, 36
-273 264
-295 606
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-13 518 677
3 923 505
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

1 129 733
1 129 733
-4 789 541
-2 506 052
-2 283 489
-3 659 808
-5 847 305
96 157
-5 847 305
14 513 395
8 666 090

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

Noty objaśniające przedstawione na stronach od 150 do 278 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 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Niniejsze noty objaśniające stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
1. Informacje
ogólne
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
potrzeb
rodzin,
polepszać
standardy
życia
i przedsiębiorstw,
by
Jednostką dominującądopasowanych
w Grupie Kapitałowejdo
Pekao
S.A. („Grupa”)
jestby
Bank
Pekao S.A. ich
(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
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
1929 roku na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie i funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

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

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

Bankowi nadano numer
REGONpomaganie.
000010205.
A statystyczny
nas inspiruje

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.

Zmiany w akcjonariacie Banku
W raporcie bieżącym nr 17/2016 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że w dniu 18 lipca 2016 r. otrzymał od UniCredit S.p.A. zawiadomienie
informujące, iż w wyniku realizacji zawartych w dniu 13 lipca 2016 r. transakcji pakietowych w trybie procesu przyspieszonego budowania księgi popytu,
UniCredit S.p.A. zbył 26 247 003 akcji Banku. Transakcje zostały rozliczone w dniu 15 lipca 2016 r.
W raporcie bieżącym nr 30/2016 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku UniCredit S.p.A. ogłosił, że zawarł umowy
o zbyciu 32,8% udziałów w Banku Pekao S.A. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.(„PZU”) i Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”).
Transakcja podlega uzyskaniu zgód organów regulacyjnych i antymonopolowych i ma się zakończyć w połowie 2017 roku.
Ponadto w raporcie bieżącym nr 31/2016 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że w dniu 8 grudnia 2016 r. otrzymał od UniCredit S.p.A. zawiadomienie, iż pozostałe 7,3% akcji zostanie zbyte przez UniCredit poprzez zaplanowaną transakcję rynkową. W wyniku realizacji powyższej transakcji
UniCredit S.p.A. ogłosiło emisję 1 916 zabezpieczonych certyfikatów equity-linked, opiewających na łączną kwotę około 500 milionów Euro, obowiązkowo rozliczonych w akcjach zwykłych Banku w dniu, bądź przed dniem 15 grudnia 2019 r. Certyfikaty służą do zbycia należących do UniCredit S.p.A.
pozostałych (po realizacji umowy sprzedaży, o której mowa powyżej) 7,3% akcji Banku.
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Skład
Grupy
w którym
rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

W skład Grupy wchodzi Bank Pekao S.A. jako jednostka dominująca oraz następujące spółki zależne

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
w KAPITALE/W GŁOSACH
dopasowanych do potrzeb rodzin,SIEDZIBA
by polepszać ich
standardy życia i przedsiębiorstw,31.12.2016
by
NAZWA JEDNOSTKI
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj 31.12.2015
klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposóbWarszawa
budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Bankowa
100,00
100,00
strzałek lub ikon w menu
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Warszawa
Maklerska
100,00
100,00
To jest
kompleksowe podejście
360 stopni, które
nazywamy Życiową Bankowością.
Pekao Leasing
Sp. znasze
o.o.
Warszawa
Usługi leasingowe
100,00
36,49
Pekao Investment Banking S.A.
Warszawa
Maklerska
100,00
100,00
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Pekao Leasing
Holding
S.A. /w likwidacji/,
w tym: przyszłości
Warszawa
Spółkado
wykreślona
z rejestru spółek
–
100,00
Chęć
budowania
lepszej
inspiruje ludzi
działania.
Pekao Leasing Sp. z o.o.
Warszawa
Usługi leasingowe
–
63,51
A nas inspiruje pomaganie.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Lublin
Usługi faktoringowe
100,00
100,00
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Warszawa
Zarządzanie funduszami emerytalnymi
65,00
65,00
Centrum Kart S.A.
Warszawa
Finansowa pomocnicza
100,00
100,00
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Warszawa
Agent transferowy
100,00
100,00
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
Kraków
Usługi call- center
100,00
100,00
Pekao Property S.A., w tym:
Warszawa
Działalność deweloperska
100,00
100,00
FPB – Media Sp. z o.o.
Warszawa
Działalność deweloperska
100,00
100,00
Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (w likwidacji)
Warszawa
Doradztwo gospodarcze
100,00
100,00

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wszystkie spółki zależne zostały objęte konsolidacją.

Jednostki stowarzyszone
Grupa Banku Pekao S.A. posiada udziały w następujących jednostkach stowarzyszonych
PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY
w KAPITALE/W GŁOSACH
NAZWA JEDNOSTKI

SIEDZIBA

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

31.12.2016

31.12.2015

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (*)
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Pioneer Pekao TFI S.A.

Warszawa
Warszawa
Warszawa

Pośrednictwo finansowe
Zarządzanie aktywami
Zarządzanie aktywami

50,00
49,00
49,00

50,00
49,00
49,00

CPF Management

Tortola,
British Virgin Islands

Doradcza i biznesowa – spółka nie prowadzi
działalności

40,00

40,00

Polish Banking System S.A. /w likwidacji/
PPU Budpress Sp. z o.o. /w likwidacji/

Warszawa
Żyrardów

Spółka wykreślona z rejestru spółek
Spółka wykreślona z rejestru spółek

–
–

48,90
36,20

(*) Grupa nie sprawuje kontroli ani współkontroli nad tą spółką ze względu na zapisy zawarte w umowie spółki.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa nie posiada udziałów w jednostkach współkontrolowanych.

Zmiany w strukturze Grupy

Wykreślenie z rejestru spółek Polish Banking System S.A. (w likwidacji) oraz PPU Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji)
Z dniem 1 stycznia 2016 roku z rejestru spółek wykreślone zostały Polish Banking System S.A. (w likwidacji) oraz PPU Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji).

Wykreślenie z rejestru spółki Pekao Leasing Holding S.A. (w likwidacji)
Z dniem 20 września 2016 roku z rejestru spółek wykreślona została spółka Pekao Leasing Holding S.A. (w likwidacji). W trakcie procesu likwidacji
Spółki, dokonano przeniesienia własności 69 746 udziałów w spółce Pekao Leasing Sp. z o.o. na rzecz Banku Pekao S.A., który obecnie posiada 100%
udziałów w kapitale zakładowym Pekao Leasing Sp. z o.o. i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.
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Noty objaśniające
3.

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

Nawigacja

W roku 2016 nie wystąpiły połączenia jednostek gospodarczych. W 2015 roku Bank nabył 100% kapitału akcyjnego UniCredit CAIB Poland S.A. (obecnie
Codzienne
potrzeby
klientów
są dla
nas tak samosprawozdaniu
ważne jak finansowym
oferowanie
najnowocześniejszych
Pekao Investment Banking
S.A.). Transakcja
ta została
opisana
w skonsolidowanym
Grupy
Kapitałowej Banku Pekao S.A. za
rok zakończony dnia 31
grudnia
2015.
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

4.

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły sięorozwijać.
W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Oświadczenie
zgodności

Tosprawozdanie
jest naszefinansowe
kompleksowe
podejście
360Grupy
stopni,
które nazywamy
Życiową
Bankowością.
Roczne skonsolidowane
(„sprawozdanie
finansowe”)
Kapitałowej
Banku Pekao S.A.
zostało sporządzone
zgodnie
z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieregulopowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
wanym powyższymi standardami
zgodnie z wymogami
z dnia 29 września
1994ludzi
roku odo
rachunkowości
Chęć budowania
lepszejustawy
przyszłości
inspiruje
działania.(Dz. U. z 2016 r, poz. 1047 z późniejszymi
zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych
A nas inspiruje pomaganie.
dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych
giełdowych.
drukuj
przesuń notowań
(klawisz H,
przytrzymaj spację)
zaznacz
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Banku w dniu 9 lutego 2017 roku.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

5. Istotne zasady rachunkowości
5.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Informacje ogólne
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
obejmuje dane finansowe Banku, dane finansowe jednostek zależnych stanowiących „Grupę” oraz dane jednostek stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności.
Sprawozdanie zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł).
Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o założenie kontynuowania przez Grupę działalności gospodarczej w nie zmniejszonym istotnie zakresie,
w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.
Przedstawione poniżej zasady rachunkowości zostały zastosowane do wszystkich zaprezentowanych okresów sprawozdawczych. Zasady te zostały
zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy.
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 2016 roku nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy (Nota 5.10).
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 5.11 oraz Nota 5.12).
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
W ocenie Grupy zmiany standardów i interpretacji nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, za wyjątkiem standardu MSSF 9
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
„Instrumenty finansowe”.

Nawigacja

potrzeby
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
MSSF 9 Codzienne
„Instrumenty
finansowe”

W listopadzie
2016 roku Komisja
Europejska zatwierdziła
Międzynarodowy
Standard Zapewniamy
Sprawozdawczości Finansowej
nr 9 „Instrumenty
produktów
dla finansowania
złożonych
projektów.
pełną gamę
usług Finansowe”, który
zastąpi istniejący
standard
MSR
39
„Instrumenty
finansowe:
ujmowanie
i
wycena”.
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.
MSSF 9 będzie obowiązywał dla rocznych okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku. strzałek lub ikon w menu

To jest
naszezmieniony
kompleksowe
podejście
360aktywów
stopni,
które nazywamy
Bankowością.
Nowy standard
wprowadzi
model klasyfikacji
i wyceny
finansowych,
model utratyŻyciową
wartości instrumentów
finansowych oparty na
koncepcji „straty oczekiwanej” oraz nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
Klasyfikacja aktywów finansowych, według wymogów MSSF 9, odbywa się w momencie jego początkowego ujęcia w bilansie i zależy od:
Klasyfikacja i wycena

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
• modelu biznesowego w zakresie zarządzania aktywami finansowymi, oraz
• charakterystyki umownych przepływów pieniężnych, tj. od tego, czy umowne przepływy pieniężne stanowią wyłącznie spłatę kwoty głównej i odsetek
wyjść„SPPI”).
z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
od kwoty głównej pozostałej do spłaty (ang. solely payments of principal andaby
interest,
W zależności od modelu biznesowego jednostki aktywa finansowe mogą zostać zaklasyfikowane jako:
• utrzymywane w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych (wyceniane według zamortyzowanego kosztu pod warunkiem spełnienia kryterium SPPI i podlegające odpisom z tytułu utraty wartości zgodnie z modelem oczekiwanej straty),
• utrzymywane w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży (wyceniane w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji
wyceny pod warunkiem spełnienia kryterium SPPI i podlegające odpisom z tytułu utraty wartości zgodnie z modelem oczekiwanej straty),
• przeznaczone do sprzedaży oraz inne (wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat).
Aktywa finansowe podlegają przeklasyfikowaniu wtedy i tylko wtedy, gdy Bank zmienia model biznesowy w zakresie zarządzania aktywami finansowymi.
W takim przypadku przeklasyfikowaniu podlegają te aktywa, na które zmiana modelu biznesowego miała wpływ.
MSSF 9 pozwala na dokonanie nieodwołalnego wyboru dotyczącego ujęcia w innych całkowitych dochodach późniejszych zmian wartości godziwej
inwestycji w instrument kapitałowy, który nie jest przeznaczony do obrotu. Dywidendy wynikające z takiej inwestycji ujmuje się w wyniku finansowym.
Bank przeprowadził analizę stosowanych modeli zarządzania poszczególnymi kategoriami aktywów finansowych oraz charakterystyki przepływów
pieniężnych i ocenia, że:
• należności od banków, kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz dłużne papiery wartościowe, które zgodnie z MSR 39 są zaklasyfikowane do kategorii pożyczki i należności i są utrzymywane w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych, będą w większości wycenione według zamortyzowanego kosztu zgodnie z MSSF 9,
• dłużne papiery wartościowe, które zgodnie z MSR 39 są zaklasyfikowane do kategorii utrzymywanych do terminu zapadalności, są utrzymywane
w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych i będą wycenione według zamortyzowanego kosztu zgodnie z MSSF 9,
• większość dłużnych papierów wartościowych, które zgodnie z MSR 39 są zaklasyfikowane do kategorii dostępnych do sprzedaży, są utrzymywane
w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych lub w celu sprzedaży i będą wyceniane w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji wyceny zgodnie z MSSF 9,
• aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym aktywa i zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych będą w dalszym ciągu wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
• inwestycje w instrumenty kapitałowe, które zgodnie z MSR 39 są zaklasyfikowane do kategorii dostępnych do sprzedaży, będą zgodnie z MSSF 9
wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Bank nie podjął jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących możliwości dokonania
nieodwołalnego wyboru dotyczącego ujmowania zmian wartości godziwej instrumentów kapitałowych w innych całkowitych dochodach.
Bank ocenia, iż zastosowanie nowego standardu nie będzie miało wpływu na zasady rachunkowości dotyczące zobowiązań finansowych, gdyż MSSF 9
w znacznym stopniu zachowuje dotychczasowe wymogi MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych.

Utrata wartości
MSSF 9 zastępuje obowiązujący zgodnie z postanowieniami MSR 39 model utraty wartości funkcjonujący w oparciu o pojęcie „straty poniesionej”,
nowym modelem opartym o pojęcie „oczekiwanych strat kredytowych” (ang. expected credit loss, dalej: ECL). Bezpośrednią konsekwencją tej zmiany,
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
będzie konieczność liczenia odpisów z tytułu utraty wartości w oparciu o oczekiwane straty kredytowe oraz uwzględniania prognoz i spodziewanych
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
przyszłych warunków ekonomicznych w kontekście oceny ryzyka kredytowego ekspozycji, co było niezgodne ze standardem MSR 39.

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
klientów
są dla nas
tak samo
ważne
jak oferowaniezgodnie
najnowocześniejszych
Nowy model utraty wartości
będzie miał
zastosowanie
do składników
aktywów
finansowych
zakwalifikowanych,
z postanowieniami MSSF 9,
jako aktywa finansoweproduktów
wyceniane w zamortyzowanym
koszcie
lub
w
wartości
godziwej
przez
inne
dochody
całkowite,
z
wyjątkiem
instrumentem
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług
kapitałowych.
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
dlaw wszystkich.
strzałek lub
menu
Zmiana koncepcji straty poniesionej (MSR 39) na rzecz straty oczekiwanej, będzie miała daleko istotne konsekwencje
w ikon
zakresie
modelowania parametrów ryzyka kredytowego oraz ostatecznej wysokości utworzonych odpisów. Stosowany obecnie okres identyfikacji straty (ang. Loss Identification Period)
jest znasze
kompleksowe
podejście
360 stopni,
które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
nie będzie występował,To
a wraz
nim wyeliminowana
zostanie
kategoria odpisów
IBNR (ang.
Incurred
But Not Reported).
Zgodnie
z MSSF 9, w miejsce
odpisów z tytułu IBNR oraz odpisów dla ekspozycji niepracujących, odpis z tytułu utraty wartości będzie wyznaczany w następujących kategoriach:
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
oczekiwana strata
1. Koszyk 1 – 12-miesięczna
kredytowa
– oczekiwanainspiruje
strata, która ludzi
wynikaćdo
będzie
z możliwych przypadków default’u w ciągu
Chęć budowania
lepszej
przyszłości
działania.
12 miesięcy od dnia sprawozdawczego,
A nas inspiruje pomaganie.
2. Koszyki 2 i 3 oczekiwana strata kredytowa w okresie życia aktywa finansowego – oczekiwanaprzesuń
strata, która
wynikać
będzie ze spację)
wszystkich możliwych
drukuj
(klawisz
H, przytrzymaj
zaznacz
przypadków default’u w okresie oczekiwanego życia aktywa finansowego.
aby wyjść zdoopcji
wyświetlania
na pełnym
ekranieodużyj
klawisza ESCAPE
Pomiar oczekiwanej straty kredytowej w okresie życia aktywa finansowego będzie miał zastosowanie
wszystkich
ekspozycji,
dla których
momentu
początkowego ujęcia do daty bilansowej zidentyfikowano znaczny wzrost ryzyka kredytowego (Koszyk 2) lub stwierdzono utratę wartości (Koszyk 3).
W koszyku 1 pomiar 12-miesięcznej oczekiwanej straty kredytowej dokonywany będzie dla wszystkich ekspozycji, dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej nie zidentyfikowano znacznego wzrostu ryzyka kredytowego i nie stwierdzono utraty wartości.
Sposób kalkulacji utraty wartości aktywów finansowych będzie miał również wpływ na sposób rozpoznania przychodu odsetkowego. W szczególności,
w podejściu ogólnym, przychód od aktywów znajdujących się w koszykach 1 i 2 będzie wyznaczany na bazie brutto ekspozycji, natomiast w koszyku
3 na bazie netto (podobnie jak dla aktywów ze stwierdzoną utratą wartości w MSR 39).
Bank zakłada, że wprowadzenie nowego modelu utraty wartości opartego na koncepcji ECL będzie miało wpływ na wysokość odpisów w Banku, szczególnie w zakresie ekspozycji zaklasyfikowanych do koszyka 2. Standard MSSF 9 w odróżnieniu od MSR 39, nie wymaga zidentyfikowania przesłanek
utraty wartości w celu oszacowania strat w horyzoncie dożywotnim w koszyku 2. W zamian za to, Bank jest zobowiązany do stałego oszacowania wysokości strat kredytowych od momentu rozpoznania danego aktywa, do momentu usunięcia go z bilansu.
W przypadku znacznego zwiększenia ryzyka kredytowego w porównaniu do momentu rozpoznania aktywa w bilansie, występuje konieczność liczenia
strat w horyzoncie dożywotnim – koszyk 2. Takie podejście spowoduje, że oczekiwane straty kredytowe zostaną wcześniej rozpoznane, co przełoży się
ostatecznie na zwiększenie wysokości odpisów i tym samym docelowo wpłynie na wynik finansowy.
Bank, w ramach prowadzonego projektu wdrożenia MSSF 9, pracuje nad wdrożeniem nowej metodyki kalkulacji odpisów oraz nad implementacją
odpowiednich zmian w systemach IT oraz procesach funkcjonujących w Banku, w szczególności nad założeniami modelu utraty wartości, pozyskaniem
niezbędnych danych, jak również projektowaniem procesu i narzędzi oraz przeprowadzeniem szczegółowego oszacowania wpływu wymogów MSSF 9
na poziom odpisów. Prace metodologiczne koncentrują się na rozbudowie stosowanych obecnie rozwiązań, jak również nad wdrożeniem elementów
zupełnie nowych. W zakresie rozbudowy, mają miejsce prace dostosowujące obecne modele PD, RR, EAD i CCF, tak by mogły zostać wykorzystane
w oszacowaniach straty oczekiwanej.
Rozbudowa modeli ma w szczególności na celu uzyskanie wieloletnich parametrów ryzyka dostosowanych do oczekiwań Banku w zakresie kształtowania się przyszłej sytuacji makroekonomicznej. W procesie modelowania oczekiwanej ekspozycji na moment wejścia w default zostaną uwzględnione
informacje dotyczące zarówno harmonogramu spłat, jak i informacje dotyczące realizowanych przedpłat. Dla ekspozycji bez zdefiniowanych harmonogramów Bank pracuje nad zastosowaniem modeli uwzględniających historyczne wykorzystanie limitów na moment rozpoznania utraty wartości. W zakresie
modelowania transferu pomiędzy koszykiem 1 i koszykiem 2, prace obejmują przede wszystkim opracowanie modelu statystycznego w oparciu o parametr prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia default, z uwzględnieniem podstawowych charakterystyk ekspozycji, takich jak typ produktu, klasa
ratingowa czy też pozostały czas do końca kontraktu, który będzie uzupełniony o czynniki jakościowe kryteriów transferu pomiędzy koszykami.
W zakresie rozwiązań nowych, prace przede wszystkim obejmują opracowanie kryteriów transferu pomiędzy koszykami, jak również uwzględnienie
prognoz ekonomicznych przy szacowaniu wartości odpisów.
W opinii Banku, wdrożenie nowych standardów wymaga zastosowania modeli oceny ryzyka kredytowego o wyższym stopniu złożoności i większych
zdolnościach predykcyjnych wymagających znacznie szerszego zakresu danych w porównaniu do modeli obecnie stosowanych.
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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,
Rachunkowość zabezpieczeń
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Bank podjął decyzję, aby skorzystać z wyboru jaki daje MSSF 9 i będzie kontynuował stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń zgodnych
z MSR 39. Decyzja ta będzie miała zastosowanie do wszystkich relacji zabezpieczających, dla których Bank stosuje i będzie stosował rachunkowość
Codzienne
potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
zabezpieczeń
w przyszłości.

Nawigacja

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

W związkudopasowanych
z powyższym, w zakresie
rachunkowości
zabezpieczeń,
wejście wich
życiestandardy
MSSF 9 nie będzie
wpływu na sytuacjęby
finansową Banku.
do potrzeb
rodzin,
by polepszać
życiamiało
i przedsiębiorstw,
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Ujawnienia i dane porównawcze
Bank oczekuje, iż nowe wymogi MSSF 9 spowodują istotną zmianę sposobu prezentacji oraz zakresu ujawnień dotyczących instrumentów finansowych,
naszeroku
kompleksowe
podejście
360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
szczególnieTow jest
pierwszym
zastosowania nowego
standardu.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Bank zamierza
skorzystać
z zapisówlepszej
MSSF 9 umożliwiających
zwolnienie z ludzi
obowiązku
Chęć
budowania
przyszłości inspiruje
doprzekształcania
działania. danych porównawczych dla okresów wcześniejszych w odniesieniu do zmian wynikających z klasyfikacji i wyceny (w tym z tytułu utraty wartości). Różnice wartości bilansowej aktywów i zobowiązań
A nas inspiruje pomaganie.
finansowych wynikających z zastosowania MSSF 9 zostaną ujęte w pozycji „Wynik z lat
ubiegłych”
na H,
dzień
1 stycznia
2018 r.
drukuj
przesuń
(klawisz
przytrzymaj
spację)
zaznacz

Harmonogram wdrożenia

wyjść z na
opcji
wyświetlania
na pełnym
użyj klawisza
Bank uruchomił specjalny projekt wdrożenia MSSF 9 w 2015 roku. Projekt jest aby
podzielony
dwa
główne strumienie:
(1)ekranie
klasyfikacja
i wycena,ESCAPE
w tym rachunkowość zabezpieczeń, i (2) utrata wartości. Oba strumienie są zarządzane przez kluczową kadrę kierowniczą Pionu Finansowego i Pionu
Ryzyka. Dodatkowo w Banku wyznaczono Komitet Sterujący odpowiedzialny za nadzór nad projektem. Kluczowymi członkami Komitetu Sterującego
są Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Finansowy, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Ryzyka oraz Dyrektor Wykonawczy Obszaru
Globalnych Usług Bankowych. Podstawowymi zadaniami Komitetu Sterującego jest wyznaczanie kluczowych celów projektu wraz z ich monitorowaniem,
kontrola wykonania budżetu, jak również podejmowanie ważnych decyzji dotyczących przyjmowanych metodologii oraz modelu operacyjnego. W projekt
zaangażowani są pracownicy Pionu Finansowego, Pionu Ryzyka, jak również departamentów biznesowych, informatycznych oraz organizacji.
Aktualnie Bank jest na etapie projektowania i budowania niezbędnych rozwiązań dla poszczególnych wymogów, w oparciu o wyniki przeprowadzonej
analizy luki oraz zdefiniowane założenia metodologiczne. Bank planuje stopniowe zakończenie prac projektowych do końca 3 kwartału 2017 roku.
Równolegle z pracami nad metodologią, Bank projektuje rozwiązania architektoniczne systemów informatycznych w celu umożliwienia zarówno implementacji nowego standardu w ramach kalkulacji utraty wartości, jak i wyznaczania wykorzystywanych parametrów ryzyka.

Potencjalny wpływ MSSF 9 na sytuację finansową oraz fundusze własne
Ilościowa ocena wpływu zmian na sprawozdania finansowe w momencie zastosowania standardu nie jest jeszcze dostępna przede wszystkim z uwagi na
toczące się prace metodologiczne nad dostosowaniem modeli ryzyka kredytowego do wymogów nowego standardu, jak również z braku utartej praktyki
rynkowej. Na poziomie legislacyjnym organy nadzoru oraz ciała regulacyjne pracują nad aktualizacją wymagań ostrożnościowych, które będą miały
wiążący dla Banku charakter. Prace te znajdują się na zbyt wczesnym etapie, aby móc jednoznacznie wskazać wpływ MSSF 9 na pozycję finansową
i wskaźniki adekwatności kapitałowej.
W opinii Banku, ujawnienie danych ilościowych nieodzwierciedlających potencjalnego wpływu wszystkich aspektów MSSF 9 na sytuację finansową
oraz fundusze własne Banku mogłoby mieć negatywny wpływ na wartość informacyjną sprawozdania finansowego dla jego odbiorców. W związku
z powyższym, Bank zdecydował się ujawnić jedynie informacje jakościowe dotyczące podejścia Banku do sposobu zaimplementowania wymogów
MSSF 9, które, w opinii Banku, pozwolą odbiorcom sprawozdania finansowego na zrozumienie wpływu MSSF 9 na pozycję finansową Banku oraz na
zarządzanie kapitałem.
W ocenie Banku wdrożenie nowego standardu, a przede wszystkim wprowadzenie nowego modelu utraty wartości opartego na koncepcji ECL, wpłynie
na wzrost wartości odpisów, szczególnie w zakresie ekspozycji zaklasyfikowanych do koszyka 2. Bank nie przewiduje istotnego wpływu na poziom lub
zmienność wyniku lub innych całkowitych dochodów w kolejnych latach w związku ze zmianą zasad klasyfikacji i metod wyceny instrumentów finansowych, ponieważ oczekiwane zmiany klasyfikacji i metod wyceny będą ograniczone do niewielkiej części portfela aktywów finansowych. Ostateczny
wynik będzie zależał od struktury aktywów na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9. Wszelkie zmiany wartości bilansowej instrumentów finansowych
w związku z zastosowaniem MSSF 9 zostaną odniesione na kapitały własne Banku na dzień 1 stycznia 2018 r.
Najistotniejszy wpływ na fundusze własne Banku będzie miał wspomniany wyżej wzrost wartości odpisów z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych
oraz zmiana klasyfikacji i wyceny kapitałowych papierów wartościowych, które zgodnie z MSR 39 są klasyfikowane do portfela instrumentów dostępnych
do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej odnoszonej na pozostałe całkowite dochody (o ile Bank nie skorzysta z opcji wyceny przez pozostałe
całkowite dochody zgodnie z MSSF 9).
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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Dodatkowo, w związku ze zmianami wynikającymi z wdrożenia MSSF 9 od strony rachunkowej oraz brakiem w chwili obecnej informacji o kierunku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
zmian w przepisach podatkowych, w ocenie Banku istnieje znacząca niepewność co do kształtowania się przepisów podatkowych, które będą musiały
zostać dostosowane do nowego standardu, a których kształt może mieć wpływ na wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego w Banku powstałego od
Codzienne
potrzeby
kosztów z tytułu odpisów
z tytułu utraty
wartości.klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych

Nawigacja

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
5.2 Konsolidacja
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Zasady konsolidacji

To jest nasze
kompleksowe
podejście
360
stopni,
które
Bankowością.
Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe
obejmuje dane finansowe
Banku
Pekao
S.A. oraz
danenazywamy
finansowe jegoŻyciową
jednostek zależnych
na dzień 31 grudnia 2016 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są na ten sam dzień sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
oraz według tych samych
zasad
rachunkowościlepszej
we wszystkich
istotnych aspektach.
Chęć
budowania
przyszłości
inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.

Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające
z transakcji
ramach
Grupy,spację)
zostały w całości
drukuj
przesuń
(klawiszw H,
przytrzymaj
zaznacz
wyeliminowane. Niezrealizowane straty są również eliminowane, chyba że, dostarczają dowodów na trwałą utratę wartości, która powinna zostać ujęta
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

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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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Jednostka przejmująca rozpoznaje aktywa i pasywa jednostki nabywanej według ich bieżącej wartości księgowej, skorygowanej jedynie w celu ujednoliw którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
cenia zasad rachunkowości nabywanej jednostki. Wartość firmy oraz ujemna wartość firmy nie są rozpoznawane.

Nawigacja

potrzeby
dla nas takaktywów
samo netto,
ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
EwentualnaCodzienne
różnica między
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a wartością
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własnym Grupy.
Przy
zastosowaniu
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bazującej
na
wartościach
księgowych,
dane
porównawcze
dotyczące
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną prezentowanych
gamę usługokresów historycznych
nie są przekształcane.
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
dlaw wszystkich.
strzałekkontroli
lub ikonujmowane
menu jest odrębnie.
Jeśli z transakcją związane jest nabycie udziałów niedających kontroli, to nabycie udziałów niedających
To jestwskazówek,
nasze kompleksowe
podejście
360
stopni,
które nazywamy
Życiową
Bankowością.
W MSSF brakuje
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
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
Jednostka stowarzyszona jest to jednostka, na którą Grupa wywiera znaczący wpływ i która nie jest ani jej jednostką zależną, ani wspólnym przedsięInwestycje w jednostki stowarzyszone

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
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.

5.3 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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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Utrata wartości kredytów i pożyczek
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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 implikupotrzeby
klientówprzyszłe
są dlaprzepływy
nas takpieniężne
samo ważne
jak zoferowanie
najnowocześniejszych
jące przesłankę/i ma/jąCodzienne
negatywny wpływ
na oczekiwane
wynikające
ekspozycji kredytowej.
Podczas identyfikacji utraty
wartości ekspozycji kredytowych
Grupa
nie
uwzględnia
przyszłych
zdarzeń,
bez
względu
na
stopień
prawdopodobieństwa
ich
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną zajścia.
gamę usług

Nawigacja

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
W procesie oceny utraty wartości Grupa uwzględnia wszystkie ekspozycje kredytowe, niezależnie od poziomuaby
ryzyka
poszczególnych
ekspozycji
kredytomogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
wych lub grup ekspozycji kredytowych.

To ekspozycji
jest nasze
kompleksowe
podejście
360znaczące
stopni,i które
nazywamy
Bankowością.
Grupa dokonuje podziału
kredytowych
na ekspozycje
indywidualnie
ekspozycje
nieznacząceŻyciową
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 Chęć
przyjętąbudowania
wartość progową,
restrukturyzowane
ekspozycje
kredytowe
wobec
będących przedsiębiorcami w rozumieniu
lepszej
przyszłości
inspiruje
ludzi
dodłużników
działania.
art. 43 Kodeksu Cywilnego. Za ekspozycje nieznaczące indywidualnie Grupa uznaje wszystkie ekspozycje kredytowe, które nie zostały zaklasyfikowane
A nas inspiruje pomaganie.
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
wą ekspozycji kredytowej a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych,
zdyskontowanych
z zastosowaniem
efektywnej
stopy ESCAPE
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 netto odpisów w ramach oceny grupowej i odpisów IBNR miałyby zmiany w szacowanych wartościach
stóp odzysku (RR) oraz szacowanym prawdopodobieństwie niewykonania zobowiązania (PD) o 10%.
WYNIK ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
ORAZ REZERW NA ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
31.12.2016

Wartości stóp odzysku (RR)
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)

WZROST O 10%

SPADEK O 10%

98 821
-32 689

-99 182
32 956

WYNIK ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
ORAZ REZERW NA ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
31.12.2015

Wartości stóp odzysku (RR)
Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)
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WZROST O 10%

SPADEK O 10%

110 990
-43 102

-112 736
43 219
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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,
Utrata wartości aktywów trwałych
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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(w tys. zł)

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
klientów
sąutratę
dla nas
samo
ważneodpisu
jak oferowanie
najnowocześniejszych
przewyższaCodzienne
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dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, bydla poszczególnych
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
składników aktywów.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Oszacowanie wartości użytkowej składnika aktywów trwałych (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne) wymaga przyjęcia założeń dotyczących
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360
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między innymi
przyszłych
pieniężnych,
które Grupa
możestopni,
uzyskaćktóre
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nas inspirujepochodnych
pomaganie.
WycenaAinstrumentów
oraz nie kwotowanych papierów
dłużnych
do sprzedaży
przesuń
(klawisz H,dostępnych
przytrzymaj spację)
zaznacz

drukuj
Wartość godziwą nieopcyjnych instrumentów pochodnych oraz papierów dłużnych dostępnych do sprzedaży nie kwotowanych na aktywnym rynku
wyznacza się stosując modele wyceny bazujące na zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Opcje wyceniane są przy użyciu modeli wyceny
aby wyjść
z opcji wyświetlania
pełnymGrupa
ekranieprzyjmuje
użyj klawisza
ESCAPE
opcji. Zmienne używane do wyceny obejmują w miarę możliwości dane pochodzące
z możliwych
do obserwacjinarynków.
również
założenia dotyczące ryzyka kredytowego kontrahenta, które wpływają na wycenę instrumentów. Zmiana tych założeń mogłaby mieć wpływ na wycenę
instrumentów finansowych. Założenia 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.

5.4 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.
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Różnice kursowe z wyceny jednostek zagranicznych ujmuje się jako odrębny składnik kapitału własnego. Wartość firmy powstająca w wyniku nabycia
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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
potrzeby
klientów
są dlawyżej.
nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
działającej za granicą Codzienne
i przelicza po kursie
zamknięcia,
jak opisano

Nawigacja

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
5.5 Ustalanie mogły
wyniku
sięfinansowego
rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Przychody i koszty z tytułu odsetek

To jestzysków
nasze
kompleksowe
podejście
stopni,
które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
Jednostki Grupy w rachunku
i strat
ujawniają wszystkie
przychody360
i koszty
odsetkowe
dotyczące
instrumentów
finansowych,
wycenianych
według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej oraz papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
i aktywów finansowychChęć
wycenianych
do wartości
godziwejprzyszłości
przez wynik finansowy.
budowania
lepszej
inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.

Efektywna stopa jest stopą, która dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy oraz płatności dokonywane
w oczekiwanym
okresiespację)
do wygaśnięciazaznacz
instruprzesuń (klawisz
H, przytrzymaj
mentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym, do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego.

drukuj

wyjść zkoszty
opcji wyświetlania
pełnym inne
ekranie
użyj iklawisza
Wyliczenie efektywnej stopy obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowyaby
prowizje,
transakcji oraznawszelkie
premie
dys- ESCAPE
konta 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.

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,
• opłaty i prowizje dotyczące kredytów i pożyczek o nieustalonych terminach płatności rat i nieustalonych zmianach oprocentowania, np. kredytów
w rachunku bieżącym i kredytów z tytułu kart kredytowych są rozliczane w czasie metodą liniową przez okres życia produktu, którego dotyczą,
• 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.

Przychody i koszty z tytułu bancassurance
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 godziwej instrumentu finansowego oraz wartości godziwej
usługi pośrednictwa, w stosunku do sumy tych wartości. Ustalając wartość godziwą poszczególnych elementów wynagrodzenia Grupa opiera się w jak
największym stopniu na danych rynkowych.
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.
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Dodatkowo Grupa dokonuje szacunku części wynagrodzenia, która będzie zwracana w okresach po sprzedaży produktu ubezpieczeniowego (np. z tytułu
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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.

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
W roku obrotowym
zakończonym
31 grudnia 2016 roku
Grupa ujmowała
jako przychód
rozpoznawany jednorazowo
11% uzyskanych
produktów
dla finansowania
złożonych
projektów.
Zapewniamy
pełną gamę
usług przychodów
z działalności
bancassurance
związanej
z
kredytami
gotówkowymi
oraz
16%
przychodów
z
działalności
bancassurance
związanej
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, byz kredytami hipoteczaby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
klawiszy
nymi. Pozostała część przychodów z działalności bancassurance rozliczana jest w czasie jako element
efektywnej stopy
procentowej
przezużyj
okres
życia
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
odpowiednich kredytów.
Toinstrumentach
jest nasze kompleksowe
podejście
360 stopni,
które nazywamy Życiową Bankowością.
Wynik na
finansowych
przeznaczonych
do obrotu
Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu obejmuje:
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
• Wynik zChęć
pozycji budowania
wymiany
lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wynik z pozycji wymiany ustalany jest biorąc pod uwagę dodatnie i ujemne różnice kursowe, zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane, wynikające
A nas inspiruje pomaganie.
z codziennej wyceny aktywów i pasywów walutowych po obowiązującym na dzień przesuń
bilansowy
średnim
ustalonym
dla danejzaznacz
waluty przez NBP
drukuj
(klawisz
H, kursie
przytrzymaj
spację)
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
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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

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.

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.

5.6 Wycena aktywów i zobowiązań finansowych, pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe kwalifikowane są do następujących kategorii:
• Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone w momencie początkowego
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
zaliczono do tej kategorii z zamiarem sprzedaży w krótkim terminie. Do tej kategorii Grupa kwalifikuje także 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.
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•

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

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: Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
a) wyznaczone przez
jednostkę przydla
początkowym
ujęciu jakozłożonych
wyceniane w projektów.
wartości godziwej
przez wynik finansowy,
produktów
finansowania
Zapewniamy
pełną gamę usług
jednostkę
jako
dostępne
do
sprzedaży,
b) wyznaczone przez
oraz
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
c) spełniające definicję pożyczek i należności.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon wstopy
menuprocentowej.
Aktywa finansowe zaliczone do tej kategorii wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem
efektywnej
Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej jest ujmowane w przychodach odsetkowych.

