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Rachunek zysków i strat
w tys. zł

Za rok kończący się
Noty

31.12.2019

31.12.2018

Przychody z tytułu odsetek

161 876

178 529

Obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy
procentowej

161 876

178 529

0

0

-26 333

-41 084

Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów
wycenianych według według wartości godziwej przez rachunek
zysków i strat
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu odsetek

1

135 543

137 445

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe

2

36 672

21 794

172 215

159 239

1 431

1 026

-5 005

-4 556

Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na
oczekiwane straty kredytowe
Przychody z tytułu prowizji
Koszty z tytułu prowizji
Wynik z tytułu prowizji

3

-3 574

-3 530

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według
wartości godziwej i z tytułu różnic kursowych

4

9 803

11 526

Koszty działania i koszty ogólnego zarządu

5

-152 207

-123 200

Pozostałe przychody operacyjne

6

2 770

9 101

Pozostałe koszty operacyjne

6

-11 125

-12 675

Koszt utworzenia rezerwy na ryzyko prawne walutowych
kredytów hipotecznych

28

-171 415

-18 654

-153 533

21 807

-3 013

-976

Zysk/strata za okres

-156 546

20 831

w tym zysk/strata udziałowców większościowych

-143 600

19 108

w tym zysk/strata udziałowców mniejszościowych

-12 946

1 723

Zysk/strata przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

7
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019
Zysk/strata za okres
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Przeszacowanie aktuarialne brutto
Podatek odroczony
Inne całkowite dochody netto ogółem
Całkowite dochody netto ogółem
w tym całkowite dochody udziałowców większościowych
w tym całkowite dochody udziałowców mniejszościowych

31.12.2018

-156 546

20 831

-525

25

-525

25

0

0

-525

25

-157 071

20 856

-144 081

19 131

-12 990

1 725

Noty przedstawione na stronach od 11 do 89 stanowią integralną część rocznego sprawozdania finansowego Banku
BPH S.A.
.
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej
w tys. zł

Noty

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

8

15 672

21 802

Papiery wartościowe wyceniane
według zamortyzowanego kosztu

10

1 319 835

1 089 818

Należności od banków

11

11 600

16 963

Należności od klientów, w tym:

12

10 417 165

11 241 126

13

-483 357

-530 286

Aktywa przeznaczone do sprzedaży

14

4 453

8 883

Inwestycje w jednostkach zależnych

15

9 011

9 011

Rzeczowe aktywa trwałe

16

7 907

4 424

Wartości niematerialne

17

8 418

9 375

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7

0

0

Pozostałe aktywa

18

23 274

21 660

11 817 335

12 423 062

odpisy na oczekiwane straty kredytowe

Aktywa razem

w tys. zł

Noty

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Zobowiązania
Zobowiązania wobec klientów

19

11 141

10 952

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji

20

8 315 064

8 972 520

Rezerwy

21

207 932

28 842

Pozostałe zobowiązania, w tym:

22

54 539

46 816

0

0

735 911

714 545

9 324 587

9 773 675

214 421

214 421

2 483 523

2 462 785

-186 953

-27 819

-48 650

-48 650

Wynik roku bieżącego

-156 546

20 831

Kapitał własny ogółem

2 492 748

2 649 387

11 817 335

12 423 062

zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania podporządkowane

23

Zobowiązania ogółem
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Inne składniki kapitałów
Zyski zatrzymane, w tym:
Wynik finansowy z lat ubiegłych

Kapitał własny i zobowiązania razem

24

Noty przedstawione na stronach od 11 do 89 stanowią integralną część rocznego sprawozdania finansowego Banku
BPH S.A.
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
w tys. zł

Inne składniki kapitałów
Kapitał podstawowy

Kapitały własne na
początek okresu 01.01.2019
Zysk za okres
Inne całkowite dochody
netto
przeszacowanie aktuarialne
(po uwzględnieniu podatku
odroczonego)
Inne całkowite dochody
netto ogółem
Całkowite dochody netto
ogółem

Zyski
zatrzymane

Inne dochody
całkowite

Kapitał
zapasowy

Fundusz
ogólnego
ryzyka

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

RAZEM

214 421

-27 819

1 463

1 205 729

308 338

947 255

2 649 387

0

-156 546

0

0

0

0

-156 546

0

0

-525

0

0

0

-525

0

0

-525

0

0

0

-525

0

-156 546

-525

0

0

0

-157 071

Transakcje z akcjonariuszami odniesione bezpośrednio na kapitał
podział wyniku (Nota 24)

0

-20 831

0

20 831

0

0

0

transakcje z tytułu płatności
w formie akcji

0

0

0

0

0

432

432

Kapitały własne na koniec
okresu 31.12.2019

214 421

-205 196

938

1 226 560

308 338

947 687

2 492 748
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w tys. zł

Inne składniki kapitałów
Kapitał podstawowy

Kapitały własne na
początek okresu 01.01.2018
Efekt wdrożenia MSSF 9
Kapitały własne na
początek okresu 01.01.2018
(zmieniony)
Zysk za okres
Inne całkowite dochody
netto
przeszacowanie aktuarialne
(po uwzględnieniu podatku
odroczonego)
Inne całkowite dochody
netto ogółem
Całkowite dochody netto
ogółem

Zyski
zatrzymane

Inne dochody
całkowite

Kapitał
zapasowy

Fundusz
ogólnego
ryzyka

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

RAZEM

214 421

26 642

1 438

1 183 943

308 338

947 055

2 681 837

0

-53 506

0

0

0

0

-53 506

214 421

-26 864

1 438

1 183 943

308 338

947 055

2 628 331

0

20 831

0

0

0

0

20 831

0

0

25

0

0

0

25

0

0

25

0

0

0

25

0

20 831

25

0

0

0

20 856

Transakcje z akcjonariuszami odniesione bezpośrednio na kapitał
podział wyniku

0

-21 786

0

21 786

0

0

0

transakcje z tytułu płatności
w formie akcji

0

0

0

0

0

200

200

Kapitały własne na koniec
okresu 31.12.2018

214 421

-27 819

1 463

1 205 729

308 338

947 255

2 649 387
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
w tys. zł

Noty
Zysk/strata przed opodatkowaniem
Korekty razem

Za rok kończący się
31.12.2019

31.12.2018

-153 533

21 807

1 451 070

1 139 155

Amortyzacja

5

5 187

3 623

Przychody z tytułu odsetek

1

-161 876

-178 529

Koszty z tytułu odsetek

1

26 333

41 084

Przychody odsetkowe otrzymane

164 521

181 122

Koszty odsetkowe zapłacone

-24 268

-44 509

Podatek zapłacony/otrzymany

-1 273

-1 831

0

-143

-46 929

49 705

-506

-91

Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Zmiana stanu odpisów na oczekiwane straty kredytowe

33

Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych
według zamortyzowanego kosztu
Zmiana stanu należności od banków
Zmiana stanu należności od klientów

33

Zmiana stanu innych aktywów
Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zależnych
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i pozostałych instytucji

33

Zmiana stanu innych zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Pozostałe zmiany kapitałów
Efekt wdrożenia MSSF 9
Inne
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym pożyczek
podporządkowanych
Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym pożyczek
podporządkowanych
Płatność zobowązań z tytułu leasingu
Przepływy netto z działalności finansowej
CAŁKOWITE PRZEPŁYWY NETTO

83

106

868 669

458 215

-4 517

5 968

0

-1 485

418 010

649 081

28 639

5 275

179 090

24 845

-93

-53 281

0

-53 506

-93

225

1 297 537

1 160 962

-1 045

-3 031

665

558

-380

-2 473

0

353 530

-1 075 590

-2 092 738

-3 043

0

-1 078 633

-1 739 208

218 524

-580 719

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu

9

1 128 582

1 709 301

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu,
w tym:

9

1 347 106

1 128 582

7 960

6 009

218 524

-580 719

230

2 046

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Z tytułu różnic kursowych

Noty przedstawione na stronach od 11 do 89 stanowią integralną część rocznego sprawozdania finansowego
Banku BPH S.A.
.
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Noty do rocznego sprawozdania finansowego Banku BPH S.A. za 2019 rok
Podstawowe dane o Banku
Bank BPH S.A. (zwany dalej „Bankiem”) jest bankiem mającym siedzibę w Polsce, przy
ul. Płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. Numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 675-000-03-84.
Głównym akcjonariuszem Banku BPH S.A. jest GE Investments Poland Sp. z o.o. („GEIP”), która
posiada 91,73% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Pozostałe akcje Banku posiada
Selective American Financial Enterprises, LLC. Łącznie poprzez swoje spółki zależne grupa General
Electric (GE) posiada 100,00% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.
Bank BPH S.A. jest częścią grupy GE, której właścicielem jest spółka General Electric Company (GEC)
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
GEC posiada akcje Banku pośrednio poprzez:
 GE Capital Global Holdings LLC (GE CGH), w której GEC posiada 100% akcji w kapitale
zakładowym,
 Selective American Financial Enterprises, LLC (SAFE), w której GE CGH posiada 100% akcji
w kapitale zakładowym,
 GE Investments Poland sp. z o.o. (GEIP), w której GE CGH posiada 100% akcji w kapitale
zakładowym.
Przedmiot i zakres działalności Banku w trakcie 2019 roku nie uległ zmianie w porównaniu
do ubiegłego roku. Od podziału Banku w dniu 4 listopada 2016 roku, działalność Banku
skoncentrowana jest na obsłudze portfela kredytów hipotecznych w CHF, PLN oraz innych walutach,
udzielonych na rzecz osób fizycznych przed jego podziałem, przy założeniu braku nowej sprzedaży
kredytów oraz braku działalności depozytowej. Bank wykonuje czynności bankowe na podstawie
ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., a przedmiot działalności został szczegółowo
przedstawiony w Statucie Banku.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Bank BPH S.A. był podmiotem bezpośrednio dominującym wobec
BPH PBK Zarządzanie Funduszami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.

Struktura organizacyjna wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w grupie
według stanu na 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku

Podmiot

Siedziba

Udział % Banku w Udział % Banku w
głosach na ZW
głosach na ZW
Spółki według
Spółki według
stanu na 31
stanu na 31
grudnia 2019
grudnia 2018

Jednostka dominująca
Gdańsk

Bank BPH S.A.
Jednostka zależna
BPH PBK Zarządzanie Funduszami Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji („Spółka”)*

Warszawa

50,14%

50,14%

*Spółka została postawiona w stan likwidacji w dniu 13 września 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z możliwością przewidzianą
w MSSF 10, Bank podjął decyzję o niesporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego.
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Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie stosowania Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego nie jest
wymagane lokalnymi przepisami, spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania
skonsolidowanego.
Sprawozdanie finansowe Banku podlega konsolidacji przez:



General Electric Company, z siedzibą w USA, która to spółka sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej,
GE Investments Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, która sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe na szczeblu Grupy Kapitałowej GE Investments Poland Sp. z o.o.

Sprawozdanie skonsolidowane jednostki dominującej GE Investments Poland Sp. z o.o.
przekazywane jest do Krajowego Rejestru Sądowego i jest publicznie dostępne. Pozostali
akcjonariusze Banku BPH S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zgłosili
sprzeciwu wobec niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego na poziomie Banku.
Poniżej prezentowane są wybrane dane finansowe podmiotu zależnego BPH PBK Zarzadzanie
Funduszami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji według stanu na dzień i za okres
zakończony odpowiednio 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku.
w tys. zł

Stan na dzień oraz odpowiednio okresy
zakończone
31.12.2019
Przychody finansowe

31.12.2018
23

204

Kapitał podstawowy

18 054

20 343

Strata z lat ubiegłych

0

-2 471

-27

98

Kapitał własny na koniec okresu

18 027

17 970

Wartość aktywów

18 103

18 013

Wynik netto roku obrotowego

Skład Rady Nadzorczej Banku na 31 grudnia 2019 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paul Goudie

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ana Chadwick

Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Robert Plehn

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Rybkowski

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Jankowska

Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Banku na 31 grudnia 2018 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paul Goudie

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ana Chadwick

Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Robert Plehn

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Rybkowski

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Jankowska

Członek Rady Nadzorczej
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Skład Zarządu Banku na 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Obszar odpowiedzialności

Paweł Bandurski

Prezes Zarządu Banku

Pion Prezesa Zarządu (Departamenty:
Prawny i Relacji Korporacyjnych, Audytu
Wewnętrznego, Compliance oraz Obszar
Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Usług)

Monika Godzińska

Wiceprezes Zarządu Banku

Pion Finansów

Małgorzata Romaniuk

Wiceprezes Zarządu Banku

Pion Zarządzania Ryzykiem

Marcin Berger

Wiceprezes Zarządu Banku

Pion Operacji i Technologii

W trakcie 2019 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Banku.
Żaden z członków Zarządu Banku nie posiadał na dzień 31 grudnia 2019 roku ani na 31 grudnia
2018 roku akcji Banku BPH.
Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 18 grudnia 2019 roku,
z dniem 1 stycznia 2020 roku do składu Rady Nadzorczej powołana została Anna Frankowska-Gzyra.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe Banku BPH S.A. za 2019 rok zostało zatwierdzone przez Zarząd
Banku BPH S.A. dnia 8 czerwca 2020 roku.

Znaczące zasady rachunkowości
a) Oświadczenie o zgodności
Sprawozdanie finansowe Banku zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską,
dalej „MSSF”, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 351)
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

b) Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Banku BPH S.A. zostało sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2019 roku i zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia
2018 roku.
Składniki aktywów finansowych (w tym kredyty i pożyczki oraz bony pieniężne) wykazywane są
w wartości zamortyzowanego kosztu ustalonego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
pomniejszonej o odpisy na oczekiwane straty kredytowe. Zobowiązania finansowe wyceniane
są w wartości zamortyzowenego kosztu. Inwestycje w instrumenty kapitałowe jednostek
podporządkowanych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty
wartości. Atywa przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z następujących dwóch kwot:
ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Dla pozostałych aktywów
i zobowiązań przyjęto zasadę wyceny według kosztu zamortyzowanego.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, Bank nie d okonał istotnych zmian zasad
rachunkowości w stosunku do zasad przyjętych w poprzednim okresie za wyjątkiem zmian, które
wynikają z wdrożenia od 1 stycznia 2019 r. MSSF 16 „Leasing”. W dalszej części niniejszej noty
zaprezentowano zmiany standardów i interpretacje, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2019
roku wraz z ich wpływem na niniejsze sprawozdanie finansowe.
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Polityka rachunkowości Banku uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię
Europejską Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi
interpretacji za wyjątkiem standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię
Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie po końcu
okresu sprawozdawczego. W dalszej części niniejszej noty zaprezentowano standardy
i interpretacje zatwierdzone przez UE, które jeszcze nie weszły w życie oraz standardy i interpretacje
oczekujące na zatwierdzenie przez UE wraz z ich przewidywanym wpływem na sprawozdanie
finansowe Banku.
Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie od 1 stycznia 2019
roku:
Standardy i Interpretacje
Rodzaj zmiany w zasadach rachunkowości
zatwierdzone przez UE

Data wejścia
w życie

MSSF 16 „Leasing”

1 stycznia 2019

Standard oraz wpływ na Bank został opisany szczegółowo pod tabelą.