Nawigacja

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

• Pożyczki i należności
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Pożyczki i należności
są aktywami
finansowymi
niebędącymi
instrumentami
pochodnymi,
z ustalonymi
lub możliwymi do określenia płatnościami,
Chęć
budowania
lepszej
przyszłości
inspiruje
ludzi do
działania.
które nie są kwotowane na aktywnym rynku, inne niż:
A nas inspiruje pomaganie.
a) aktywa finansowe, które jednostka zamierza sprzedać natychmiast lub w bliskim terminie,
które kwalifikuje
jako przeznaczone
drukuj
przesuń
(klawisz H, się
przytrzymaj
spację) do obrotu
zaznacz
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
aby wyjść początkowej
z opcji wyświetlania
pełnym niż
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
c) aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji
z innegonapowodu
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 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”.
Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych są wykazywane w rachunku zysków i strat w momencie ustanowienia prawa jednostki do otrzymania
płatności.
Standaryzowane transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych wyznaczonych jako aktywa wyceniane do wartości godziwej przez rachunek
zysków i strat, przeznaczonych do obrotu (z wyłączeniem instrumentów pochodnych), utrzymywanych do terminu wymagalności i 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
posiadanego składnika aktywów.
Kredyty i pożyczki wykazywane są w momencie wypłaty gotówki na rzecz kredytobiorcy.
Pochodne instrumenty finansowe są zawsze ujmowane lub wyłączane z ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.

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
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
wymagalności, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Wszelkie różnice pomiędzy nowym zamortyzowanym kosztem i kwotą umorzeniową
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
amortyzuje się przez pozostały okres do terminu wymagalności składnika aktywów przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, podobnie
do amortyzacji premii lub dyskonta.

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Ponadto Grupa
dopuszcza reklasyfikację
składnika aktywów
finansowych
zakwalifikowanego
do grupy aktywów
wycenianych do wartości
produktów
dla finansowania
złożonych
projektów.
Zapewniamy
pełnąfinansowych
gamę usług
godziwej przez
wynik
finansowy,
w
przypadku
wystąpienia
wyjątkowych
okoliczności,
tj.
zdarzeń,
których
prawdopodobieństwo
w najbliższej
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,wystąpienia
by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
przyszłości jest znikome.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Składnik aktywów finansowych jest reklasyfikowany według jego wartości godziwej w dniu reklasyfikacji. Zyski lub straty, które zostały ujęte w rachunku
To jest
naszereklasyfikacji,
kompleksowe
podejście
360 stopni,
które nazywamy
Życiową
Bankowością.
zysków i strat
do momentu
nie podlegają
odwróceniu.
Wartość godziwą
składnika aktywów
finansowych
w dniu reklasyfikacji uznaje się
odpowiednio za jego nowy koszt lub nowy zamortyzowany koszt.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu – kredyty i należności
Utrata wartości aktywów finansowych

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
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
wyjść z opcji
na pełnym
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
utraty wartości Grupa uwzględnia wszystkie ekspozycje kredytowe, niezależnie aby
od poziomu
ryzykawyświetlania
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),
• 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
modyfikatory, w ciągu roku. Spadek ratingu kredytowego jednostki nie jest sam w sobie dowodem utraty wartości, jednakże może być potwierdzeniem
utraty 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
monitorowania (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 egzekucji wobec dłużnika,
• ekspozycja kredytowa jest kwestionowana przez dłużnika np. poprzez wszczęcie postępowania sądowego,
• wierzytelność stała się wymagalna w całości w wyniku wypowiedzenia umowy kredytowej,
• 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.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Grupa w odniesieniu do ekspozycji ocenianych grupowo stosuje następujący katalog przesłanek utraty wartości:
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
• 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, w tym utrata pracy lub inne zdarzenie mogące wpłynąć na zdolność spłaty zadłużenia,
Codzienne
potrzeby
klientów
dla nas tak
ważne jak
oferowanie
najnowocześniejszych
• nieznane miejsce pobytu
i nieujawniony
majątek
dłużnikasą
detalicznego
orazsamo
osób fizycznych
prowadzących
działalność
gospodarczą.

Nawigacja

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Grupa kwalifikuje ekspozycję
jako przeterminowaną
(past due)
w przypadku,
gdy kredytobiorca
nie dokonał płatności
dotyczącej kapitału i/lubbyodsetek
dopasowanych
do potrzeb
rodzin,
by polepszać
ich standardy
życia i przedsiębiorstw,
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
w umownym terminie wymagalności. Grupa prezentuje całą ekspozycję jako przeterminowaną, bez względu aby
na fakt,
czy opóźnienie
płatności
dotyczy użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
całej ekspozycji, czy tylko jej części (raty).

To jest nasze
kompleksowe
360przyjąć,
stopni,
nazywamy
Życiową
Bankowością.
Długość okresu przeterminowania
dla należności
spłacanychpodejście
w ratach należy
jakoktóre
okres od
daty zapadalności
najwcześniejszej
raty, w przypadku której nastąpiło opóźnienie spłaty.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

Grupa, w przypadku identyfikacji przesłanki lub przesłanek utraty wartości dla co najmniej jednej ekspozycji wobec danego kredytobiorcy, poddaje ocenie
A nas inspiruje pomaganie.
utraty wartości wszystkie ekspozycje kredytowe wobec tego kredytobiorcy.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

drukuj

Dla wszystkich ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość Grupa wyznacza wartość odpisu aktualizującego jako różnicę pomiędzy wartością
wyjść z opcji
wyświetlania naz pełnym
ekranie użyj
klawisza ESCAPE
bilansową ekspozycji kredytowej a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływówaby
pieniężnych,
zdyskontowanych
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
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
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”). 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 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 w szczególności segment
klienta, rodzaj produktu i sposób zabezpieczenia ekspozycji. Aktualizacja wartości parametrów LIP dokonywana jest przynajmniej raz na rok.
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
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
na miesiąc kalibrację wartości parametru PD do najbardziej aktualnych zrealizowanych wartości PD_LIP. Tak oszacowane wartości PD_LIP jak najlepiej
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
odzwierciedlają aktualne warunki ekonomiczne a model stosowany do ich wyznaczania jest typu „Point-In-Time”.

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
klientów
sąparametrów
dla nas takLIP,samo
ważne
jakstosowanych
oferowanie
Grupa przeprowadza
regularne
przeglądy
wartości
PD_LIP,
EAD i RR
do najnowocześniejszych
wyznaczania odpisów IBNR oraz metodologii
i założeń przyjętych
do
szacowania
tych
parametrów
dla
poszczególnych
grup
ekspozycji
kredytowych.
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 lubprzesłanki,
ikon w menu
Dla aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, dla których występują obiektywne
że nastąpiła utrata wartości
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

skumulowane straty ujęte dotychczas bezpośrednio w kapitale własnym wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. Kwota
To jest
nasze
podejście
360 stopni,
którei ujęta
nazywamy
Bankowością.
skumulowanych
strat,
która kompleksowe
zostaje wyksięgowana
z innych całkowitych
dochodów
w rachunkuŻyciową
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
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
dłużnego dostępnego
do sprzedażylepszej
wzrośnie, przyszłości
a wzrost ten może
być obiektywnie
ze zdarzeniem następującym po ujęciu straty z tytułu utraty
Chęć budowania
inspiruje
ludziłączony
do działania.
wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.

A nas inspiruje pomaganie.

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
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
abyprzyszłych
wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj klawisza
ESCAPE
bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych
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.

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.
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
wartościowe z przyrzeczeniem odsprzedaży (reverse-repo oraz buy-sell back) ujmuje się jako należności od banków lub kredyty i pożyczki udzielone
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.

Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń
Grupa zawiera operacje na pochodnych instrumentach finansowych: transakcje dotyczące walut (typu spot, forward, swap walutowy, opcje walutowe,
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 godziwej na każdy dzień bilansowy. Wartość godziwą ustala się w oparciu o notowania instrumentów na aktywnych rynkach oraz 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
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
z tytułu pochodnych instrumentów finansowych przeznaczone do obrotu” lub „Instrumenty zabezpieczające” po stronie pasywów. W przypadku nabycia
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

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 instruCodzienne
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sąNastępuje
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nie
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do
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wycenianych
do
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godziwej
przez
wynik
finansowy,
których
skutki
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produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę
usług są
odnoszone do przychodów
lub
kosztów
finansowych
okresu
sprawozdawczego,
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
użyj klawiszy
• charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy
zasadniczejzawartość
i ryzykamidokumentu
z niej
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
wynikającymi,
• odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
pochodnego,
• możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Nawigacja

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

W przypadku umów nie będących instrumentami finansowymi, których składnikiem jest instrument spełniający powyższe warunki, wycenę wbudowaA nas inspiruje pomaganie.
nego instrumentu pochodnego zalicza się odpowiednio do aktywów lub zobowiązań z tytułu pochodnych
finansowych
w korespondencji
przesuń instrumentów
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
z rachunkiem zysków i strat zgodnie z zasadami wyceny instrumentów pochodnych.

drukuj

z opcji
wyświetlania
na pełnym ekranie
użyj
ESCAPE
Sposób ujmowania zmian wartości godziwej zależy od tego czy dany instrument pochodny aby
jest wyjść
zaliczony
do portfela
przeznaczonego
do obrotu
lubklawisza
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.
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.
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających odsetkowe pozycje zabezpieczane prezentowany jest w marży odsetkowej.
Grupa zaprzestaje stosowania rachunkowości zabezpieczeń, jeśli instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany
(zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się
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.
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.

Zasady rachunkowości dla zabezpieczenia przepływów pieniężnych (cash flow hedge)
Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne
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
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
instrumentach pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest prezentowany w marży odsetkowej, a wynik
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
z tytułu rewaluacji walutowej jest prezentowany w wyniku z pozycji wymiany.

Nawigacja
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w rachunku zysków i strat.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Jeżeli zawarcie prognozowanej transakcji nie jest uznawane za prawdopodobne, łączne zyski lub straty ujęte w „kapitale z aktualizacji wyceny” przenoTorachunku
jest nasze
kompleksowe
podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
szone są do
zysków
i strat danego okresu.
powiększ / pomniejsz
Zobowiązania
finansowe lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Chęć budowania

dopasuj do rozmiaru ekranu

Zobowiązania finansowe Grupa kwalifikuje do następujących kategorii:
A nas inspiruje pomaganie.
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wykazywane w wartości godziwej,
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
• zobowiązania finansowe nie przeznaczone do obrotu wykazywane w kwotach wymagających zapłaty, wycenianych według zamortyzowanego kosztu
z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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.

5.7 Wycena pozostałych pozycji skonsolidowanego bilansu
Wartości niematerialne
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 skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka wypracowującego
środki pieniężne, którego dotyczy dana wartość firmy.
W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość 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.
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”.

Inne wartości niematerialne
Wartości niematerialne są kontrolowanymi przez Grupę zasobami majątkowymi nie mającymi formy fizycznej, identyfikowalnymi i powodującymi w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych dla Grupy, powiązanych bezpośrednio z tymi aktywami.
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
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.

Głównie są to:
• licencje na oprogramowanie komputerowe,
• autorskie prawa majątkowe,
Codzienne
potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
• koszty zakończonych
prac rozwojowych.

Nawigacja
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Wartości niematerialnedopasowanych
początkowo ujmowane
według ceny
nabycia.
wycena
niematerialnych
jest według ceny nabycia/kosztu
dosąpotrzeb
rodzin,
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wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Wartości niematerialne i prawne o określonym okresie użytkowania podlegają amortyzacji przez szacowany okres użyteczności tego składnika.
To jest
nasze kompleksowe
podejście
360 ostopni,
któreokresie
nazywamy
Życiową Bankowością.
Nie dokonuje się odpisów
amortyzacyjnych
składnika wartości
niematerialnych
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użytkowania.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Wszystkie wartości niematerialne
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weryfikacji ludzi
czy nie do
wystąpiły
istotne przesłanki utraty wartości, które wymaChęć budowania
lepszejprzeglądom
przyszłości
inspiruje
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gałyby przeprowadzenia testu na utratę wartości oraz dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

A nas inspiruje pomaganie.

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
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.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

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.

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.
Bilansowe stawki amortyzacyjne stosowane dla podstawowych grup rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych są następujące:
a) stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych
Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
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1,5% – 10,0%
4,5% – 30,0%
7% – 20,0%
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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,
b) stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych:
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

Licencje na programy komputerowe, prawa autorskie
PoniesioneCodzienne
koszty zakończonych
prac rozwojowych
potrzeby
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Pozostałe produktów
wartości niematerialne
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

12,5% – 50,0%
33,3%
20% – 33,3%

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

c) stawki amortyzacji dla nieruchomości inwestycyjnych:
Budynki i budowle

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Nie amortyzuje się gruntów, środków trwałych w budowie oraz nakładów na wartości niematerialne.
powiększ / pomniejsz

1,5% – 10,0%

dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wartość amortyzacji oraz odpis z tytułu utraty wartości obciąża rachunek zysków i strat w pozycji „Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków
A nas inspiruje pomaganie.
trwałych i wartości niematerialnych”.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Nieruchomości inwestycyjne

aby wyjść z opcjikosztów
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj ujęciu
klawisza
ESCAPE
Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane początkowo według ceny nabycia z uwzględnieniem
transakcji.
Po początkowym
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.

Leasing
Grupa jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne przez
uzgodniony okres.
Grupa jest również stroną umów leasingowych na podstawie, których przekazuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków środki trwałe lub
wartości niematerialne przez uzgodniony okres.

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.
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 koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

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

Grupa jako leasingodawca
W przypadku umów leasingu, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów
potrzeby
klientów
dlaujmowany
nas takwsamo
ważne
jak oferowanie
będących przedmiotemCodzienne
umowy, przedmiot
leasingu
przestajesąbyć
bilansie.
Ujmowana
jest natomiast najnowocześniejszych
należność w kwocie równej bieżącej
wartości minimalnych produktów
opłat leasingowych.
Opłaty
leasingowe
są
dzielone
między
przychody
finansowe
i
zmniejszenie
salda należności
sposób
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę wusług
umożliwiający uzyskanie
stałej
stopy
zwrotu
z
pozostałej
do
spłaty
należności.
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.
lub ikonwwrachunku
menu zysków i strat
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są strzałek
jako przychody
metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Nawigacja

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Grupa jako leasingobiorca
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
W przypadku umów leasingu,
na mocy których
następuje
przeniesienieinspiruje
zasadniczoludzi
na Grupę
ryzyka i pożytków wynikających
Chęć budowania
lepszej
przyszłości
docałego
działania.
z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie
A nas inspiruje pomaganie.
ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych
ustalonej
dzień rozpoczęcia
drukuj
przesuń
(klawisz na
H, przytrzymaj
spację) leasingu.
zaznacz
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
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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.
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.

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.
Składnikami kosztów rozliczanych w czasie są rezerwy na koszty rzeczowe wynikające ze świadczeń wykonanych na 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”.
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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,
Dotacje
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

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
Codzienne
potrzeby
klientów
są dla
nasstosuje
tak samo
jak oferowanie
najnowocześniejszych
w zamierzeniu
kompensować.
Do rozliczania
dotacji
Grupa
metodęważne
dochodową.
Dotacje rządowe
do aktywów są prezentowane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej
Grupy
jako
pomniejszenie
wartości
bilansowej
składnika
aktywów.
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Nawigacja

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
dlaw wszystkich.
strzałek lub ikonprawem,
menutj. właściwymi ustawami, statuKapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone przez spółki Grupy Kapitałowej zgodnie z obowiązującym
Kapitały własne Grupy Kapitałowej

tami i umowami spółek. Do kapitałów własnych zaliczane są także zysk / strata z lat ubiegłych. Pozycje kapitałów własnych jednostek zależnych, inne niż
To jestwnasze
podejściejest360
stopni,jednostki
które nazywamy
Życiową
Bankowością.
kapitał zakładowy,
części, kompleksowe
w jakiej jednostka dominująca
właścicielem
zależnej, dodaje
się do odpowiednich
pozycji kapitałów własnych
jednostki dominującej.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

Do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej włącza się tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów
A nas inspiruje pomaganie.
lub akcji przez jednostkę dominującą.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Kapitał własny Grupy stanowią:
aby wyjść
z opcjijest
wyświetlania
na pełnym
użyj klawisza
ESCAPE
a) kapitał zakładowy – dotyczy jedynie kapitału Banku jako podmiotu dominującego
i wykazany
w wysokości
zgodnejekranie
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.

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.

Płatności oparte na bazie akcji
W Grupie realizowane są programy motywacyjne, w ramach których kluczowym członkom kadry menedżerskiej przyznawane są prawa pierwszeństwa
do nabycia akcji Banku, w tym akcji fantomowych oraz akcji podmiotu dominującego Spółki UniCredit S.p.A. (Nota 46).

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. 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. Koszt transakcji rozliczanych w akcjach fantomowych jest ujmowany jako koszty
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
wynagrodzeń wraz z odpowiadającym mu wzrostem zobowiązania wobec pracowników prezentowanych w pozycji „Rezerwy”.Skumulowany koszt ujęty
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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 –
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
zostaną ostatecznie nabyte.

Nawigacja

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Opcje na akcje i akcje
Spółki UniCreditdo
S.p.A.
dopasowanych
potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
Jednostki Grupy Pekao S.A. przystąpiły do programu motywacyjnego Grupy UniCredit. Celem programu motywacyjnego
jest zaoferowanie
wybranym użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub ikon
menu
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
naszeprawa
kompleksowe
podejście
stopni,wraz
które
nazywamy Życiową
Bankowością.
pracowników w zamianTozajest
przyznane
są rozpoznawane
w kosztach360
wynagrodzeń
z odpowiadającym
mu wzrostem
wartości zobowiązań
Grupy w pozycji „Pozostałe zobowiązania”. W momencie realizacji tych instrumentów Grupa zobowiązana jest do zapłaty wartości godziwej przyznanych
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
instrumentów na rzeczChęć
UniCredit
S.p.A.
budowania
lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

A nas inspiruje pomaganie.

5.8 Podatek dochodowy

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

abyujmuje
wyjść się
z opcji
wyświetlania
na pełnym
użyj sytuacji,
klawisza ESCAPE
Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek dochodowy
w rachunku
zysków
i strat zaekranie
wyjątkiem
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.

5.9 Pozostałe pozycje
Zobowiązania warunkowe i promesy zobowiązań
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,
które nie podlegają pełnej kontroli Grupy (np. prowadzone sprawy sporne),
• 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).
Wystawca gwaracji finansowej wycenia ją według wartości wyższej z:
• wartości ustalonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, oraz
• wartości początkowej pomniejszonej, w odpowiednich przypadkach, o skumulowane odpisy amortyzacyjne ujęte zgodnie z MSR 18 „Przychody”.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
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.
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
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 siędo
zmieniają.
5.10 Nowe
standardy,
interpretacje
i poprawki
opublikowanych standardów, które

zostały zatwierdzone i opublikowane przezNawigacja
Unię Europejską i weszły w życie od
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
lub
po 1 stycznia 2016 roku
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

dopasowanych
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
OPIS
OCENAdokumentu
WPŁYWU
aby przeszukiwać zawartość
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Zmiany do MSSF 10
strzałek lub ikon w menu
STANDARD /INTERPRETACJA

„Skonsolidowane
sprawozdania finansowe”,
MSSF 12To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Grupa uważa, że zmiany standardów
„Ujawnienia na temat
Nowelizacja wyjaśnia sposób stosowania wyjątku dotyczącego konsolidacji dla podmiotów
nie będą
miały znaczącego
wpływu
na
powiększ / pomniejsz
dopasuj
do rozmiaru
ekranu
udziałów w innych
inwestycyjnych i ich jednostek zależnych.
sprawozdanie finansowe w okresie ich
Chęć
lepszej przyszłości
inspiruje ludzi
do działania.
jednostkach”
oraz budowania
Data obowiązywania
– rok obrotowy rozpoczynający
się 1 stycznia
2016 roku lub później.
pierwszego zastosowania.
MSR 28 A nas inspiruje pomaganie.
„Inwestycje w jednostkach
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach”

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnymGrupa
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
uważa, że zmiana standardu

MSSF 11 (zmiana)
„Wspólne ustalenia
umowne”

Zmiany dodają nowe wytyczne dla ujęcia nabycia udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi
przedsiębiorstwo. Zmiany określają odpowiednie podejście księgowe do takich przejęć.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku lub później.

MSR 1 (zmiana)
„Prezentacja sprawozdań
finansowych”

Zmiany wyjaśniają, że jednostka nie powinna ograniczać zrozumiałości ujawnianych informacji
poprzez łączenie ze sobą lub rozwijanie informacji w sposób zaciemniający informacje użyteczne.
Data obowiązywania – rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku lub później.

Grupa uważa, że zmiana standardu
nie będzie miała znaczącego wpływu
na sprawozdanie finansowe w okresie
jego pierwszego zastosowania.

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 1 stycznia 2016 roku lub później.

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 1 stycznia 2016 roku lub później.

Grupa uważa, że zmiany standardów
nie będą miały znaczącego wpływu
na sprawozdanie finansowe w okresie
ich pierwszego zastosowania.

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.
Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie.

Grupa uważa, że zmiana standardu
nie będzie miała znaczącego wpływu
na sprawozdanie finansowe w okresie
jego pierwszego zastosowania.

Zmiany do MSR 27 umożliwią podmiotom stosowanie metody praw własności do wyceny
MSR 27 (zmiana)
inwestycji w jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone w ich jednostkowych sprawozdaniach
„Jednostkowe sprawozdania
finansowych.
finansowe”
Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku lub później.

nie będzie miała znaczącego wpływu
na sprawozdanie finansowe w okresie
jego pierwszego zastosowania.

Grupa uważa, że zmiany standardów
nie będą miały znaczącego wpływu
na sprawozdanie finansowe w okresie
ich pierwszego zastosowania.

Zmiany do MSSF
2010-2012

Doroczne ulepszenia MSSF 2010-2012 mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa.
Data obowiązywania – okres roczny rozpoczynający się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie.

Grupa uważa, że wprowadzone zmiany
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 – okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2016 roku lub później.

Grupa uważa, że wprowadzone zmiany
nie będą miały znaczącego wpływu
na sprawozdanie finansowe w okresie
jego pierwszego zastosowania.
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
w którym rosną
wymagania,
a potrzebydostale
się zmieniają. standardów, które zostały
5.11 Nowe standardy,
interpretacje
i poprawki
opublikowanych

Nawigacja
wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (RMSR), zostały
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
zatwierdzone
przez Unię Europejską, ale jeszcze nie weszły w życie
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

dopasowanych
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
OPIS
OCENA zawartość
WPŁYWU dokumentu użyj klawiszy
aby przeszukiwać
mogły
się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Nowe przepisy są częścią zmian zastępujących dotychczasowy standard MSR 39 „Instrumenty
strzałek lub ikon w menu

STANDARD /INTERPRETACJA

finansowe – ujmowanie i wycena”. Główne zmiany wynikające z nowego standardu to między
To jestinnymi:
nasze
kompleksowe
podejście
• nowy
podział
na kategorie aktywów
finansowych,360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
• nowe kryteria kwalifikacji aktywów do grupy aktywów finansowych wycenianych według
Ocena wpływu wdrożenia
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
zamortyzowanego kosztu,
standardu na sprawozdania
Chęć •budowania
lepszej
do działania.
MSSF 9
nowy model ujmowania
utratyprzyszłości
wartości – model inspiruje
oczekiwanych ludzi
strat kredytowych,
finansowe Grupy została
„Instrumenty finansowe”
nowe zasady rozpoznawania
zmian wyceny do wartości godziwej inwestycji w kapitałowe
przedstawiona w nocie 5.1
A nas• inspiruje
pomaganie.
instrumenty finansowe,
Podstawaspację)
sporządzenia zaznacz
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
• likwidacja konieczności wyodrębniania wbudowanych instrumentów pochodnych z aktywów
sprawozdania finansowego.
finansowych.
Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań
finansowych
aby wyjść
z opcji została
wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2018 roku.

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.

5.12 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR)
i oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską.
STANDARD /INTERPRETACJA

OPIS

OCENA WPŁYWU

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. Komisja
Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do
stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14.

Grupa uważa, że nowy standard
nie będzie miał znaczącego wpływu
na sprawozdanie finansowe
w okresie jego pierwszego
zastosowania.

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 rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.

Grupa jest w trakcie szacowania
wpływu wdrożenia standardu
MSSF 16 na sprawozdanie
finansowe.

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
znaczącego wpływu na
sprawozdanie finansowe w okresie
ich pierwszego zastosowania.
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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.

STANDARD /INTERPRETACJA

Nawigacja
Zmiany doprecyzowujące MSR 7 mają na celu poprawę informacji przekazywanych na rzecz

OPIS

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

OCENA WPŁYWU
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są dla
nas takosamo
ważne
jak oferowanie
użytkowników
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jednostki. Zmianynajnowocześniejszych
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Grupa uważa, że zmiana standardu
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aby
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finansowych
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nie usług
będzie miała znaczącego
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy
pełną
gamę
„Rachunek przepływów
zmian zobowiązań wynikających z działalności finansowej, w tym zarówno zmian wynikających
wpływu na sprawozdanie
dopasowanych
do potrzeb
rodzin,
by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
byw okresie jej pierwszego
pieniężnych”
z przepływów
pieniężnych
jak i niepieniężnych.
finansowe
aby2017
przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
Data
obowiązywania
–
pierwszy
rok
obrotowy
rozpoczynający
się
po
1
stycznia
roku
lub
po
tej
zastosowania.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
dacie.
Zmiany do MSR 12 wyjaśniają
sposób
wykazywania
tytułu odroczonego
podatku Bankowością.
To jest nasze kompleksowe
podejście
360
stopni,aktywów
którez nazywamy
Życiową
Grupa jest w trakcie analizy wpływu
w związku z instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości godziwej.

MSR 12 (zmiana)
„Podatek dochodowy”

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku lub po tej
powiększ / pomniejsz
dacie.

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Zmiany
wprowadzają wymogi w zakresie ujmowania:
A nas inspiruje
pomaganie.

MSSF 2 (zmiana)
„Płatności na bazie akcji”

tych zmian na sprawozdanie
finansowe.
dopasuj do rozmiaru ekranu

(a) skutków warunków nabycia uprawnień i warunków innych niż
warunki(klawisz
nabyciaH,
uprawnień
na spację)
drukuj
przesuń
przytrzymaj
zaznacz
wycenę płatności na bazie akcji rozliczanymi w środkach pieniężnych;
Grupa jest w trakcie analizy wpływu
(b) płatności na bazie akcji mające funkcję rozliczenia netto z zobowiązaniami podatkowymi; oraz
tych zmian na sprawozdanie
(c) modyfikacji warunków płatności na bazie akcji, które aby
powodują
transakcji
wyjśćzmianę
z opcjiklasyfikację
wyświetlania
na pełnym finansowe.
ekranie użyj klawisza ESCAPE
z rozliczanych w środkach pieniężnych do rozliczanych w instrumentach kapitałowych.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
dacie.

MSSF 4 (zmiana)
„Umowy ubezpieczeniowe”

Zmiany zostały wprowadzone w celu rozwiązania problemów wynikających z wdrożenia
nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe” przed wprowadzeniem nowego standardu
zastępującego MSSF 4.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku lub później
lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy.

Grupa uważa, że zmiana standardu
nie będzie miała znaczącego
wpływu na sprawozdanie
finansowe w okresie jej pierwszego
zastosowania.

MSR 40 (zmiana)
„Nieruchomości
inwestycyjne”

Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych
określają, że jednostka dokonuje przeniesienia poszczególnych nieruchomości do lub
z nieruchomości inwestycyjnych tylko wówczas, gdy istnieją dowody na zmianę sposobu ich
użytkowania. Zmiana sposobu użytkowania występuje wtedy, gdy poszczególna nieruchomość
Grupa jest w trakcie analizy wpływu
spełnia lub przestała spełniać definicję nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana intencji kierownictwa
tych zmian na sprawozdanie
co do sposobu użytkowania nieruchomości sama w sobie nie stanowi przesłanki na zmianę
finansowe.
sposobu użytkowania. Zmiany określają również, iż przykłady zawarte w paragrafie 57 nie stanowią
zamkniętego katalogu przykładów (przed zmianą wykaz ten stanowi zamknięty katalog przykładów).
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
dacie.

Zmiany do MSSF
2014-2016

Zmian dokonano w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF. Zmiany
dotyczą MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28 i są ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa.
Grupa jest w trakcie analizy wpływu
Data obowiązywania – zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych
tych zmian na sprawozdanie
rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie, a zmiany do MSSF 1 i MSR 28
finansowe.
obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po
tej dacie.

KIMSF 22
„Transakcje w walutach
obcych i płatności
zaliczkowe”

Interpretacja określa, iż w celu ustalenia kursu wymiany datą transakcji jest data początkowego
ujęcia przedpłaty jako składnika aktywów niepieniężnych lub zobowiązania z tytułu odroczonych
dochodów. Jeśli istnieje wiele płatności lub wpływów zaliczkowych, ustala się datę transakcji
w odniesieniu do każdej płatności lub wpływów.
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
dacie.

Grupa jest w trakcie analizy wpływu
tych zmian na sprawozdanie
finansowe.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
6.

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

Nawigacja

Polityka zarządzania ryzykiem Grupy ma na celu optymalizację struktury bilansu i pozycji pozabilansowych przy uwzględnieniu założonej relacji ryzyka do
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
dochodu oraz kompleksowego ujęcia wpływu różnych rodzajów ryzyka, które Grupa podejmuje w swojej działalności biznesowej. Ryzyka są monitorowane
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
i kontrolowane w odniesieniu do dochodowości i kapitału niezbędnego do ich pokrycia oraz regularnie raportowane, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Dalsza część noty opisuje
wszystkie
istotne ryzykaW
występujące
w działalności
Grupy.zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.
mogły
się rozwijać.
ten sposób
budujemy
strzałek lub ikon w menu

jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
6.1 Struktura To
organizacyjna
zarządzania ryzykiem
powiększ / pomniejsz

Rada Nadzorcza Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

dopasuj do rozmiaru ekranu

Rada Nadzorcza sprawuje
nadzór
nad systemem
zarządzania ryzykiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Ponadto sprawuje ona nadzór nad
A nas
inspiruje
pomaganie.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
zgodnością polityki Grupy w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Grupy.

Zarząd

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Zarząd jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie i funkcjonowanie procesów zarządzania ryzykiem poprzez m.in. wprowadzanie odpowiednich
wewnętrznych regulacji z uwzględnieniem wyników kontroli audytu wewnętrznego.
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 nieprawidłowościami w funkcjonowaniu procesów lub systemów.
Zarząd okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat typów, skali, istotności ryzyk, na które narażona jest Grupa, jak również
metod wykorzystywanych do ich zarządzania.
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.

Komitety
W realizacji powyższych zadań, w zakresie zarządzania ryzykiem, Zarząd jest wspierany przez odpowiednie komitety:
• 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
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,
• Komitet Ryzyka Modeli – w zakresie zarządzania ryzykiem modeli.

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.
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Proces obejmuje wszystkie funkcje kredytowe – analizę kredytową, podejmowanie decyzji kredytowych, monitorowanie i administrowanie oraz restruktuw którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
ryzację i windykację.

Nawigacja

sąwdla
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obowiązującą
danym
kredytową Banku
i wytycznymi do niej, przyjętymi przez
Zarząd i Radę
Nadzorczą
Banku.
Efektywność
i
skuteczność
funkcji
kredytowych
jest
osiągana
przy
wykorzystaniu
zróżnicowanych
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usługmetod i metodologii kredytowych
oraz
zastosowaniu
zaawansowanych
narzędzi
informatycznych,
które
zostały
zintegrowane
z
głównym
systemem
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, byinformatycznym
aby przeszukiwać
zawartość
użyjtransakcji,
klawiszy
Banku. Procedury obowiązujące w Banku pozwalają na ograniczanie ryzyka kredytowego. W szczególności
te dotyczące
zasaddokumentu
oceny ryzyka
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon w menu
ustanawiania prawnych zabezpieczeń kredytów, uprawnień do podejmowania decyzji kredytowych
oraz ograniczenia
kredytowania niektórych obszarów
działalności, zgodnie z przyjętym w Banku systemem segmentacji klientów.
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Dla wzrostu bezpieczeństwa działalność kredytowa limitowana jest w oparciu o ograniczenia wynikające z przepisów Prawa Bankowego oraz wewnętrzpowiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
ne normy ostrożnościowe.
Dotyczą lepszej
one w szczególności
wskaźników
koncentracji
kredytowego dla określonych sektorów gospodarki,
Chęć budowania
przyszłości
inspiruje
ludzizaangażowania
do działania.
wskaźnika udziału znaczących zaangażowań w portfelu kredytowym Banku oraz limitów zaangażowania na poszczególne kraje, banki zagraniczne
A nas inspiruje pomaganie.
i krajowe instytucje finansowe.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Uprawnienia do podejmowania decyzji kredytowych, ograniczenia kredytowania niektórych obszarów działalności oraz wewnętrzne i zewnętrzne normy
aby
wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj klawisza ESCAPE
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.
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.
Ochronę jakości portfela kredytowego zapewniają również jego okresowe przeglądy oraz bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów i kondycji
finansowej klientów.

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.
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.
Pomiar ryzyka kredytowego odbywa się przy uwzględnieniu trzech parametrów – PD, LGD oraz EAD. Parametr PD odnosi się do prawdopodobieństwa
niewykonania zobowiązania (ang. default) czyli z niedotrzymaniem warunków umownych przez Kredytobiorcę, w horyzoncie jednego roku 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.
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Raporty ryzyka kredytowego są generowane miesięcznie, a ich zakres jest różny w zależności od odbiorcy raportu (im wyższy szczebel zarządzania, tym
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
prezentowane raporty są bardziej zagregowane). W ten sposób raporty są efektywnie wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
klientówmodele
są dlaratingowe,
nas takopracowane
samo ważne
jakz oferowanie
najnowocześniejszych
Na potrzeby wewnętrzne
w Banku funkcjonują
następujące
zgodnie
postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady (UE)
nr
575/2013
z
dnia
26
czerwca
2013
roku
w
sprawie
wymogów
ostrożnościowych
dla
instytucji
kredytowych
inwestycyjnych:
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamęi firm
usług
indywidualnego
Bank
stosuje
dwa
odrębne
modele
przeznaczone
1. Dla segmentu klienta
dla:
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
• kredytów mieszkaniowych (zabezpieczonych hipotecznie),
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
• pożyczek gotówkowych (konsumenckich).
2. Dla segmentu klienta korporacyjnego, Bank stosuje modele ratingowe dzieląc klientów na:
To jest
nasze
kompleksowe
• klientów z rocznymi
obrotami
nieprzekraczającymi
500podejście
mln EUR, 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
• klientów korporacyjnych objętych modelem centralnym z rocznymi obrotami przekraczającymi 500 mln EUR,
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
• kredytowanie specjalistyczne.
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.

Wewnętrznymi modelami ratingowymi nie są objęte następujące rodzaje ekspozycji:
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
1. ekspozycje detaliczne nieistotne co do wielkości oraz profilu postrzeganego ryzyka:
• limity w rachunku bieżącym,
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
• debety,
• debety wymuszone,
• ekspozycje związane z kartami kredytowymi,
• ekspozycje związane z kasami mieszkaniowymi,
• pozostałe należności.
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,
• ekspozycje wobec przedsiębiorstw leasingowych i holdingów finansowych,
• pozostałe należności.
3. ekspozycje wobec samorządów regionalnych i władz lokalnych, które nie są traktowane jako ekspozycje wobec rządów centralnych, dla których liczba
istotnych kontrahentów jest ograniczona.

Skala ratingowa
Skala ratingowa jest zróżnicowana w zależności od segmentu klienta i rodzaju transakcji.
Przyporządkowanie klienta lub transakcji do danej klasy ratingowej uzależnione jest od przypisanego prawdopodobieństwa niewywiązania się ze spłaty
zobowiązania (parametr PD).
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

31.12.2016
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%
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31.12.2015

WARTOŚĆ BILANSOWA

%PORTFELA

WARTOŚĆ BILANSOWA

%PORTFELA

11 544 215
6 794 533
17 482 613
5 463 689
1 435 604
638 891
671 745
44 031 290

26,2%
15,4%
39,7%
12,4%
3,3%
1,5%
1,5%
100,0%

10 532 502
5 936 116
16 303 771
5 213 593
1 393 240
651 234
652 160
40 682 616

25,9%
14,6%
40,1%
12,8%
3,4%
1,6%
1,6%
100,0%

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta indywidualnego (bez utraty wartości) – pożyczki gotówkowe
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
(konsumenckie)

Nawigacja

31.12.2016
31.12.2015
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
ZAKRES PD
WARTOŚĆ BILANSOWA
%PORTFELA
WARTOŚĆ BILANSOWA
%PORTFELA
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
0,00% <= PD < 0,34%
687 697
7,9%
573 469
7,4%
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
0,34% <= PD < 0,80%
948 701
10,8%aby przeszukiwać zawartość
805 dokumentu
937
10,3%
użyj klawiszy
mogły0,80%
się rozwijać.
W ten sposób budujemy
zrównoważoną
przyszłość dla wszystkich.
<= PD < 1,34%
1 506 160
17,2%strzałek lub ikon w menu
1 390 763
17,8%

KLASA
RATINGOWA

1
2
3
4
5
6
7
8
Razem

1,34% <= PD

< 2,40%

2 669 352

30,5%

2 393 959

30,6%
20,4%
8,7%
673 978
8,6%
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
2,1%
187
224
2,4%
do działania.
2,1%
194 052
2,5%
100,0%
7 814 018 zaznacz
100,0%
drukuj
przesuń
(klawisz H, przytrzymaj spację)

To jest2,40%
nasze<=kompleksowe
podejście 360
stopni,
Życiową Bankowością.
PD < 4,75%
1 815
307 które nazywamy
20,7%
1 594 636
4,75% <= PD < 14,50%
14,50%
<= PD <lepszej
31,00%
Chęć budowania
31,00% <= PD < 100,00%

przyszłości
A nas inspiruje pomaganie.

756 550
186 915 ludzi
inspiruje
186 336
8 757 018

wyjść z opcji wyświetlania
pełnym ekranie
użyjz klawisza
ESCAPE
Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta aby
korporacyjnego
(bez utratyna
wartości)
– klienci
rocznymi
obrotami nieprzekraczającymi 500 mln EUR
KLASA
RATINGOWA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Razem

31.12.2016
ZAKRES PD

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%

31.12.2015

WARTOŚĆ BILANSOWA

%PORTFELA

WARTOŚĆ BILANSOWA

%PORTFELA

515 756
2 188 032
1 984 785
2 105 131
2 131 155
2 269 874
1 266 801
1 948 049
319 268
14 728 851

3,5%
14,8%
13,5%
14,3%
14,5%
15,4%
8,6%
13,2%
2,2%
100,0%

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

2,4%
12,5%
15,6%
15,3%
20,8%
12,8%
6,9%
12,6%
1,1%
100,0%
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Rozkład portfela objętego modelem ratingowym dla segmentu klienta korporacyjnego (bez utraty wartości) – klienci objęci modelem
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
centralnym z rocznymi obrotami przekraczającymi 500 mln EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Razem

Nawigacja

31.12.2015
Codzienne potrzeby klientów są dla31.12.2016
nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
ZAKRES PD
WARTOŚĆ BILANSOWA
%PORTFELA
WARTOŚĆ BILANSOWA
%PORTFELA
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
0,0000% <= PD < 0,0011%
–
–
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać
ich0,0%
standardy życia i przedsiębiorstw,
by 0,0%
0,0011% <= PD < 0,0031%
–
0,0%
–
0,0%
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
0,0031% <= PD < 0,0069%
–
0,0%
–
0,0%
strzałek lub ikon w menu

KLASA
RATINGOWA

0,0069% <= PD < 0,0124%
–
0,0%
–
0,0%
kompleksowe podejście 360
stopni, które
0,0124%To
<=jest
PD nasze
< 0,0223%
1
0,0%nazywamy Życiową Bankowością.
–
0,0%
0,0223% <= PD < 0,0395%
–
0,0%
–
0,0%
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
0,0395%Chęć
<= PD budowania
< 0,0691% lepszej przyszłości 5inspiruje ludzi
0,0%
1
243
315
24,2%
do działania.
0,0691% <= PD < 0,1208%
430 448
8,0%
645 108
12,6%
A nas inspiruje pomaganie.
0,1208% <= PD < 0,2091%
1 029 404
19,1%przesuń (klawisz H, przytrzymaj
629 490spację)
12,3%
drukuj
zaznacz
0,2091% <= PD < 0,3581%
255 864
4,8%
375 435
7,3%
0,3581% <= PD < 0,6132%
2 486 615
46,2%
81 377
1,6%
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
0,6132% <= PD < 1,0807%
–
0,0%
93 303
1,8%
1,0807% <= PD < 1,9599%
847 569
15,7%
–
0,0%
1,9599% <= PD < 3,5545%
331 740
6,2%
2 063 695
40,2%
3,5545% <= PD < 7,6705%
11
0,0%
–
0,0%
7,6705% <= PD < 19,6959%
–
0,0%
16
0,0%
19,6959% <= PD < 100,0000%
–
0,0%
–
0,0%
5 381 657
100,0%
5 131 739
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)
31.12.2016
KLASA NADZORCZA

Wysoka
Dobra
Zadowalająca
Słaba
Razem
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31.12.2015

WARTOŚĆ BILANSOWA

%PORTFELA

WARTOŚĆ BILANSOWA

%PORTFELA

3 470 755
3 623 153
1 010 603
44 728
8 149 239

42,6%
44,5%
12,4%
0,5%
100,0%

1 647 122
4 185 156
720 513
43 078
6 595 869

25,0%
63,4%
10,9%
0,7%
100,0%

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Podział kredytów i pożyczek udzielonych klientom na objęte i nie objęte wewnętrznymi modelami ratingowymi
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

31.12.2015

Kredyty i Codzienne
pożyczki bez rozpoznanej
wartości:
120 112 554
119 349 516
potrzeby utraty
klientów
są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Kredytyproduktów
i pożyczki dla ludności:
55
863
932
51 611 229
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Objęte wewnętrznym modelem ratingowym:
52 788 308
48 496 634
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Kredyty mieszkaniowe
44 031 dokumentu
290
682 616
aby przeszukiwać zawartość
użyj40klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Pożyczki gotówkowe
8 757 018
7 814 018
strzałek lub ikon w menu
Pozostałe, nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym
3 075 624
3 114 595
jest nasze
kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
KredytyTo
i pożyczki
dla przedsiębiorstw:
64 248 622
67 738 287
Objęte wewnętrznym modelem ratingowym:
20 110 508
20 208 561
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Klienci
z
rocznymi
obrotami
nieprzekraczającymi
500
mln
EUR
14
728
851
15 076 822
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Klienci objęci modelem centralnym z rocznymi obrotami przekraczającymi 500 mln EUR
5 381 657
5 131 739
A nas inspiruje pomaganie.
Ekspozycje z tytułu kredytowania specjalistycznego
8 149 239 zaznacz 6 595drukuj
869
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
Dłużne papiery wartościowe, nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym
12 352 160
12 330 221
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu, nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym
–
4 755 472
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Pozostałe, nie objęte wewnętrznym modelem ratingowym
23 636 715
23 848 164
Kredyty i pożyczki z rozpoznaną utratą wartości
2 550 658
2 705 410
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom (*)
122 663 212
122 054 926
(*) 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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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Maksymalna ekspozycja kredytowa

Nawigacja

Poniższa tabela przedstawia maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe dla pozycji bilansowych i pozabilansowych na datę
sprawozdawczą Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
31.12.2016
31.12.2015
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Należności od Banku Centralnego
3 233 379
4 930 181
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Należności od banków oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom (*)
121ikon
947w096
125 869 993
strzałek lub
menu

Należności z tytułu leasingu finansowego
3 974 643
3 503 979
To jest do
nasze
Aktywa finansowe przeznaczone
obrotu kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
732Bankowością.
469
1 126 792
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)
1 913 429
3 206 447
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Instrumenty zabezpieczające
289
752
421 640
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
35 120 619
21 181 723
A nas inspiruje pomaganie.
Pozostałe aktywa (**)
1 020 482spację)
2zaznacz
300 995
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
Ekspozycja bilansowa (***)
168 231 869
162 541 750
Zobowiązania do udzielenia kredytu
32 126 475
30 825 051
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Pozostałe zobowiązania warunkowe
11 473 757
15 130 027
43 600 232
45 955 078
Ekspozycja pozabilansowa
Razem
211 832 101
208 496 828
(*) 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.

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.
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Najczęściej spotykane zabezpieczenia pożyczek i kredytów, które są przyjmowane zgodnie z polityką Grupy Pekao w tym zakresie, są następujące
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
ZABEZPIECZENIA

Nawigacja

ZASADY SZACOWANIA WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
HIPOTEKI
produktów dla finansowania złożonych
projektów.
Zapewniamy
pełnąwyceny
gamę
usług
Wartość zabezpieczenia
powinna zostać
określona na podstawie
rynkowej
dokonanej przez
– komercyjne
rzeczoznawcę.
Dopuszczalne
są
inne, indywidualne
udokumentowane
źródła wyceny,
np. oferta kupna,
dopasowanych
do
potrzeb
rodzin,
by
polepszać
ich
standardy
życia
i
przedsiębiorstw,
by
– mieszkalne
wartość zależna od etapu procedury przetargowej,
abyitp.
przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
ZASTAW REJESTROWY / PRZEWŁASZCZENIE:
strzałek lub ikon w menu
Wartość określana na podstawie wiarygodnych źródeł takich jak kwota z umowy zastawu, wartość
z aktualnego sprawozdania finansowego, wartość wpisana w polisę ubezpieczeniową, wartość kwotowana
– zapasy To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
na giełdzie, wartość wynikająca z zaawansowanego etapu windykacji poparta odpowiednimi dokumentami
np. wyliczeniami komornika lub syndyka. powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości
ludzi do
działania.
Wartośćinspiruje
określana na podstawie
wyceny
rynkowej rzeczoznawcy lub wartość bieżąca określona na
innych wiarygodnych źródeł jak aktualna oferta kupna, ewidencja środków trwałych dłużnika,
pomaganie. podstawie
udokumentowana kwota podana przez komornika lub syndyka, itp.

– maszynyAi urządzenia
nas inspiruje

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

– samochody

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 polisieaby
ubezpieczeniowej.
wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

– 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 1 496 661 tys. złotych na datę 31 grudnia 2016 roku (1 465 933 tys. złotych na datę 31 grudnia 2015 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.
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.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Zabezpieczenia te ustanowione są na standardowych warunkach branżowych. Zabezpieczenia w postaci depozytów zabezpieczających wynikają m.in.
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
z tzw. Credit Support Annex (CSA) – stanowiących załącznik do umów ramowych ISDA.

Nawigacja

Codzienne potrzeby
klientów sąw dla
nastransakcji
tak samo
ważne jak oferowanie
Papiery wartościowe otrzymane/złożone
jako zabezpieczenie
ramach
z przyrzeczeniem
odkupu mogą najnowocześniejszych
być zastawione lub sprzedane na czas
trwania transakcji, aleproduktów
muszą być oddane
w
dacie
zapadalności
transakcji.
Warunki
umów
również
dają
prawo
każdej
ze strongamę
transakcjiusług
do rozwiązania
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
powiązanych transakcjidopasowanych
w przypadku braku możliwości
zwrotu
zabezpieczenia.
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
dladotyczącym
wszystkich.
lub ikon w
menu
Aktywa i zobowiązania finansowe, które podlegają egzekwowalnym porozumieniom ramowym lub podobnymstrzałek
porozumieniom
kompensowania i które mogą potencjalnie podlegać kompensacie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW FINANSOWYCH
PREZENTOWANA
W SPRAWOZDANIU
Z SYTUACJI FINANSOWEJ

POTENCJALNE KWOTY KOMPENSATY

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
31.12.2016

dopasuj do rozmiaru ekranu

INSTRUMENTY FINANSOWE
OTRZYMANE
(ZAWIERA OTRZYMANE
ZABEZPIECZENIA NA PAPIERACH ZABEZPIECZENIA
przesuń (klawisz
H,
przytrzymaj
spację)
PIENIĘŻNE
WARTOŚCIOWYCH)

WARTOŚĆ

zaznacz
NETTO

drukuj

AKTYWA FINANSOWE
Instrumenty pochodne
RAZEM

31.12.2016

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Instrumenty pochodne
RAZEM

31.12.2015

AKTYWA FINANSOWE
Instrumenty pochodne
RAZEM

31.12.2015

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Instrumenty pochodne
Transakcje sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu
RAZEM
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1 848 236
-1 434 265
765 użyj231
206 ESCAPE
aby wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym-182
ekranie
klawisza
1 848 236
-1 434 265
-182 765
231 206

POTENCJALNE KWOTY KOMPENSATY

WARTOŚĆ BILANSOWA
ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
PREZENTOWANA
W SPRAWOZDANIU
Z SYTUACJI FINANSOWEJ

INSTRUMENTY FINANSOWE
(ZAWIERA ZŁOŻONE
ZABEZPIECZENIA NA PAPIERACH
WARTOŚCIOWYCH)

ZŁOŻONE
ZABEZPIECZENIA
PIENIĘŻNE

WARTOŚĆ
NETTO

3 254 372
3 254 372

-1 434 265
-1 434 265

-1 651 984
-1 651 984

168 123
168 123

WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW FINANSOWYCH
PREZENTOWANA
W SPRAWOZDANIU
Z SYTUACJI FINANSOWEJ

INSTRUMENTY FINANSOWE
(ZAWIERA OTRZYMANE
ZABEZPIECZENIA NA PAPIERACH
WARTOŚCIOWYCH)

OTRZYMANE
ZABEZPIECZENIA
PIENIĘŻNE

WARTOŚĆ
NETTO

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 ZŁOŻONE
ZABEZPIECZENIA NA PAPIERACH
WARTOŚCIOWYCH)

ZŁOŻONE
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

POTENCJALNE KWOTY KOMPENSATY

POTENCJALNE KWOTY KOMPENSATY

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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,
Ujawnione powyżej wartości aktywów i zobowiązań finansowych prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

(w tys. zł)

• 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
Codzienne
potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
zamortyzowanego
kosztu.

Nawigacja

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Rekoncyliacja
wartości bilansowej
aktywów
i zobowiązań
finansowych,
które podlegają
egzekwowalnym
porozumieniom
ramowym
dopasowanych
do potrzeb
rodzin,
by polepszać
ich standardy
życia
i przedsiębiorstw,
by
aby przeszukiwać
zawartośćzdokumentu
użyj klawiszy
lub podobnym porozumieniom dotyczącym kompensowania, z wartościami prezentowanymi
w sprawozdaniu
sytuacji finansowej.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

WARTOŚĆ
BILANSOWA
POZYCJI NIE
PODLEGAJĄCYCH
UJAWNIENIU
dopasuj
do rozmiaru ekranu
W NOCIE
DOTYCZĄCEJ
KOMPENSOWANIA
NOTA

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy ŻyciowąWARTOŚĆ
Bankowością.
BILANSOWA

POZYCJI ZE
powiększ / pomniejsz

WARTOŚĆ
Chęć budowania lepszej przyszłości BILANSOWA
inspiruje
ludzi
do działania.
POZYCJA SPRAWOZDANIA
NETTO
Z SYTUACJI FINANSOWEJ
31.12.2016A nas inspiruje pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

AKTYWA FINANSOWE
Instrumenty pochodne

SPRAWOZDANIA
Z SYTUACJI
FINANSOWEJ

1 791 677
56 559

drukuj

zaznacz

Aktywa z tytułu pochodnych
instrumentów
1 913
429 ekranie użyj121
752 ESCAPE
27
aby wyjść finansowych
z opcji wyświetlania na
pełnym
klawisza
(przeznaczone do obrotu)
Instrumenty zabezpieczające
289 752
233 193
30

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Instrumenty pochodne

31.12.2015

1 618 110

Zobowiązania
z tytułu pochodnych
instrumentów finansowych
(przeznaczone do obrotu)

1 952 674

334 564

27

1 636 262

Instrumenty zabezpieczające

1 638 718

2 456

30

WARTOŚĆ
BILANSOWA
POZYCJI ZE
SPRAWOZDANIA
Z SYTUACJI
FINANSOWEJ

WARTOŚĆ
BILANSOWA
POZYCJI NIE
PODLEGAJĄCYCH
UJAWNIENIU
W NOCIE
DOTYCZĄCEJ
KOMPENSOWANIA

NOTA

3 206 447

72 080

27

421 640

–

30

WARTOŚĆ
BILANSOWA
NETTO

POZYCJA SPRAWOZDANIA
Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA FINANSOWE
Instrumenty pochodne

3 134 367
421 640

Aktywa z tytułu pochodnych
instrumentów finansowych
(przeznaczone do obrotu)
Instrumenty zabezpieczające

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Instrumenty pochodne

Transakcje sprzedaży papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu

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
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Ogólna charakterystyka procesu monitorowania
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Monitorowanie ryzykaproduktów
kredytowego obejmuje,
w szczególności, złożonych
kontrolę terminowości
obsługi Zapewniamy
zadłużenia, analizę pełną
sytuacji ekonomiczno-finansowej
dla finansowania
projektów.
gamę usług
klienta, sprawdzanie realizacji
warunków
umowy
kredytowej
oraz
przyjętych
i
ustanowionych
zabezpieczeń.
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
Monitoring dużych klientów korporacyjnych dokonywany jest z wykorzystaniem systemu ratingowego oraz danych
z wewnętrznych
i zewnętrznych źródeł
informacji. W przypadku średniego i małego klienta proces monitorowania prowadzony jest przy wykorzystaniu wewnętrznego narzędzia zbudowanego na
To jestbehawioralnego.
nasze kompleksowe
360 stopni,
które
nazywamy
Życiową
bazie statystycznego modelu
Efektywność podejście
procesu wzmocniona
jest dzięki
cyklicznym
przeglądom
portfela Bankowością.
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.
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

A nas inspiruje pomaganie.

Monitorowanie klienta indywidualnego ma charakter systemowy i jest przeprowadzane na podstawie
wyników
scoringu
behawioralnego.
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)

zaznacz

Ogólna charakterystyka modelu tworzenia odpisów aktualizacyjnych

drukuj

aby wyjść z opcji Finansowej.
wyświetlaniaOdzwierciedlają
na pełnym ekranie
klawisza ESCAPE
W Grupie odpisy aktualizacyjne tworzone są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
one użyj
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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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Analiza jakościowa aktywów finansowych Grupy
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Ekspozycje Grupy na ryzyko kredytowe z tytułu kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości według okresów przeterminowania

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW (*)
I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (*)
produktów dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy pełnąKREDYTY
gamę
usług
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich
standardy życia
i przedsiębiorstw,
by
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI OCENIANEJ INDYWIDUALNIE Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ WARTOŚCI aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
– nieprzeterminowane
–
564 430
strzałek lub– ikon w menu 642 927
– do 1 miesiąca
–
–
106 904
37 283
jest nasze
kompleksowe podejście 360 stopni, które –nazywamy Życiową
Bankowością.
– powyżejTo
1 miesiąca
do 3 miesięcy
–
31 323
22 868
– powyżej 3 miesięcy do 1 roku
–
–
228 925
158 487
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
– powyżejChęć
1 roku do
5 lat
2 565 907
3 079 109
budowania
lepszej przyszłości inspiruje ludzi8 192
do działania. 9 927
– powyżej 5 lat
–
–
1 498 788
1 429 845
A nas inspiruje pomaganie.
Razem brutto
8 192
9 927
5 074 774 zaznacz 5 292drukuj
022
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

–
–
–
–
-8 192
–
-8 192

–
–
–
–
-9 927
–
-9 927

-292 907
-30 285
-7 077
-121 057
-1 563 402
-1 170 559
-3 185 287

-238 852
-7 530
-5 206
-52 140
-1 738 572
-1 198 995
-3 241 295

–

–

1 889 487

2 050 727

–
–
–
–
–
9 800
9 800

–
–
–
–
–
9 800
9 800

166 121
69 664
56 545
286 856
1 297 813
914 748
2 791 747

120 069
42 559
47 688
303 072
1 359 720
956 361
2 829 469

–
–
–
–
–
-9 800
-9 800

–
–
–
–
–
-9 800
-9 800

-54 371
-21 678
-20 975
-152 797
-1 038 042
-842 713
-2 130 576

-46 047
-10 980
-17 089
-156 199
-1 047 727
-896 744
-2 174 786

–

–

661 171

654 683

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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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Ekspozycje Grupy na ryzyko kredytowe z tytułu kredytów i pożyczek bez rozpoznanej utraty wartości według okresów
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
przeterminowania

Nawigacja

KREDYTY I POŻYCZKI
UDZIELONE KLIENTOM (*)
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie
najnowocześniejszych
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW (*)
PRZEDSIĘBIORSTWA
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamęLUDNOŚĆ
usług
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
dopasowanych do potrzeb rodzin,
by polepszać
ich standardy
życia
i przedsiębiorstw,
by31.12.2015
WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO EKSPOZYCJI BEZ ROZPOZNANEJ UTRATY WARTOŚCI
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób
budujemy
zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
– nieprzeterminowane
3 258 534
7 319 104
64 156 501
67
677 272
316 545
50 112 528
strzałek
lub ikon 54
menu

– do 30 dni
–
–
240 713
214 225
1 314 340
1 269 204
360 stopni,
które27nazywamy
Życiową
Bankowością.
– powyżej 30 dni do 60To
dnijest nasze kompleksowe podejście
–
–
468
34
541
177 909
183 623
– powyżej 60 dni
–
–
88 700
89 848
184 075
194 520
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Razem brutto
3
258
534
7
319
104
64
513
382
68
015
886
55
992
869
51
759
875
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
ODPIS IBNR

A nas inspiruje pomaganie.

– nieprzeterminowane
– do 30 dni
– powyżej 30 dni do 60 dni
– powyżej 60 dni
Razem odpis IBNR
Wartość bilansowa netto ekspozycji bez rozpoznanej
utraty wartości

-8
–
–
–
-8

-58
–
–
–
-58

3 258 526

7 319 046

-256
869 (klawisz
-273H,574
772
-90 586
drukuj
przesuń
przytrzymaj -80
spację)
zaznacz
-5 106
-2 652
-30 818
-37 046
-1 425
-686
-9 873
-11 615
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
-1 360
-687
-7 474
-9 399
-264 760
-277 599
-128 937
-148 646
64 248 622

67 738 287

55 863 932

51 611 229

(*) 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 (*)
31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

EKSPOZYCJE Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ WARTOŚCI

wartość bilansowa brutto

17 992

19 727

7 866 521

8 121 491

-17 992
–

-19 727
–

-5 315 863
2 550 658

-5 416 081
2 705 410

wartość bilansowa brutto, w tym
ekspozycje, w przypadku których w zdyskontowanych oczekiwanych przyszłych
przepływach pieniężnych uwzględniono wartość zabezpieczeń w tym:

–

–

100 560

78 166

–

–

100 560

78 166

ekspozycje przeterminowane
odpis IBNR
Razem netto

–
–
–

–
–
–

35 382
-2 610
97 950

31 741
-1 362
76 804

3 258 534
-8
3 258 526

7 319 104
-58
7 319 046

120 405 691
-391 087
120 014 604

119 697 595
-424 883
119 272 712

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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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Podział ekspozycji z tytułu dłużnych papierów wartościowych według ratingów agencji Standard & Poor’s według stanu na 31 grudnia 2016 roku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

NABYTE W RAMACH TRANSAKCJI
PRZEZNACZONE
UTRZYMYWANE
DO
Codzienne potrzeby
klientów są dla nas tak samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
RATING
DO OBROTU DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
TERMINU WYMAGALNOŚCI
z przyrzeczeniem odsprzedaży (***)
RAZEM
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
AA+ do AA–
327 613
–
–
327 613
dopasowanych do potrzeb
rodzin, by24polepszać
ich standardy
życia i przedsiębiorstw,700
by960
A+ do A654 918
719 097
2 998 379aby przeszukiwać zawartość dokumentu
073 354
użyj29klawiszy
się rozwijać. W9 ten
dlaw wszystkich.
BBB+ do mogły
BBB719 sposób budujemy
– zrównoważoną przyszłość
–strzałek lub ikon
–
9 719
menu

bez ratingu
66 113
6 903 060 (*)
20 606 (**)
–
Razem To jest nasze kompleksowe
730 750 podejście31360
949 770
3
018
985
700
960
stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
(*) W tym bony pieniężne NBP o wartości 5 978 629 tys. zł.
(**) W tym bony pieniężne NBP o wartości 20 606 tys. zł.
(***) Wartość godziwa dłużnych papierów wartościowych nabytych w ramach transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży.

powiększ / pomniejsz

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

6 989 779
36 400 465

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuńStandard
(klawisz H,&przytrzymaj
spację)
zaznacz
Podział ekspozycji z tytułu dłużnych papierów wartościowych według ratingów agencji
Poor’s według
stanu na 31
grudnia 2015drukuj
roku
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
RATING

A+ do ABBB+ do BBBbez ratingu
Razem

PRZEZNACZONE
DO OBROTU

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

1 003 007
7 724
113 986
1 124 717

UTRZYMYWANE DO
TERMINU WYMAGALNOŚCI

15 954 349
251 367
1 312 168 (*)
17 517 884

NABYTE W RAMACH TRANSAKCJI
z przyrzeczeniem odsprzedaży (***)

RAZEM

6 520 122
–
–
6 520 122

25 974 802
259 091
2 297 254
28 531 147

2 497 324
–
871 100 (**)
3 368 424

(*) 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.

Podział aktywów z tytułu instrumentów pochodnych według ratingów agencji Standard & Poor’s według stanu na 31 grudnia 2016 roku
INSTRUMENTY POCHODNE
HANDLOWE

Rating

AAA
AA+ do AAA+ do ABBB+ do BBBbez ratingu
Razem

ZABEZPIECZAJĄCE

BANKI

POZOSTAŁE
INSTYTUCJE
FINANSOWE

PODMIOTY
NIEFINANSOWE

143
75 047
581 997
379 748
303 021
1 339 956

–
–
179 546
–
69 325
248 871

–
–
–
–
324 602
324 602

BANKI

POZOSTAŁE
INSTYTUCJE
FINANSOWE

PODMIOTY
NIEFINANSOWE

RAZEM

–
1 044
22 224
4 414
26 868
54 550

–
–
–
–
235 202
235 202

–
–
–
–
–
–

143
76 091
783 767
384 162
959 018
2 203 181

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 AAA+ do ABBB+ do BBBBB+ do BBbez 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
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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Praktyki “forbearance”
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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,
Codzienne
potrzeby
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
wdrożyła proces klasyfikacji
tego rodzaju
ekspozycji.

Nawigacja

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Ekspozycje forborne sądopasowanych
to umowy kredytowe,do
copotrzeb
do którychrodzin,
zastosowano
praktyki „forbearance”.
Praktyki „forbearance”
występują w sytuacjach,
by polepszać
ich standardy
życia i przedsiębiorstw,
by
przeszukiwać
zawartość
dokumentu użyj klawiszy
w których uznaje się, że kredytobiorca z powodu trudności finansowych, nie jest w stanie wykonać warunkówaby
umowy.
W związku
z tymi trudnościami,
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałeklub
lubjego
ikonrefinansowanie.
menu
Grupa zmienia warunki umowy w sposób, umożliwiający kredytobiorcy całkowitą lub częściową obsługę zadłużenia
Zmiana
warunków umowy może obejmować m.in. obniżenie oprocentowania, rat kapitałowych, naliczonych odsetek, bądź zmianę harmonogramu spłat kapitału
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
i/lub odsetek.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
W szczególności GrupaChęć
uznajebudowania
za praktyki „forbearance”
przypadki:
lepszej następujące
przyszłości
inspiruje ludzi do działania.
• renegocjowana umowa była sklasyfikowana jako ekspozycja z rozpoznaną utratą wartości, a zmiany zostały dokonane w ramach procesów
A nas inspiruje pomaganie.
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,
aby wyjść z opcji
wyświetlania
na pełnym
ekraniezużyj
klawisza
• w tym samym lub bliskim terminie udzielenia dodatkowego finansowania przez Grupę, kredytobiorca
dokonał
spłaty kapitału
lub odsetek
tytułu
innej ESCAPE
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
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31.12.2016

31.12.2015

120 112 554
574 117
2 550 658
1 476 521
122 663 212
2 050 638

119 349 516
422 649
2 705 410
1 537 735
122 054 926
1 960 384

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Analiza jakościowa ekspozycji forborne
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

31.12.2015

Ekspozycje
bez rozpoznanej
utraty wartości
Codzienne
potrzeby
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Wartość bilansowa
brutto
347
437 459
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę587usług
Odpisy IBNR
-13 230
-14 810
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość
użyj klawiszy
Wartość bilansowa netto
574 dokumentu
117
422 649
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości
Wartość bilansowa brutto, w tym:
3 152 110
2 957 036
Tooceniane
jest nasze
kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
ekspozycje
indywidualnie
2 816 470
2 745 545
ekspozycje oceniane grupowo
335 640
211 491
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Odpisy aktualizujące,
w
tym:
-1
675
589
-1
419
301
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
ekspozycje oceniane indywidualnie
-1 524 510
-1 323 802
A nas inspiruje pomaganie.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
ekspozycje oceniane grupowo
-151 079 zaznacz
-95drukuj
499
Wartość bilansowa netto
1 476 521
1 537 735
Razem wartość bilansowa netto
2 050 638
1 960 384

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Grupa posiada zabezpieczenia dla ekspozycji forborne w kwocie 1 023 631 tys. zł na 31 grudnia 2016 roku (881 711 tys. zł na 31 grudnia 2015 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

31.12.2016

31.12.2015

587 347
483 434
73 519
19 513
10 881
-13 230
-8 476
-3 051
-1 037
-666
3 152 110
627 945
150 815
46 077
214 022
2 026 748
86 503
-1 675 589
-270 904
-44 380
-13 893
-116 608
-1 168 335
-61 469
2 050 638

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
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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 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Zmiany wartości bilansowej netto ekspozycji forborne
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

2016

2015

Wartość netto na początek
okresu potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
1 960 384
2 168 125
Codzienne
Wartość ekspozycji ujętych
w
okresie
569
808
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług 229 336
Wartość ekspozycji wyłączonych w okresie
-218 057
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by-152 818
Zmiana odpisów aktualizujących
-118 306
-217 882
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Inne zmiany
-143w191
-66 377
strzałek lub ikon
menu
Wartość netto na koniec okresu
2 050 638
1 960 384
Przychody odsetkowe To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
139Bankowością.
522
168 659

budowania
lepszej
Ekspozycje forborneChęć
według
typu działania

powiększ / pomniejsz

przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj
spację)
31.12.2016

Zmiana warunków umowy
Refinansowanie
Wartość bilansowa brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość bilansowa netto

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz
31.12.2015

Ekspozycje forborne według struktury produktowej

Kredyty na nieruchomości
Kredyty w rachunku bieżącym
Kredyty operacyjne
Kredyty na inwestycje
Kredyty gotówkowe
Pozostałe kredyty i pożyczki
Wartość bilansowa brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem wartość bilansowa netto

31.12.2016

31.12.2015

1 293 194
264 371
966 079
844 813
221 506
149 494
3 739 457
-1 688 819
2 050 638

979 328
301 434
879 129
935 210
206 771
92 623
3 394 495
-1 434 111
1 960 384

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
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drukuj

3 546 182
3 199 428
193 275
195 067
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
3 739 457
3 394 495
-1 688 819
-1 434 111
2 050 638
1 960 384

31.12.2016

31.12.2015

3 122 618
770 470
770 424
481 286
554 119
230 080
155 655
58 100
60 215
14 495
27 774
616 839
3 739 457
-1 688 819
2 050 638

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

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Ekspozycje forborne według struktury geograficznej
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

31.12.2015

Polska Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
3 391 584
3 082 046
Ukraina produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę319
396
292 314
usług
Cypr
26 874
18 503
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Pozostałe kraje
603
1 632
aby przeszukiwać zawartość1 dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Wartość bilansowa brutto
3 739 457
3 394 495
strzałek lub ikon w menu
Odpisy aktualizujące wartość należności
-1 688 819
-1 434 111
To jestbilansowa
naszenetto
kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Razem wartość
2 050 638
1 960 384

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania
lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Koncentracja
ryzyka kredytowego

dopasuj do rozmiaru ekranu

Zgodnie z A
obowiązującymi
przepisami
zaangażowanie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych
nas inspiruje
pomaganie.
przesuń
(klawisz
H, maksymalnego
przytrzymaj spację)
zaznacz
kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć 25% funduszy własnych Grupy. W
2016 roku
limity
zaangażowania
nie zostały drukuj
przekroczone.
a) Według poszczególnych podmiotów:

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku
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%
1,3%
1,1%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
9,0%

b) Według grup kapitałowych:
Według stanu na 31 grudnia 2016 roku
ZAANGAŻOWANIE WOBEC 5 NAJWIĘKSZYCH GRUP KAPITAŁOWYCH BĘDĄCYCH KLIENTAMI GRUPY

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Razem

UDZIAŁ % W PORTFELU

1,7%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
6,9%
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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 2016

Noty objaśniające

c) Według branż:

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
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

Ograniczeniu ryzyka kredytowego związanego z nadmierną koncentracją sektorową służy system kształtowania sektorowej struktury zaangażowania.
potrzeby klientów
dla nas takportfela
samokredytowego
ważne jakoraz
oferowanie
najnowocześniejszych
Obejmuje on ustalanieCodzienne
wskaźników koncentracji
sektorowej,są
monitorowanie
procedury wymiany
informacji. System ten dotyczy
zaangażowania kredytowego
w
poszczególne
rodzaje
działalności
gospodarczej
sklasyfikowane
według
Polskiej
Klasyfikacji
(PKD).
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełnąDziałalności
gamę usług

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

aby przeszukiwać
dokumentu użyj klawiszy
Wskaźniki koncentracji ustalane są w oparciu o obecny poziom zaangażowania Grupy w dany sektor oraz ocenę
ryzyka danegozawartość
sektora. Okresowe
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałeksektorów,
lub ikon wwmenu
porównywanie zaangażowania Grupy z obowiązującymi wskaźnikami koncentracji pozwala na bieżącą identyfikację
których może wystąpić
nadmierna koncentracja ryzyka. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, dokonywana jest analiza obejmująca ocenę kondycji ekonomicznej sektora
To jest
nasze kompleksowe
podejście
360
stopni,
którezaangażowania
nazywamy wŻyciową
Bankowością.
z uwzględnieniem zarówno
dotychczasowych
jak i prognozowanych
trendów
oraz
ocenę jakości
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

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

Strukturę zaangażowania według sektorów prezentuje poniższa tabela
SEGMENT BRANŻOWY

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Administracja publiczna i obrona narodowa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
Budownictwo
Transport i gospodarka magazynowa
Produkcja metali, wyrobów metalowych oraz maszyn
Produkcja wyrobów chemicznych, farmaceutycznych oraz petrochemia
Produkcja artykułów spożywczych i napojów
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Górnictwo i wydobywanie
Pozostała produkcja
Pozostałe sektory
Razem
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przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

31.12.2016

31.12.2015

15,4%

15,2%

drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na12,4%
pełnym ekranie użyj klawisza
10,5% ESCAPE
10,3%
7,3%
6,8%
6,4%
5,0%
4,5%
4,4%
4,1%
3,2%
7,6%
12,6%
100,0%

10,9%
8,6%
6,3%
7,2%
4,0%
2,9%
3,8%
7,8%
4,4%
7,3%
11,1%
100,0%

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Kredyty w CHF dla ludności
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

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

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
W ostatnimproduktów
czasie pojawiłodla
się kilka
propozycji restrukturyzacji
kredytów
hipotecznychZapewniamy
w CHF dla ludności,
w tym Prezydencki
projekt ustawy o sposofinansowania
złożonych
projektów.
pełną
gamę usług
bach przywrócenia
równości
stron
niektórych
umów
kredytu
i
umów
pożyczki.
Proponowane
rozwiązania
są
w
fazie
dyskusji
i
mogą
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by ulec znaczącej zmiaaby przeszukiwać
zawartość
użyjfinansowe.
klawiszy
nie. W związku z tym Grupa nie jest w stanie na chwilę obecną wiarygodnie oszacować wpływu proponowanych
rozwiązań
nadokumentu
sprawozdanie
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich.
strzałek
lub ikon
w menu
Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo niewielki udział tych kredytów w aktywach oraz znikomy udział
w rynku,
Grupa
ocenia, iż ewentualne przyjęte
rozwiązania nie powinny istotnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy.

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę i jakość portfela kredytów w CHF dla ludności.

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wartość brutto i netto kredytów w CHF dla ludności
A nas inspiruje pomaganie.

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

31.12.2016

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

4 492 086

zaznacz

drukuj

31.12.2015

4 761 295

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym4ekranie
461 077użyj klawisza4ESCAPE
719 657
31 009
-91 931
-91 604
-327
4 400 155
4 369 473
30 682

41 638
-78 963
-78 616
-347
4 682 332
4 641 041
41 291

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

31.12.2016

31.12.2015

4 302 638
3 956 983
280 365
47 308
17 982
-11 261
-4 183
-4 464
-1 755
-859
189 448
31 997
18 589
12 590
32 948
55 254
38 070
-80 670
-6 020
-2 867
-2 720
-9 379
-31 609
-28 075
4 400 155

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
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Na dzień 31 grudnia 2016 roku średnie LTV dla portfela kredytów hipotecznych w CHF dla ludności należącego do Grupy wyniosło 56,3% (na dzień
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
31 grudnia 2015 roku – 56,5%), przy średnim wskaźniku LTV dla całego portfela wynoszącym 66,0% (na dzień 31 grudnia 2015 roku – 66,4%).