KIMSF 23 „Niepewność co do Może być niejasne, w jaki sposób prawo podatkowe odnosi się do określonej 1 stycznia 2019
traktowania podatkowego
transakcji lub okoliczności lub czy organ podatkowy zaakceptuje opodatkowanie
dochodu”
jednostki. MSR 12 „Podatki dochodowe” określa sposób rozliczania podatku
bieżącego
i
odroczonego,
ale nie odzwierciedla skutków niepewności. KIMSF 23 zawiera wytyczne, które
uzupełniają wymogi zawarte w MSR 12, określając sposób odzwierciedlenia
skutków niepewności przy ujmowaniu podatku dochodowego.
Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
MSR 28 (zmiana) „Udziały
długoterminowe w
jednostkach
stowarzyszonych i
wspólnych
przedsięwzięciach”

Zmiany wyjaśniają że jednostki ujmują inwestycje w jednostkach 1 stycznia 2019
stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach, dla których
nie jest stosowana metoda praw własności zgodnie z wymogami
MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”.

MSSF 9 (zmiana)
„Instrumenty finansowe:
Prawo wcześniejszej spłaty z
negatywnym
wynagrodzeniem”

Zmiany zezwalają, aby wyceniać aktywa finansowe z opcją przedpłaty, które 1 stycznia 2019
zgodnie z warunkami umownymi są instrumentami o przepływach pieniężnych
stanowiących jedynie spłatę nierozliczonej kwoty nominalnej i zapłaty odsetek
od tej kwoty, za tak zwanym wynagrodzeniem ujemnym, w zamortyzowanym
koszcie lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, zamiast w
wartości godziwej przez wynik, jeśli te aktywa finansowe spełniają pozostałe
mające zastosowanie wymogi MSSF 9.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
MSR 19 (zmiana) „Zmiana,
Ograniczenie lub Rozliczenie
programu”

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie 1 stycznia 2019
lub rozliczenie planu wymagają, aby po zmianie planu zastosować
zaktualizowane założenia do wyceny w celu ustalenia bieżących kosztów usług
i odsetek netto za pozostałą część okresu sprawozdawczego.
Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

Zmiany do
Międzynarodowych
Standardów
Sprawozdawczości
Finansowej 2015-2017

Dokonano zmian do różnych standardów w ramach procedury wprowadzania 1 stycznia 2019
dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23)
ukierunkowanych głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie
słownictwa. Zmiany precyzują, że gdy jednostka przejmuje kontrolę nad
przedsięwzięciem, wcześniej posiadane udziały we wspólnej działalności
podlegają ponownej wycenie (MSSF 3), gdy jednostka uzyska współkontrolę nad
przedsięwzięciem, jednostka nie dokonuje ponownej wyceny posiadanego
wcześniej udziału we wspólnej działalności (MSSF 11), jednostka w taki sam
sposób rozlicza wszystkie konsekwencje podatku dochodowego z tytułu
dywidend (MSR 12), wszelkie pożyczki zaciągnięte pierwotnie w celu
modernizacji składnika aktywów traktowane są jako pożyczki ogólnego
przeznaczenia w przypadku gdy składnik aktywów jest gotowy do zamierzonego
użytkowania lub sprzedaży (MSR 23).
Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
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Od 1 stycznia 2019 roku Bank przyjął do stosowania Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości
Finansowej nr 16 „Leasing” (dalej „MSSF 16”).
Nowy standard ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu.
Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania
aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikację
leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden model dla ujęcia
księgowego leasingu przez leasingobiorcę. Leasingobiorca będzie zobowiązany ująć:
(a) aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej
12 miesięcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości; oraz
(b) amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
MSSF 16 w znaczącej części powtarza regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu
przez leasingodawcę. W konsekwencji, leasingodawca kontynuuje klasyfikację w podziale na leasing
operacyjny i leasing finansowy oraz odpowiednio różnicuje ujęcie księgowe.
Bank jako umowy leasingowe zakwalifikował prawo do użytkowania powierzchni biurowej oraz
prawo do użytkowania środków transportu.
Bank korzystając z opcji zawartych w IFRS 16 nie stosuje jego zapisów do umów leasingowych
dotyczących praw do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych oraz korzysta ze zwolnienia
z rozpoznawania praw do użytkowania w przypadku umów krótkoterminowych (okres
obowiązywania do 12 miesięcy) oraz umów leasingowych dotyczących środków trwałych
niskocennych o wartości jednostkowej nie przekraczającej równowartości 5 tys. USD w złotych
polskich wg kursu wymiany waluty z dnia nabycia aktywa (takich jak np. laptopy, komputery
osobiste, drukarki, kopiarki, skanery). Wszelkie opłaty leasingowe i koszty związane z powyższymi
umówami ujmowane są jednorazowo w kosztach działalności Banku w okresie ich poniesienia.
Bank zastosował podejście retrospektywne z łacznym efektem pierwszego zastosowania
niniejszego standardu ujętym w dniu pierszego zastosowania. W związku z powyższym Bank nie
przekształcił danych porównawczych.
Na dzień 01.01.2019 Bank ujął aktywa z tytułu praw do użytkowania w kwocie równej
zobowiązaniom z tytułu leasingu.
Bank określa stopę procentową leasingu jako sumę WIBOR 3M oraz hipotetycznego kosztu
finansowania Banku w danej walucie. Stopy dyskonta użyte przez Bank do zdyskontowania
przyszłych płatności leasingowych (krańcowe stopy pożyczkowe) mieściły się na moment
pierwszego zastosowania w przedziale dla PLN od 2,7% do 3,8%.
Na dzień 31.12.2018 wartość aktywów wynosiła zero, a wartość zobowiązań z tytułu leasingu
operayjnego wynosiła 7 725 tys. zł.
W poniższej tabeli został zaprezentowany wpływ wdrożenia MSSF 16 na dzień 1 stycznia 2019 roku:
w tys. zł

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego na 31.12.2018 (MSR 17)

7 725

Zobowiązania wynikające z umów leasingu aktywów o niskiej wartości

-873

Wartość zobowiazań o charakterze zmiennym nie ujętych w wartości zobowiązania
leasingowego wg MSSF 16

-327

Efekt dyskonta przy użyciu krańcowej stopy procentowej

-340

Zobowiązanie z tytułu leasingu na 01.01.2019 (MSSF 16)

6 185
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Standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
zatwierdzone przez UE, ale nie mają zastosowania do sprawozdań finansowych
sporządzonych za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku.
Standardy i Interpretacje
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości
zatwierdzone przez UE
Założenia koncepcyjne
MSSF (zmiana)

Data wejścia
w życie

Zmiany do Założeń Koncepcyjnych regulują obszary ujmowania 1 stycznia 2020
i wyłączania składników aktywów i zobowiązań z bilansu, podstaw
wyceny, prezentacji i ujawnień, a także aktualizację wybranych definicji.
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

MSR 1 (zmiana) oraz MSR 8
(zmiana)
„Definicja terminu „istotny”

Zmiany ujednolicają i wyjaśniają definicję „Istotny” oraz zawierają 1 stycznia 2020
wytyczne w celu zwiększenia spójności stosowania tego konceptu
w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

Zmiany do MSSF 9, MSR 39
oraz MSSF 7 REFORMA IBOR

Zmiana standardów wynika z reformy wskaźników referencyjnych stóp 1 stycznia 2020
procentowych i dotyczy konsekwencji reformy na zastosowanie zasad
rachunkowości zabezpieczeń w okresie przed zastąpieniem istniejącego
wskaźnika
referencyjnego
alternatywną
stopą
procentową.
Wprowadzone zmiany przewidują tymczasowe i wąskie odstępstwa od
wymogów rachunkowości zabezpieczeń zawartych w MSR 39 oraz MSSF
9, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły nadal spełniać
obowiązujące wymogi, przy założeniu, że istniejące wskaźniki
referencyjne stopy procentowej nie ulegają zmianie w następstwie
przeprowadzonej
reformy
oprocentowania
depozytów
międzybankowych.
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

Standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów oczekujące
na zatwierdzenie przez UE
Standardy
i Interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE
Sprzedaż lub Przekazanie
Aktywów Pomiędzy
Inwestorem a Spółką
Stowarzyszoną
lub Wspólnym
Przedsięwzięciem (Zmiany
do MSSF 10
„Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe”
oraz do MSR 28 „Jednostki
Stowarzyszone”)

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości

Data wejścia
w życie

Zmiany wyjaśniają, że w przypadku transakcji dokonanej ze spółką nieokreślona
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem zakres w jakim należy
ująć związany z transakcją zysk lub stratę zależy od tego czy przekazane
lub sprzedane aktywa stanowiły przedsięwzięcie:
• całość zysku lub straty jest rozpoznawana w przypadku,
gdy przeniesione aktywa spełniają definicję przedsięwzięcia (niezależnie
czy przedsięwzięcie ma formę jednostki zależnej czy też nie);
• część zysku lub straty jest rozpoznawana w przypadku gdy transakcja
dotyczy aktywów nie stanowiących przedsięwzięcia, nawet jeśli
te aktywa znajdowały się w jednostce zależnej.
Standard nie dotyczy działalności Banku.

MSSF 14 „Regulacyjne
rozliczenia
międzyokresowe”

Standard ten pozwala jednostkom, które sporządzają sprawozdanie nieokreślona
finansowe zgodnie z MSSF po raz pierwszy (z dniem 1 stycznia 2016 r.
lub po tej dacie), do ujmowania kwot wynikających z działalności o
regulowanych cenach, zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami
rachunkowości. Dla poprawienia porównywalności z jednostkami które
stosują już MSSF i nie wykazują takich kwot, zgodnie z opublikowanym
MSSF 14 kwoty wynikające z działalności o regulowanych cenach,
powinny podlegać prezentacji w odrębnej pozycji zarówno w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej jak i w rachunku zysków i strat oraz
sprawozdaniu z innych całkowitych dochodów.
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Standardy
i Interpretacje
oczekujące na
zatwierdzenie przez UE

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości

Data wejścia
w życie

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego,
zatwierdzenie tej zmiany jest odroczone przez Unię Europejską.
MSSF 17 „Umowy
ubezpieczeniowe”

Nowy standard wymaga wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych 1 stycznia 2021
w wysokości aktualnej wartości wypłaty i zapewnia bardziej jednolite
podejście do wyceny
i prezentacji wszystkich umów
ubezpieczeniowych. Wymogi te mają na celu osiągnięcie spójnego
ujmowania umów ubezpieczeniowych opartego na określonych
zasadach rachunkowości. MSSF 17 zastępuje MSSF 4 „Umowy
ubezpieczeniowe” i związane z nim interpretacje w dniu zastosowania
nowego standardu.
Standard nie dotyczy działalności Banku.

MSSF 3 (zmiana)
„Połączenia jednostek
gospodarczych”

Zmiany do MSSF 3 zawężają i wyjaśniają definicję przedsięwzięcia. 1 stycznia 2020
Umożliwiają również przeprowadzenie uproszczonej oceny czy zespół
aktywów i działań stanowi grupę aktywów a nie przedsięwzięcie.
Podejście prospektywne.
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

MSR 1 (zmiana)
„Prezentacja sprawozdań
finansowych”

Zmiany mają wpływ na wymogi zawarte w MSR 1 dotyczące prezentacji 1 stycznia 2022
zobowiązań. W szczególności wyjaśniają one, że klasyfikacja zobowiązań
jako krótkoterminowe lub długoterminowe powinna opierać się na
prawach istniejących na koniec okresu sprawozdawczego.
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

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. Bank planuje wdrożenie wszystkich standardów w dacie ich
wejścia w życie.

c) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w walucie funkcjonalnej tj. w walucie
podstawowej środowiska gospodarczego, w którym Bank prowadzi działalność, którą jest złoty
polski (waluta sprawozdawcza jednostki). Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały
podane w tysiącach złotych (tys. zł).

d) Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej Banku BPH S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej
12 miesięcy od daty zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego.
Zarząd dokonał oceny wpływu faktycznych i potencjalnych skutków koronawirusa COVID-19 na
działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe Banku. W wyniku dokonanej oceny Zarząd nie
zidentyfikował zagrożeń ani istotnej niepewności dotyczącej zdarzeń lub warunków, które mogą
budzić poważne wątpliwości co do zdolności Banku do kontynuacji działalności w związku z sytuacją
pandemii COVID-19 w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego
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e) Wartości szacunkowe
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Bank pewnych
szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane
w sprawozdaniu finansowym.
Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Banku, oparte
są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które
w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Wyniki tworzą podstawę do dokonywania szacunków
odnośnie wartości bilansowych aktywów i pasywów. Mimo że szacunki te opierają się na najlepszej
wiedzy dotyczącej warunków bieżących i działań, które Bank podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą
się od tych szacunków różnić. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie sprawozdawczym,
podczas którego dokonano zmiany szacunku pod warunkiem, że korekta dotyczy tylko tego okresu
lub również w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący, jak i przyszłe okresy.
Poniżej przedstawiono najistotniejsze obszary, dla których Bank dokonuje oszacowań.
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
Dla wszystkich ekspozycji, dla których istnieją przesłanki utraty wartości, Bank dokonuje pomiaru
straty opartego na oczekiwaniach przyszłych odzysków. Oczekiwania dla indywidualnie istotnych
ekspozycji dokonywane są w oparciu o wiedzę ekspercką, podczas gdy oczekiwania dla ekspozycji
ocenianych kolektywnie, wyznaczane są w oparciu o statystyczne metody bazujące na obserwacjach
historycznych (korygowanych w tych aspektach, które mogą nie być reprezentatywne
dla przyszłości). Istotnym szacunkiem poza przesłankami utraty wartości jest również sposób
określenia istotnego wzrostu ryzyka kredytowego, gdzie Bank jako jedną z głównych przesłanek na
podstawie historycznych analiz spłacalności, uznaje spadek ratingu o 6 pozycji na liczącej 25 klas
Masterskali (pozostałe przesłanki istotnego wzrostu ryzyka kredytowego opisano w nocie 37.4
„Ryzyko kredytowe”). Dodatkowo, kalkulacja oczekiwanych strat kredytowych (ECL) oparta jest na
najbardziej prawdopodobnym scenariuszu prognoz makroekonomicznych („Scenariusz bazowy”),
który odzwierciedlony jest poprzez odrębne modele life-time stanowiące integralną część
parametru PD w horyzoncie life-time. Podejście to zakłada liniową zależności pomiędzy czynnikami
makroekonomicznymi modelu i oszacowaniami poziomu rezerw, co stanowi przedmiot cyklicznych
analiz przeprowadzanych w Banku.
Zasady dokonywania wyceny, z uwzględnieniem kwestii szacunków oraz kompetencji w zakresie
podejmowania decyzji, są w Banku szczegółowo uregulowane i opisane w nocie 37.4 „Ryzyko
kredytowe”.
Metody pomiaru wraz z założeniami podlegają regularnemu procesowi monitoringu i walidacji.
Wszelkie obserwacje procesów monitoringu i walidacji znajdują swoje odzwierciedlenie w zasadach
wyceny.
Rezerwa na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych
Rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych wyliczane są w oparciu o MSR 37
na podstawie szacowanej kwoty wypływu środków pieniężnych w przypadku, gdy prawdopodobne
jest, że w wyniku niepomyślnego zakończenia sprawy, taki wypływ nastąpi. Dokonując szacunków
Bank korzysta z wewnętrznych i zewnętrznych analiz i opinii prawnych. Istotnym szacunkiem jest
liczba przyszłych pozwów sądowych dotyczących tych kredytów oraz możliwych rozstrzygnięć
zarówno istniejących jak i oczekiwanych sporów z tego tytułu. Wartość przedmiotu sporu spraw
sądowych zaprezentowano w nocie 28 „Postępowania sądowe”.
Metodologia szacowania rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych związane
z kredytami walutowymi zarówno denominowanymi jak i indeksowanymi dotyczy 3 populacji spraw
sądowych: spraw już toczących się, w których Bank jest pozwanym, spraw potencjalnych związanych
z portfelem aktywnych umów kredytowych oraz potencjalnych spraw sądowych związanych
z portfelem nieaktywnych (spłaconych) umów kredytowych. Główne parametry zastosowane do
oszacowania poziomu rezerwy to:
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(1) Procent spraw, które zakończą się wyrokiem niekorzystnym dla Banku- parametr ten został
wyszacowanych w oparciu o statystyki dotyczące wyroków w sprawach sądowych przeciwko
Bankowi zapadłych po 3 października 2019 r.
(2) Prawdopodobieństwo uzyskania konkretnego wyroku sądowego określone jako udział
poszczególnych rodzajów wyroków w łącznej szacowanej liczbie wyroków niekorzystnych dla Banku.
(3) Potencjalna strata Banku w przypadku konkretnego wyroku sądu. Wzięto pod uwagę trzy
negatywne scenariusze wyroków- zwrot spreadu, konwersja walutowa z utrzymaniem indeksu
oprocentowania z pierwotnej umowy (PLN z LIBOR) i unieważnienie.
(4) Liczba klientów, którzy zdecydują się pozwać Bank. Na potrzeby szacowania tego parametru
wykorzystywanego w kalkulacji rezerw portfelowych na potencjalne sprawy sądowe założono
podwojenie liczby toczących się spraw sądowych zarówno dla poplulacji umów aktywnych jak
i nieaktywnych.
W kalkuacji uwzględniono wartość bieżącą przyszłych przepływów przyjmując za współczynnik
dyskontujący stopę zwrotu dla 5-letnich obligacji skarbowych. W kalkulacji nie brano natomiast pod
uwagę wynagrodzenia za użyczenie kapitału, którego dochodzenie Bank rozważa w przypadku
wyroków zasądzających nieważność umowy kredytowej.
Poniżej zaprezentowano analizę wrażliwości szacunku poziomu rezerwy wg stanu na 31 grudnia
2019 r. na zmiany głównych parametrów:
Parametr