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Ekspozycje kredytowe
wobec
Ukrainy
W 2016 roku spłaconeproduktów
zostały w całości
ekspozycje
Grupy wobeczłożonych
Ukrainy w formie
lokat międzybankowych.
dla
finansowania
projektów.
Zapewniamy

pełną gamę usług
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
przeszukiwać
użyj klawiszy
Na dzień 31 grudnia 2016 roku bilansowa wartość netto pozostałych ekspozycji wobec Ukrainy wynosiła 111aby
milionów
złotychzawartość
(co stanowidokumentu
0,1% całkomogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
witej ekspozycji Grupy), mniej o 481 milionów złotych w porównaniu do końca grudnia 2015 roku.
To jest nasze
kompleksowe
Poniższa tabela przedstawia
ekspozycje
Grupy wobecpodejście
Ukrainy 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
powiększ / pomniejsz
31.12.2016

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Ekspozycje bilansowe
Należności od banków A nas inspiruje pomaganie.
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

dopasuj
do rozmiaru ekranu
31.12.2015

przesuń (klawisz H, przytrzymaj –spację)

402 630
drukuj
zaznacz
321 048
300 551
321 048
703 181
aby wyjść z opcji wyświetlania-209
na pełnym
klawisza
687 ekranie użyj
-110
605 ESCAPE
111 361
592 576
428
428
–
428

4 049
4 049
-27
4 022

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, 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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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,
Ryzyko rynkowe księgi handlowej
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

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

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Głównym narzędziem
pomiaru
rynkowego księgi
handlowej jest
model wartościZapewniamy
zagrożonej (VaR). Wartość
odzwierciedla
produktów
dlaryzyka
finansowania
złożonych
projektów.
pełną tagamę
usługpoziom jednodniowej
straty któradopasowanych
może zostać przekroczona
z
prawdopodobieństwem
nie
większym
niż
1%.
Wartość
miary
VaR
wyznaczana
jest
metodą
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by symulacji historyczaby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
klawiszy
nej na podstawie 2-letniej historii obserwacji dynamiki czynników ryzyka rynkowego. Zbiór czynników
uwzględnianych
przy wyliczaniu
VaRużyj
obejmuje
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
lub specyficznego
ikon w menu ryzyka kredytowego emitenta
wszystkie istotne czynniki rynkowe brane pod uwagę przy wycenie instrumentów finansowych zastrzałek
wyjątkiem

i kontrahenta. Szacowanie wpływu zmian czynników rynkowych na bieżącą wartość danego portfela odbywa się z wykorzystaniem pełnej rewaluacji (jako
To jest
naszeportfela
kompleksowe
podejście
360 stopni,
które
nazywamy
Życiowązmiany
Bankowością.
różnica między
wartością
po zmianie poziomów
parametrów
rynkowych
o historycznie
zaobserwowane
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

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

Model poddawany jest bieżącej statystycznej weryfikacji poprzez porównanie wartości VaR do rzeczywistych i rewaluacyjnych wyników. Analizy za rok
A nas inspiruje pomaganie.
2016, jak również za 2015 rok, potwierdzają adekwatność stosowanego modelu. przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
drukuj
zaznacz
Kształtowanie się w latach 2016 i 2015 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

31.12.2016

WIELKOŚĆ MINIMALNA

60
819
791

14
804
791

31.12.2015

WIELKOŚĆ MINIMALNA

54
1 176
1 282

15
676
854

WIELKOŚĆ ŚREDNIA WIELKOŚĆ MAKSYMALNA

275
1 106
1 187

1 958
1 677
2 174

WIELKOŚĆ ŚREDNIA WIELKOŚĆ MAKSYMALNA

203
1 175
1 179

1 674
2 103
1 880

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 kontraktowej 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 2016 i 2015
roku. W obu analizach zakładana jest natychmiastowa zmiana stóp rynkowych. Oprocentowanie produktów bankowych zmienia się zgodnie z zapisami
umownymi, przy czym w przypadku kontraktowej NII, dla depozytów od klientów detalicznych, uwzględnia się ograniczenie spadku stóp przez zero.
W przypadku wrażliwości EVE dla depozytów bieżących w PLN stosowany jest model urealniający profil ich przeszacowania.
WRAŻLIWOŚĆ W %

NII
EVE

31.12.2016

31.12.2015

-8,03
-0,76

-5,97
-0,77

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 (*)

31.12.2016

31.12.2015

208

1 538

(*) VaR zaprezentowany w pozycji „Waluty razem” stanowi obliczenie wielkości VaR dla całego portfela, a więc uwzględnia zależności korelacyjne pomiędzy walutami.
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Pozycja walutowa Grupy
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
OPERACJE POZABILANSOWE –

31.12.2016

EUR
USD
CHF
GBP
CZK
Pozostałe waluty
RAZEM

BILANSOWE
INSTRUMENTY
POCHODNE
Codzienne potrzeby klientów są dla nasOPERACJE
tak samo
ważne jak oferowanie
najnowocześniejszych
POZYCJA NETTO
AKTYWA
ZOBOWIĄZANIA
POZYCJA
DŁUGA
POZYCJA
KRÓTKA usług
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
21 197 815
17 067 038
12 655 773
16 763 013
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by 23 537
5 210 025
7 710 838
6 409
769 dokumentu
-72 277
aby305
przeszukiwać3 980
zawartość
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
4 722 131
1 049 133
3 606
673 lub ikon7w285
284
-5 613
strzałek
menu

212 581

869 553

687 217

29 324

921
358
2 327
dopasuj do rozmiaru ekranu
-50 747

To jest nasze kompleksowe podejście34
360
które
Życiową Bankowością.
786stopni, 529
413 nazywamy
602 343
107 358
262 357
164 008
31
639
695
27
389
przyszłości inspiruje ludzi983
do

Chęć budowania lepszej
A nas inspiruje pomaganie.

przesuń OPERACJE
(klawisz H,
przytrzymaj spację)
POZABILANSOWE –
OPERACJE BILANSOWE

31.12.2015

EUR
USD
CHF
GBP
CZK
Pozostałe waluty
RAZEM

208 033
304 055
powiększ / pomniejsz
24
169
344
28
469
803
działania.

zaznacz

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

POZYCJA DŁUGA

POZYCJA KRÓTKA

POZYCJA NETTO

18 890 563
6 294 671
4 700 851
318 067
37 732
273 984
30 515 868

17 929 313
8 290 240
606 176
708 529
16 591
161 448
27 712 297

11 066 799
7 077 654
3 221 543
622 872
183 225
73 793
22 245 886

11 841 800
5 116 063
7 319 753
232 423
204 259
183 113
24 897 411

186 249
-33 978
-3 535
-13
107
3 216
152 046

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Wartość długiej pozycji netto w EUR (równowartość 186 249 tys. złotych) na datę 31 grudnia 2015 roku wynikała głównie z ujęcia wyceny do wartości
godziwej akcji Visa Europe ( 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.
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Integralną częścią procesu kontroli płynności Grupy jest scenariuszowa analiza testów warunków skrajnych przeprowadzana w trybie miesięcznym. W jej
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
ramach oceniana jest płynność Grupy w przypadku wystąpienia kryzysu na rynkach finansowych i/lub kryzysu wywołanego przez czynniki wewnętrzne,
specyficzne dla Grupy. W 2016 r. Bank poszerzył zakres stosowanych testów nie zmieniając istotnie ich logiki.

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Zarządzając
płynnością, Grupa
uwagę zwraca
na płynnośćprojektów.
w walutach obcych,
co znajduje odzwierciedlenie
w monitorowaniu,
limitowaniu
produktów
dlaszczególną
finansowania
złożonych
Zapewniamy
pełną gamę
usług
i kontrolowaniu
płynności
osobno
dla
poszczególnych
istotnych
walut,
monitorowaniu
zapotrzebowania
na
bieżącą
i
przyszłą
płynność
walutową
i w przydopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
przeszukiwaćobejmuje
zawartość
dokumentu
użyjwpływ
klawiszy
padku zidentyfikowania takiej potrzeby jej zabezpieczaniu z wykorzystaniem swapów walutowych.aby
Monitorowanie
także
potencjalny
na
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
płynność konieczności wnoszenia depozytów zabezpieczających transakcje pochodne.
To jest nasze
kompleksowe
podejście
360 stopni,
które nazywamy
W celu zdefiniowania
zasad zarządzania
płynnością
w sytuacji awaryjnej
Bank wprowadził
zatwierdzoną Życiową
przez ZarządBankowością.
Banku „Politykę zarządzania płynnością
w sytuacji awaryjnej”, która określa procedury awaryjnego postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Polityka ta uwzględnia dzienne
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
monitorowanie
systemowych
i specyficznych
Banku i Grupy inspiruje
wskaźników ostrzegawczych
oraz trzy stopnie zagrożenia płynności w zależności od poziomu
Chęć
budowania
lepszejdlaprzyszłości
ludzi do działania.
wskaźników ostrzegawczych sytuacji Banku i Grupy oraz sytuacji rynkowej. Określa również źródła pokrycia przewidywanego wypływu środków pieniężA nas inspiruje pomaganie.
nych z Grupy. W dokumencie tym określone zostały również procedury monitorowania stanów
procedury
działań
awaryjnych,zaznacz
zespoły zadaniowe
drukuj
przesuńpłynności,
(klawisz H,
przytrzymaj
spację)
przywracające płynność Grupy oraz zakres odpowiedzialności kierownictwa za podejmowanie niezbędnych decyzji związanych z przywróceniem wymaganego
poziomu płynności finansowej Grupy. W 2016 roku dokonano aktualizacji Polityki celem dostosowania jej do przyjętego w Banku Planu Naprawy.
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe informacje ilościowe dotyczące sytuacji płynnościowej Grupy na koniec 2016 roku w porównaniu do końca
2015 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

1 568 626
107 386 695
28 936
102 076
109 086 333

7 866
11 705 237
194 369
–
11 907 472

62 274
18 590 217
171 915
131 194
18 955 600

1 490 498
529 562
1 056 438
263 435
3 339 933

1 775 910
81 291
206 332
176 460
2 239 993

4 905 174
138 293 002
1 657 990
673 165
145 529 331

Udzielone zobowiązania pozabilansowe dotyczące
finansowania

32 304 313

–

–

–

–

32 304 313

Udzielone zobowiązania pozabilansowe
gwarancyjne

11 259 832

–

–

–

–

11 259 832

Razem

43 564 145

–

–

–

–

43 564 145

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

31.12.2016
ZOBOWIĄZANIA BILANSOWE

Zobowiązania wobec banków (*)
Zobowiązania wobec klientów
Emisje własne
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (**)

31.12.2015
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 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 odbywa się w Grupie w sposób ciągły. Grupa szacuje również bardziej
prawdopodobne wypływy, które zostały odzwierciedlone w tabelach opisanych jako „Urealniona luka płynności”.
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Urealniona luka płynności
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

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
Codzienne
potrzeby
są dla
nas
takportfela
samo papierów
ważne jak
oferowanie
spłat. Uwzględnia się także
urealnione
przepływyklientów
z posiadanego
przez
Grupę
wartościowych
oraznajnowocześniejszych
przepływy wynikające z wcześniejszych spłat portfela kredytów
hipotecznych.
Są
to
główne
przyczyny
odróżniające
lukę
urealnioną
od
nieurealnionej.
mają gamę
charakterusług
statyczny
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy Luki
pełną
tj. nie uwzględniają wpływu
na
profil
płynności
zmian
w
wolumenie
(np.
nowych
depozytów)
bilansu
i
pozycji
pozabilansowych
Grupy,
a
także
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, bypozakapitaaby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
łowych przepływów gotówkowych.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Urealniona luka płynności

Nawigacja

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

31.12.2016

DO 1 MIESIĄCA

OD 1 DO
3 MIESIĘCY

Chęć budowania lepszej
przyszłości
Aktywa bilansowe
42 255
570
4inspiruje
225 036
Pasywa bilansowe
19 300 857
6 459 100
A nas inspiruje pomaganie.
Zobowiązania/należności pozabilansowe (netto)
-4 956 771
-16 411
Luka okresowa
17 997 942
-2 250 475
Luka skumulowana
–
15 747 467
31.12.2015

Aktywa bilansowe
Pasywa bilansowe
Zobowiązania/należności pozabilansowe (netto)
Luka okresowa
Luka skumulowana

OD 3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

OD 1 DO 5 LAT

POWYŻEJ 5 LAT
RAZEM
powiększ / pomniejsz
dopasuj do
rozmiaru ekranu

ludzi
24 539do
554działania.
50 597 089

52 597 694
174 214 943
18 513 533
20 417 900
109 523 553
174 214 943
drukuj
przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
spację)
862 106
1 309 640
1 496
475
-1zaznacz
304 961
6 888 127
31 488 829
-55 429 384
-1 304 961
22aby
635wyjść
594 z opcji
54wyświetlania
124 423
304 961
– ESCAPE
na-1pełnym
ekranie użyj klawisza

DO 1 MIESIĄCA

OD 1 DO
3 MIESIĘCY

OD 3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

OD 1 DO 5 LAT

POWYŻEJ 5 LAT

RAZEM

39 156 141
16 049 305
-6 717 006
16 389 830
–

7 110 676
8 827 295
568 926
-1 147 693
15 242 137

24 968 630
18 770 564
1 240 893
7 438 959
22 681 096

50 455 851
19 999 689
2 489 137
32 945 299
55 626 395

47 094 269
105 138 714
1 254 323
-56 790 122
-1 163 727

168 785 567
168 785 567
-1 163 727
-1 163 727
–

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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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,
Zobowiązania z tytułu pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach netto
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
DO 1 MIESIĄCA

OD 3 MIESIĘCY
Nawigacja
DO 1 ROKU

OD 1 DO
3 MIESIĘCY

OD 1 DO 5 LAT

POWYŻEJ 5 LAT

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

RAZEM

Codzienne potrzeby klientów są dla nas
tak samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
26 757
51 903
131 715
1 219 802
449 921
1 880 098
dla finansowania złożonych
projektów.
pełną
gamę usług
70 648
104 854 Zapewniamy
151 485
2 007 425
889 219
3 223 631
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

31.12.2016
produktów
31.12.2015

Przepływy dotyczące pochodnych transakcji pozabilansowych rozliczanych w kwotach brutto

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni,
OD które
1 DO nazywamy
OD 3 MIESIĘCY Życiową Bankowością.
DO 1 MIESIĄCA

3 MIESIĘCY

DO 1 ROKU

OD 1 DO 5 LAT

POWYŻEJ 5 LAT

RAZEM

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2016
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
wpływy
20 805 957
6 032 490
7 701 296
8 030 511
2 915 201
45 485 455
A nas inspiruje pomaganie. 20 827 342
wypływy
6 055 624 przesuń
7 823
747
8
745
485
3
322
026
224
(klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz 46 774drukuj
31.12.2015
wpływy
16 745 976
6 290 357
7 529 685
8 415 940
2 830 603
41 812 561
aby wyjść z7 opcji
wyświetlania
na pełnym
ekranie
wypływy
16 750 719
6 249 486
612 854
9 216
680
3 152użyj
969klawisza
42ESCAPE
982 708

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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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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Noty objaśniające

•

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy – straty powstałe na skutek działań niezgodnych z przepisami lub porozumiew którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

niami dotyczącymi zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała lub straty wynikające z nierównego
traktowania i dyskryminacji pracowników,
Codzienne
potrzeby
dla nas tak samo
ważne jak
oferowanie
najnowocześniejszych
klienci, produkty i praktyki
operacyjne
– stratyklientów
wynikającesą
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
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usługbądź
konstrukcją produktu,
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
szkody związane z aktywami rzeczowymi – straty powstałe na skutek straty lub szkody w aktywach rzeczowych
w wyniku klęski
żywiołowej
lub innych
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
wydarzeń,
zakłócenia działalności Banku i awarie systemów – straty powstałe na skutek zakłóceń działalności Banku lub awarii systemów,
Todostawa
jest nasze
kompleksowe
podejście–360
nazywamy
Życiową
Bankowością.
wykonanie transakcji,
i zarządzanie
procesami operacyjnymi
stratystopni,
powstałektóre
na skutek
nieprawidłowego
rozliczenia
transakcji lub wadliwego zarządzania procesami operacyjnymi oraz wynikłe ze stosunków z kontrahentami i sprzedawcami.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Nawigacja

•

•
•
•

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

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

2016

przesuń (klawisz H, przytrzymaj10,62%
spację)

2015

zaznacz
20,50%

6.6 Zarządzanie kapitałem własnym
Proces zarządzania kapitałem w Grupie 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 procesu 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 oraz źródeł dodatkowego kapitału w sytuacjach awaryjnych.
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.
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
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drukuj

18,08%
4,70%
14,26%
1,12%
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza
ESCAPE
7,35%
59,15%
32,00%
4,70%
0,40%
0,71%
17,29%
9,12%
100,00%
100,00%

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
w podejmowanych decyzjach biznesowych kosztu kapitału. Na potrzeby analizy osiąganych dochodów w stosunku do podejmowanego ryzyka oraz optyw którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
malizacji wykorzystania kapitału różnych rodzajów działalności stosowane są miary efektywności uwzględniające podejmowane ryzyko.

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Regulacyjne
wymogi
kapitałowe

Kalkulacji regulacyjnych
kapitałowych dokonano
w oparciuprojektów.
o zapisy Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
(UE) nr 575/2013 z dnia
produktówwymogów
dla finansowania
złożonych
Zapewniamy
pełną
gamęi Rady
usług
26 czerwcadopasowanych
2013 roku w sprawie
wymogów
ostrożnościowych
dla
instytucji
kredytowych
i
firm
inwestycyjnych,
wraz
z
późniejszymi
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by zmianami, a także
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Rozporządzeniami Wykonawczymi i Delegowanymi Komisji (UE) (dalej „Rozporządzenie 575/2013”).
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Podstawową miarą stosowaną do pomiaru adekwatności kapitałowej instytucji są współczynniki kapitałowe. Minimalna wartość współczynników kapitaTo jestprzez
nasze
kompleksowe
podejście
360
stopni,
które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
łowych wymagana
prawo
jest równa 10,0%
dla TCR oraz
8,0%
dla T1, co
jest równe
sumie minimalnej
wartości
zdefiniowanej w Rozporządzeniu
575/2013 (8,0% dla TCR i 6,0% dla T1) oraz wymogu połączonego bufora zdefiniowanego w Ustawie o nadzorze makroostrożnościowym (łącznie 2,0%
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
zgodnie z Rozdziałem
2). Zgodnie zlepszej
rekomendacją
Komisji Nadzoru
Finansowego
współczynnik kapitałowy Grupy Pekao, po uwzględnieniu bufora
Chęć budowania
przyszłości
inspiruje
ludziłączny
do działania.
innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,75%, powinien pozostawać na poziomie nie mniejszym niż 14,0%, a współczynnik kapitału
A nas inspiruje pomaganie.
Tier I na poziomie nie mniejszym niż 11,0%.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Na dzień 31 grudnia 2016 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 17,64% (na dzień 31 grudnia 2015 roku – 17,66%).
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
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 (%)

31.12.2016

31.12.2015

8 511 165
44 022
493 557
9 048 744

8 527 666
63 578
564 787
9 156 031

19 954 579
19 954 579

20 209 595
20 209 595

17,64%

17,66%
17,66%

17,64%

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2016 roku w porównaniu do grudnia 2015 roku jest niższy o 0,02 pp. w związku ze zmniejszeniem
funduszy własnych o 1,3%, mimo zmniejszenia całkowitego wymogu kapitałowego o 1,2%.
Całkowity wymóg kapitałowy obniżył się w 2016 roku w związku z niższymi wymogami z tytułu wszystkich rodzajów ryzyka.
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,
• metodę wyceny według wartości rynkowej do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kontrahenta,
• metodę standardową do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego pozycji oraz metoda oparta na duracji do kalkulacji wymogu
kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego pozycji instrumentów dłużnych,
• metodę standardową do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego i szczególnego instrumentów kapitałowych,
• metodę standardową do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu wniesionych z góry wkładów do funduszu kwalifikującego się kontrahenta
centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania,
• metodę standardową na ryzyko walutowe,
• metodę uproszczoną na ryzyko cen towarów,
• metodę standardową na ryzyko korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych,
• zaawansowaną metodę pomiaru ryzyka operacyjnego dla Banku oraz metodę standardową dla spółek zależnych.

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2016 203

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Fundusze własne
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Grupa definiuje części składowe funduszy własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia
575/2013 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe z późn. zm.

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Fundusze własne Grupy
składają się wyłącznie
z funduszy podstawowych
Tier I. W
Grupie nie są Zapewniamy
identyfikowane elementy
dodatkowego
kapitału
produktów
dla finansowania
złożonych
projektów.
pełną
gamę usług
Tier I oraz kapitału Tierdopasowanych
II.
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
31.12.2016

31.12.2015

FUNDUSZE WŁASNE
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
Bankowością.
Kapitały
22 911 943
23 424 193
Inny zakres konsolidacji
16 361
powiększ / pomniejsz
dopasuj 15
do826
rozmiaru ekranu
budowania
lepszejw przyszłości
inspiruje ludzi do działania.
Składniki kapitału nieChęć
zaliczone
do funduszy własnych,
tym:
-2 279 275
-2 292 459
Zysk netto za rok bieżący
-2 279 275
-2 292 459
A nas inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
zaznacz
Korekty regulacyjne, w tym:
-694 450spację)
-937
965
Wartości niematerialne i prawne
-531 041
-570 309
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
-32pełnym
177 ekranie użyj-36
678 ESCAPE
aby wyjść z opcji wyświetlania na
klawisza
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych i kapitałowych dostępnych do sprzedaży
–
–
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych i kapitałowych dostępnych do sprzedaży
-51 593
-267 136
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności
-18 876
-16 490
Dodatkowe korekty wartości z tytułu ostrożnej wyceny
-45 839
-31 388
Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych
-14 924
-15 964
Kapitał podstawowy Tier I
19 954 579
20 209 595
Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego
19 954 579
20 209 595

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 2016 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 60% 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,
• ryzyko płynności,
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
ryzyko nieruchomości własnych,
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

ryzyko zmian warunków makroekonomicznych,
ryzyko biznesowe (w tym ryzyko strategiczne),
Codzienne
potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
ryzyko braku
zgodności,
ryzyko reputacji,
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
ryzyko modeli,
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej,
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
ryzyko działalności bancassurance,
ryzyko inwestycji finansowych.

Nawigacja

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

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
Chęćryzyka:
budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
• ocena jakościowa – stosowana w przypadku ryzyk trudno mierzalnych lub takich, dla których kapitał nie jest skutecznym środkiem pokrywania strat
A nas inspiruje pomaganie.
(ryzyko braku zgodności, ryzyko reputacji oraz ryzyko działalności bancassurance) przesuń
z potencjalnym
kapitałem
innych ryzyk, drukuj
(klawiszpokryciem
H, przytrzymaj
spację)w obrębiezaznacz
• 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),
aby wyjść
z opcji
wyświetlania(pozostałe
na pełnymrodzaje
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
• ocena ilościowa – stosowana w przypadku ryzyk, które można zmierzyć za pomocą
kapitału
ekonomicznego
ryzyka
oprócz 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 również spójna metodyka szacowania bufora na ryzyko zmian warunków makroekonomicznych oraz ryzyko modeli. Wyznaczanie
bufora kapitałowego na pokrycie ryzyka zmian warunków makroekonomicznych dokonywane jest na podstawie analizy wpływu scenariusza spowolnienia
gospodarczego na kapitał ekonomiczny w horyzoncie prognozy.
Ryzyko modeli szacowane jest natomiast z wykorzystaniem analiz scenariuszowych pozwalających 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 zmian warunków makroekonomicznych. 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 2016 roku i 31 grudnia 2015 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
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
procentowej (w tym transakcji terminowych na papiery wartościowe), kapitałowych, towarowych oraz wymiany walut, za wyjątkiem tych przypadków
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

które spełniają kryteria przynależności do Poziomu 3,
• Poziom 3: wycena mark-to-model z częściową parametryzacją modelu na podstawie estymowanych czynników ryzyka, dotyczy korporacyjnych
Codzienne
potrzeby
są dla nasinstrumentów
tak samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
i komunalnych papierów
wartościowych
oraz klientów
liniowych i nieliniowych
pochodnych
rynków stopy procentowej,
kapitałowych, towarowych
oraz wymiany walut,produktów
dla których wpływ
nieobserwowalnych
parametrów
(np.czynników
ryzyka
kredytowego)
na
wycenę
jest
uznawany
za istotny.
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług

Nawigacja

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

aby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
Wycena do wartości godziwej wykonywana jest bezpośrednio przez jednostkę w ramach Pionu Zarządzania Ryzykami
niezależną
od jednostek
zawie-użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałekprzez
lub ikon
menu
rających transakcje. Metodyka wyceny do wartości godziwej, w tym zmiany jej parametryzacji, podlegają akceptacji
Komitet
Aktywów, Pasywów
i Ryzyka (ALCO). Adekwatność metod wyceny podlega bieżącej analizie oraz cyklicznym przeglądom w ramach zarządzania ryzykiem modeli. W ramach
To jest nasze
kompleksowe
podejście
stopni,
nazywamy
Bankowością.
tej samej jednostki wykonywana
jest ocena
adekwatności oraz
istotności 360
czynników
ryzykaktóre
w zakresie
przypisaniaŻyciową
modeli wycen
do odpowiedniego
poziomu hierarchii wyceny do wartości godziwej zgodnie z ustalonymi zasadami klasyfikacji.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

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

Zestawienie aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej w podziale na poziomy hierarchii wyceny do wartości godziwej
31.12.2016

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

31.12.2015

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
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przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

zaznacz

RAZEM

drukuj

20 944 182
13 685 790
407 312
35 037 284
aby
na pełnym
ekranie użyj732
klawisza
636wyjść
385 z opcji wyświetlania
29 971
66 113
469 ESCAPE
1
1 913 428
–
1 913 429
–
1 339 956
–
1 339 956
1
573 472
–
573 473
–
289 752
–
289 752
–
54 550
–
54 550
–
235 202
–
235 202
20 307 796
11 452 639
341 199
32 101 634
527 840
3 736 717
–
4 264 557
527 836
145 329
–
673 165
4
1 952 670
–
1 952 674
–
1 349 082
–
1 349 082
4
603 588
–
603 592
–
1 638 718
–
1 638 718
–
1 636 262
–
1 636 262
–
2 456
–
2 456

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

RAZEM

15 929 590
936 763
28
–
28
–
–
–
14 992 799
611 443
611 442
1
–
1
–
–
–

6 134 087
142 640
3 205 476
2 639 346
566 130
421 640
416 953
4 687
2 364 331
4 907 086
–
3 204 327
2 747 772
456 555
1 702 759
1 702 759
–

504 501
47 389
943
–
943
–
–
–
456 169
–
–
–
–
–
–
–
–

22 568 178
1 126 792
3 206 447
2 639 346
567 101
421 640
416 953
4 687
17 813 299
5 518 529
611 442
3 204 328
2 747 772
456 556
1 702 759
1 702 759
–
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Zmiana stanu wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których Grupa stosuje wycenę do wartości godziwej na Poziomie 3
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
AKTYWA Z TYTUŁU
Nawigacja
POCHODNYCH INSTRUMENTÓW

AKTYWA FINANSOWE
PRZEZNACZONE DO OBROTU

PAPIERY WARTOŚCIOWE

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
FINANSOWYCH
DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
produktów
Zapewniamy
pełną gamę
Stan na początek
okresu dla finansowania złożonych projektów. 47
389
943 usług
456 169
Zwiększenia,
w tym:
188 786
–
68 170
dopasowanych
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy
życia i przedsiębiorstw,
by
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy–
Reklasyfikacja
–
–
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
2016

Zakup
187 298
–
58 952
Rozliczenie
–
–
–
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które 1nazywamy
Życiową Bankowością.
Przychód z instrumentów finansowych
488
–
9 218
ujęty w rachunku zysków i strat
1 488 powiększ / pomniejsz
–
598
dopasuj do rozmiaru 7ekranu
Chęć zbudowania
ujęty w kapitale
aktualizacji wycenylepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
–
–
1 620
Zmniejszenia,
w tym:
-170 062
-943
-183 140
A nas
inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń
zaznacz
Reklasyfikacja
– (klawisz H, przytrzymaj spację)
-943
–
Rozliczenie / wykup
-23 454
–
-181 678
Sprzedaż
585z opcji wyświetlania na pełnym–ekranie użyj klawisza ESCAPE–
aby-146
wyjść
Strata z instrumentów finansowych
-23
–
-1 462
ujęta w rachunku zysków i strat
-23
–
-4
ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny
–
–
-1 458
Stan na koniec okresu
66 113
–
341 199
Niezrealizowany wynik na instrumentach finansowych
25
–
-1 187
utrzymywanych w portfelu na koniec okresu, ujęty w :
Rachunku zysków i strat w pozycji:
25
–
271
wynik z tytułu odsetek
41
–
271
wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu
-16
–
–
Innych składnikach całkowitych dochodów
–
–
-1 458

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

AKTYWA FINANSOWE
PRZEZNACZONE DO OBROTU

AKTYWA Z TYTUŁU
POCHODNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH

PAPIERY WARTOŚCIOWE
DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY

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

2 967
1 942
1 942
–
–
–
–
–
-3 966
-2 967
-891
–
-108
-108
943

263 815
200 231
313
–
–
199 918
11 077
188 841
-7 877
–
-7 877
–
–
–
456 169

-63

-108

2 674

108
108
–
-171

-108
–
-108
–

268
268
–
2 406
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Przeniesienie instrumentów miedzy poziomami hierarchii wart godziwej następuje na podstawie zmian w dostępności kwotowań z aktywnego rynku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych.

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
klientów
dla nas takprzeniesień
samo ważne
jak oferowanie
W okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia
2016 roku
dokonanosą
następujących
instrumentów
finansowychnajnowocześniejszych
między poziomami hierarchii wyceny
do wartości godziwej: produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
• z Poziomu 1 do Poziomu
2 przeniesiono obligacje
rządowe
denominowane
w walutach
obcych
z uwagi nażycia
zmianę
dostępności kwotowańby
na aktywdopasowanych
do potrzeb
rodzin,
by polepszać
ich
standardy
i przedsiębiorstw,
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
nym rynku,
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
strzałek
lub ikonwpływu
menu
• z poziomu 3 do poziomu 2 przeniesiono instrument pochodny stopy procentowej w związku ze zmniejszeniem
istotności
na wycenę parametrów kredytowych kontrahenta oraz instrumenty pochodne rynku kapitałowego (zawarte w trakcie roku) z uwagi na zmniejszenie istotności wpływu na
jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
wycenę parametru To
korelacji.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
W okresie od 1 stycznia
do 31budowania
grudnia 2016 nie
nastąpiłyprzyszłości
żadne inne przeniesienia
Chęć
lepszej
inspirujeinstrumentów
ludzi do finansowych
działania.między poziomami hierarchii wyceny do
wartości godziwej.

A nas inspiruje pomaganie.

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
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 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku jest następujący
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
AKTYWO/
ZOBOWIĄZANIE
FINANSOWE

Korporacyjne
papiery wartościowe

AKTYWO/
ZOBOWIĄZANIE
FINANSOWE

Korporacyjne
papiery wartościowe
Instrumenty
pochodne stopy
procentowej

WARTOŚĆ GODZIWA
NA 31.12.2016

316 025

WARTOŚĆ GODZIWA
NA 31.12.2015

TECHNIKA WYCENY

Model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych

TECHNIKA WYCENY

298 756

Model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych

943

Model zdyskontowanych
przepływów pieniężnych

CZYNNIK
NIEOBSERWOWALNY

ZAKRES
ALTERNATYWNY
CZYNNIKÓW
(ŚREDNIA WAŻONA)

Spread kredytowy

0,32%-1,13%

CZYNNIK
NIEOBSERWOWALNY

ZAKRES
ALTERNATYWNY
CZYNNIKÓW
(ŚREDNIA WAŻONA)

Spread kredytowy

WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ NA
31.12.2016
SCENARIUSZA
POZYTYWNEGO

SCENARIUSZA
NEGATYWNEGO

613

-627

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

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 2016 roku i 31 grudnia 2015 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.
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.
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Dla kredytów kwotowane wartości rynkowe są nieosiągalne, stąd prezentowane wartości godziwe są ogólnie szacowane przy zastosowaniu technik
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
wyceny z uwzględnieniem założenia, iż na moment udzielenia kredytu wartość godziwa równa jest wartości bilansowej. Wartość godziwa kredytów bez
rozpoznanej utraty wartości jest równa sumie przyszłych oczekiwanych przepływów gotówkowych zdyskontowanych na daną datę bilansową. Stopa
Codzienne
potrzeby
klientów
są dla nas
takodsamo
jak oferowanie
najnowocześniejszych
dyskontująca
przepływy jest
odpowiednią
stopą rynkową
wolną
ryzyka ważne
powiększoną
o marżę na ryzyko
kredytowe oraz bieżącą marżę ze sprzedaży
dla danej grupy
produktowej
kredytu.
Marża
wyznaczana
jest
na
podstawie
kredytów
udzielonych
w
ostatnim
kwartale
w podziale
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę
usługna grupy produktowe
i termin dodopasowanych
zapadalności. Dla celów
szacowania
wartości
godziwej
kredytów
walutowych
wykorzystywana
jest
marża
dla
kredytów
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, byw PLN skorygowana
abyrówna
przeszukiwać
zawartośćoczekiwanych
dokumentu użyj
klawiszy
o kwotowania transakcji basis-swap. Wartość godziwa kredytów o rozpoznanej utracie wartości jest
sumie przyszłych
odzysków
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon w menu
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
To jest
podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
godziwa równa
jest nasze
wartościkompleksowe
bilansowej.

Nawigacja

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Dla zaangażowań
kapitałowych Grupy,
dla których
nie są dostępne
ceny pochodzące
rynku, a wartości rynkowe są nieosiągalne, Grupa nie
Chęć budowania
lepszej
przyszłości
inspiruje
ludzi doz aktywnego
działania.
szacuje wartości godziwej. W skład takich zaangażowań wchodzą spółki związane z sektorem finansowym, gdzie uczestnictwo kapitałowe jest związane
A nas inspiruje pomaganie.
z korzystaniem z infrastruktury finansowo-bankowej, obsługą kart płatniczych oraz spółki
objęte
w ramach
restrukturyzacji
drukuj
przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)długów. zaznacz
Dla depozytów kwotowane wartości rynkowe są nieosiągalne, stąd prezentowane wartości godziwe są ogólnie szacowane przy zastosowaniu technik
wyjśćrówna
z opcjijest
wyświetlania
na pełnymWartość
ekranie godziwa
użyj klawisza
ESCAPE
wyceny z uwzględnieniem założenia, iż na moment przyjęcia depozytu wartość aby
godziwa
wartości bilansowej.
depozytów
terminowych jest równa sumie przyszłych oczekiwanych przepływów gotówkowych 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 ustalonych jak i implikowanych
przepływów pieniężnych wykorzystywane są stawki międzybankowego rynku pieniężnego.
Zestawienie aktywów i zobowiązań nie wycenianych w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w podziale na poziomy hierarchii wyceny do wartości godziwej

31.12.2016

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:

WARTOŚĆ
BILANSOWA

WARTOŚĆ
GODZIWA

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

5 872 911
3 257 829
118 689 267
3 974 643
3 018 985
134 813 635

5 872 802
3 257 936
117 912 278
4 038 178
3 033 397
134 114 591

2 639 531
–
–
–
3 012 791
5 652 322

3 233 271
1 089 488
5 789 241
–
20 606
10 132 606

–
2 168 448
112 123 037
4 038 178
–
118 329 663

6 091
4 823 440
137 815 926
1 522 963
144 168 420

6 185
4 870 778
137 494 049
1 565 925
143 936 937

–
–
–
–
–

–
482 375
1 436 240
1 565 925
3 484 540

6 185
4 388 403
136 057 809
–
140 452 397
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Zestawienie aktywów i zobowiązań nie wycenianych w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w podziale na poziow którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
my hierarchii wyceny do wartości godziwej

Nawigacja

W TYM:
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak
samo ważne
jak oferowanie najnowocześniejszych
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
31.12.2015
BILANSOWA
GODZIWA
POZIOM
1
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną POZIOM
gamę2 usług POZIOM 3
Aktywa
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
zawartość
Kasa, należności od Banku
Centralnego
7 881 607 zrównoważoną
7 881 607
2aby
951przeszukiwać
414
4 930
193 dokumentu użyj
– klawiszy
mogły
się rozwijać. W ten sposób budujemy
przyszłość
dla
wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Należności od banków
7 314 724
7 311 058
–
5 301 176
2 009 882
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (*)
118 555 269
117 717 427
–
7 140 550
110 576 877
To jest nasze kompleksowe podejście3360
stopni, które
nazywamy Życiową
Bankowością.
Należności z tytułu leasingu finansowego
503 979
3 568 200
–
–
3 568 200
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności
3 368 424
3 380 400
2 509 227
–
powiększ
/ pomniejsz871 173 dopasuj do rozmiaru
ekranu
Chęć budowania lepszej przyszłości
ludzi
Aktywa razem
140 inspiruje
624 003
139 858do
692działania.
5 460 641
18 243 092
116 154 959
Zobowiązania
A nas inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H,–przytrzymaj spację)
zaznacz
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
914
928
–
928
Zobowiązania wobec innych banków
5 958 449
6 002 687
–
1 182 111
4 820 576
Zobowiązania wobec klientów
128 867 691
128aby
479wyjść
792 z opcji wyświetlania
–
468 820
972 ESCAPE
na 4pełnym
ekranie124
użyj010
klawisza
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
2 903 233
2 959 349
–
2 959 349
–
Zobowiązania razem
137 730 287
137 442 756
–
8 610 280
128 832 476
(*) 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 2016 roku Bank prowadził 12 333 rachunków papierów wartościowych (na dzień 31 grudnia 2015 roku 12 077 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.
Zadaniem jednostki jest dostarczanie najwyższej jakości usług maklerskich. Kompleksowa oferta gwarantuje inwestorom, w szczególności klientom
indywidualnym Banku Pekao S.A., możliwość inwestowania w instrumenty finansowe notowane na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu,
organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz BondSpot S.A., (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 dokonywanie transakcji instrumentami rynku niepublicznego. Obsługa klientów prowadzona jest za pośrednictwem ponad 390
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), produkty strukturyzowane, ubezpieczenia oraz programy emerytalne. CDM oferuje
także możliwość inwestowania na rynku instrumentów pochodnych a także na rynkach zagranicznych oraz rynku niepublicznym. Obsługa klientów
prowadzona jest za pośrednictwem 48 Punktów Obsługi Klientów CDM zlokalizowanych głównie w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju
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Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
i dodatkowo w 12 punktach dedykowanych do obsługi klienta strategicznego oraz zdalnych kanałów obsługi CDM24 (CDMInternet, TeleCDM, CDM
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Mobile) umożliwiających połączenie z serwisami Pekao24 Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
dla nas
samo
ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
Ścisła współpraca
pomiędzy
Domemklientów
Maklerskimsą
Pekao
i CDMtak
przy
realizacji
przedsięwzięć
przeprowadzanych
na rynku pierwotnym oraz na innych
płaszczyznach
aktywności
rynkowej
obu
podmiotów
zapewnia
profesjonalną
i
kompleksową
obsługę
maklerską.
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

aby przeszukiwać
zawartość
dokumentuKrajowego
użyj klawiszy
Zarówno CDM jak i Dom Maklerski Pekao są członkami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
oraz bezpośrednimi
uczestnikami
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Depozytu Papierów Wartościowych.