Zmiana +/- 10 p.p.

Zmiana +/-30 p.p.

% wyroków niekorzystnych

+/- 81,5 mln zł

+/- 244,4 mln zł

Udział unieważnień i PLN z
LIBOR

+/- 25,7 mln zł

+/- 67,0 mln zł

Parametr
Łączna liczba umów objętych
pozwami

Aktualna populacja x 2

Aktualna populacja x 3

188,2 mln zł

373,4 mln zł

W kalkulacji poziomu rezerwy na 31 grudnia 2019 r. nie wzięto pod uwagę potencjalnego
wynagrodzenia za użyczenie kapitału z uwagi na niepewność dotyczącą jego uzyskania.
Rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne
Rezerwa na zobowiązania związane z odprawami emerytalnymi, rentowymi i pośmiertnymi
wyliczana jest metodą aktuarialną przez niezależnego aktuariusza jako wartość obecna przyszłych
zobowiązań Banku wobec pracowników, według stanu zatrudnienia i płac na koniec okresu
sprawozdawczego. Prawa pracowników do wypłat emerytalnych, rentowych oraz pośmiertnych
wynikają z zasad wynagradzania obowiązujących na mocy porozumienia zawartego pomiędzy
reprezentantami pracowników a Bankiem oraz z zasad Kodeksu Pracy. Podstawę wymiaru odpraw
emerytalnych, rentowych i pośmiertnych stanowi jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika.
Wyliczenie rezerw jest oparte na szeregu założeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych,
jak i założeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych.
Rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe oraz pośmiertne została zaprezentowana w nocie 21
„Rezerwy”, natomiast jej wpływ na rachunek zysków i strat został zaprezentowany w nocie 5 „Koszty
działania i koszty ogólnego zarządu”.
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 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.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku Bank szacował, że nie będzie miał
możliwości realizacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i dokonał objęcia tego
salda całkowitym odpisem aktualizującym.

f) Aktywa i zobowiązania finansowe
Klasyfikacja i wycena
Aktywa finansowe klasyfikuje się w dniu ich nabycia lub powstania jako:
a) aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
b) aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne dochody całkowite,
c) aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
Klasyfikacja instrumentu do jednej z powyższych kategorii wynikących z MSSF 9 jest uzależniona od:
1) Modelu zarządania aktywami (dalej: Model biznesowy),
2) Charakterystyki przepływów pieniężnych związanych z aktywami (dalej Test SPPI – Solely
Payments of Principal and Interest Test).
Zgodnie z MSSF 9 Bank wyodrębnia 3 grupy modeli zarządzania aktywami:
1) model przepływów kontraktowych (utrzymywane dla przepływów pieniężnych) zasadniczo
zakładający utrzymywanie aktywów w celu uzyskania przepływów kontraktowych, w którym
dopuszczalne jest sporadyczne i w nieistotnej wysokości uzyskiwanie przepływów ze sprzedaży
(wycena według zamortyzowanego kosztu),
2) model przepływów kontraktowych oraz przepływów ze sprzedaży (utrzymywane dla przepływów
pieniężnych i na sprzedaż) zakładający zarówno uzyskiwanie przepływów kontraktowych,
jak i sprzedaż aktywów (wycena według wartości godziwej przez inne dochody całkowite),
3) inny niż model „utrzymywane dla przepływów pieniężnych” oraz „utrzymywane dla przepływów
pieniężnych i na sprzedaż”, w których przepływy kontraktowe sa nieistotne i przypadkowe
z punktu widzenia celu modelu, przykładem jest model zarządania polegający na uzyskiwaniu
przepływów ze sprzedaży lub model zarządania aktywami w oparciu o ich wartość godziwą
(wycena według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat).
Klasyfikacja aktywów jako wycenianych według zamortyzowanego kosztu dla aktywów w modelach
„utrzymywane dla przepływów pieniężnych” możliwa jest po przeprowadzeniu testów SPPI
i potwierdzeniu, że przepływy pieniężne generowane przez aktywa dotyczą kontraktowych
przepływów kapitałowo-odsetkowych. Portfel należności od klientów, należności z tyt. bonów
pieniężnych zostały w całości zaklasyfikowane jako wyceniane według zamortyzowanego kosztu.
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym są ujmowane w kwocie wymaganej zapłaty.
W ramach klasyfikacji aktywów Bank definiuje kategorię aktywów POCI (ang. Purchased
or Originated Credit Impaired Financial Instrument), która zawiera:
1) Nabyte instrumenty z utratą wartości,
2) Nowe uruchomienia/aktywa dla ekspozycji w etapie 3 wynikające ze skomplikowanych i rzadkich
procesów restrukturyzacyjnych prowadzących do powstania nowego typu aktywów.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku Bank nie zidentyfikował aktywów POCI.
MSSF 9 nie wprowadził istotnych zmian w sprawozdaniu finansowym Banku w zakresie klasyfikacji
i wyceny zobowiązań finansowych w stosunku do zasad wprowadzonych przez MSR 39.
Główne pozycje zobowiązań Banku, tj. „Zobowiązania wobec pozostałych instytucji” z tytułu
pożyczek oraz linii kredytowych są w dalszym ciągu wyceniane według zamortyzowanego kosztu.
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Zobowiązania wobec klientów wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem
metody efektywnej stopy procentowej.
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień zawarcia
transakcji w wartości godziwej nie uwzgędniając kosztów transakcyjnych odpowiednio
w przekazanej lub otrzymanej płatności. Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży składnika
aktywów finansowych (papierów wartościowych) ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
na dzień rozliczenia.
Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu
z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej.
Dyskonto, premia, wszelkie opłaty i prowizje wchodzące w skład wewnętrznej stopy zwrotu
instrumentu wraz z inkrementalnymi kosztami transakcji są rozpoznawane w wartości początkowej
instrumentu finansowego i amortyzowane przez ekonomiczny okres życia instrumentu.
Wyłączanie składników aktywów i zobowiązań finansowych ze sprawozdania z sytuacji
finansowej
Bank wyłącza składnik aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej wtedy, gdy:
a) wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych
lub
b) przenosi składnik aktywów finansowych, a przeniesienie spełnia warunki wyłączenia
ze sprawozdania z sytuacji finansowej
lub
c) następuje istotna modyfikacja ryzyka kredytowego lub przepływów związanych
z instrumentem.
Bank przenosi składnik aktywów finansowych, gdy:
a) zatrzymuje umowne prawo do otrzymywania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów
finansowych, ale bierze na siebie umowny obowiązek przekazania tych przepływów pieniężnych
do jednego lub więcej odbiorców i spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:
 Bank nie ma obowiązku wypłaty kwot ostatecznym odbiorcom dopóki nie otrzyma
odpowiadających im kwot, które wynikają z pierwotnego składnika aktywów finansowych,
 na mocy umowy przeniesienia, Bank nie może sprzedać lub zastawić pierwotnego składnika
aktywów finansowych w inny sposób, niż uczynić zastaw na rzecz ostatecznego odbiorcy
jako zabezpieczenie zobowiązania do dokonywania płatności pieniężnych,
 Bank, działając w imieniu ostatecznych odbiorców, jest obowiązany do przekazania
wszystkich otrzymanych przepływów pieniężnych bez istotnej zwłoki,
lub
b) przenosi umowne prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów
finansowych.
Jeśli Bank przeniósł składnik aktywów finansowych, to ocenia, czy przeniósł zasadniczo wszystkie
rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z posiadania przeniesionego składnika aktywów. Jeśli Bank
zatrzymuje zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści, to kontynuuje ujmowanie przeniesionego
składnika aktywów. Jeśli przekazał zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści, to wyłącza
przeniesiony składnik aktywów.
Jeśli Bank ani nie przeniósł ani nie zatrzymał zasadniczo wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści
wynikających z posiadania przeniesionego składnika aktywów, to ocenia, czy zatrzymał kontrolę nad
przeniesionym składnikiem aktywów.
Jeśli Bank zatrzymał kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, to kontynuuje ujmowanie
przekazanego składnika aktywów w zakresie utrzymywanego w nim zaangażowania. Jeśli Bank
nie zatrzymał kontroli, to wyłącza przeniesiony składnik aktywów.
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W oparciu o powyższe zasady Bank wyłącza należności z tytułu kredytu/pożyczki lub jej części
ze sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy dokona sprzedaży. Dodatkowo, Bank spisuje należności
w ciężar odpisów na oczekiwane straty kredytowe, gdy dokona bezwarunkowego umorzenia
wierzytelności, a także, gdy Bank nie oczekuje przepływów dla danej należności z tytułu
kredytu/pożyczki, w tym odsetek.
Bank 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.
W przypadku istotnej zmiany Bank stosuje definicję istotnej modyfikacji odnoszącą
się do przesłanek o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym. W przypadku aktywów
finansowych w etapach 1 i 2 istotna modyfikacja ma miejsce, jeśli nastąpiły jakościowe przesłanki
usunięcia z bilansu (derecognition), takie jak przewalutowanie czy też istotna zmiana dłużnika.
W przypadku etapu 3 weryfikowane są przesłanki ilościowe (10% zmiany przepływów) odnoszące
się do istotnej zmiany przepływów pieniężnych.

g) Kompensowanie instrumentów finansowych
Składnik aktywów finansowych i zobowiązań finansowych kompensuje się i wykazuje
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto wtedy i tylko wtedy, gdy łącznie spełnione
są dwa warunki:
a) istnieje ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot;
b) rozliczenie ma zostać dokonane w kwocie netto albo realizacja składnika aktywów i wykonanie
zobowiązania następuje jednocześnie.

h) Rachunkowość zabezpieczeń
Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

i) Utrata wartości aktywów finansowych
Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Zgodnie z MSSF 9 Bank stosuje model utraty wartości oparty na koncepcji „straty oczekiwanej”
szacowanej z wykorzystaniem zarówno danych historycznych, jak i prognoz.
Konsekwencją tej zmiany jest konieczność liczenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe
w oparciu o oczekiwane straty kredytowe oraz uwzględniania prognoz i spodziewanych przyszłych
warunków ekonomicznych w kontekście oceny ryzyka kredytowego ekspozycji.
Zgodnie z MSSF 9 odpis na oczekiwane straty kredytowe jest wyznaczany w następujących
kategoriach:




Etap 1 – aktywa finansowe dla których oczekiwana strata kredytowa wyceniana jest
w horyzoncie 1 roku
Etap 2 – aktywa finansowe dla których wystąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego
wyceniane do czasu zapadalności (life-time)
Etap 3 – aktywa z rozpoznaną utratą wartości tj. z obiektywnymi przesłankami utraty
wartości. Dodatkowo Etap ten podzielony jest na portfel wyceniany grupowo i indywidualnie
(ekspozycje z przesłankami utraty wartości, indywidualnie istotne).

Przesłanki klasyfikacji do poszczególnych etapów zostały szczegółowo zaprezentowane w nocie
37.4 Ryzyko kredytowe.
Pomiar oczekiwanej straty kredytowej w okresie życia aktywa finansowego ma zastosowanie
do wszystkich ekspozycji, dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej
zidentyfikowano znaczny wzrost ryzyka kredytowego (Etap 2) lub stwierdzono utratę wartości
(Etap 3).
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W etapie 1 pomiar 12-miesięcznej oczekiwanej straty kredytowej dokonywany jest dla wszystkich
ekspozycji, dla których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej nie zidentyfikowano
znacznego wzrostu ryzyka kredytowego i nie stwierdzono utraty wartości.
Na każdy dzień sprawozdawczy Bank ocenia, czy istnieją przesłanki istotnego wzrostu ryzyka
kredytowego lub obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy
aktywów finansowych.
Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość, a oczekiwana
strata kredytowa z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją
obiektywne przesłanki utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce
po początkowym ujęciu składnika aktywów, a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma
wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych
lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie jest możliwe.
Identyfikacja pojedynczego zdarzenia wskazującego utratę wartości może nie być możliwa. Utratę
wartości może raczej spowodować złożony efekt kilku zdarzeń, a jej identyfikacja dokonywana
jest w Banku w oparciu o obiektywne przesłanki ilościowe i jakościowe, z uwzględnieniem oceny
sytuacji finansowej klienta, jakości współpracy z Bankiem oraz jego otoczenia biznesowo-prawnego.
Identyfikacja występowania przesłanek utraty wartości dokonywana jest w oparciu o ocenę ryzyka
nie wywiązania się kredytobiorcy z zobowiązań wobec Banku, obejmujące między innymi
następujące zdarzenia:
a)
b)
c)
d)