To jestmaklerskie
nasze kompleksowe
podejście
360Praktyki
stopni,Domów
któreMaklerskich
nazywamy
Życiową
Bankowością.
Obydwa podmioty
przestrzegają zasad
Kodeksu Dobrej
gwarantując
kompleksową
obsługę z zachowaniem
najwyższych standardów i norm etycznych. Zarówno DM jak i CDM biorą czynny udział w pracach nad rozwojem rynku kapitałowego w Polsce.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
Pekao Investment Banking S.A. działa jako dom maklerski nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, koncentrując się na obsłudze klientów
Pekao Investment Banking S.A.

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
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, oferowanie instrumentów finansowych, doradztwo dla
aby wyjść
z opcji wyświetlania
pełnym
ekranie
użyj klawisza
ESCAPE
przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstw lub innych
zagadnień
związanych z na
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
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
31.12.2016

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)

3 556 221 597
3 550 120 296
6 101 301
2 623 762 193
2 623 762 193
–

31.12.2015
WARTOŚCIOWO

ILOŚCIOWO
(W SZTUKACH)

WARTOŚCIOWO

24 707 398
23 236 537
1 470 861
6 291 869
6 291 869
–

4 085 831 592
4 075 825 419
10 006 173
3 767 973 072
3 763 773 072
4 200 000

28 594 389
27 191 398
1 402 991
16 232 127
16 074 480
157 647

Informacja o środkach pieniężnych klientów na rachunkach maklerskich
31.12.2016

31.12.2015

Zdeponowane na rachunkach pieniężnych w biurze maklerskim oraz wpłacone na poczet nabycia papierów
wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym

1 100 623

857 944

Pozostałe środki pieniężne klientów
Razem

40 955
1 141 578

45 571
903 515

31.12.2016

31.12.2015

32 061
–

–
13 201

Rozrachunki z tytułu nierozliczonych transakcji

Należności z tytułu zawartych transakcji
Zobowiązania z tytułu zawartych transakcji
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Rozrachunki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW), KDPW_CCP i giełdowymi izbami rozrachunkowymi
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

31.12.2015

Należności z funduszu Codzienne
rozliczeniowego potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
24 817
18 727
Należności z tytułu depozytów
zabezpieczających
32
391
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług 29 866
Pozostałe należności
1 252
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by 231
Razem należności
58 460
48 824
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Zobowiązania z tytułu depozytów zabezpieczających
4 421
strzałek lub ikon w921
menu
Pozostałe zobowiązania
317
331
Razem zobowiązaniaTo jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową 1Bankowością.
238
4 752

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć budowania
lepszej przyszłości
ludzi
do działania.
Pozycje dotyczące udziału
w systemie rekompensat
zarządzanyminspiruje
przez Krajowy
Depozyt
Papierów Wartościowych (KDPW)

A nas inspiruje pomaganie.

Należności z funduszu rekompensat
Rozliczenia międzyokresowe – opłaty za zarządzanie systemem
Rozliczenia międzyokresowe – pożytki z systemu
Razem pozycje bilansowe dotyczące udziału w systemie rekompensat netto

przesuń (klawisz H, przytrzymaj
spację)
31.12.2016

zaznacz
31.12.2015

Rozrachunki z podmiotami prowadzącymi regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe

Zobowiązania wobec Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Razem zobowiązania

31.12.2016

31.12.2015

527
527

638
638

9. Informacje dotyczące segmentów działalności
Prezentacja informacji 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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drukuj

11 432
10 914
1 764
1 456
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
-13 411
-12 549
-215
-179

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Sprawozdawczość według segmentów branżowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

BANKOWOŚĆ
KORPORACYJNA
I INWESTYCYJNA

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

ZARZĄDZANIE
AKTYWAMI
I PASYWAMI ORAZ
POZOSTAŁE

Codzienne potrzeby klientów są dla nas takBANKOWOŚĆ
samo ważne jak
oferowanie najnowocześniejszych
BANKOWOŚĆ
RAZEM
DETALICZNA
PRYWATNA
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Wynik z tytułu odsetek
2 406 728
47 529
634 037
349 089
4 437 383
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać
ich standardy
życia i 1przedsiębiorstw,
by
Wynik pozaodsetkowy
1 523 051
30 608 aby przeszukiwać
925 353 zawartość 430
823
909 835
dokumentu
użyj 2klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną
przyszłość
dla
wszystkich.
Dochody z działalności operacyjnej
3 929 779
78 137 strzałek 2lub
559
390w menu 779 912
7 347 218
ikon
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
-1 111 686
-25 335
-261 344
-498 471
-1 896 836
jest
nasze kompleksowe podejście 360-1stopni,
Życiową
Bankowością.
Pozostałe To
koszty
administracyjne
250 524 które nazywamy
-25 125
-336 035
637 480
-974 204
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
-177 566
-1 714
-22 642
-138
944 do rozmiaru
-340ekranu
866
powiększ / pomniejsz
dopasuj
i wartości niematerialnych

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi do działania.
-2 539 776
-52 174

Koszty działalności operacyjnej
A nas inspiruje pomaganie.
Zysk operacyjny
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
Podatek od niektórych instytucji finansowych
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

1 390 003
-250 042

25 963

-620 021
1 939 369

65
779 977

-3 211 906
4 135 312

-133

-252 807

2 353

-500 629

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

1 139 961 aby wyjść25
830 wyświetlania
1 686na
562pełnym ekranie
782 użyj
330 klawisza3ESCAPE
634 683
z opcji
-651
-514
1 259
-14 569
-14 475
-99 618
-632
-154 296
-24 922
-279 468
–
–
–
-449 533
-449 533
-170
–
498
5 011
5 339
1 039 522
24 684
1 534 023
298 317
2 896 546
-616 782
2 279 764
2 279 275
489
63 640 992
261 932
105 098 620
-3 929 788
165 071 756
9 143 187
174 214 943
79 287 145
8 304 002
63 233 403
-5 142 417
145 682 133
28 532 810
174 214 943

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2016 213

SPIS TREŚCI
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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Sprawozdawczość według segmentów branżowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
BANKOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE
AKTYWAMI
I PASYWAMI ORAZ
POZOSTAŁE

Codzienne potrzeby klientów są dla
nas tak samoBANKOWOŚĆ
ważne jak oferowanie
KORPORACYJNAnajnowocześniejszych
BANKOWOŚĆ
I INWESTYCYJNA
DETALICZNA
PRYWATNA
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług RAZEM
Wynik z tytułu odsetek
25 162
1 603 118
297 648
dopasowanych do potrzeb rodzin,2 306
by 368
polepszać ich
standardy
życia i przedsiębiorstw,
by4 232 296
Wynik pozaodsetkowy
1 537 516
33 061
1 122
017
2 826 286
aby692
przeszukiwać133
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób3 843
budujemy
zrównoważoną
przyszłość
dlaw wszystkich.
Dochody z działalności operacyjnej
884
58 223
2 725
810 lub ikon 430
665
7 058 582
strzałek
menu
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
-1 132 086
-23 226
-261 916
-491 291
-1 908 519
To jest nasze kompleksowe podejście
360 stopni,-25które
Życiową Bankowością.
Pozostałe koszty administracyjne
-1 236 547
573 nazywamy
-342 781
625 213
-979 688
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
-170 218
-1 571
-23 181 / pomniejsz
-136 495
-331
powiększ
dopasuj
do465
rozmiaru ekranu
i wartości niematerialnych

Chęć budowania lepszej przyszłości
inspiruje ludzi
do działania.
-2 538 851
-50 370
-627 878

Koszty działalności operacyjnej
A nas inspiruje pomaganie.
Zysk operacyjny
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
Podatek od niektórych instytucji finansowych
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

1 305 033

7 853

-185 573

-1 066

1 119 460
-283
-106 880
–
-122
1 012 175

59 276 412

71 778 919

2 097 932

-2 573
428 092

-3 219 672
3 838 910

-352 613

21 694

-517 558

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

6aby
787wyjść z opcji
1 745
319
449 786ekranie użyj
3 321
352 ESCAPE
wyświetlania
na pełnym
klawisza
-388
15
-28 110
-28 766
-796
-171 233
-256 044
-534 953
–
–
–
–
–
386
73 221
73 485
5 603
1 574 487
238 853
2 831 118
-537 640
2 293 478
2 292 459
1 019
299 794
97 664 414
-283 705
156 956 915
11 828 652
168 785 567
8 353 642
64 094 425
-4 755 682
139 471 304
29 314 263
168 785 567

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

Segmenty geograficzne
Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. koncentruje swoją działalność na rynku krajowym.
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drukuj

2016

2015

7 347 218
-38 580
-30 528
2 282
7 280 392

7 058 582
-52 091
-160 996
3 432
6 848 927

SPIS TREŚCI

10.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Przychody
z atytułu
w którym rosnąi koszty
wymagania,
potrzebyodsetek
stale się zmieniają.

Przychody z tytułu odsetek

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
2016
2015
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług
Z tytułu kredytów i pożyczek oraz pozostałych należności od klientów
4 431 535
4 410 834
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
Z tytułu lokat w innych bankach
79 776 dokumentu użyj klawiszy
103 034
aby przeszukiwać zawartość
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
50 078
77 626
strzałek lub ikon w menu

Z tytułu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych
736 789
699 863
To jest nasze
kompleksowe
podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Z tytułu pochodnych
instrumentów
zabezpieczających
138 866
150 934
Z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
11 446
14 078
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Razem Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
5 448 490
5 456 369

A nas inspiruje pomaganie.

drukuj
(klawiszdlaH,których
przytrzymaj
spację)utratę wartości,
zaznacz w wysokości
Przychody odsetkowe za 2016 rok zawierają kwotę przychodów związaną z aktywamiprzesuń
finansowymi,
rozpoznano
243 131 tys. złotych (w 2015 roku 301 340 tys. złotych).
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Całkowita kwota przychodów odsetkowych za 2016 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 3 797 006 tys. złotych
(w 2015 roku 3 730 968 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

2016

2015

-941 996
-24 257
-44 045
-10 817
-45 370
-1 066 485

-1 097 030
-23 156
-59 001
-19 940
-90 672
-1 289 799

Kwota kosztów odsetkowych za 2016 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 868 315 tys. złotych
(w 2015 roku 1 094 924 tys. złotych).

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2016 215

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
11.

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Przychody
i koszty
z tytułuaprowizji
i opłat
w którym
rosną wymagania,
potrzeby stale
się zmieniają.

Przychody z tytułu prowizji i opłat

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną2016
gamę usług 2015
Z tytułu obsługi rachunków bankowych, zleceń płatniczych oraz operacji gotówkowych
636 652
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by 651 507
Z tytułu kart płatniczych
598 246
693 067
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
Z tytułu kredytów i pożyczek
432 269
strzałek lub 460
ikon543
menu

Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych
248 716
294 648
To jest
nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
Z tytułu operacji papierami
wartościowymi
91 Bankowością.
198
96 794
Z działalności powierniczej
62 842
69 519
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Z tytułu obsługi funduszy
emerytalnych
i inwestycyjnych
48 920
50 246
Chęć
budowania
lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Z tytułu gwarancji, akredytyw i podobnych operacji
54 774
51 050
A nas inspiruje pomaganie.
Pozostałe
50 194 spację)
49 423
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
zaznacz
Razem
2 252 085
2 388 523

Koszty z tytułu prowizji i opłat

Z tytułu kart płatniczych
Z tytułu przelewów i przekazów
Z tytułu operacji papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi
Z tytułu obsługi rachunków bankowych
Z działalności powierniczej
Z tytułu zarządzania funduszami emerytalnymi
Z tytułu usług pośrednictwa
Pozostałe
Razem

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
2016

2015

-218 109
-20 077
-28 578
-5 236
-14 378
-856
-3 968
-1 919
-293 121

-322 424
-21 708
-13 840
-4 275
-13 388
-868
-3 404
-3 090
-382 997

2016

2015

89
16 709
16 798

530
13 105
13 635

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

2016

2015

416 031
45 994
23 384
485 409

367 908
64 206
-4 066
428 048

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 2016 roku wyniosła 53 902 tys. złotych
(odpowiednio w 2015 roku 64 586 tys. złotych).
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SPIS TREŚCI

14.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Zyski
(straty)
na sprzedaży
w którym
rosną wymagania,
a potrzeby stale się zmieniają.

Zrealizowane zyski

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
2016
2015
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Kredyty i inne należności finansowe (*)
159 495
534
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – instrumenty dłużne
14 531
229 592
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – instrumenty kapitałowe (**)
262 826
–
strzałek lub ikon w menu

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1
Razem To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
436 853
(*) W roku 2016 Bank dokonał sprzedaży wierzytelności kredytowych o zadłużeniu ogółem 1 863 milionów złotych. Zrealizowany wynik brutto na transakcji wyniósł 149,9 miliona złotych.
(**) W roku 2016 Bank otrzymał informację o sfinalizowaniu transakcji przejęcia VISA Europe Limited przez VISA Inc. Szczegóły transakcji opisano
w Nocie 31.
powiększ
/ pomniejsz

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

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

2016

Kredyty i inne należności finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – instrumenty dłużne
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Razem
Zrealizowany zysk netto

6
230 132

drukuj
2015

-2
–
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
-864
-41
-84
-490
-950
-531
435 903

229 601

Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesiona w 2016 roku bezpośrednio na kapitał własny wyniosła 332 328
tys. złotych (zniżka), w 2015 roku 7 573 tys. złotych (zniżka).
Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych odniesiona w 2016 roku z kapitałów własnych na wynik finansowy wyniosła 276 493 tys. złotych (zysk),
w 2015 roku 229 551 tys. złotych (zysk).

15. Ogólne koszty administracyjne
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Koszty płatności w formie akcji
Razem

2016

2015

-1 600 420
-286 844
-9 572
-1 896 836

-1 609 253
-291 849
-7 417
-1 908 519

Pozostałe koszty administracyjne
2016

2015

Koszty rzeczowe
Podatki i opłaty (*)
Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (**)
Składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (KNF)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (***)
Razem

-924 479
-40 874
-278 929
-11 673
-449 533
-1 705 488

-916 571
-74 850
-509 127
-17 525
–
-1 518 073

Razem ogólne koszty administracyjne

-3 602 324

-3 426 592

(*) W 2015 roku w pozycji tej ujęto kwotę 26 469 tys. zł stanowiącą koszt rezerwy z tytułu składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
(**) W 2016 roku w pozycji tej ujęto kwotę 16 604 tys. zł wniesioną przez Grupę do BFG z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, odpowiednio w 2015 roku kwota
234 081 tys. zł dotyczyła Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.
(***) Z dniem 1 lutego 2016 roku Ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych został wprowadzony podatek od niektórych instytucji finansowych.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
16. Amortyzacja
odpisy
z tytułu
utratystale
wartości
środków trwałych
w którymi rosną
wymagania,
a potrzeby
się zmieniają.

i wartości niematerialnych

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną2016
gamę usług 2015
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by -180 457
Rzeczowe aktywa trwałe
-168 077
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Nieruchomości inwestycyjne
-1
183
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. -1 654
strzałek lub ikon w menu
Wartości niematerialne
Razem

-171 606
-340 866

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
powiększ / pomniejsz

17.

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Pozostałe
i koszty operacyjne netto
A nasprzychody
inspiruje pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

-149 354
-331 465

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj

Pozostałe przychody operacyjne
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
2016

2015

Czynsze i wynajem
Przychody uboczne
Odzyskane koszty windykacji
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług
Zwroty, nadpłaty
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny ( w tym odszkodowania z tytułu zniszczenia/utraty
rzeczowych aktywów trwałych)

21 259
17 608
13 539
16 442
9 692

22 096
15 504
16 369
5 778
9 152

5 885

116 510

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

2 615
2 282
3 512
1 021
883
4 967
99 705

15 559
3 432
4 624
3 093
764
7 555
220 436

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty operacyjne związane z działalnością leasingową
Koszty z tytułu ubezpieczenia kredytów
Koszty uboczne
Koszty z tytułu zwrotów i niedoborów
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
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
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2016

2015

-2 262
-11 163
-15 501
-2 877
-13 119
-1 734
-4 418
-1 394
-1 682
-466
-14 561
-69 177

-2 443
-10 101
-14 541
-4 021
-2 358
-2 311
-9 167
-2 130
-644
-604
-11 120
-59 440

30 528

160 996

590
1 021 762
17 112
–
160 561
1 200 025
–
–
–
–
4 418
4 418
1 204 443

60
10 961
8 451
8 682
77 736
105 890
6 088 894

UTWORZENIE
ODPISÓW

ZWIĘKSZENIA

19 774
5 678 633
163 704
122
120 771
5 983 004

STAN NA
POCZĄTEK
OKRESU

–
–
–
–
1 369
1 369
170 901

1 451
167 086
3
–
992
169 532

INNE (*)

–
-10 961
-693
-926
-2 230
-14 810
-598 871

-889
-138 242
-542
-122
–
-139 795
-60
–
–
-725
-6
-791
-140 586

-2 933
-602 645
-13 244
–
-61 341
-680 163
–
–
–
–
-1 021
-1 021
-681 184

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
INNE (*)

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
ROZWIĄZANIE
ODPISÓW

ZMNIEJSZENIA

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
–
-583 975
-86
–
–
-584 061

SPISANIA
AKTYWÓW
Z BILANSU

–
–
7 758
7 031
80 266
95 055
6 043 597

17 993
5 542 619
166 947
–
220 983
5 948 542

STAN NA KONIEC
OKRESU

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

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

–
–
–
–
-3 397
-3 397
-523 259

2 343
-419 117
-3 868
–
-99 220
-519 862

WPŁYW NA
WYNIK OKRESU
BIEŻĄCEGO (**)

(*) 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 -519 862 tys. zł oraz przychody z odzyskanych należności nieściągalnych netto w wysokości 19 233 tys. zł co stanowi łączną kwotę
-500 629 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

2016

18. Utrata wartości

(w tys. zł)

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

powiększ / pomniejsz
zaznacz

ZAMKNIJ

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj
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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

19 360
5 582 478
187 901
122
102 386
5 892 247

STAN NA POCZĄTEK
OKRESU

Zwiększenia
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–
–
1 569
–
626
2 195
105 056

1 541
100 138
–
–
1 182
102 861

INNE (*)

-870
-646 377
-19 101
–
-54 411
-720 759

–
-445 826
-139
–
–
-445 965

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
–
–
-152
–
-3 592
-3 744
-449 709

–
–
–
–
-3 093
-3 093
-723 852

ROZWIĄZANIE
ODPISÓW

–
–
-243
–
-1 904
-2 147
-99 886

-941
-68 007
-28 791
–
–
-97 739

INNE (*)

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

SPISANIA
AKTYWÓW
Z BILANSU

Zmniejszenia

60
10 961
8 451
8 682
77 736
105 890
6 088 894

19 774
5 678 633
163 704
122
120 771
5 983 004

STAN NA
KONIEC
OKRESU

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.

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

–
–
-610
–
-6 074
-6 684
-538 284

186
-509 850
-4 733
–
-17 203
-531 600

WPŁYW NA
WYNIK OKRESU
BIEŻĄCEGO (**)

(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 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

2015

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 2016

Nawigacja

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

19.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Zysk
(strata)
z jednostek
zależnych
i stowarzyszonych
w którym
rosną wymagania,
a potrzeby
stale się zmieniają.

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
2016
2015
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
2 179
1 965
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
44 649
strzałek lub ikon w menu36 401

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
–
5 477
To jest
naszejednostek
kompleksowe
podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Razem udział
w zyskach
stowarzyszonych
38 580
52 091
Zysk ( strata ) z likwidacji jednostek zależnych
-19
55
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Zysk ze sprzedaży
udziałów
w
jednostkach
stowarzyszonych
–
61
057
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Razem zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych
38 561
113 203

A nas inspiruje pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

aby wyjść z majątku
opcji wyświetlaniatrwałego
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
20. Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego
i wartości niematerialnych
2016

2015

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

1 029

–

4 330

12 373

Razem zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych

5 359

12 373

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

2016

2015

2 896 546
550 344
66 438
-35 001
105 720
–
–
80
-4 361
616 782

2 831 118
537 912
-272
-28 950
29 252
–
–
185
-759
537 640

Zastosowana stawka podatkowa 19% jest obowiązującą w Polsce stawką podatku dochodowego od osób prawnych.
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Podstawowe składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat i kapitale własnym
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

2016

2015

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Bieżący podatek dochodowy
-586 052
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług-469 589
Bieżące obciążenie podatkowe
wykazane
w
rachunku
wyników
-585
499
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by-489 233
aby przeszukiwać207
zawartość dokumentu użyj klawiszy
Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 22 393
strzałek lub ikon w menu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozostałe podatki (np. podatek pobrany u źródła, podatek dochodowy oddziałów zagranicznych)
-760
-2 749
Odroczony podatek dochodowy
-30 730
-68 051
jest nasze
Związany z powstaniemTo
i odwróceniem
się kompleksowe
różnic przejściowych podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
-30 Bankowością.
730
-68 051
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
-616 782
-537 640

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Odroczony podatek dochodowy
A nas inspiruje pomaganie.
KAPITAŁY WŁASNE

dopasuj do rozmiaru ekranu

118 927
60 338
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
1 056
17 735
przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – papiery dłużne
77 187
84 422
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży – z prawem do kapitału
38 488
-39 368
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które są lub mogą zostać przeniesione
116 731
62 789
w późniejszych okresach 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
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2 196

-2 451

2 196

-2 451

-497 855

-477 302

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

493 328
98 174
19 517
10 033
223 471
1 344 283
x
981 850
4 936

174 097

174 097
493 328
114 657
19 517
10 033
223 471
1 360 766
x
915 204
4 936

23 366
45 339
256 958

–
128 540
19 661
123 326
5 724
90 118
367 369

W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT

23 366
45 339
256 958

–
128 540
102 790
123 326
5 724
90 118
450 498

RAZEM PODATEK
ODROCZONY

STAN NA POCZĄTEK OKRESU

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.

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

–
16 483
–
–
–
16 483
x
-66 646
–

–

–
–
–

–
–
83 129
–
–
–
83 129

W KAPITAŁACH

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
47 379
1 435
-1 847
21 427
-23 963
22 617
-30 730
x
x

3 313

-21 853
-7 388
4 114

46 320
15 592
-14 955
-7 422
-407
14 219
53 347

RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT

RAZEM PODATEK
ODROCZONY

46 320
144 132
12 568
115 904
5 317
104 337
428 578
1 513
37 951
302 537

177 410

540 707
118 288
17 670
31 460
199 508
1 427 044
x
1 003 351
4 885

KAPITAŁY

–
–
-75 267
–
–
–
-75 267
–
–
41 465
–
–
2 196
–
–
–
43 661
118 928
x
x

ZMIANY ODNOSZONE NA

ZMIANY RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH W CIĄGU 2016 ROKU

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.
540 707
99 609
17 670
31 460
199 508
1 366 900
x
951 069
4 885

177 410

1 513
37 951
261 072

46 320
144 132
4 706
115 904
5 317
104 337
420 716

W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT

–
18 679
–
–
–
60 144
x
52 282
–

–

–
–
41 465

–
–
7 862
–
–
–
7 862

W KAPITAŁACH

STAN NA KONIEC OKRESU

(w tys. zł)

SPIS TREŚCI
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

powiększ / pomniejsz
zaznacz

ZAMKNIJ

Nawigacja

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj
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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

STAN NA POCZĄTEK OKRESU

–
18 934
–
–
–
18 934
x
-126 866
–

–

–
–
–

–
–
145 800
–
–
–
145 800

W KAPITAŁACH

-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

–
-2 451
–
–
–
-2 451
60 338
x
x

–

–
–
–

–
–
-62 789
–
–
–
-62 789

KAPITAŁY

ZMIANY ODNOSZONE NA
RACHUNEK
ZYSKÓW
I STRAT

ZMIANA Z TYTUŁU ZMIAN
W ZAKRESIE KONSOLIDACJI
ORAZ INNE

ZMIANY RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH W CIĄGU 2015 ROKU

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

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

–
2 027
–
11 445
26 601
42 832
42 773
x
x

–

–
–
2 759

–
–
59
–
–
–
59

RACHUNEK
ZYSKÓW
I STRAT

–
–
–
–
–
–
-118
x
x

–

–
–
–

–
–
118
–
–
–
118

W RACHUNKU
ZYSKÓW
I STRAT

–
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

RAZEM
PODATEK
ODROCZONY

–
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

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
KAPITAŁY

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.

–
16 483
–
–
–
16 483
x
-66 646
–

–

–
–
–

–
–
83 129
–
–
–
83 129

W KAPITAŁACH

STAN NA KONIEC OKRESU

(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 2016

Nawigacja

dopasuj do rozmiaru ekranu
drukuj

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
W ocenie Grupy aktywo z tytułu podatku odroczonego w kwocie 1 003 351 tys. złotych wykazane na 31 grudnia 2016 roku jest możliwe w całości do
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Na dzień 31
grudnia 2016 dla
roku oraz
na dzień 31 grudnia
2015 roku projektów.
nie wystąpiły różnice
przejściowe związane
inwestycjami
w jednostkach zależnych
produktów
finansowania
złożonych
Zapewniamy
pełnąz gamę
usług
i stowarzyszonych,
na
które
nie
utworzono
rezerwy
z
tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego
w
związku
ze
spełnieniem
warunków
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by kontrolowania terzawartość
dokumentu
użyjprzyszłości.
klawiszy
minów odwracania się różnic przejściowych i występowaniem prawdopodobieństwa, że różnice teaby
nieprzeszukiwać
odwrócą się w
dającej się
przewidzieć
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
Kwota ujemnych różnic przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych, w związku z którymi nie ujęto
jest nasze
podejście
360 stopni,
które
nazywamy
Życiową
Bankowością.
w bilansie To
składnika
aktywówkompleksowe
z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
oraz
data wygaśnięcia
poniższych
różnic
przejściowych przedstawione
są w tabeli poniżej.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

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

ROK WYGAŚNIĘCIA RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Bezterminowo
Razem

KWOTA RÓŻNIC NA
31.12.2016

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

KWOTA RÓŻNIC NA
31.12.2015

zaznacz

drukuj

–
20 753
13 242
13 193
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
14 165 użyj klawisza ESCAPE
10 150
7 730
8 801
313
888
–
–
32 043
26 448
67 493
80 233

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)

2016

2015

2 279 275
262 470 034
8,68

2 292 459
262 470 034
8,73

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 2016 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)

2016

2015

2 279 275
262 470 034
262 470 034
8,68

2 292 459
262 470 034
262 470 034
8,73
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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 2016

Noty objaśniające
23.

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

Nawigacja

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy
Codzienne
klientów
dla nas takdywidendy
samo ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
za 2016 rok w wysokości
8,68 zł napotrzeby
1 akcję. Łączna
wartośćsąproponowanej
do wypłaty
wynosi 2 278 240
tys. złotych. Proponowana dywidenda nie została ujętaproduktów
w sprawozdaniudla
finansowym
jako
zobowiązanie,
a
jej
wypłata
nie
będzie
miała
żadnych
skutków
podatkowych
Banku.
finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę dla
usług

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

abyZgromadzenie
przeszukiwaćAkcjonariuszy.
zawartość dokumentu użyj klawiszy
Ostateczna decyzja o podziale zysku i jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zostanie podjęta przez Walne
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

jest nasze kompleksowe
podejście
360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
24. Kasa i To
operacje
z Bankiem
Centralnym
powiększ / pomniejsz

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

KASA I NALEŻNOŚCI OD BANKU CENTRALNEGO

Gotówka
Rachunek bieżący w Banku Centralnym
Inne środki
Razem

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKU CENTRALNEGO

Depozyty terminowe
Razem

31.12.2016

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2015

2 639 532
2 951 414
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
1 718 775 spację)
4zaznacz
930 181
1 514 604
12
5 872
7 881
607 ESCAPE
aby wyjść z opcji wyświetlania
na 911
pełnym ekranie użyj
klawisza
31.12.2016

31.12.2015

6 091
6 091

914
914

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

4 944 326
443 480
260 015
59 727
165 363
5 872 911

6 091
–
–
–
–
6 091

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

6 900 383
513 012
247 073
64 635
156 504
7 881 607

914
–
–
–
–
914

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym według walut
31.12.2016

PLN
EUR
USD
CHF
Pozostałe waluty
Razem

31.12.2015

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 2016 roku środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 1,35% (0,9 stopy referencyjnej NBP).
Na dzień 31 grudnia 2015 roku oprocentowanie wynosiło 1,35 % ( 0,9 stopy referencyjnej NBP).
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SPIS TREŚCI

25.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Należności
banków
w którym rosnąod
wymagania,
a potrzeby stale się zmieniają.

Należności od banków według struktury produktowej

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
31.12.2016
31.12.2015
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług
Rachunki bieżące
118 142
89 553
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
Lokaty międzybankowe
267 828
461 155
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj 3klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Kredyty i pożyczki
59 224
strzałek lub ikon w menu34 517

Zabezpieczenia pieniężne
1 771 842
1 675 589
jest naszeodkupu
kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
TransakcjeTo
z przyrzeczeniem
703 635
1 757 063
Środki pieniężne w drodze
379 858
291 914
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Razem brutto
3
275
822
7
334 498
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Odpisy aktualizujące wartość należności
-17 993
-19 774
A nas inspiruje pomaganie.
Razem netto
3 257 829 zaznacz 7 314drukuj
724
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

Należności od banków według struktury jakościowej

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Należności od banków, w tym:
należności brutto bez utraty wartości
należności brutto z utratą wartości
odpisy aktualizujące utworzone indywidualnie
odpisy aktualizujące utworzone grupowo (*)
Razem

31.12.2016

31.12.2015

3 257 830
17 992
-8 192
-9 801
3 257 829

7 314 771
19 727
-9 927
-9 847
7 314 724

31.12.2016

31.12.2015

3 178 259
345
69 684
47
2
27 485
3 275 822
-17 993
3 257 829

6 919 511
11 481
21 852
351 334
2
30 318
7 334 498
-19 774
7 314 724

31.12.2016

31.12.2015

1 012 264
19 462
2 010 070
68 792
147 241
3 257 829

2 758 456
30 586
1 959 303
2 214 880
351 499
7 314 724

(*) 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 roku 2016 i 2015 prezentowane są w Nocie 18.
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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 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
26. Aktywajesteśmy
przeznaczone
do obrotu
woraz
którymzobowiązania
rosną wymagania, afinansowe
potrzeby stale się
zmieniają.

Nawigacja

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu według emitenta i struktury produktowej

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
31.12.2016
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług31.12.2015
AKTYWA FINANSOWE
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by1 124 717
Dłużne papiery wartościowe
730 750
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich. 2 075
Kapitałowe papiery wartościowe
1 719
strzałek lub ikon
w menu

Aktywa finansowe razem
732 469
1 126 792
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Dłużne papiery wartościowe
673 165
611 442
powiększ / pomniejsz
dopasuj611
do442
rozmiaru ekranu
Zobowiązania finansowe razem
673 165

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

A nas inspiruje
pomaganie.
Dłużne papiery wartościowe
przeznaczone
do obrotu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
31.12.2016

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

zaznacz
31.12.2015

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
654 918
–
654 918
9 719
66 113
–
730 750

1 003 007
–
1 003 007
45 590
76 120
–
1 124 717

673 165
673 165
673 165

611 442
611 442
611 442

31.12.2016

31.12.2015

1 719
1 719

2 075
2 075

31.12.2016

31.12.2015

–
239
117 804
324 868
278 120
9 719
730 750

39 222
23 294
358 297
163 737
532 443
7 724
1 124 717

102 076
–
131 194
263 435
176 460
673 165

–
–
170 729
382 663
58 050
611 442

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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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,
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu według walut
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

31.12.2015

AKTYWA Codzienne
FINANSOWE potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
PLN
710usług
575
1 110 529
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
EUR
5 629
10 072
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
USD
14 546
4 116
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Aktywa finansowe razem
730 750
1 124 717
strzałek lub ikon w menu
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
PLN
673 165
611 442
Zobowiązania finansowe razem
673 165
611 442

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje
27. Aktywa
orazpomaganie.
zobowiązania z tytułu pochodnych

dopasuj do rozmiaru ekranu

instrumentów
zaznacz

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

drukuj

finansowych (przeznaczone do obrotu)
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Instrumenty pochodne stosowane przez Grupę
W ramach swojej działalności Grupa wykorzystuje różnego typu pochodne instrumenty finansowe oferowane klientom oraz 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 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 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 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.
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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Forward Rate Agreement (FRA) to transakcje, w których strony zobowiązują się do zapłaty odsetek od ustalonej kwoty nominalnej, za określony okres
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
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
Codzienne
potrzeby
klientów sąprzepływów
dla nas tak
samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
tego typu wyceniane są
za pomocą modelu
zdyskontowanych
pieniężnych.

Nawigacja

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Swapy procentowo-walutowe
(Cross currencydo
IRS)potrzeb
to transakcje,
w których
strony wymieniają
i strumienie
odsetkowe
w różnych walutach
dopasowanych
rodzin,
by polepszać
ichkapitał
standardy
życia
i przedsiębiorstw,
byw określoaby przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
nym przedziale czasu. Transakcje tego typu wyceniane są za pomocą modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
W wycenie
transakcji
Basis Swap
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
lub(tzw.
ikonBasis
menu
(swapy procentowo-walutowe o zmiennych kuponach) uwzględniane są również rynkowe kwotowania spreadu strzałek
bazowego
Swap spread).

jest nasze
kompleksowe
podejście
360
stopni,
któresię
nazywamy
Transakcje terminoweTo
na papierach
wartościowych
to transakcje,
w których
strony
zobowiązują
do zakupu lubŻyciową
sprzedaży Bankowością.
papieru wartościowego
w określonym terminie w przyszłości za określoną w dniu zawarcia transakcji płatność. Transakcje tego typu wyceniane są poprzez wycenę papieru
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
wartościowego (mark-to-market
lub mark-to-model)
oraz przyszłości
wycenę przyszłejinspiruje
płatności zaludzi
papier do
(metodą
dyskontowania przepływu pieniężnego według
Chęć budowania
lepszej
działania.
stopy rynku pieniężnego).
A nas inspiruje pomaganie.

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
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 ustaaby wyjść
opcjilokowania
wyświetlania
na pełnym
ekranie użyj
klawisza ESCAPE
lonej w momencie zawarcia transakcji stawce oprocentowania. Rozliczenie kontraktu następuje
nettoz(bez
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.
Kontrakty typu swap towarowy stanowią zobowiązanie do rozliczenia pieniężnego netto równoważnego z realizacją transakcji kupna lub sprzedaży towaru
po cenie, której zasady wyznaczania są ustalane w momencie zawarcia transakcji. Instrumenty towarowe wyceniane są metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych uwzględniającą krzywą terminową cen towarów.
Azjatyckie opcje towarowe stanowią kontrakty dające prawo do kupna lub sprzedaży w dniu wygaśnięcia opcji określonej ilości towaru po ustalonej
cenie, przy czym cena rozliczenia opiera się na kursie średnim ustalonym na podstawie obserwacji ceny spot towaru w okresie poprzedzającym datę
zapadalności opcji. Opcje towarowe wyceniane są przy pomocy modelu Blacka-Scholesa z dopasowaniem momentów rozkładu ceny towaru dla średniej
arytmetycznej.

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. W związku z tym, iż
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.
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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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,
Ryzyko związane z pochodnymi instrumentami finansowymi
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Podstawowymi rodzajami ryzyka związanymi z instrumentami pochodnymi są ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe.

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
klientówinstrumenty
są dla nas
tak samo
ważne
jak oferowanie
W momencie
początkowego
ujęcia pochodne
finansowe
zwykle
nie posiadają
żadnej bądźnajnowocześniejszych
posiadają znikomą wartość rynkową. Wynika
to z tego, że
instrumenty
pochodne
nie
wymagają
żadnej
inwestycji
początkowej
netto,
bądź
wymagają
niewielkiej
początkowej
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamytylko
pełną
gamę
usług inwestycji netto
w porównaniu
z
innymi
rodzajami
umów,
które
w
podobny
sposób
reagują
na
zmiany
warunków
rynkowych.
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.
lub ikon
w menu
Instrumenty pochodne uzyskują dodatnią lub ujemną wartość wraz ze zmianami określonej stopystrzałek
procentowej,
ceny
papieru wartościowego, ceny
towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu ceny, klasyfikacji kredytowej lub indeksu kredytowego czy też innego parametru rynkowego. W wyniku
jest nasze
kompleksowe
podejście
stopni,
któreodnazywamy
Bankowością.
tych zmianTo
posiadane
instrumenty
pochodne stają
się bardziej360
lub mniej
korzystne
instrumentów oŻyciową
takim samym
rezydualnym okresie zapadalności
dostępnych w danym momencie na rynku.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

Ryzyko kredytowe związane z kontraktami pochodnymi stanowi potencjalny koszt zawarcia nowego kontraktu na warunkach pierwotnych w przypadku,
A nas inspiruje pomaganie.
gdy druga strona uczestnicząca w pierwotnym kontrakcie nie spełni swojego obowiązku.
Aby (klawisz
ocenić wielkość
potencjalnego
zastąpienia Grupa
drukuj
przesuń
H, przytrzymaj
spację) kosztu zaznacz
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
31.12.2016

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

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

1 517 526
347
1 837
426

1 503 394
155
1 710
618

49 978
183 636
62 207
52 971

161 421
84 759
93 089
53 605

5 403
1

5 422
9 723

2 113
36 984
1 913 429

1 971
36 807
1 952 674
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Wartości godziwe handlowych instrumentów pochodnych
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2015

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA

Transakcje stopy procentowej
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
swapy stopy procentowej
(IRS)
2 866 458
produktów
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług2 857 159
kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA)
960
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by 906
opcje
10 129
10 046
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich. 3 278
pozostałe
3 515
strzałek lub ikon
w menu
Transakcje walutowe i na złoto
jest nasze
Bankowością. 99 948
walutowe swapy stopyTo
procentowej
(CIRS)kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
28 626
forwardy walutowe
80 894
76 309
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
swapy walutowe (FX-Swap)
134
707
70 979
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
opcje walutowe i na złoto
44 658
41 557
A nas inspiruje pomaganie.
Transakcje oparte na kapitałowych papierach wartościowych i indeksach giełdowych
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
opcje
8 366
8 366
pozostałe
28
7 725
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Transakcje oparte na towarach i metalach szlachetnych
opcje
12 120
12 182
pozostałe
15 986
15 873
Razem
3 206 447
3 204 328

Wartości nominalne handlowych instrumentów pochodnych
UMOWNY TERMIN ZAPADALNOŚCI
31.12.2016

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
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DO
1 MIESIĄCA

OD 1 DO
3 MIESIĘCY

OD 3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU

OD 1 DO
5 LAT

POWYŻEJ
5 LAT

RAZEM

2 064 679
275 000
700 000
458 475

2 846 675
750 000
604 917
–

11 640 203
300 000
857 351
–

51 529 159
–
3 907 471
–

12 317 504
–
165 096
–

80 398 220
1 325 000
6 234 835
458 475

–

413 339

652 407

1 959 424

1 071 214

4 096 384

–

427 850

665 328

2 022 765

1 086 332

4 202 275

6 765 791
6 791 531
13 380 696
13 369 780
463 120
465 995

2 525 196
2 541 317
2 643 905
2 644 057
540 425
545 333

3 177 714
3 101 465
2 799 405
2 797 880
2 526 286
2 538 592

1 337 691
1 346 657
115 108
110 600
186 400
186 400

–
–
–
–
–
–

13 806 392
13 780 970
18 939 114
18 922 317
3 716 231
3 736 320

–
–

–
863

–
1 037

73 865
–

–
21 000

73 865
22 900

8 693
61 558
44 805 318

13 039
78 176
16 575 092

80 418
218 647
31 356 733

–
272 791
63 048 331

–
–
14 661 146

102 150
631 172
170 446 620

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Wartości nominalne handlowych instrumentów pochodnych
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

UMOWNY TERMIN ZAPADALNOŚCI
Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
oferowanie
najnowocześniejszych
DO ważne
ODjak
1 DO
OD 3 MIESIĘCY
OD 1 DO
POWYŻEJ
31.12.2015
1 MIESIĄCA
3 MIESIĘCY
DO 1 ROKU
5 LAT
RAZEM
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług5 LAT
Transakcje stopy procentowej
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
swapy stopy procentowej (IRS)
5 430 113
7 313 716
11 740
71 051zawartość
076
16
922 760 użyj
112klawiszy
458 085
aby 420
przeszukiwać
dokumentu
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA)
2 710 000
1 715 000
2 600
000 lub ikon w menu
–
–
7 025 000
strzałek
opcje
–
–
449 753
4 067 896
–
4 517 649
To jest nasze kompleksowe podejście 360
które nazywamy
Życiową
Bankowością.
pozostałe
2 151stopni,
319
–
–
–
–
2 151 319
Transakcje walutowe i na złoto
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
walutowe
swapy budowania
stopy procentowej lepszej
(CIRS)
Chęć
przyszłości inspiruje
– ludzi do –działania.
190 050
1 767 090
738 117
2 695 257
– waluta zakupiona

A nas inspiruje pomaganie.

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

przesuń
(klawisz
H, przytrzymaj
spację)
–
191 768
1 824 407

–
5 449 992
5 466 131
9 712 492
9 724 187
449 287
448 167

738zaznacz
117

2 754drukuj
292

1 556 316
2 378 828
1 490 042
–
10 875 178
1aby
564wyjść
270 z opcji
2 392
129
1 489
816 ekranie użyj klawisza
–
10ESCAPE
912 346
wyświetlania
na
pełnym
4 346 841
3 556 983
44 767
–
17 661 083
4 295 106
3 510 929
43 527
–
17 573 749
437 335
2 339 376
1 921 686
–
5 147 684
437 504
2 335 255
1 921 686
–
5 142 612

83 326
–

81 857
941

–
684

–
–

–
21 000

165 183
22 625

55 650
647
41 681 311

38 465
3 652
21 791 003

180 543
143 299
32 010 017

23 048
20 985
85 666 026

–
–
18 419 994

297 706
168 583
199 568 351

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
Należności faktoringowe
Pozostałe kredyty i pożyczki
Dłużne papiery wartościowe
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Środki pieniężne w drodze
Razem brutto
Odpisy aktualizujące wartość należności
Razem netto

31.12.2016

31.12.2015

54 713 809
10 599 898
13 897 871
16 810 632
10 211 931
970 673
2 890 930
1 595 088
12 451 372
–
89 682
124 231 886
-5 542 619
118 689 267

49 231 194
11 230 205
15 070 467
17 071 901
9 087 671
873 287
2 610 926
1 855 173
12 376 949
4 755 472
70 587
124 233 832
-5 678 633
118 555 199
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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Kredyty i pożyczki udzielone klientom według struktury podmiotowej
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

31.12.2015

Należności od przedsiębiorstw
55 257 059
58 541 698
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Należności od ludnościproduktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
58 379 647
54 155 797
gamę usług
Należności od jednostek budżetowych
10 595 180
11 536 337
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Razem brutto
124 231 886
124 233 832
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
Odpisy aktualizujące wartość należności
-5 542
-5 678 633
strzałek lub
ikon619
menu
Razem netto
118 689 267
118 555 199

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według struktury jakościowej

powiększ / pomniejsz

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

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

31.12.2016

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2015

zaznacz

(*) 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

31.12.2016

31.12.2015

15 184 650
3 050 503
12 393 167
37 323 318
50 359 575
5 920 673
124 231 886
-5 542 619
118 689 267

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

31.12.2016

31.12.2015

96 647 980
4 640 419
13 934 872
3 289 584
176 412
118 689 267

98 406 507
4 975 796
11 871 781
3 198 687
102 428
118 555 199

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według walut

PLN
CHF
EUR
USD
Pozostałe waluty
Razem

Zmiany poziomu odpisów aktualizujących w roku 2016 i 2015 prezentowane są w Nocie 18.
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drukuj

116 571 271
116 339 786
7 660 615
7 894 046
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj
klawisza ESCAPE
-3 189 149
-3 248 513
-2 353 470
-2 430 120
118 689 267
118 555 199

SPIS TREŚCI

29.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Należności
tytułu leasingu
finansowego
w którym rosnązwymagania,
a potrzeby stale
się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Grupa prowadzi działalność leasingową poprzez spółkę zależną Pekao Leasing Sp. z o.o.

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Wartość kwot
inwestycjidla
leasingowej
brutto oraz
minimalnych
opłat leasingowych
należnychpełną
wynosiła
produktów
finansowania
złożonych
projektów.
Zapewniamy
gamę usług
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by WARTOŚĆ BIEŻĄCA
aby
przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
MINIMALNYCH
OPŁAT
INWESTYCJA
LEASINGOWA
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
LEASINGOWYCH
31.12.2016
strzałek lub ikon BRUTTO
menu
Do 1 roku
1 632 601
1 492 018
Bankowością.
Od 1 rokuTo
do 5jest
lat nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
2 520
358
2 353 845
Powyżej 5 lat
322 590
295 727
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Razem Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
4 475 549
4 141 590
Niezrealizowane przychody finansowe
-333 959
A nas inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
spację)
zaznacz
Inwestycja leasingowa netto
4 141 590
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
–
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
4 141 590
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Wartość rezerw
-166 947
Wartość bilansowa
3 974 643

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

WARTOŚĆ BIEŻĄCA
MINIMALNYCH OPŁAT
LEASINGOWYCH

INWESTYCJA LEASINGOWA
BRUTTO

1 464 287
2 156 562
284 717
3 905 566
-237 883
3 667 683
–
3 667 683
-163 704
3 503 979

1 355 346
2 037 787
274 550
3 667 683

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

31.12.2016

31.12.2015

704
–
–
-6
698

4 334
–
–
-11
4 323

(*) Pozycja obejmuje szacowaną utratę wartości, która nastąpiła, ale nie została jeszcze zaraportowana (IBNR).
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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Należności z tytułu leasingu finansowego od klientów według struktury jakościowej
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

31.12.2015

Należności od klientów,Codzienne
w tym:
potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
należności brutto bezproduktów
utraty wartości dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
3 934 980
gamę usług3 435 904
należności brutto z utratą wartości
205 906
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by 227 445
odpisy aktualizujące utworzone indywidualnie
-30 047
-31 556
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
odpisy aktualizujące utworzone grupowo (*)
-132 137
strzałek lub-136
ikon894
menu
Razem
3 973 945
3 499 656

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

(*) Pozycja obejmuje szacowaną utratę wartości, która nastąpiła, ale nie została jeszcze zaraportowana (IBNR).

budowania
przyszłości
Należności z tytułu Chęć
leasingu
finansowegolepszej
według walut
A nas inspiruje pomaganie.

PLN
CHF
EUR
USD
Razem

powiększ / pomniejsz

inspiruje ludzi do działania.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj
31.12.2016 spację)

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz
31.12.2015

Zmiany poziomu odpisów aktualizujących w roku 2016 i 2015 prezentowane są w Nocie 18.

30. Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa na dzień 31 grudnia 2016 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge) oraz przepływów pieniężnych
(cash flow hedge).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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,
• rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge) dla stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych zaklasyfikowanych
do portfela kredytów i pożyczek, zabezpieczonych instrumentami typu interest rate swap (IRS) – opis w punkcie 5 tabeli ze szczegółami
relacji zabezpieczających.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Grupa desygnowała do rachunkowości zabezpieczeń powiązanie zabezpieczające i zakończyła jego
stosowanie – rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge) dla wysoce prawdopodobnego przepływu środków pieniężnych
w EUR (pozycja długa w EUR dla Grupy) zabezpieczonego instrumentami typu FX-Forward (zawartymi jako seria transakcji FX-Spot i FX-Swap) – opis
w punkcie 6 tabeli ze szczegółami relacji zabezpieczających. Zakończenie powiązania wynikało z rozliczenia transakcji wchodzących w skład powiązania
zabezpieczającego. Ostatnie przepływy pieniężne dla tej rachunkowości zabezpieczeń zostały wygenerowane przez instrument zabezpieczający w dniu
27 czerwca 2016 roku.
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drukuj

2 450 665
2 227 320
1 416
2 390
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
1 522 242
1 270 687
320
3 582
3 974 643
3 503 979

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Wartości godziwe instrumentów pochodnych zabezpieczających
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

AKTYWA

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

ZOBOWIĄZANIA

Rachunkowość
zabezpieczeń
wartości godziwej
(fair są
value
Codzienne
potrzeby
klientów
dlahedge)
nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
swapy stopy
procentowej
(IRS)
683
267 311
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę14usług
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
–
–
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge)
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
swapy stopy procentowej (IRS)
263 752
–
strzałek lub ikon w menu
walutowe swapy stopy procentowej (CIRS)
–
1 370 905
To jest(FX-Swap)
nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
swapy walutowe
11 317
502
Razem
289 752
1 638 718

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
31.12.2015A nas inspiruje pomaganie.

dopasuj do rozmiaru ekranu

AKTYWA

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

ZOBOWIĄZANIA

zaznacz

5 737

drukuj

269 817

– użyj klawisza ESCAPE–
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
355 731
56 840
3 332
421 640

–
1 431 956
986
1 702 759

Wartości nominalne instrumentów pochodnych zabezpieczających
UMOWNY TERMIN ZAPADALNOŚCI
31.12.2016

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

–
–

553 000
–

–
–

1 627 612
–

2 113 964
–

4 294 576
–

–
867 025
–
867 025

25 000
–
892 450
1 470 450

150 000
1 033 820
1 297 025
2 480 845

3 600 000
9 883 752
–
15 111 364

–
4 079 680
–
6 193 644

3 775 000
15 864 277
2 189 475
26 123 328

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

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2016 237

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Kwoty rozpoznane w rachunku zysków i strat i na kapitale z aktualizacji wyceny z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
pieniężnych (cash flow hedge)

Nawigacja

2016
2015
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Kapitał z aktualizacji wyceny
(odroczenie
zmian
wartości
godziwej
zabezpieczających
instrumentów
finansowych
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług 45 280
39 724
w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie – brutto)
dopasowanych
do
potrzeb
rodzin,
by
polepszać
ich
standardy
życia
i
przedsiębiorstw,
by 208 571
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających
212 587
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły
siędo rozwijać.
W transakcji
ten sposób
budujemy
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Nieefektywna część zmiany
wyceny
wartości godziwej
zabezpieczających
zaprezentowana
strzałek lub ikon w menu

-756

w rachunku zysków i strat

795

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
zabezpieczeń przepływów
pieniężnych (cash
flow hedge)
Chęć budowania
lepszej
przyszłości inspiruje ludzi do działania.

A nas inspiruje pomaganie.

2016

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

2015

zaznacz

drukuj

Stan na początek okresu
45 280
138 621
Odroczenie zmian wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne
-5 451
-93 277
zabezpieczenie
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

-105

-64

39 724

45 280

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
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2016

2015

26 502
-25 189
1 313
-73 721

40 167
-34 620
5 547
-57 637

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Szczegółowy opis powiązań zabezpieczających stosowanych przez Grupę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

OKRES
W KTÓRYM OCZEKUJE
SIĘ WYSTĄPIENIA
PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
INSTRUMENTY projektów.
SPOSÓB
UJĘCIA W SPRAWOZDANIU
produktów dla
finansowania złożonych
Zapewniamy
pełną gamę usług
POZYCJA ZABEZPIECZANA
ZABEZPIECZAJĄCE
FINANSOWYM
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
1. Zabezpieczenie wartości godziwej (fair value hedge) stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
OPIS RELACJI
ZABEZPIECZAJĄCEJ

Wynik z tytułu zmiany wyceny do wartości
godziwej pozycji zabezpieczanych w zakresie
zabezpieczanego
ryzyka
odnoszonyBankowością.
jest do
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które
nazywamy
Życiową
wyniku z tytułu rachunkowości zabezpieczeń
wartości godziwej.
Pozostała
część zmiany
powiększ
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
do wartości godziwej (wynikająca ze
Chęć budowania
przyszłości
ludzi wyceny
do
działania.
Grupa zabezpiecza
część
Pozycjęlepszej
zabezpieczaną
Pozycjeinspiruje
zabezpieczającą
spreadu pomiędzy krzywą swapową a krzywą
ryzyka stopy
procentowej
stanowią
stałokuponowe
stanowią transakcje
A nas
inspiruje
pomaganie.
obligacji) księgowana jest zgodnie z ogólnymi
się, że pozycja
wynikającą ze zmiany
dłużne papiery
pochodne IRS w walutach
drukuj
przesuńdla(klawisz
H, przytrzymaj
spację) Oczekuje
zaznacz
zasadami
instrumentów
AFS (tj. w kapitale
zabezpieczana będzie
wartości godziwej
wartościowe
PLN, EUR i USD
z aktualizacji wyceny). Odsetki od dłużnych
generować przepływy
pozycji zabezpieczanej
zaklasyfikowane do
(krótka pozycja w stałej
papierów wartościowych ujmowane są
pieniężne w okresie do
wynikającej ze zmienności kategorii dostępnych
stopie procentowej),
wwyjść
wynikuz opcji
odsetkowym.
aby
wyświetlania
na
pełnym
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
18 stycznia 2036 roku
rynkowych swapowych
do sprzedaży (AFS),
w których Grupa
Zmiana wyceny do wartości godziwej
stóp procentowych
denominowane w PLN,
otrzymuje zmienne
instrumentów pochodnych w rachunkowości
poprzez transakcje IRS.
EUR i USD.
przepływy, a płaci stałe.
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.

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.
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SPIS TREŚCI
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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
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

OKRES
W KTÓRYM OCZEKUJE
SIĘ WYSTĄPIENIA
PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
INSTRUMENTY
SPOSÓB UJĘCIA W
SPRAWOZDANIU
produktów
dla finansowania
złożonych projektów.
Zapewniamy
pełną gamę usług
POZYCJA ZABEZPIECZANA
ZABEZPIECZAJĄCE
FINANSOWYM
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
4. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych (cash flow hedge) zmiennoprocentowych aktywów walutowych zabezpieczonych
transakcjami
aby przeszukiwać
zawartośćFX-Swap
dokumentu użyj klawiszy
mogły
sięprocentowej
rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
z tytułu ryzyka walutowego
i stopy
strzałek lub ikon w menu
OPIS RELACJI
ZABEZPIECZAJĄCEJ

Efektywna część zmiany wyceny do wartości

godziwejktóre
transakcji
zabezpieczających
jest
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni,
nazywamy
Życiową
Bankowością.

księgowana w kapitale z aktualizacji wyceny.
Nieefektywna część zmiany
wyceny do
Grupa zabezpiecza
powiększ
/ pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
wartości
godziwej
transakcji
zabezpieczających
zmienność przepływówChęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
ludzi
do
działania.
jest prezentowana w wyniku na instrumentach
pieniężnych stanowiących
Pozycję zabezpieczaną
Oczekuje się, że pozycja
inspiruje
pomaganie.
finansowych przeznaczonych do obrotu.
zmiennoprocentowe A nas
stanowią
udzielone
zabezpieczana
będzie
Pozycję zabezpieczającą
drukuj
przesuń
(klawisz
H,
przytrzymaj
spację)
zaznacz
Rozliczona część punktów swap na
aktywa finansowe
kredyty o zmiennym
generować przepływy
stanowi portfel transakcji
instrumencie zabezpieczającym przenoszona
(udzielone kredyty w EUR
oprocentowaniu
pieniężne w okresie do
FX-Swap.
jest z kapitału z aktualizacji wyceny i ujmowana
i USD) poprzez transakcje
denominowane
18 kwietnia 2017 roku.
w przychodach
odsetkowych.
Rewaluacja na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
FX-Swap. Zabezpieczane
w EUR i USD.
aby wyjść
z opcji wyświetlania
walutowa dotycząca pierwszej wymiany
jest ryzyko walutowe
kapitału na instrumencie zabezpieczającym
i stopy procentowej.
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
22 grudnia 2026 roku.

6. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych (cash flow hedge) z tytułu oczekiwanego przyszłego wpływu w walucie obcej – powiązanie zakończone
Grupa zabezpieczała
zmienność przepływów
pieniężnych
w EUR stanowiących
prognozowane wpływy
środków pieniężnych
z tytułu oczekiwanej
przyszłej transakcji
sprzedaży poprzez
transakcje FX-Forward.
Zabezpieczane było
ryzyko walutowe.
Zakończenie powiązania
wynikało z rozliczenia
transakcji wchodzących
w skład powiązania
zabezpieczającego.

Pozycję zabezpieczaną
stanowiły prognozowane
wpływy środków
pieniężnych z tytułu
oczekiwanej przyszłej
transakcji sprzedaży
uzależnione od kursu
EUR/PLN.
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Pozycję zabezpieczającą
stanowił portfel transakcji
FX-Forward (złożonych
z transakcji FX-Spot oraz
serii transakcji FX-Swap),
w których Grupa sprzedała
EUR w zamian za PLN
z terminem realizacji
27 czerwca 2016 roku po
ustalonym kursie.

Kwota rozliczenia transakcji zabezpieczających
skorygowała rozliczenie pozycji zabezpieczanej.

–

SPIS TREŚCI

31.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Inwestycyjne
(lokacyjne)
papiery
wartościowe
w którym rosną wymagania,
a potrzeby
stale się
zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

31.12.2015

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (AFS)
31 949 770
17 517 884
dladostępne
finansowania
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
Kapitałoweproduktów
papiery wartościowe
do sprzedaży (AFS)
151usług
864
295 415
dopasowanych
do potrzeb
rodzin,
by polepszać
ich standardy życia i przedsiębiorstw,
Dłużne papiery
wartościowe utrzymywane
do terminu
wymagalności
(HTM)
3 018 985 by
3 368 424
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Razem mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.
35 120 619
21 181 723
strzałek lub ikon w menu
To jestwartościowe
nasze kompleksowe
podejście(AFS)
360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Dłużne papiery
dostępne do sprzedaży
powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne
A nas inspiruje pomaganie.
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
31.12.2016

do rozmiaru
ekranu
31.12.2015

25 046 710
15 954 349
–
–
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
25 046 710
15 954 349
5 978 629
628 454
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym249
ekranie
912 użyj klawisza ESCAPE
251 367
674 519
683 714
31 949 770
17 517 884
–
–

Kapitałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (AFS)

Akcje
Razem
w tym utrata wartości aktywów

31.12.2016

31.12.2015

151 864
151 864
–

295 415
295 415
-122

W czerwcu 2016 roku Bank otrzymał informację o sfinalizowaniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. W wyniku rozliczenia transakcji
Bank ujął w sprawozdaniu finansowym za rok 2016:
• otrzymaną w gotówce kwotę 43,6 mln EUR, stanowiącą równowartość 191,4 mln złotych według średniego kursu NBP z dnia 21 czerwca 2016 roku,
• 15 818 szt. akcji uprzywilejowanych Visa Inc. Serii C, których wartość została oszacowana przez Bank na 12,7 mln EUR, co stanowi równowartość
55,8 mln złotych, według średniego kursu NBP z dnia 21 czerwca 2016 roku. Akcje zostały zaklasyfikowane do portfela papierów wartościowych
dostępnych do sprzedaży. Uprzywilejowane akcje Visa Inc. Serii C będą konwertowane na akcje zwykłe Visa Inc. Konwersja wszystkich akcji preferowanych nastąpi najpóźniej w 2028 roku. Do tego czasu transfer akcji przez Bank podlega ograniczeniom. Obecny współczynnik konwersji akcji
preferowanych na akcje zwykłe może ulegać zmniejszeniu w okresie do 2028 roku, co jest uzależnione od odszkodowań wypłacanych przez Visa
w tym okresie,
• należność z tytułu odroczonej płatności w kwocie 3,8 mln EUR (tj. 16,5 mln złotych według średniego kursu NBP z dnia 21 czerwca 2016 roku).
Kwota ta będzie płatna po trzech latach od sfinalizowania transakcji, tj. w II kwartale 2019 roku.
Jednocześnie Bank wyksięgował dotychczas posiadaną akcję Visa Europe, wraz z jej wyceną, której wartość w księgach Banku wynosiła 40,9 mln EUR
(179,5 mln zł na dzień 21 czerwca 2016 roku).
W wyniku rozliczenia transakcji Bank rozpoznał w rachunku zysków i strat zysk przed opodatkowaniem w kwocie 263,7 mln zł.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności (HTM)
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

31.12.2016

31.12.2015

Papiery wartościowe emitowane
przez potrzeby
rządy centralne
2 998 379
2 497 324
Codzienne
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
bony skarbowe
–
–
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
obligacje skarbowe
2 998 379
2 497 324
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne
20 606
871 100
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
Razem
3 368 424
strzałek lub3 018
ikon985
menu
w tym utrata wartości aktywów
–
–

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

powiększ / pomniejsz
Dłużne papiery wartościowe
inwestycyjnelepszej
(lokacyjne)
według umownych
terminów
zapadalności
Chęć budowania
przyszłości
inspiruje
ludzi do
działania.

A nas inspiruje pomaganie.

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

dopasuj do rozmiaru ekranu

31.12.2016

31.12.2015

7 424 354

1 499 554

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

aby wyjść z opcji wyświetlania573
na 661
pełnym ekranie użyj443
klawisza
644 ESCAPE
6 072 130
12 109 707
8 788 903
34 968 755

2 696 342
10 646 471
5 600 297
20 886 308

31.12.2016

31.12.2015

30 844 812
2 790 183
1 333 760
34 968 755

17 835 368
2 635 034
415 906
20 886 308

2016

2015

17 813 299
89 733 305
-75 816 126
-460 735
170 926
705 443
-44 478
32 101 634

23 111 208
217 273 604
-222 978 862
-257 139
179 036
618 156
-132 704
17 813 299

3 368 424
6 660 966
-7 069 725
28 096
31 224
3 018 985
35 120 619

1 601 568
47 236 297
-45 530 013
21 238
39 334
3 368 424
21 181 723

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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SPIS TREŚCI

32.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Reklasyfikacja
papierów
wartościowych
w którym rosną wymagania,
a potrzeby
stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, umożliwia pod pewnymi warunkami
Codzienne
potrzeby
klientówdosąinnych
dla nas
tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
przekwalifikowanie
instrumentów
finansowych
kategorii.

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

W 2016 i 2015
roku Grupa nie dokonała
przekwalifikowania
do innych
kategorii.
dopasowanych
do potrzeb
rodzin, byinstrumentów
polepszaćfinansowych
ich standardy
życia
i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
lub ikon
menu
Natomiast 1 października 2008 roku Grupa skorzystała z możliwości reklasyfikacji, ze względu nastrzałek
wyjątkową
sytuację
związaną z występującym w tym
okresie kryzysem na rynkach finansowych.

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Wartości bilansowe i wartości godziwe wszystkich składników aktywów finansowych, które zostały reklasyfikowane
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.31.12.2016
A nas inspiruje pomaganie.
KWOTA
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ

31.12.2015

przesuń BILANSOWA
(klawisz H, przytrzymaj
spację)
GODZIWA

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

WARTOŚĆ
zaznacz
BILANSOWA

WARTOŚĆ
drukuj
GODZIWA

1 331 580

64 381

61 109

68 974

65 191

602 507

217 365

219 258

666 725

673 607

1 934 087

281 746

280 367

735 699

738 798

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

31.12.2016

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

31.12.2015

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

WYNIK NA
INSTRUMENTACH
FINANSOWYCH
WYCENIANYCH
W WARTOŚCI
GODZIWEJ

KAPITAŁ
Z AKTUALIZACJI
WYCENY

–
-5 633
-5 633

263
–
263

WYNIK NA
INSTRUMENTACH
FINANSOWYCH
WYCENIANYCH
W WARTOŚCI
GODZIWEJ

KAPITAŁ
Z AKTUALIZACJI
WYCENY

–
-6 713
-6 713

127
–
127

2016

2015

1 580
10 625
12 205

1 998
12 770
14 768

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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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
33. Aktywajesteśmy
zobowiązania
przeznaczone
dozmieniają.
sprzedaży
wiktórym
rosną wymagania,
a potrzeby stale się

Nawigacja

Zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”, Grupa wyodrębniła w pozycji „Aktywa trwałe przeznaczone
potrzeby
klientów
sąMSSF
dla nas
tak samo
ważnedojakaktywów
oferowanie
do sprzedaży” aktywa Codzienne
trwałe spełniające
odpowiednie
wymogi
5 dotyczące
klasyfikacji
trwałychnajnowocześniejszych
przeznaczonych do sprzedaży.

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Na dzień 31 grudnia 2016
roku do aktywówdo
trwałych
przeznaczonych
do polepszać
sprzedaży zakwalifikowano
zidentyfikowane
jako przeznaczone do by
sprzedaży:
dopasowanych
potrzeb
rodzin, by
ich standardy
życia i przedsiębiorstw,
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
• nieruchomości, oraz
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
• pozostałe aktywa rzeczowe będące własnością Grupy.

To jest
nasze
kompleksowe
podejście
360 stopni,
któreznazywamy
Życiową Bankowością.
Poniżej przedstawiono
aktywa
przeznaczone
do sprzedaży
i zobowiązania
związane
aktywami przeznaczonymi
do sprzedaży
powiększ / pomniejsz
31.12.2016

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
A nas inspiruje pomaganie.
Rzeczowe aktywa trwałe
Inne aktywa
Razem aktywa

25 703 spację)
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
22 574
48 277

dopasuj
do rozmiaru ekranu
31.12.2015
22 787
zaznacz
22 515
45 302

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

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

2016

2015

45 302
11 541
3 113
8 295
–
133
-8 566
-1 250
-4 466
–
-2 820
-30
48 277

37 102
51 929
27 008
–
24 119
802
-43 729
-13 460
–
-24 119
-5 879
-271
45 302

Rozliczenie sprzedaży innych aktywów przedstawia się następująco:

Przychody ze sprzedaży
Wartość bilansowa zbytych aktywów netto (łącznie z kosztami sprzedaży)
Zysk/strata brutto na sprzedaży
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2016

2015

3 849
-2 820
1 029

5 150
-5 150
–

SPIS TREŚCI

34.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Inwestycje
jednostkach
stowarzyszonych
w którym rosnąwwymagania,
a potrzeby
stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Poniższa tabela zawiera informacje o jednostkach stowarzyszonych, które są istotne dla Grupy

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY
KRAJ ZAŁOŻENIA
produktów dla finansowania
złożonych
projektów.
W KAPITALE
/ W GŁOSACH Zapewniamy pełną gamę usług
ORAZ MIEJSCE
PROWADZENIA
dopasowanych
do
potrzeb
rodzin,
by
polepszać
ich standardy
życia
i przedsiębiorstw, by RODZAJ POWIĄZANIA
31.12.2016
31.12.2015
METODAaby
WYCENY
DZIAŁALNOŚCI
NAZWA JEDNOSTKI STOWARZYSZONEJ
przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważonąMetoda
przyszłość
dlaw wszystkich.
prawlub ikon
Strategiczna Spółka świadcząca usługi
strzałek
menu
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

Polska

50,00

50,00

własności

zarządzania aktywami zamożnych klientów.

Spółka zajmuje się zarządzaniem aktywami
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Pioneer Pekao Investment
Metoda praw
funduszy inwestycyjnych i ma strategiczne
Polska
49,00
49,00
Management S.A.
własności
dla Grupy,
zajmuje
się
powiększ
/ pomniejsz znaczeniedopasuj
do która
rozmiaru
ekranu
dystrybucją tych produktów oraz ich obsługą.
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.

A nas inspiruje pomaganie.

drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Skrócone informacje finansowe jednostek stowarzyszonych zostały przedstawione poniżej. 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
abyPekao
wyjść S.A.
z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku
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.

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

53 997
2 175
56 172
26 380
4 348
30 728
25 444

48 090
3 269
51 359
26 361
3 913
30 274
21 085

281 275
8 605
289 880
33 299
4 541
37 840
252 040

313 553
9 295
322 848
35 284
5 070
40 354
282 494

DOM INWESTYCYJNY XELION Sp. z o.o.

Przychody
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody razem

PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

2016

2015

2016

2015

57 129
4 359
–
4 359

56 331
3 930
–
3 930

324 839
74 437
37
74 474

383 019
91 284
36
91 320

Uzgodnienie skróconych informacji finansowych do wartości bilansowej udziałów w jednostkach stowarzyszonych
DOM INWESTYCYJNY XELION
Sp. z o.o.

Udział Grupy w aktywach netto na początek okresu
Udział Grupy w zysku (stracie) netto za okres (*)
Udział Grupy w innych całkowitych dochodach
Dywidendy otrzymane od jednostki stowarzyszonej
Udział Grupy w aktywach netto na koniec okresu
Wartość bilansowa udziałów

PIONEER PEKAO INVESTMENT
MANAGEMENT S.A.