znaczące trudności finansowe emitenta lub dłużnika;
niedotrzymanie warunków umowy, np. niespłacenie albo zaleganie ze spłaceniem odsetek
lub należności głównej;
przyznanie pożyczkobiorcy przez Bank, ze względów ekonomicznych lub prawnych
wynikających z trudności finansowych pożyczkobiorcy, udogodnienia, którego w innym
wypadku Bank by nie udzielił;
wysoce prawdopodobna upadłość pożyczkobiorcy lub inna reorganizacja finansowa
pożyczkobiorcy.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy poprzez niespłacenie albo zaleganie ze spłaceniem
odsetek lub należności głównej, przesłanką utraty wartości, w ocenie Banku, jest 90-dniowe
opóźnienie spłaty znaczącej kwoty należności na istotnym rachunku kredytobiorcy. Warunek
ten jest stosowany przez Bank dla wszystkich ekspozycji kredytowych.
W przypadku zidentyfikowania przesłanek utraty wartości na jakimkolwiek rachunku kredytobiorcy,
łączne zaangażowanie kredytobiorcy podlega wycenie pod kątem utraty wartości.
Jeśli obiektywne przesłanki utraty wartości występują, wówczas dokonywane jest wyliczenie
odpisu, który równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową ekspozycji a wartością bieżącą
oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Wartość bilansową ekspozycji kredytowej
obniża się poprzez dokonanie odpisu. Kwotę oczekiwanej straty kredytowej ujmuje się w rachunku
zysków i strat.
Jeśli w następnym okresie oczekiwana strata kredytowa z tytułu utraty wartości ulegnie
zmniejszeniu, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem
następującym po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu odwraca się poprzez
skorygowanie rachunku odpisów. Kwotę odwróconej straty ujmuje się w rachunku zysków i strat
w pozycji „Odpisy na oczekiwane straty kredytowe”.
Dla celów określenia przyszłych przepływów pieniężnych, aktywa finansowe ze zidentyfikowanymi
przesłankami utraty wartości podlegają podziałowi na aktywa indywidualnie istotne
oraz indywidualnie nieistotne. Podział dokonywany jest na podstawie łącznego zaangażowania
kredytobiorcy.
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Określenie przyszłych przepływów pieniężnych dla aktywów indywidualnie istotnych, dokonywane
jest w oparciu o eksperckie szacunki spodziewanych spłat kredytobiorcy, wpływów z tytułu realizacji
zabezpieczeń, sprzedaży wierzytelności oraz wszystkich innych przepływów, wobec których istnieje
możliwość wiarygodnego udokumentowania oczekiwań. W celu ustalenia wielkości utraty wartości
ekspozycji kredytowej dokonuje się wyznaczenia oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych
z tytułu tej ekspozycji („odzysków”) wykorzystując w tym celu koncepcję analizy scenariuszowej
ważonej prawdopodobieństwem realizacji danej ścieżki. Szacunki, uwzględniające ocenę kondycji
finansowej kredytobiorcy oraz oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych odzwierciedlają
strategię Banku wobec kredytobiorcy i wynikają między innymi z doświadczenia współpracy
z kredytobiorcą lub innymi kredytobiorcami o zbliżonym profilu ryzyka oraz znajomości danych
historycznych dla podobnych przypadków.
Określenie przyszłych przepływów pieniężnych dla aktywów indywidualnie nieistotnych, oparte jest
na ocenie portfelowej (kolektywnej) i wynika z historycznych doświadczeń dotyczących strat
ponoszonych z tytułu aktywów o podobnych cechach ryzyka. Dla celów kolektywnej oceny utraty
wartości, aktywa finansowe są grupowane według podobnych charakterystyk ryzyka kredytowego,
które wskazują na zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania.
Przyszłe przepływy pieniężne, ustalone zarówno dla aktywów indywidualnie istotnych,
jak i indywidualnie nieistotnych dyskontowane są przy wykorzystaniu bieżącej efektywnej stopy
procentowej. Przyszłe przepływy pieniężne, ustalone dla aktywów bez rozpoznanej utraty wartości
dyskontowane są przy wykorzystaniu średnich efektywnych stóp procentowych dla rachunków
z utratą wartości w danej grupie produktowej. W przypadku aktywów z utratą wartości stopa
dyskontowa stosowana do oszacowania utraty wartości jest efektywną stopą procentową
z momentu default.

j) Wartości niematerialne
Wartości niematerialne, w tym wytworzone przez Bank, posiadające ekonomiczny okres
użyteczności, podlegają amortyzacji metodą liniową, która ujmowana jest w rachunku zysków i strat.
Wartości niematerialne ujęte są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według kosztu
nabycia/wytworzenia pomniejszonego o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu
utraty wartości. Stawki amortyzacji uwzględniają szacunkowy okres ekonomicznej użyteczności
składników wartości niematerialnych. Bank stosuje stawki amortyzacji bilansowej na poziomie
10% i 20% dla podstawowych grup wartości niematerialnych. Co najmniej raz w roku Bank
weryfikuje przyjętą metodę amortyzacji i okres użytkowania wartości niematerialnych. W sytuacji
pojawienia się przesłanek utraty wartości lub w przypadku ich braku nie rzadziej niż raz do roku,
Bank dokonuje analizy salda wartości niematerialnych pod kątem konieczności dokonania odpisu
z tytułu utraty wartości.
Nakłady na wartości niematerialne i prawne ponoszone przez Bank w ramach realizawanych
projektów prowadzących do powstania nowych składników majątku - wartości niematerialnych
i prawnych – co do zasady podlegają kapitalizacji. W momencie zakończenia projektu i oddania
składnika majątku do użytkowania następuje przeniesienie nakładów na wartości materialne
i prawne do pozycji wartości niematerialne i prawne.

k) Rzeczowe aktywa trwałe
Składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia,
pomniejszone o wartość skumulowanej amortyzacji oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Amortyzacja naliczana metodą liniową jest odnoszona do rachunku zysków i strat. Stawki
amortyzacji uwzględniają szacunkowy okres ekonomicznej użyteczności składników majątku
trwałego. Gruntów nie amortyzuje się.
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Bank stosuje następujące stawki amortyzacji bilansowej dla podstawowych grup rzeczowych
aktywów trwałych:
- budynki i lokale

2,5% - 6,25%

- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- prawa do użytkowania powierzchni biurowej/środków transportu

6% - 20%
20%
zgodnie z okresem najmu
jednak nie dłużej niż 10 lat

Co najmniej raz w roku Bank weryfikuje przyjętą metodę amortyzacji i okres użytkowania
rzeczowych aktywów trwałych.
W sytuacji pojawienia się przesłanek utraty wartości lub w przypadku ich braku nie rzadziej
niż raz do roku, Bank dokonuje analizy salda rzeczowych aktywów trwałych pod kątem konieczności
dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.
l) Praw do użytkowania środków trwałych wynikających z umów

leasingowych
Za wartość początkową prawa do użytkowania środków trwałych uznaje się łączną wartość
zdyskontowanych opłat leasingowych netto (bez podatku VAT) szacowanych za okres
prawdopodobnego trwania umowy leasingowej, która na moment początkowego ujęcia jest
jednocześnie równa wartości zobowiązania z tytułu leasingu przy czym:
a)
b)

c)

Użyta stopa dyskonta odzwierciedla stopę procentową leasingu a w przypadku
niemożności pozyskania takiej informacji koszt finansowania Banku w danej walucie
(aktualny lub hipotetyczny w sytuacji braku finansowania w określonej walucie).
Prawdopodobny okres trwania umowy, to okres który zasadniczo wynika z podpisanej
umowy leasingu/dzierżawy. W sytuacj, gdy przedłużenie kontraktu jest umownie możliwe
i biorąc pod uwagę intencje stron wysoce prawdopodobne okres trwania relacji przyjęty na
potreby szacowania wartości aktywa może być dłuższy niż umowny.
Opłaty leasingowe to wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed
tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe. wszelkie początkowe
koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę.