RAZEM

2016

2015

2016

2015

2016

2015

10 542
2 179
–
–
12 721
12 721

8 577
1 965
–
–
10 542
10 542

138 423
36 401
18
-51 342
123 500
123 500

141 985
44 649
18
-48 229
138 423
138 423

148 965
38 580
18
-51 342
136 221
136 221

150 562
46 614
18
-48 229
148 965
148 965

(*) 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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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

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

Nawigacja

31.12.2016

31.12.2015

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Wartości niematerialne, w tym:
540 661
581 197
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług 7 948
koszty prac rozwojowych
3 024
by 446 987
patenty i licencje dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
455 647
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
inne
7
688
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 11 183
strzałek lub ikon w menu
nakłady na wartości niematerialne
74 302
115 079
Wartość firmy
55 520
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością. 55 520
Razem
596 181
636 717

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wartość firmy – to wartość powstała w związku z przeniesieniem części majątku Banku BPH S.A., w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na
A nas inspiruje pomaganie.
Bank Pekao S.A. Wartość firmy przeniesiona na Bank Pekao S.A. jest częścią wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przez Bank BPH S.A. Pierwsze-

drukuj
przesuń (klawisz 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 2017 oraz planie
finansowym na lata 2018-2021. Do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopę dyskonta w wysokości 8,38%, uwzględniającą stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko.
Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazał nadwyżkę wartości odzyskiwanej nad wartością bilansową CGU
i w związku z tym nie stwierdzono utraty wartości CGU.
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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,
Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji wartości niematerialnych w ciągu okresu sprawozdawczego
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
2016

KOSZTY PRAC
ROZWOJOWYCH

Nawigacja

PATENTY I LICENCJE

INNE

NAKŁADY NA WARTOŚCI
NIEMATERIALNE

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

RAZEM

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów
projektów.
pełną gamę 115
usług
Stan na początek
okresu dla finansowania złożonych
90 174
2 279Zapewniamy
571
51 326
079
2 536 150
dopasowanych
do potrzeb rodzin, by polepszać
ich standardy
życia i312
przedsiębiorstw,
by
Zwiększenia,
w tym:
–
171 830
125 093
297 235
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
nabycie mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy
–
5
089
–
125
093
130 182
zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
WARTOŚĆ BRUTTO

inne
–
183
–
–
183
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych
–
166 558
312
–
166 870
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Zmniejszenia, w tym:
–
-20 889
-16 445
-165 870
-203 204
likwidacja
–
-20 621 powiększ
-16/445
– do rozmiaru
-37ekranu
066
pomniejsz
dopasuj
ludzi do-268
działania. –
inne Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje
–
–
-268
A nas
inspiruje
pomaganie.
przeniesienie
z nakładów
inwestycyjnych
–
–
–
-165 870
-165 870
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Stan na koniec okresu
90 174
2 430 512
35 193
74 302
2 630 181

UMORZENIE

Stan na początek okresu
Amortyzacja
Likwidacja
Pozostałe
Stan na koniec okresu

82 226
4 924
–
–
87 150

1 832
584z opcji wyświetlania
29 182 na pełnym ekranie użyj
– klawisza 1ESCAPE
943 992
aby
wyjść
163 345
-21 064
–
1 974 865

3 337
-5 014
–
27 505

–
–
–
–

171 606
-26 078
–
2 089 520

–
–
–
–

–
–
–
–

10 961
–
-10 961
–

–
–
–
–

10 961
–
-10 961
–

7 948
3 024

446 987
455 647

11 183
7 688

115 079
74 302

581 197
540 661

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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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji wartości niematerialnych w ciągu okresu sprawozdawczego
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
2015

KOSZTY PRAC
ROZWOJOWYCH

PATENTY I LICENCJE

Nawigacja
INNE

NAKŁADY NA WARTOŚCI
NIEMATERIALNE

RAZEM

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
produktów dla finansowania
Zapewniamy
pełną113gamę
usług2 384 400
Stan na początek okresu
89 362 złożonych projektów.
2 132 059
49 663
316
by polepszać
ich standardy
by 315 134
Zwiększenia, w tym: dopasowanych do potrzeb rodzin,
812
157 708
1 677życia i przedsiębiorstw,
154 937
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
nabycie
–
2
826
–
154
937
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 157 763
strzałek lub ikon w menu
WARTOŚĆ BRUTTO

inne
–
36 741
–
–
36 741
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych
812
118 141
1 677
–
120 630
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Zmniejszenia, w tym:
–
-10 196
-14
-153 174
-163 384
likwidacja
–
-7 319
–
-7 319
powiększ
/ pomniejsz –
dopasuj do
rozmiaru ekranu
Chęć budowania lepszej przyszłości
inspiruje
ludzi do działania.
inne
–
-2 877
-14
-32 544
-35 435
A nas
inspiruje pomaganie. –
przeniesienie z nakładów
inwestycyjnych
–
–
-120 630
-120 630
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Stan na koniec okresu
90 174
2 279 571
51 326
115 079
2 536 150

UMORZENIE

Stan na początek okresu
Amortyzacja
Likwidacja
Pozostałe
Stan na koniec okresu

78 950
3 276
–
–
82 226

1 695 120 aby wyjść 27
857 wyświetlania na pełnym
– ekranie użyj
1 801
927 ESCAPE
z opcji
klawisza
144 738
1 340
–
149 354
-7 228
-15
–
-7 243
-46
–
–
-46
1 832 584
29 182
–
1 943 992

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

–
–

–
–

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

WARTOŚĆ NETTO

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku nabyte przez Grupę wartości niematerialne wynoszą 130 182 tys. złotych (w roku 2015 nabyte wartości wynoszą 157 763 tys. złotych).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i w 2015 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego do wartości niematerialnych
tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Zobowiązania umowne
Na dzień 31 grudnia 2016 roku jednostki wchodzące w skład Grupy zawarły umowy z kontrahentami na nabycie w przyszłości wartości niematerialnych
w kwocie 43 930 tys. złotych ( na 31 grudnia 2015 roku – 49 487 tys. złotych).
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ZAMKNIJ

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,
Rzeczowe
aktywa
trwałe
w którym rosną
wymagania,
a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

(w tys. zł)

31.12.2016

31.12.2015

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Środki trwałe, w tym:
1 308 234
1 376 409
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
grunty i produktów
budynki
1 000usług
882
1 055 147
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
maszynydopasowanych
i urządzenia
245 479 by
245 717
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
środki transportu
24
026
34 170
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
inne
37 847
Środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie
114 696
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Razem
1 422 930

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Poniżej zostały
zmiany pozycji rzeczowych środków trwałych w ciągu okresu sprawozdawczego
A nasprzedstawione
inspiruje pomaganie.
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

drukuj

zaznacz

ŚRODKI TRWAŁE
W BUDOWIE
I ZALICZKI
na INNE
pełnym ekranie
użyj klawisza

GRUNTY
I BUDYNKI

MASZYNY
I URZĄDZENIA
aby

wyjśćTRANSPORTU
z opcji wyświetlania

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

2 278 125
21 640
1 969
2
19 669
-35 556
-32 398

1 452 658
81 249
5 233
610
75 406
-64 734
-64 257

83 169
4 882
1 412
3 470
–
-7 291
-7 291

326 314
4 996
630
48
4 318
-10 486
-8 837

84 826
133 837
133 837
–
–
-103 967
–

4 225 092
246 604
143 081
4 130
99 393
-222 034
-112 783

-2 886

-149

–

-78

–

-3 113

inne
przeniesienie ze środków trwałych w budowie
Stan na koniec okresu

-272
–
2 264 209

-328
–
1 469 173

–
–
80 760

-1 571
–
320 824

-4 574
-99 393
114 696

-6 745
-99 393
4 249 662

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
amortyzacja
inne
Zmniejszenia, w tym:
likwidacja i sprzedaż
przeniesienie do aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży

1 219 079
66 805
66 805
–
-26 410
-25 385

1 203 090
80 631
80 326
305
-63 814
-63 376

48 999
12 575
12 575
–
-4 840
-4 783

284 821
8 371
8 371
–
-10 333
-10 255

–
–
–
–
–
–

2 755 989
168 382
168 077
305
-105 397
-103 799

-1 025

-147

–

-78

–

-1 250

inne
Stan na koniec okresu

–
1 259 474

-291
1 219 907

-57
56 734

–
282 859

–
–

-348
2 818 974

3 899
–
-46
3 853

3 851
–
-64
3 787

–
–
–
–

118
–
–
118

583
–
-583
–

8 451
–
-693
7 758

1 055 147
1 000 882

245 717
245 479

34 170
24 026

41 375
37 847

84 243
114 696

1 460 652
1 422 930

2016

ŚRODKI

41 375
84 243
1 460 652

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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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji rzeczowych środków trwałych w ciągu okresu sprawozdawczego
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
GRUNTY
I BUDYNKI

MASZYNY
I URZĄDZENIA

Nawigacja
ŚRODKI

ŚRODKI TRWAŁE
W BUDOWIE
I ZALICZKI

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne
jak oferowanieINNE
najnowocześniejszych RAZEM
TRANSPORTU
WARTOŚĆ BRUTTO
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Stan na początek okresu
2 303rodzin,
114
495 518
510
344 297
86 054
dopasowanych do potrzeb
by1 polepszać
ich 94
standardy
życia
i przedsiębiorstw,
by4 323 493
aby7przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
Zwiększenia, w tym: mogły się rozwijać. W ten49
589
79
072
7
718
385
110
597
sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 254 361
strzałek lub ikon w menu
2015

nabycie
9 541
12 235
4 324
1 611
110 132
137 843
inne
2 228
1 053
3 360
77
465
7 183
To jest nasze kompleksowe37podejście
360
stopni, które 34
nazywamy5Życiową
Bankowością.
przeniesienie ze środków trwałych w budowie
820
65 784
697
–
109 335
Zmniejszenia, w tym:
-74 578
-121 932
-19 059
-25 368
-352
powiększ
/ pomniejsz-111 825 dopasuj
do762
rozmiaru ekranu
przyszłości
inspiruje
ludzi
likwidacja i sprzedaż Chęć budowania lepszej-29
005
-121
719
-11do
692działania.
-25 335
-53
-187 804
przeniesienie do aktywów
trwałych
A nas
inspiruje pomaganie.
-26 956
-52
–
–
–
-27 008
przeznaczonych do sprzedaży
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
inne
przeniesienie ze środków trwałych w budowie
Stan na koniec okresu

-18 617
–
2 278 125

-161
–
1 452 658

-7 367
-33
-2 437
-28 615
–
–
-109 335
-109 335
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
83 169
326 314
84 826
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

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 2016 roku wartość nabytych przez Grupę składników „Rzeczowych aktywów trwałych” wynosi
143 081 tys. złotych (w roku 2015 wyniosła 137 843 tys. złotych), natomiast wartość składników zbytych wynosi 8 150 tys. złotych
(w roku 2015 wyniosła 7 717 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 2016 roku wyniosła 3 551 tys. złotych (w 2015 roku 1 995 tys. złotych).
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i w 2015 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego do rzeczowych aktywów
trwałych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Zobowiązania umowne
Na dzień 31 grudnia 2016 roku jednostki wchodzące w skład Grupy zawarły umowy z kontrahentami na nabycie w przyszłości rzeczowych aktywów
trwałych w kwocie 17 525 tys. złotych (na 31 grudnia 2015 roku 57 012 tys. złotych).
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37.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Nieruchomości
inwestycyjne
w którym rosną wymagania,
a potrzeby stale się zmieniają.

Grupa stosuje do wyceny nieruchomości inwestycyjnych model ceny nabycia.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Nie występują
ograniczeniadla
prawa
do zbycia nieruchomości
inwestycyjnych
i praw doZapewniamy
przekazania przychodu
i zysku
z tego usług
tytułu.
produktów
finansowania
złożonych
projektów.
pełną
gamę
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
przeszukiwać
zawartość dokumentu użyj klawiszy
Poniżej zostały przedstawione zmiany pozycji nieruchomości inwestycyjnych w ciąguaby
okresu
sprawozdawczego
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
2016

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

2015

WARTOŚĆ BRUTTO

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
Chęć budowania lepszej przyszłości
nabycie nieruchomości
A nas inspiruje pomaganie.
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

inspiruje

66 253
71 461
dopasuj do rozmiaru10ekranu
431
341
ludzi do działania.
431
324
–
10
017
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
–
–
-11 120
-15 549
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
-2 777 użyj klawisza ESCAPE
-15 437
-8 295
–
-48
-112
55 564
66 253

powiększ / pomniejsz

ODPISY AMORTYZACYJNE

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
amortyzacja
przeniesienie z nieruchomości własnych
inne
Zmniejszenia, w tym:
zbycie nieruchomości
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży
inne
Stan na koniec okresu

27 350
1 183
1 183
–
–
-4 874
-1 133
-3 741
–
23 659

27 484
9 628
1 654
7 974
–
-9 762
-9 650
–
-112
27 350

8 682
–
–
-1 651
-926
-725
7 031

8 682
–
–
–
–
–
8 682

30 221
24 874

35 295
30 221

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
inne
Zmniejszenia, w tym:
zbycie nieruchomości
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży
Stan na koniec okresu
WARTOŚĆ BILANSOWA NETTO

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 14 599 tys. złotych (na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 43 889 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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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
W rachunku zysków i strat ujęto następujące kwoty przychodów i kosztów związanych z nieruchomościami inwestycyjnymi
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

2016

2015

Przychody z czynszów dotyczących
nieruchomości
4 069
4 319
Codzienne
potrzebyinwestycyjnych
klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Bezpośrednie koszty operacyjne
dotyczące
nieruchomości
inwestycyjnych
(w
tym:
koszty
napraw
i
utrzymania),
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług -1 485
-1 568
które w danym okresie przyniosły przychody z czynszów

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by

Bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych (w tym: koszty napraw i utrzymania),
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
które nie przyniosły w danym
okresie
z czynszów
mogły
sięprzychodów
rozwijać.
W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość dla –wszystkich. -371

strzałek lub ikon w menu

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

38. Inne aktywa

powiększ / pomniejsz

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

Koszty do rozliczenia w czasie
Prawo użytkowania wieczystego gruntu
Dochody do otrzymania
Rozrachunki międzybankowe i międzyoddziałowe
Należności od dłużników różnych
Rozrachunki kartowe
Razem

31.12.2016

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2015

drukuj
zaznacz
112 514
14 876
15 181
595
aby wyjść z opcji wyświetlania 78
na 756
pełnym ekranie użyj 52
klawisza
ESCAPE
156
1 770
325 351
289 515
479 996
1 808 150
1 031 198
2 279 725
przesuń (klawisz H, przytrzymaj
132 063 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 2016 r. (na 31 grudnia 2015 r. – 90 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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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,
39. Aktywa
zobowiązań
w którym stanowiące
rosną wymagania,zabezpieczenie
a potrzeby stale się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała w swoim portfelu aktywa finansowe, które stanowią zabezpieczenie
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
zobowiązań

produktów dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy WARTOŚĆ
pełnąNOMINALNA
gamę usługWARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ
WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW
STANOWIĄCYCH
AKTYWÓW
STANOWIĄCYCH życia
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać
ich standardy
i przedsiębiorstw,
by PODLEGAJĄCYCH
ZABEZPIECZENIE
ZOBOWIĄZAŃ
RODZAJ TRANSAKCJI
PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ aby
przeszukiwać
zawartość dokumentu ZABEZPIECZENIU
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
obligacje
1 774 747
1 678 677
1 775 808
Pokrycie Funduszu ochrony środków
gwarantowanych
rzecz Bankowego
obligacje
750 701
720 200
–
To jestnanasze
kompleksowe
podejście 360 stopni, które nazywamy
Życiową Bankowością.
Funduszu Gwarancyjnego
powiększ / pomniejsz4 515 159 dopasuj do rozmiaru ekranu
Kredyt lombardowy i techniczny
obligacje
4 808 629
–

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
obligacje
357 614
A nas inspiruje pomaganie.

Inne kredyty

Emisja hipotecznych listów zastawnych

wierzytelności
zabezpieczone hipoteką,
obligacje

353 900

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
1 678 258

1 679 057

297 497

zaznacz

drukuj
1 222 018

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

51 155

50 890

–

Transakcje pochodne

obligacje

60 792

65 302

31 987

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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

3 394 183

3 152 162

3 388 421

obligacje

703 818

680 200

–

obligacje

4 750 392

4 504 675

–

Inne kredyty

obligacje

490 285

481 200

328 076

Emisja hipotecznych listów zastawnych

wierzytelności zabezpieczone
hipoteką, obligacje

1 679 460

1 683 864

1 234 528

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

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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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
40.

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

Zobowiązania wobec banków według struktury produktowej

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
31.12.2016
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług31.12.2015
Rachunki bieżące
902 856
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by1 121 885
Depozyty innych banków i pozostałe zobowiązania
309 837
581 301
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dlaw wszystkich.
Otrzymane kredyty i pożyczki
3 263 303
strzałek lub3 249
ikon417
menu

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
339 568
963 830
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
Bankowością. 28 130
Środki pieniężne w drodze
21 762
Razem
4 823 440
5 958 449

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Zobowiązania wobec
według walut
A banków
nas inspiruje
pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

PLN
CHF
EUR
USD
Pozostałe waluty
Razem

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

31.12.2016

31.12.2015

1 442 611
731 657
2 592 591
48 467
8 114
4 823 440

1 379 402
744 746
3 774 189
50 277
9 835
5 958 449

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

31.12.2016

31.12.2015

57 989 927
33 946 882
24 043 045
7 809 235
5 461 224
2 348 011
70 347 039
39 682 587
30 664 452
1 436 241
233 484
137 815 926

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

Zobowiązania wobec klientów według walut

PLN
CHF
EUR
USD
Pozostałe waluty
Razem
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drukuj

31.12.2016

31.12.2015

115 090 198
315 787
13 400 735
7 476 067
1 533 139
137 815 926

106 548 096
234 011
13 215 198
8 013 651
856 735
128 867 691

SPIS TREŚCI

42.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Zobowiązania
z tytułua potrzeby
emisji stale
dłużnych
papierów wartościowych
w którym rosną wymagania,
się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych według rodzaju

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
31.12.2016
31.12.2015
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług
Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów depozytowych
300 945
1 668 706
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych
1 222 018
234 527
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj 1klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Razem
1 522 963
2 903 233
strzałek lub ikon w menu

To jestwywiązuje
nasze kompleksowe
stopni,
które
nazywamy
Życiową Bankowością.
Grupa terminowo
się z zobowiązań z podejście
tytułu wykupu360
własnych
dłużnych
papierów
wartościowych.
powiększ / pomniejsz
Zobowiązania
tytułu emisji dłużnych
wartościowych
Chęćz budowania
lepszejpapierów
przyszłości
inspirujewedług
ludziwalut
do działania.

A nas inspiruje pomaganie.

dopasuj do rozmiaru ekranu
31.12.2016

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

PLN
EUR
USD
Razem

zaznacz

31.12.2015

drukuj

1 200 548
2 592 848
322 415
310 385
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie
– użyj klawisza ESCAPE–
1 522 963
2 903 233

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

2016

2015

2 903 233
1 129 733
-2 467 807
-38 245
11 885
–
–
-15 836
1 522 963

3 857 043
3 966 098
-4 999 636
-7 903
-1 053
-33
90 989
-2 272
2 903 233

43. Rezerwy
Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego

2016

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

10 608
4 092
-3 405
-3 202
–
458
8 551
3 214
5 337

268 858
26 635
-13 020
-19
–
11 560
294 014
47 435
246 579

120 771
160 561
–
-61 341
992
–
220 983
67 159
153 824

25 137
23 386
-11 207
-442
–
-30
36 844
14 201
22 643

425 374
214 674
-27 632
-65 004
992
11 988
560 392
132 009
428 383
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
REZERWY NA SPRAWY
SPORNE

REZERWY NA PROGRAMY
OKREŚLONYCH
ŚWIADCZEŃ

Nawigacja

REZERWY NA UDZIELONE
ZOBOWIĄZANIA
I GWARANCJE

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
INNE REZERWY
RAZEM
Stan na początek okresu
37
873
267
991
102
386
34
206
442
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług 456
Utworzenie/aktualizacjadopasowanych
rezerw
147
655
71 614
5 814
do 31
potrzeb
rodzin, by23polepszać
ich standardy
życia i przedsiębiorstw,
by 132 230
aby przeszukiwać
użyj klawiszy
Wykorzystanie rezerw
-56 417
-10 246
–
-14 435zawartość dokumentu
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. -81 098
strzałek lub ikon w menu
2015

Rozwiązanie rezerw
-2 310
-84
-54 411
-76
-56 881
Różnice kursowe
–
–
1 182
–
1 182
To jest nasze kompleksowe
podejście-12360
Życiową-372
Bankowością. -12 515
Inne zmiany
315
458 stopni, które nazywamy
–
Stan na koniec okresu
10 608
268 858
120 771
25 137
powiększ / pomniejsz
dopasuj425
do374
rozmiaru ekranu
Krótkoterminowe
4
113
21
180
67
527
145
92
965
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Długoterminowe
6 495
247 678
53 244
24 992
332 409
A nas inspiruje pomaganie.

Rezerwy na sprawy sporne

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

31.12.2016

31.12.2015

115 137
56 924
251 582
90 461
111 239
338 335
1 029 899
304 475
2 298 052

120 308
56 983
255 274
103 348
162 048
274 565
515 533
192 476
1 680 535

(*) W tym na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota 95 346 tysięcy złotych stanowiąca rezerwę na zwroty części wynagrodzenia za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami kredytowymi (na dzień
31 grudnia 2015 – 104 122 tysiące złotych).

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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ZAMKNIJ

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
bądź momentu, w którym może nastąpić zgon, jest ustalane metodą ryzyk współzawodniczących („Multiple Decrement Model”), gdzie pod uwagę bierze
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
się następujące ryzyka: możliwość zwolnienia z pracy, ryzyko całkowitej niezdolności do pracy oraz ryzyko śmierci.

Nawigacja

potrzebynarażają
klientów
nasaktuarialne,
tak samoobejmujące:
ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Programy Codzienne
określonych świadczeń
Grupęsąnadla
ryzyko
• ryzyko stopy
procentowej
–
spadek
rynkowych
stóp
zwrotu
z
obligacji
skarbowych
spowoduje zwiększenie
zobowiązań
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy
pełną
gamęwynikających
usług z programu
określonych
świadczeń,
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
przeszukiwać
zawartośćokreślonych
dokumentu świadczeń,
użyj klawiszy
• ryzyko wynagrodzeń – wzrost wynagrodzeń pracowników Grupy spowoduje wzrost zobowiązańaby
wynikających
z programu
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich.
lub ikon
w menu
• ryzyko długowieczności – zwiększenie oczekiwanej długości trwania życia pracowników Grupystrzałek
spowoduje
wzrost
zobowiązań wynikających z programu określonych świadczeń.
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Do głównych założeń, przyjętych przez niezależnego aktuariusza na dzień 31 grudnia 2016 r., należą:
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
• stopa procentowa
do dyskontowania
przyszłych
świadczeń inspiruje
w wysokości ludzi
3,50% do
(na dzień
31 grudnia 2015 r. – 2,90%),
Chęć budowania
lepszej
przyszłości
działania.
• długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,50% (na dzień 31 grudnia 2015 r. – 2,50%),
A nas inspiruje pomaganie.
• 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

2016

2015

268 858
18 845
7 771
11 560
33 812
-16 128
-6 124
-13 020
–
294 014

267 991
16 594
6 978
-12 900
-134
-9 611
-3 155
-10 247
442
268 858

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
31.12.2016

WZROST O 1 PUNKT PROCENTOWY

SPADEK O 1 PUNKT PROCENTOWY

-23 580
26 278

27 509
-23 033

Stopa dyskontowa
Stopa wzrostu wynagrodzeń

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

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)

31.12.2016

31.12.2015

8,8

11,7
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Noty objaśniające
46.

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

Nawigacja

Program motywacyjny Grupy UniCredit

Codzienne
potrzeby
klientów są
dla nas tak
samo ważne
oferowanie
najnowocześniejszych
W bieżącym i porównywalnych
okresach
sprawozdawczych
występowały
następujące
programyjak
motywacyjne
przyznane
pracownikom Grupy Banku
Pekao przez Grupę UniCredit:
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
• Długoterminowy Program
Motywacyjny Grupy
UniCredit 2007
w zakresie
opcji na akcje.
do życia
realizacji
opcji zostały nabyte w by
2011 roku.
dopasowanych
do potrzeb
rodzin,
by polepszać
ichUprawnienia
standardy
i przedsiębiorstw,
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Cena realizacji opcji 7,094 EUR. Termin realizacji opcji upływa w 2017 roku,
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla
wszystkich.
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,
Toprzez
jest pracowników
nasze kompleksowe
podejście
360 stopni,
które nazywamy
Życiową
Bankowością.
• Plan Nabywania Akcji
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 przezChęć
uczestnika.
W przypadku
sprzedaży
Akcji Inwestycyjnych
w trakcie
trwania
Blokady, uczestnik traci prawo do odpowiedbudowania
lepszej
przyszłości
inspiruje
ludzi
do Okresu
działania.
niej ilości Akcji Bezpłatnych. Przyznanie Akcji Bezpłatnych jest zależne od warunków ich nabywania określonych w zasadach Planu.
A nas inspiruje pomaganie.

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
2016

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

2 289 715
–
-24 167
–
–
2 265 548
2 265 548

17,83/30,23
–
–
–
–
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
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
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Poniższa tabela przedstawia warunki Planu Nabywania Akcji w roku 2016
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

AKCJE BEZPŁATNE

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Data Dostarczenia Akcji Bezpłatnych pracownikom Grupy
29 lipca 2016
produktów
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Data Rozpoczęcia
Przyznaniadla
Akcji finansowania
Bezpłatnych
29 lipca 2016
dopasowanych
potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Data Zakończenia
Przyznania Akcjido
Bezpłatnych
31 lipca 2017
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Wartość godziwa
„Akcji
Bezpłatnych”
(za
akcję
w
EUR)
2,058
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
jestprzedstawia
nasze kompleksowe
Poniższa To
tabela
warunki Planupodejście
Nabywania360
Akcjistopni,
w roku które
2015 nazywamy Życiową Bankowością.
AKCJE BEZPŁATNE Wpowiększ
RAMACH PIERWSZEGO
/ pomniejsz

OKRESU SKŁADANIA OFERT
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Data Dostarczenia
Bezpłatnych
pracownikom Grupy
30 stycznia 2015
A nas Akcji
inspiruje
pomaganie.

Data Rozpoczęcia Przyznania Akcji Bezpłatnych
Data Zakończenia Przyznania Akcji Bezpłatnych
Wartość godziwa „Akcji Bezpłatnych” (za akcję w EUR)

AKCJE BEZPŁATNE
W RAMACH
dopasuj
do rozmiaru
ekranu
DRUGIEGO OKRESU SKŁADANIA OFERT

przesuń (klawisz
H, przytrzymaj
30 stycznia
2015 spację)
31 stycznia 2016

31 lipca 2015

drukuj
zaznacz31 lipca 2015
31 lipca 2016

6,078
aby wyjść z opcji wyświetlania5,280
na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

Wartość godziwa przyznanych praw do akcji w ramach Planu Nabywania Akcji w okresie do 31 grudnia 2016 roku, na dzień 31 grudnia 2016 roku
wynosiła 1 675 tys. złotych (2 415 tys. zł na dzień 31 grudnia 2015 roku).
Koszty wynagrodzeń w 2016 roku z tytułu programów motywacyjnych przyznanych pracownikom Grupy Banku Pekao przez Grupę UniCredit wyniosły
383 tys. złotych (w 2015 roku – 1 608 tys. złotych).

System zmiennego wynagradzania dla Kadry Zarządzającej Banku Pekao S.A.
System dedykowany jest Pracownikom zdefiniowanym w Banku jako osoby zajmujące stanowisko kierownicze, kluczowym 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.

Bank Pekao S.A. · Raport Roczny 2016 259

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
W ciągu okresu sprawozdawczego kończącego się w dniu 31 grudnia 2016 roku Bank posiadał następujące transakcje płatności w formie akcji własnych
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
SYSTEM 2012

SYSTEM 2013

SYSTEM 2014

SYSTEM 2015
Nawigacja

SYSTEM 2016

Data ogłoszenia
programu

Transakcje
płatności wsą
formie
w środkach
pieniężnych
(Cash-settlednajnowocześniejszych
share based payments)
Codzienne potrzeby
klientów
dlaakcji
nasrozliczane
tak samo
ważne
jak oferowanie
produktów
projektów.
Zapewniamy
gamę
usług
1 stycznia 2012 r.dla finansowania
1 stycznia 2013 r.złożonych
1 stycznia
2014 r.
1 stycznia 2015pełną
r.
1 stycznia
2016
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
Kwiecień się
2012rozwijać.
r.
Kwiecień
r.
Czerwiec zrównoważoną
2014 r.
Lipiecprzyszłość
2015 r.
Czerwiec 2016
mogły
W
ten 2013
sposób
budujemy
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu

Data przyznania
programu

czerwca
2013 kompleksowe
r.
12 czerwcapodejście
2014 r.
30 kwietnia
r. nazywamy
16 czerwcaŻyciową
2016 r.
Zgromadzenia
To12jest
nasze
360
stopni,2015
które
Bankowością.

Rodzaj transakcji
Data rozpoczęcia
okresu oceny

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

Data Walnego

Akcjonariuszy za 2016 rok

powiększ / pomniejsz Zostanie ustalona
dopasujwdodacie
rozmiaru ekranu
93 359 sztuk

80 003budowania
sztuk
76 013 sztuk
68 040 sztukludzi do działania.
Chęć
lepszej
przyszłości inspiruje
A31nas
pomaganie.
lipcainspiruje
2017 r.
31 lipca 2018 r
31 lipca 2020 r.
31 lipca 2021 r.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

• 40% po 2 latach
od daty przyznania
• 40% po 3 latach
od daty przyznania
• 20% po 4 latach
od daty przyznania

• 20% po roku od daty
przyznania
• 40% po 2 latach
od daty przyznania
• 40% po 3 latach
od daty przyznania

Warunki nabycia
uprawnień

Rozliczenie
programu

przyznania programu

31 lipca 2022

zaznacz

• 40% w roku przyznania
(rozliczenie po 2 letnim
okresie retencji)
• 40% po 2 latach
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)
• 20% po 3 latach
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)

• 20% po roku od daty
przyznania
• 40% po 2 latach
od daty przyznania
• 40% po 3 latach
od daty przyznania

• 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)

• 60% w roku przyznania
(rozliczenie po 2 letnim
okresie retencji)
• 20% po 2 latach
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)
• 20% po 3 latach
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)

Ocena zgodności; Ciągłość zatrudnienia;
Spełnienie warunku opartego na wynikach finansowych banku za dany okres
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:
• w przypadku rozliczenia dokonywanego w terminach rozliczania rat po okresie retencji obowiązkowej za miesiąc poprzedzający dzień
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za dany rok,
• w przypadku rozliczenia dokonywanego w okresie retencji dobrowolnej, za 10 dni roboczych od dnia publikacji w danym kwartale
okresowego raportu finansowego, oraz pożytki od nabytych akcji fantomowych w wysokości odpowiadającej dywidendzie wypłaconej
akcjonariuszom w okresie retencji dla akcji nabytych przez uczestnika.

Dla systemów 2012, 2013, 2014, 2015 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 2016 na datę 31 grudnia 2016 roku Bank sporządził wycenę programu, zakładając, że data przyznania akcji fantomowych wystąpiła w dniu
31 grudnia 2016 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 22 532 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2016 roku (na 31 grudnia 2015 roku – 24 534 tys. złotych).
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drukuj

• 40% w roku przyznania • 40% w roku przyznania
(rozliczenie po 2 letnim
(rozliczenie po 2 letnim
• 40% w roku przyznania
okresie retencji)
okresie retencji)
aby wyjść z opcji
wyświetlania na pełnym
ekranie użyj klawisza ESCAPE
(rozliczenie po 3 letnim
• 24% po 2 latach
• 24% po 2 latach
okresie retencji)
od daty przyznania
od daty przyznania
• 30% po 3 latach
(rozliczenie po rocznym
(rozliczenie po rocznym
od daty przyznania
okresie retencji)
okresie retencji)
(rozliczenie po rocznym
• 12% po 3 latach
• 12% po 3 latach
okresie retencji)
od daty przyznania
od daty przyznania
• 30% po 4 latach
(rozliczenie po rocznym
(rozliczenie po rocznym
od daty przyznania
okresie retencji)
okresie retencji)
(rozliczenie po rocznym
• 24% po 4 latach
• 24% po 4 latach
okresie retencji)
od daty przyznania
od daty przyznania
(rozliczenie po rocznym
(rozliczenie po rocznym
okresie retencji)
okresie retencji)

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Łączna wartość wewnętrzna zobowiązań z tytułu nabytych praw do akcji fantomowych wyniosła 26 446 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2016 roku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
(na 31 grudnia 2015 roku – 27 417 tys. złotych).

Nawigacja

Codzienne
potrzeby
klientów
są dla nas
tak
oferowanie
Koszty wynagrodzeń
w 2016
roku z tego
tytułu wynosiły
9 189
tys.samo
złotychważne
( w 2015jak
roku
– 6 312 tys.najnowocześniejszych
złotych).
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Poniższa dopasowanych
tabela przedstawiado
zmiany
w liczbie
akcjiby
fantomowych
potrzeb
rodzin,
polepszaćBanku
ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
2015
strzałek lub ikon w menu 2016
Występujące na początek okresu
191 060
199 452
PrzyznaneTo
w danym
okresie
93
359
68 040
jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Umorzone w danym okresie
–
–
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru76ekranu
Wykonane w danym okresie
74 196
432
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wygasłe w danym okresie
–
–
A nas inspiruje pomaganie.
Występujące na koniec okresu
210
223
191
060
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz

Powyższa tabela nie zawiera ilości akcji przyznanych dla Systemu 2016. Ilość ta zostanie ustalona w roku 2017 po zatwierdzeniu przez Walne Zgroabywyznaczona
wyjść z opcjiwwyświetlania
na pełnym
ekranieprzyznanego
użyj klawiszabonusu
ESCAPE
madzenie sprawozdania finansowego Banku za rok 2016. Hipotetyczna ilość akcji
oparciu o kwotę
podstawową
poszczególnym uczestnikom programu oraz średnią arytmetyczną cen akcji Banku na GPW w grudniu 2016 roku wynosi 126 547 sztuk.

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 4 026 tys. złotych na dzień 31 grudnia
2016 roku (na 31 grudnia 2015 roku – 4 030 tys. złotych).
Koszty wynagrodzeń w 2016 roku z tego tytułu wynosiły 1 545 tys. złotych (w 2015 roku – 127 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

31.12.2016

31.12.2015

8 016
3 436
929
12 381

7 334
2 869
498
10 701

Wartość minimalnych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego ujętych jako przychód w 2016 roku wyniosła 18 757 tys. złotych (przychód
w 2015 roku wyniósł 19 262 tys. złotych).
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Grupa jako leasingobiorca
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Grupa jest leasingobiorcą w ramach zaklasyfikowanych jako leasing operacyjny umów najmu budynków.

Nawigacja

Codzienne
klientów
są dla nas tak
samooperacyjnego
ważne jakprzedstawia
oferowanie
Kwota przyszłych minimalnych
opłat potrzeby
leasingowych
z tytułu nieodwołalnego
leasingu
się najnowocześniejszych
następująco
Do 1 roku
Od 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
31.12.2016
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by31.12.2015
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
98
387
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 111 591
strzałek lub ikon w menu
212 397
243 264
62 118
105 814
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
Bankowością. 460 669
372 902

powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Wartość minimalnych opłat leasingowych z tytułu leasingu operacyjnego ujętych jako koszt 2016 roku wyniosła 172 411 tys. złotych (koszt w 2015 roku
A nas inspiruje pomaganie.
wyniósł 186 023 tys. złotych).
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Umowy najmu są zwykle zawarte na czas nieokreślony. Dla umów zawartych na czas nieokreślony przyszłe minimalne opłaty leasingowe ustalono
aby3wyjść
opcji wyświetlania
na pełnym
ekranie
użyj klawisza ESCAPE
w oparciu o okres wypowiedzenia wynikający z umowy. Okres wypowiedzenia na ogół wynosi
lub 6zmiesięcy.
Umowy najmu
zawierane
są zarówno
w złotych, jak i w walutach obcych. Płatności dokonywane są w złotych niezależnie od waluty umowy.

48. Zobowiązania warunkowe
Sprawy sądowe
W całym 2016 roku łączna wartość przedmiotu sporu w toczących się postępowaniach sądowych przeciwko Grupie wynosiła 1 091 638 tys. złotych
(w 2015 roku wynosiła 1 142 702 tys. złotych).
W 2016 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 2016 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 2016 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. Powodowie złożyli apelację od wyroku, zaskarżając wyrok w części tj. co do kwoty 206 422 tys. złotych. W III kwartale 2016 roku zapadł wyrok oddalający
apelację. Powodom przysługuje skarga kasacyjna.
Ponadto przeciwko Grupie toczą się następujące istotne postępowania sądowe, w których Bank – w obecnym stanie faktycznym i prawnym – ocenia
ryzyko wypływu środków jako możliwe:
• 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 II kwartale 2014 roku – z powództwa beneficjenta gwarancji o zapłatę kwoty 55 996 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,
• postępowanie – wszczęte w IV kwartale 2016 roku – z powództwa osoby fizycznej o zapłatę kwoty 38 916 tys. złotych pobranej przez Bank tytułem
rozliczenia terminowych operacji finansowych.
Na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku wynosi 8 551 tys. złotych,
(na 31 grudnia 2015 roku 10 608 tys. złotych).
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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,
Udzielone pozabilansowe zobowiązania finansowe
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Udzielone zobowiązania finansowe według podmiotów

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

31.12.2016
31.12.2015
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Udzielone produktów
zobowiązania finansowe,
w
tym:
dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
na rzecz podmiotów finansowych
734 503
700 755
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
na rzecz podmiotów niefinansowych
31 088 328
386 749
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj29klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
na rzecz podmiotów budżetowych
481 482
848 356
strzałek lub ikon w menu

Razem

32 304 313

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Udzielone pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne

budowania
lepszejwedług
przyszłości
inspiruje
UdzieloneChęć
zobowiązania
gwarancyjne
podmiotów
A nas inspiruje pomaganie.

Zobowiązania udzielone na rzecz podmiotów finansowych, w tym:
gwarancje
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

powiększ / pomniejsz

ludzi do działania.

30 935 860

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
31.12.2016

zaznacz

drukuj
31.12.2015

991 115
1 311 490
991 115
1 308 840
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
–
2 650
9 999 478
12 393 161
6 505 040
7 510 192
3 455 429
4 806 284
39 009
76 685
269 239
368 176
11 279
28 176
257 960
340 000
11 259 832
14 072 827
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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Usługi subemisji papierów wartościowych
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku funkcjonowały następujące programy papierów wartościowych objęte subemisją

Nawigacja

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

Codzienne potrzeby
klientów sąPOZOSTAŁA
dla nasKWOTA
tak samo
ważne
jakBANK
oferowanie najnowocześniejszych
RODZAJ PAPIERÓW
SUBEMISJI
DO JAKIEJ
WARTOŚCIOWYCH
ZOBOWIĄZAŁ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ
OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług
obligacje
1 385 000
23.07.10 – 30.06.20
dopasowanych do
potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy
życia i przedsiębiorstw,
by
obligacje
265 000
21.06.12
– 31.12.17
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
mogły się rozwijać.
W ten sposób budujemy zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
obligacje
484 880
strzałek lub ikon w menu22.10.13 – 31.05.22
obligacje

35 000

27.01.14 – 28.04.17

To jest nasze kompleksowe
podejście 360 stopni, które110nazywamy
Życiową Bankowością.
obligacje
510
30.06.14 – 31.03.17
obligacje
obligacje
Chęć budowania lepszej przyszłości
obligacje
A nas inspiruje pomaganie.
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

inspiruje

2 200
15.09.14 – 31.03.18
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
20
000
15.09.14
– 31.03.18
ludzi do działania.
150 000
24.05.16 – 31.03.18
49
000 (klawisz H, przytrzymaj spację)
22.12.14 –zaznacz
30.06.17
drukuj
przesuń
230 000
23.02.15 – 30.06.17
100 000
23.02.15 – 30 11.22
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
84 000
27.01.15 – 31.12.17
30 000
14.10.15 – 31.12.17
7 500
14.10.15 – 31.12.17
119 985
18.12.15 – 28.04.17
20 270
28.12.15 – 31.12.17
19 504
09.03.16 – 30.06.17
22 810
09.03.16 – 30.06.17
53 500
21.05.16 – 21.06.19
3 500
21.05.16 – 21.06.19
8 000
06.07.16 – 31.12.18
67 200
06.07.16 – 31.12.18
8 680
06.07.16 – 31.12.18
8 000
06.07.16 – 31.12.18
310 600
31.08.16 – 30.12.19
13 000
31.08.16 – 30.12.19
6 000
08.11.16 – 31.12.17
4 300
23.12.16 – 31.12.18
1 000
22.12.16 – 30.12.16
6 650
23.12.16 – 31.12.18
66 000
20.12.16 – 31.12.20
15 000
28.12.16 – 31.08.17
6 300
29.12.16 – 31.08.17

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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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,
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku funkcjonowały następujące programy papierów wartościowych objęte subemisją
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
RODZAJ PAPIERÓW

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

POZOSTAŁA KWOTA SUBEMISJI DO JAKIEJ BANK

WARTOŚCIOWYCH
ZOBOWIĄZAŁ
ZAANGAŻOWAĆnajnowocześniejszych
OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI
Codzienne potrzeby klientów
są dla nas tak samo ważne
jakSIĘoferowanie
obligacje
1
385
000
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług 23.07.10 – 30.06.20
000
dopasowanych do potrzebobligacje
rodzin, by polepszać ich standardy458
życia
i przedsiębiorstw, by 21.06.12 – 31.12.17
obligacje
99
06.12.12
31.03.16
aby220
przeszukiwać zawartość dokumentu
użyj –klawiszy
mogły się rozwijać. W tenobligacje
sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 28.12.12 – 30.03.16
52
400 lub ikon w menu
strzałek

NAZWA EMITENTA

Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
obligacje
76 900
28.12.12 – 30.03.16
podejście 360 stopni, które nazywamy
Życiową Bankowością. 01.07.11 – 20.12.17
Klient 6 To jest nasze kompleksowe
obligacje
164 700
Klient 7
obligacje
11 430
20.05.13 – 24.02.16
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Klient 8 Chęć budowania lepszej obligacje
17
200
14.04.15
– 10.06.16
przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Klient 9
obligacje
78 000
14.04.15 – 10.06.16
A nas inspiruje pomaganie.
Klient 10
obligacje
484 880H, przytrzymaj spację)
22.10.13 – 14.12.16
drukuj
przesuń (klawisz
zaznacz
Klient 11
obligacje
50 000
22.10.13 – 14.12.16
Klient 12
obligacje
16 250
27.01.14 – 30.09.16
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
Klient 13
obligacje
6 500
15.05.14 – 31.12.16
Klient 14
obligacje
700
31.05.14 – 31.12.16
Klient 15
obligacje
157 510
30.06.14 – 31.03.17
Klient 16
obligacje
61 710
22.07.14 – 31.07.16
Klient 17
obligacje
6 530
22.07.14 – 31.07.16
Klient 18
obligacje
100 000
30.07.14 – 30.06.19
Klient 19
obligacje
830
29.07.14 – 30.06.16
Klient 20
obligacje
20 450
29.07.14 – 30.09.16
Klient 21
obligacje
25 000
25.08.14 – 31.08.16
Klient 22
obligacje
45 770
29.05.14 – 30.04.16
Klient 23
obligacje
29 050
15.09.14 – 31.12.16
Klient 24
obligacje
20 000
15.09.14 – 31.12.16
Klient 25
obligacje
5 600
15.09.14 – 31.12.16
Klient 26
obligacje
33 790
31.10.14 – 31.03.16
Klient 27
obligacje
50 000
22.12.14 – 30.06.17
Klient 28
obligacje
52 135
30.12.14 – 30.06.16
Klient 29
obligacje
1 378
30.12.14 – 31.03.16
Klient 30
obligacje
198 780
30.12.14 – 09.03.16
Klient 31
obligacje
20 500
30.12.14 – 31.12.16
Klient 32
obligacje
230 000
23.02.15 – 30.06.17
Klient 33
obligacje
100 000
23.02.15 – 30.11.22
Klient 34
obligacje
350 000
20.02.15 – 30.04.16
Klient 35
obligacje
16 000
27.01.15 – 31.12.16
Klient 36
obligacje
74 000
31.12.15 – 31.12.16
Klient 37
obligacje
39 000
14.10.15 – 31.12.17
Klient 38
obligacje
12 500
14.10.15 – 31.12.17
Klient 39
obligacje
154 955
18.12.15 – 30.09.16
Klient 40
obligacje
30 000
28.12.15 – 31.12.17
Klient 41
obligacje
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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ZAMKNIJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Otrzymane zobowiązania pozabilansowe
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Otrzymane zobowiązania według podmiotów

Nawigacja

31.12.2016
31.12.2015
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Finansowe, w tym: produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną
209 107
gamę usług 285 084
od podmiotów finansowych
209 107
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by 285 084
od podmiotów niefinansowych
–
– klawiszy
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
od podmiotów budżetowych
–
strzałek lub ikon w–menu

Gwarancyjne, w tym:
10 818 912
11 674 503
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
Bankowością.1 161 416
od podmiotów finansowych
1 552 730
od podmiotów niefinansowych
8 344 980
9 759 234
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
od podmiotów budżetowych
921
202
753 853
Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Razem
11 028 019
11 959 587

A nas inspiruje pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
Ponadto Grupa ma możliwość uzyskania finansowania w Narodowym Banku Polskim pod zastaw posiadanych rządowych papierów wartościowych.

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

49. Kapitał zakładowy
Struktura kapitału zakładowego

RODZAJ AKCJI

LICZBA AKCJI

WARTOŚĆ SERII /
EMISJI WG WARTOŚCI
NOMINALNEJ

DATA REJESTRACJI

PRAWO
DO DYWIDENDY
(OD DATY)

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

01.01.1998
01.01.1998
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2003

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

SPOSÓB POKRYCIA
KAPITAŁU

19.05.2006
16.05.2007
15.05.2008
01.01.2004
01.01.2008

262 470

Zmiana liczby akcji (w sztukach)
2016

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

2015

Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
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drukuj

AKCJE WYEMITOWANE
I W PEŁNI OPŁACONE

RAZEM

262 470 034
262 470 034

262 470 034
262 470 034

AKCJE WYEMITOWANE
I W PEŁNI OPŁACONE

RAZEM

262 470 034
262 470 034

262 470 034
262 470 034

SPIS TREŚCI

50.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Pozostałe
kapitały,
zysk
z latstale
ubiegłych
i roku bieżącego
w którym rosną
wymagania,
a potrzeby
się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Struktura kapitału własnego Grupy przypadająca na akcjonariuszy Banku Pekao S.A. przedstawia się następująco

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
31.12.2016
31.12.2015
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę
usług
Kapitał zapasowy, w tym:
9 480 043
9 474 405
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
9 137 221
137 221
aby przeszukiwać zawartość
dokumentu użyj 9klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
pozostały
342 822
337 184
strzałek lub ikon w menu

Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
-223 394
283 597
To jestzobowiązań
nasze kompleksowe
podejście
360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
przeszacowanie
z tytułu określonych świadczeń
pracowniczych
-98 315
-86 777
podatek odroczony
18 680
16 488
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
wycena Chęć
portfela aktywów
finansowych
dostępnych
do
sprzedaży
-217
204
391
616
budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
podatek odroczony
41 269
-74 407
A nas inspiruje pomaganie.
wycena portfela instrumentów finansowych zabezpieczających
39 724 zaznacz
45drukuj
280
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
podatek odroczony
-7 548
-8 603
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą, w tym:
–
–
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
różnice kursowe
–
–
podatek odroczony
–
–
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
1 982 324
1 975 415
Pozostałe kapitały rezerwowe
9 092 735
9 092 740
Obligacje zamienne na akcje – składnik kapitałowy
28 819
28 819
Fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej
15 000
15 000
Pozostałe kapitały razem
20 375 527
20 869 976
Zysk (strata) z lat ubiegłych
-20 253
-16 676
Zysk netto za rok bieżący
2 279 275
2 292 459
Wynik z lat ubiegłych i roku bieżącego razem
2 259 022
2 275 783
Razem
22 634 549
23 145 759

Zysk netto Banku za rok 2015 w kwocie 2 290 398 tys. złotych został podzielony w następujący sposób: 2 283 489 tys. złotych – na wypłatę dywidendy
dla akcjonariuszy, a 6 909 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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Noty objaśniające
51.

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

Nawigacja

Poniższa tabela zawiera informacje o każdej jednostce zależnej, która posiada udziały niedające kontroli istotne dla Grupy

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samoPROCENTOWY
ważne jak oferowanie ZYSK
najnowocześniejszych
NETTO
KRAJ
PRZYPADAJĄCY
UDZIAŁ
UDZIAŁÓW
produktów dla finansowania
złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
ZAŁOŻENIA
NA UDZIAŁY NIEDAJĄCE
ŁĄCZNE UDZIAŁY
NIEDAJĄCYCH KONTROLI
MIEJSCEby polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
dopasowanych do potrzebORAZ
rodzin,
KONTROLI
NIEDAJĄCE KONTROLI
W KAPITALE / W GŁOSACH
PROWADZENIA
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W tenDZIAŁALNOŚCI
sposób budujemy
przyszłość
dla wszystkich.
31.12.2016 zrównoważoną
31.12.2015
2016
2015
31.12.2016
31.12.2015
NAZWA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ
strzałek lub ikon w menu
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Polska
35,00
35,00
489
1 019
14 924
15 964
Razem
489
1
019
14
924
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością. 15 964

powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Chęć
budowania
lepszejzależnej,
przyszłości
inspiruje
ludzi
do działania.
Skrócone informacje
finansowe
każdej jednostki
która posiada
udziały
niedające
kontroli istotne dla Grupy, zostały
przedstawione poniżej
A nas inspiruje pomaganie.
drukuj
przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)
zaznacz
PEKAO PIONEER POWSZECHNE
TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
31.12.2016
31.12.2015
aby wyjść z opcji wyświetlania
na pełnym ekranie użyj
klawisza ESCAPE

Należności od banków
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
Pozostałe pozycje aktywów
AKTYWA RAZEM
Pozostałe pozycje zobowiązań
ZOBOWIĄZANIA RAZEM

15 256
27 214
2 385
44 855
2 217
2 217

44 995
–
2 830
47 825
2 458
2 458

PEKAO PIONEER POWSZECHNE
TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

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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2016

2015

13 996
1 397
1 397
1 529
1 911
-27 280
-4 369
-29 738
44 995
15 257

14 714
2 913
2 913
8 088
3 662
-925
-23 108
-20 371
65 366
44 995

SPIS TREŚCI

52.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Informacje
do skonsolidowanego
sprawozdania
w którym rosnądodatkowe
wymagania, a potrzeby
stale się zmieniają.

z przepływów pieniężnych

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
Środki pieniężne
i ichdla
ekwiwalenty
produktów
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.
31.12.2015
strzałek lub ikon w menu 31.12.2016
Kasa, należności od Banku Centralnego
5 872 911
NależnościTo
od jest
banków
z
terminem
wymagalności
do
3
miesięcy
2 793 179
nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych prezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
8 666 090

powiększ / pomniejsz

7 881 607
6 631 788
14 513 395

dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
A nas inspiruje pomaganie.
Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o ograniczonej możliwości dysponowania wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 roku 4 605 707 tys. złotych (na dzień 31 grudnia 2015 roku 4 338 995 tys. złotych).

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

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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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Transakcje z podmiotami powiązanymi
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
Transakcje z jednostkami powiązanymi na 31 grudnia 2016 roku

Nawigacja

ZOBOWIĄZANIA
ZOBOWIĄZANIA
NALEŻNOŚCI
NALEŻNOŚCI
Codzienne potrzeby
klientów są dla nas tak
samo ważne jak oferowanie
najnowocześniejszych
Z WYCENY
Z TYTUŁU
Z WYCENY
Z TYTUŁU
INSTRUMENTÓW
KREDYTÓW
INSTRUMENTÓW
POZOSTAŁE
produktów dla KREDYTÓW
finansowaniaPAPIERY
złożonych
projektów.
Zapewniamy
pełną
gamę usługPOZOSTAŁE
POCHODNYCH ZOBOWIĄZANIA
DEPOZYTÓW
POCHODNYCH
WARTOŚCIOWE
dopasowanych doI LOKAT
potrzeb
rodzin, by polepszać
ichNALEŻNOŚCI
standardy Iżycia
i przedsiębiorstw,
by
UniCredit S.p.A. – jednostka
aby
przeszukiwać
zawartość
dokumentu
użyj klawiszy
187
357
–
–
443
9
261
–
mogły
się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich. 1 674
dominująca wobec Banku
Pekao S.A
strzałek lub ikon w menu

Jednostki Grupy UniCredit
z wyłączeniem jednostek
682 836
9 719
072
306
614 127
620 819
To jest nasze kompleksowe
podejście
360 32
stopni,
które 1nazywamy
Życiową Bankowością.
Grupy Banku Pekao S.A.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Chęć
budowania lepszej
przyszłości
Dom Inwestycyjny Xelion
Sp. z o.o.
–
–
Pioneer Pekao Investment
A nas inspiruje pomaganie.
–
–
Management S.A.

powiększ / pomniejsz

inspiruje– ludzi do działania.
48
28 682
–

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.

7 948

–

878 141

9 719

Razem

–

–

2 972

dopasuj do rozmiaru ekranu
–

–

– (klawisz
137H,850
–
przesuń
przytrzymaj spację)

zaznacz–

15 199

112 949

–

–

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
15 247

279 481

–

–

–

–

28 457

–

–

32 072

16 996

931 326

620 819

4 646

Należności z tytułu kredytów i lokat według umownych terminów zapadalności

31.12.2016

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

12 342

175 015

–

–

–

–

187 357

597 829

85 007

–

–

–

–

682 836

–

–

–

–

–

–

–

–

5 506

–

–

202

2 240

7 948

610 171

265 528

–

–

202

2 240

878 141

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

9 261

–

–

–

–

–

9 261

65 821

126 115

315

1 451

420 425

–

614 127

17 348

91 256

170 877

–

–

–

279 481

8 501

3 226

15 748

982

–

–

28 457

100 931

220 597

186 940

2 433

420 425

–

931 326

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

31.12.2016

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

270 Raport Roczny 2016 · Bank Pekao S.A.

drukuj

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Należności z tytułu kredytów i lokat według walut
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
USD
Nawigacja

31.12.2016

EUR

CHF

PLN

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

INNE

RAZEM

UniCredit Codzienne
S.p.A. – jednostka
dominująca
wobec Banku
S.A. tak samo ważne
2 160 jak oferowanie
10 180
–
175 017
–
potrzeby
klientów
sąPekao
dla nas
najnowocześniejszych
Jednostki produktów
Grupy UniCredit z wyłączeniem
jednostek
dla finansowania złożonych projektów.
Zapewniamy
pełną
gamę
561 564
113
7
99 082 usług22 070
Grupy Banku Pekao S.A.

187 357
682 836

dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich– standardy– życia i przedsiębiorstw,
by
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
–
– dokumentu–użyj klawiszy –
aby przeszukiwać
zawartość
się rozwijać.
W ten
budujemy zrównoważoną
dla wszystkich.
Kluczowy mogły
personel kierowniczy
Banku Pekao
S.A. i sposób
UniCredit S.p.A.
–
– przyszłość
7 948
–
7 948
strzałek lub–ikon w menu
Razem

563 724

10 293

7

282 047

22 070

878 141

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

Zobowiązania z tytułu kredytów i depozytów według walut

powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi
do działania.
31.12.2016
EUR
USD
A
nas
inspiruje
pomaganie.
UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
543
–

dopasuj do rozmiaru ekranu

CHF

PLN

INNE

RAZEM

–

8 718

–

9 261

391 206

167 723

3 067

614 127

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

52 131

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem

– wyjść z opcji
– wyświetlania– na pełnym
279 481
–
279 481
aby
ekranie użyj klawisza
ESCAPE
6 818
295
–
21 333
11
28 457
59 492
295
391 206
477 255
3 078
931 326

–

Transakcje z jednostkami powiązanymi na 31 grudnia 2015 roku

NAZWA JEDNOSTKI

NALEŻNOŚCI
Z TYTUŁU
KREDYTÓW
I LOKAT

POZOSTAŁE
NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA
Z TYTUŁU
KREDYTÓW
I DEPOZYTÓW

ZOBOWIĄZANIA
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH

POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA

–

605

1 209

–

2 415

7 724

55 861

4 843

1 507 266

653 064

966

–

–

3

25 262

–

29

–

–

35

162 752

–

23

–

–

16 323

115 116

–

21

–

–

16 361

303 130

–

73

–

–

–

22 180

–

–

7 724

55 861

21 809

1 833 785

653 064

3 454

PAPIERY
WARTOŚCIOWE

NALEŻNOŚCI
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH

–

UniCredit S.p.A. – jednostka
605 703
dominująca wobec Banku Pekao S.A
Jednostki Grupy UniCredit
z wyłączeniem jednostek
1 114 848
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
8 568
Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
Razem
1 729 119

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

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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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Zobowiązania z tytułu kredytów i depozytów według umownych terminów zapadalności
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
POWYŻEJ

POWYŻEJ
1 MIESIĄCA
DO
3 MIESIĘCY

POWYŻEJ

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne jak oferowanie
najnowocześniejszych
1 ROKU
POWYŻEJ
3 MIESIĘCY
DO
DO 5 LAT
DO 1 ROKU
31.12.2015
BIEŻĄCE (*)
1 MIESIĄCA
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę5 LAT
usług RAZEM
UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec
1 209 by polepszać
–
–
–
–
– by 1 209
dopasowanych do potrzeb rodzin,
ich standardy
życia
i przedsiębiorstw,
Banku Pekao S.A.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły
się rozwijać.
dla wszystkich.
Jednostki Grupy UniCredit
z wyłączeniem
jednostek W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
strzałek lub ikon w menu
Grupy Banku Pekao S.A.

160 673

8 458

963 829

–

374 306

–

1 507 266

Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
16 224
92 203
703
–
–
303 130
To jest nasze kompleksowe podejście
360
stopni,194które
nazywamy
Życiową– Bankowością.
Kluczowy personel kierowniczy Banku
4 474
4 007
9 841
3 808
50
–
22 180
Pekao S.A.i UniCredit S.p.A.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Razem

182 580
104
668
1ludzi
168 373do działania.
3 808
Chęć budowania lepszej przyszłości
inspiruje
A nas inspiruje pomaganie.

374 356

–

1 833 785

(*) Zobowiązania bieżące obejmują rachunki Loro oraz rachunki zabezpieczeń pieniężnych

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Należności z tytułu kredytów i lokat według walut
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.
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

243 767
598 100
–
–
841 867

350 936
403 900
–
–
754 836

–
7
–
–
7

11 000
67 079
–
8 568
86 647

–
45 762
–
–
45 762

605 703
1 114 848
–
8 568
1 729 119

EUR

USD

CHF

PLN

INNE

RAZEM

–
1 010 843
–
7 129
1 017 972

–
261
–
920
1 181

–
374 306
–
–
374 306

1 209
121 856
303 130
14 128
440 323

–
–
–
3
3

1 209
1 507 266
303 130
22 180
1 833 785

Zobowiązania z tytułu kredytów i depozytów według walut
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

Przychody i koszty dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.
Razem jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
i UniCredit S.p.A.
Razem
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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

-137

-375

1 239

-2 723

3 158

-13 368

13 416

-4 448

9 282

-246

18 580

-55 879

–
–
–
–

-1 862
-1 370
-323
-3 555

197
189 607
45
189 849

–
–
-171
-171

14
4
318
336

–
–
–
–

237

-318

17

–

–

–

13 516

-8 696

200 387

-3 140

22 074

-69 247

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy
(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Przychody i koszty dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

PRZYCHODY
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH
I INNE

KOSZTY
Z WYCENY
INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH
I INNE

41 577

-6 896

Codzienne potrzeby klientów są dlaPRZYCHODY
nas tak samo ważne jak oferowanie
PRZYCHODY najnowocześniejszych
Z TYTUŁU KOSZTY
Z TYTUŁU
Z
TYTUŁU
KOSZTY
Z
TYTUŁU
produktów dla finansowania złożonych
projektów.
Zapewniamy
pełną
gamę usług
PROWIZJI
PROWIZJI
ODSETEK
ODSETEK
NAZWA JEDNOSTKI
dopasowanych
do
potrzeb
rodzin,
by
polepszać
ich
standardy
życia
i
przedsiębiorstw,
by
UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec
aby przeszukiwać
zawartość dokumentu
użyj klawiszy
216
-246
1 689
-3 070
-15 664
Banku Pekao
S.A.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.811
strzałek lub ikon w menu

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

42 043

-4 242

9 388

-1 329

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Chęć
lepszej
przyszłości
Pioneer Pekao
TFI budowania
S.A. (jednostka zależna
PPIM S.A.)
Dom Inwestycyjny
Sp.z o.o. pomaganie.
A nasXelion
inspiruje
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

–

-2 761

357 / pomniejsz –
powiększ

inspiruje
ludzi
–
-1 973 do działania.
226 313
–
–
–

–
-361
64
-117
-135 przesuń (klawisz
57 H, przytrzymaj–spację)

-5 230

226 791

-117

–
dopasuj26do rozmiaru ekranu
–
314
zaznacz
–

–
-1
-4drukuj
303

340

-4 304

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
253

-419

17

–

–

–

42 512

-10 137

237 885

-4 516

42 728

-26 864

(*) dane do dnia sprzedaży 3 125 akcji

Zobowiązania pozabilansowe finansowe i gwarancyjne na dzień 31 grudnia 2016 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.
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

FINANSOWE

GWARANCYJNE

50 162
202 191

246 519
599 604

–
5 192

53 963
192 481

15
96
111
217
252 681

–
–
–
–
846 123

–
–
–
–
5 192

–
–
–
–
246 444
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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 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Zobowiązania pozabilansowe według umownych terminów zapadalności
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja
POWYŻEJ

POWYŻEJ
1 MIESIĄCA
DO
3 MIESIĘCY

POWYŻEJ

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo
ważne jak oferowanie
najnowocześniejszych
1 ROKU
POWYŻEJ
3 MIESIĘCY
DO
5 LAT
DO 1 ROKU
31.12.2016
BIEŻĄCE
1 MIESIĄCA
produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy DOpełną
gamę5 LAT
usług RAZEM
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE FINANSOWE
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec
– budujemy
– zrównoważoną
–
–
– wszystkich.
50 162
50 162
mogły się rozwijać. W ten sposób
przyszłość
dla
Banku Pekao S.A.
strzałek lub ikon w menu
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
–
–
–
–
–
202 191
202 191
Grupy Banku Pekao S.A.
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.

–

–

–

Razem

30
–
–
lepszej przyszłości
inspiruje
ludzi 5do działania.
A nas inspiruje pomaganie. 30
–
5
–

–

111

182

–

217

293

252 353

dopasuj do rozmiaru ekranu

przesuń (klawisz H, przytrzymaj 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.

111

powiększ / pomniejsz

Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A.
Chęć budowania
i UniCredit S.p.A.

–

50 190

81 659

112 046

246 519

9 343

24 475

113 978

293 599

158 209

599 604

–

11 967

24 475

164 168

375 258

270 255

846 123

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

–

5 192

–

–

–

–

5 192

Razem

–

5 192

–

–

–

–

5 192

–

4 645

752

33 619

13 399

1 548

53 963

–

–

3 322

75 122

11 062

102 975

192 481

–

4 645

4 074

108 741

24 461

104 523

246 444

Razem

–

2 624

–

252 681

zaznacz

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE

ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE FINANSOWE

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

Zobowiązania pozabilansowe wg walut
31.12.2016

EUR

USD

CHF

PLN

INNE

RAZEM

30 164
98 535
–
–
128 699

–
41 716
–
–
41 716

–
–
–
–
–

19 998
61 580
111
217
81 906

–
360
–
–
360

50 162
202 191
111
217
252 681

12 167
53 077
65 244

–
–
–

–
–
–

234 352
546 527
780 879

–
–
–

246 519
599 604
846 123

–
–

–
–

–
–

–
–

5 192
5 192

5 192
5 192

29 130
109 606
138 736

–
–
–

–
–
–

24 833
82 090
106 923

–
785
785

53 963
192 481
246 444

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 FINANSOWE

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
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drukuj

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
Zobowiązania pozabilansowe finansowe i gwarancyjne na dzień 31 grudnia 2015 roku
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.

Nawigacja

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

UDZIELONE

OTRZYMANE

FINANSOWE
GWARANCYJNE
GWARANCYJNE
Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie
najnowocześniejszych
UniCredit produktów
S.p.A. – jednostka dla
dominująca
wobec
Banku
Pekao
S.A.
48
223
236
659
14 588
finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
179 072
890 343
34 490
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
Dom Inwestycyjny Xelion Sp.z o.o.
2 000
–
–
strzałek
lub ikon w menu
NAZWA JEDNOSTKI

Pioneer Pekao Investment Management S.A.
15
–
–
To jest
nasze
kompleksowe
Bankowością.
Pioneer Pekao
TFI S.A.
(jednostka
zależna PPIM S.A.)podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową
52
–
–
Razem jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
2 067
–
–
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
Kluczowy Chęć
personelbudowania
kierowniczy Bankulepszej
Pekao S.A. przyszłości
i UniCredit S.p.A. inspiruje ludzi do działania. 697
–
–
Razem
230 059
1 127 002
49 078

A nas inspiruje pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

zaznacz

drukuj

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa nie posiadała finansowych pozycji pozabilansowych otrzymanych od podmiotów powiązanych.
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.

–

–

–

28 223

–

20 000

48 223

Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek
Grupy Banku Pekao S.A.

–

–

–

179 072

–

–

179 072

–

–

–

2 007

60

–

2 067

30

515

5

18

129

–

697

30

515

5

209 320

189

20 000

230 059

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec
Banku Pekao S.A.

–

2 631

17 719

66 440

83 818

66 051

236 659

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

31.12.2015
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 GWARANCYJNE
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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 2016

Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Zobowiązania pozabilansowe wg walut
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
31.12.2015

EUR

USD
CHF
Nawigacja

PLN

INNE

RAZEM

124 064

–

230 059

–
–
–

236 659
890 343
1 127 002

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
UniCredit S.p.A. – jednostka
dominująca wobec
Banku Pekao S.A.
223
–Zapewniamy
–
20 000 gamę usług
–
48 223
produktów
dla finansowania
złożonych28 projektów.
pełną
Jednostki Grupy UniCredit z wyłączeniem jednostek Grupy Banku Pekao S.A.
77 772
–
–
101 300
–
179 072
dopasowanych do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw, by
aby
użyj klawiszy
Jednostki stowarzyszone Grupy Banku Pekao S.A.
–
–
– przeszukiwać
2 067 zawartość –dokumentu
2 067
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy– zrównoważoną
przyszłość
dla wszystkich.
strzałek
lub ikon
Kluczowy personel kierowniczy Banku Pekao S.A. i UniCredit S.p.A.
–
–
697 w menu
–
697
ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE FINANSOWE

Razem

105 995

–

10 497
60
778
inspiruje
71 275

–
–
do
–

–

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE GWARANCYJNE

UniCredit S.p.A. – jednostka dominująca wobec Banku Pekao S.A.
Jednostki Grupy UniCredit
z wyłączeniem
jednosteklepszej
Grupy Banku
Pekao S.A.
Chęć
budowania
przyszłości
Razem

A nas inspiruje pomaganie.

przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

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

ludzi

–
226 162
–
829
565
działania.
–
1 055 727

powiększ / pomniejsz

3 288
8 147
11 435

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

Koszty wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze na rzecz Zarządu Banku wyniosły za 2016 rok 19 120 tys. zł, wobec 17 144 tys. zł za 2015 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 2016 rok wyniosły 2 083 tys. zł w porównaniu do 2 453 tys. zł za 2015 rok i obejmowały
rezerwy na odroczone wypłaty premii.
Z tytułu płatności na bazie akcji na rzecz Zarządu Banku ujęto w kosztach za 2016 rok kwotę 5 393 tys. zł, w porównaniu do 3 473 tys. zł za 2015 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 2016 rok 1 069 tys. zł, wobec 978 tys. zł za 2015 rok.
Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
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 2016 rok 14 810 tys. zł, wobec
14 427 tys. zł za 2015 rok.
Koszty wynagrodzeń Członków Rad Nadzorczych spółek zależnych Grupy, stanowiące świadczenia krótkoterminowe, wyniosły za 2016 rok 343 tys. zł,
wobec 183 tys. zł za 2015 rok.
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drukuj

–
–
11 300
–
14 588
–
–
26 343
–
34 490
aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
–
–
37 643
–
49 078

SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

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,
54. Transakcje
oraz areverse
repo
w którym rosnąrepo
wymagania,
potrzeby stale
się zmieniają.

ZAMKNIJ

(w tys. zł)

Nawigacja

Grupa pozyskuje fundusze poprzez sprzedaż instrumentów finansowych z przyrzeczeniem ich odkupu w przyszłości (transakcje repo oraz sell-buy back)
Codzienne
potrzeby
sąkwotę
dla nas
tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
po tej samej
cenie powiększonej
o z klientów
góry ustaloną
odsetek.

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

Przedmiotem
transakcji repo i sell-buy
back mogą
być papiery
wartościowe ich
stanowiące
portfel bilansowy
Grupy lub papiery wartościowe
zakupione
dopasowanych
do potrzeb
rodzin,
by polepszać
standardy
życia i przedsiębiorstw,
by
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
w ramach transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży (transakcje reverse repo, buy-sell back).
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
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
jest nasze
kompleksowe
stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
zachowujeTo
znacząco
wszystkie
korzyści i ryzyka podejście
wynikające z 360
tych aktywów.
powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje31.12.2016
ludzi do działania.
WARTOŚĆ BILANSOWA
A nas inspiruje pomaganie.
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 przeznaczone do obrotu
do 1 miesiąca
Razem aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
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
Razem

1 599 015
–
–
1 599 015

przesuń (klawisz
ODPOWIADAJĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ

dopasuj do rozmiaru ekranu

31.12.2015

H, przytrzymaj
WARTOŚĆspację)
GODZIWA

WARTOŚĆ BILANSOWA

drukuj
zaznacz
ODPOWIADAJĄCYCH

AKTYWÓW

ZOBOWIĄZAŃ

aby wyjść z1 opcji
wyświetlania na pełnym
ekranie użyj klawisza2ESCAPE
599 789
2 359 798
357 096
–
–
1 599 789

1 032 882
1 503
3 394 183

1 029 821
1 504
3 388 421

175 732
175 732

176 019
176 019

–
–

–
–

–

–

2 050 199

2 044 228

–

–

2 050 199

2 044 228

1 774 747

1 775 808

5 444 382

5 432 649

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.
31.12.2016

Należności od banków
do 1 miesiąca
Razem należności od banków
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
do 1 miesiąca
Razem kredyty i pożyczki udzielone klientom
Razem

31.12.2015

WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW

WARTOŚĆ godziwa
AKTYWÓW BĘDĄCYCH
ZABEZPIECZENIEM

WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW

WARTOŚĆ godziwa
AKTYWÓW BĘDĄCYCH
ZABEZPIECZENIEM

703 635
703 635

700 960
700 960

1 757 063
1 757 063

1 757 459
1 757 459

–
–
703 635

–
–
700 960

4 755 472
4 755 472
6 512 535

4 762 663
4 762 663
6 520 122
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Noty objaśniające
Żeby zrozumieć potrzeby ludzi, trzeba być blisko nich. To przekonanie towarzyszy(w tys. zł)
wszystkim działaniom podejmowanym w Banku Pekao. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy dobrze przygotowani, aby proponować zrównoważone rozwiązania w świecie,
Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji reverse repo oraz buy-sell back stanowią zabezpieczenie przyjęte przez Grupę, które Grupa ma prawo
w którym rosną wymagania, a potrzeby stale się zmieniają.
sprzedać lub zastawić.sprzedać lub zastawić.

Nawigacja

Codzienne potrzeby klientów są dla nas tak samo ważne jak oferowanie najnowocześniejszych
31.12.2016
31.12.2015
produktów
dla finansowania
złożonych projektów. Zapewniamy pełną
gamę usług6 520 122
Wartość godziwa aktywów
będących zabezpieczeniem,
w tym:
700 960
dopasowanych
do potrzeb rodzin, by polepszać ich standardy życia i przedsiębiorstw,
by 611 442
sprzedanych (tzw. „krótka
sprzedaż”)
673 165
aby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
sprzedanych z przyrzeczeniem
odkupu
–
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.2 050 199
strzałek lub ikon w menu
To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.

55. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”)
powiększ / pomniejsz

dopasuj do rozmiaru ekranu

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
Ustawa o ZakładowymAFunduszu
Świadczeńpomaganie.
Socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku, z późniejszymi zmianami, wprowadziła wymóg tworzenia Zakłanas inspiruje

drukuj
przesuń (klawisz
przytrzymaj
spację)
zaznacz
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.
BankH,
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
przezwyświetlania
pracodawcę na
pomocy
aby wyjść z opcji
pełnymsocjalnej
ekraniena
użyjrzecz
klawisza ESCAPE
pracowników, byłych pracowników (rencistów / emerytów) oraz uprawnionych członków ich rodzin.
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.
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 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku
wyniosło zero.
W poniższym zestawieniu przedstawiono rodzaje oraz wartość księgową aktywów, stanu Funduszu i kosztów związanych z ZFŚS
31.12.2016

31.12.2015

Zadłużenie z tytułu udzielonych pożyczek
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS
Aktywa ZFŚS
Stan ZFŚS

39 022
3 760
42 782
42 782

44 030
8 576
52 606
52 606

2016

2015

Odpisy dokonane na rzecz ZFŚS

25 104

25 888

56. Zdarzenia po dacie bilansu
Do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dacie bilansu.
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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
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
dla wszystkich.
09.02.2017
Luigi Lovaglio
Prezes Zarządu
Banku, CEO przyszłość
strzałek lub ikon w menu
Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

To jest nasze kompleksowe podejście 360 stopni, które nazywamy Życiową Bankowością.
powiększ / pomniejsz

Chęć budowania lepszej przyszłości inspiruje ludzi do działania.
09.02.2017
Diego Biondo
Wiceprezes Zarządu Banku
A nas inspiruje
pomaganie.

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja przesuń (klawisz H, przytrzymaj spację)

Podpis

dopasuj do rozmiaru ekranu
zaznacz

drukuj
Podpis

aby wyjść z opcji wyświetlania na pełnym ekranie użyj klawisza ESCAPE
09.02.2017

Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

09.02.2017

Adam Niewiński

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

09.02.2017

Grzegorz Piwowar

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

09.02.2017

Stefano Santini

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

09.02.2017

Marian Ważyński

Wiceprezes Zarządu Banku

Data

imię/nazwisko

stanowisko/funkcja

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

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

Nawigacja

MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS – International Financial Reporting Standards) to standardy, interpretacje i ich
potrzeby klientów
sąRachunkowości
dla nas tak samo
ważne
jak oferowanie
najnowocześniejszych
struktura przyjęte przezCodzienne
Radę Międzynarodowych
Standardów
RMSR (IASB
– International
Accounting
Standards Board).

produktów dla finansowania złożonych projektów. Zapewniamy pełną gamę usług

MSR – Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości
(IAS – International
Standards)
– starsza nazwa
stanowiących część
dopasowanych
do potrzeb
rodzin, byAccounting
polepszać
ich standardy
życiastandardów
i przedsiębiorstw,
by obecaby przeszukiwać zawartość dokumentu użyj klawiszy
nych MSSF.
mogły się rozwijać. W ten sposób budujemy zrównoważoną przyszłość
dla wszystkich.
strzałek lub ikon w menu
KIMSF – Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee)
To jestRady
nasze
kompleksowe
podejście
360 stopni,
któreinterpretacje
nazywamy
Życiową Bankowością.
komitet działający w ramach
Międzynarodowych
Standardów
Rachunkowości
publikujący
MSSF.
powiększ / pomniejsz
dopasuj do rozmiaru ekranu
CIRS – ang. CurrencyChęć
Interestbudowania
Rate Swap – swap
walutowo-procentowy
to transakcja
wymiany
kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych
lepszej
przyszłości jest
inspiruje
ludzi
do działania.
walutach pomiędzy dwoma partnerami.

A nas inspiruje pomaganie.

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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SPIS TREŚCI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZAMKNIJ

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