Opłaty, o których mowa w pkt c nie uwzględniają natomiast szacunków opłat zmiennych, które
rozpoznawane sią w kosztach działalności Banku w momencie ich poniesienia.
Prawa do użytkowania środków trwałych podlegają amortyzacji przez okres przewidywanego
trwania umowy leasingowej, dla którego suma opłat stanowiła wartość początkową prawa. Od
wartości
prawa
do
użytkowania
środków
trwałych
dokonuje
się
odpisów
amortyzacyjnych/umorzeniowych drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości
początkowej na ustalony okres trwania umowy (relacji) leasingowej. Rozpoczęcia amortyzacji
bilansowej prawa do użytkowania środków trwałych Bank dokonuje począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały jest dostępny do używania.
W okresach rocznych Bank dokonuje się weryfikacji pozostałego okresu użytkowania prawa do
użytkowania i w sytuacji skrócenia przewidywanego okresu użytkowania aktywów dokonuje odpisu
wartości aktywa oraz korekty wartości zobowiązania z tytułu leasingu. Na koniec okresu
sprawozdawczego prawa do użytkowania środków trwałych wycenia się według wartości
początkowej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.
(Zobowiązanie z tytuł leasingu wyceniane jest natomiast według zamortyzowanego kosztu).
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania Bank prezentuje w nocie „Rzeczowe aktywa trwałe”,
natomiast zobowiązanie z tytułu leasingu prezentowane są w nocie „Pozostałe zobowiązania”.
Opłaty leasingowe oraz amortyzacja ujmowane są w „Kosztach działania i kosztach ogólnego
zarządu”.
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m) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Bank klasyfikuje składniki aktywów trwałych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5,
jeśli oczekuje się, iż ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze
transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie oraz pod warunkiem, że
a) są one dostępne do natychmiastowego zbycia w bieżącym stanie;
b) zbycie jest wysoce prawdopodobne w ciągu 12 miesięcy od momentu zaklasyfikowania do
grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaż;
c) są one aktywnie eksponowane w celu znalezienia nabywcy.
Składniki aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży wycenia
się w kwocie niższej z ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia
jest ujmowany w rachunku zysków i strat.
n) Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach zależnych wycenia się według kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy
z tytułu utraty wartości.

o) Przychody i koszty do rozliczenia w czasie
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poszczególnych rodzajów wydatków, których
rozliczenie w ciężar rachunku zysków i strat nastąpi stosownie do upływu czasu w przyszłych
okresach sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne prezentuje się w sprawozdaniu
finansowym w pozycji „Pozostałe aktywa” jako „koszty do rozliczenia w czasie”.
Przychody przyszłych okresów dotyczą dochodów pobranych z góry, których rozliczenie do rachunku
zysków i strat nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. W sprawozdaniu finansowym
prezentowane są w pozycji „Pozostałe zobowiązania” jako „przychody do rozliczenia w czasie”.

p) Rezerwy
Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Rezerwy są ujmowane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w przypadku, gdy Bank ma prawne lub zwyczajowo
oczekiwane zobowiązania w wyniku przeszłych zdarzeń, jak również jeżeli prawdopodobne jest,
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie
korzyści ekonomiczne.
Bank tworzy rezerwy na długoterminowe świadczenia pracownicze. W ramach długoterminowych
świadczeń pracowniczych Bank rozpoznaje zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych
i pośmiertnych. Kwoty rezerw na zobowiązania związane z odprawami emerytalnymi, rentowymi
i pośmiertnymi szacowane są w oparciu o wyliczenia aktuarialne. Kwota zobowiązań jest wyliczana
według bieżącej wartości szacunkowych należnych przyszłych wypływów środków pieniężnych
z wykorzystaniem stóp procentowych określonych poprzez odniesienie do warunków rynkowych.
Zyski i straty aktuarialne (wynikające z zmiany założeń aktuarialnych) rozpoznawane są w innych
całkowitych dochodach.
Rezerwa na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych została opisana w nocie 28.
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q) Zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Banku obejmują wynagrodzenia, premie, płatne urlopy
oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze są ujmowane jako koszty w okresie, którego dotyczą,
niezależnie od momentu ich faktycznej zapłaty.
Bank ujmuje rozliczenia międzyokresowe z tytułu premii i nagród dotyczących wyników osiągniętych
w okresie sprawozdawczym, których wypłata ma miejsce po końcu okresu sprawozdawczego
oraz rozliczenia międzyokresowe na zobowiązania z tytułu niewykorzystanego do końca okresu
sprawozdawczego urlopu wypoczynkowego.
Do kategorii świadczeń krótkoterminowych Bank zalicza również odprawy należne pracownikom
w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.
Płatności w formie akcji
Koszty z tytułu płatności w formie akcji w ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego
General Electric Company (GE) wyceniane są według wartości godziwej przyznanych instrumentów
kapitałowych ustalonej na dzień przyznania uprawnień przez okres nabywania praw
przez pracownika. Wartość kosztu ujmowana jest jako zwiększenie kapitału.
Świadczenia po okresie zatrudnienia
Bank dokonuje wyceny rezerw na zobowiązania związane z odprawami emerytalnymi, rentowymi
i pośmiertnymi należnymi uprawnionym pracownikom. Kwoty rezerw szacowane są w oparciu
o wyliczenia aktuarialne. Wartość rezerw z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych
jest wyliczana według bieżącej wartości szacunkowych przyszłych wypływów środków pieniężnych
z wykorzystaniem stóp procentowych określonych poprzez odniesienie do warunków rynkowych.
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze
Bank tworzy rozliczenia międzyokresowe z tytułu innych długoterminowych świadczeń
pracowniczych wynikających z dyrektywy CRD IV. Ustalenie wartości zobowiązania odbywa
się dla świadczeń określonych w wartościach pieniężnych w wysokości tego świadczenia,
a dla świadczeń określonych w odniesieniu do instrumentów kapitałowych w wartości godziwej tych
instrumentów, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa realizacji celów uprawniających do wypłaty.

r) Utrata wartości aktywów innych niż aktywa finansowe
Aktywa Banku, z wyjątkiem aktywów podatkowych są przedmiotem analiz dotyczących utraty
wartości w celu określenia, czy zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości. Jeżeli
stwierdzona zostaje obecność takich przesłanek, Bank dokonuje pomiaru utraty wartości. Utrata
wartości zachodzi w przypadku, gdy wartość bilansowa składnika aktywów przewyższa jego wartość
odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna jest wyższą z dwóch kwot – wartości godziwej pomniejszonej
o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Wyznaczony w ten sposób odpis aktualizujący
jest ujmowany w rachunku zysków i strat. Bez względu na to, czy istnieją przesłanki utraty wartości,
Bank dokonuje corocznie testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości składnika wartości
niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, poprzez porównanie jego wartości
bilansowej z wartością odzyskiwalną.

s) Kapitały własne
Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
tj. właściwymi ustawami oraz statutami. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone
zyski z lat ubiegłych oraz inne dochody całkowite, które obejmują przeszacowania aktuarialne,
jak również związaną z tymi pozycjami wartość podatku odroczonego.
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t) Przychody i koszty odsetkowe
Przychody i koszty odsetkowe ujmowane są na zasadzie memoriałowej według zamortyzowanego
kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem zapisów MSSF 9
w zakresie należności z utratą wartości. Przychody z tytułu odsetek oblicza się od wartości
bilansowej brutto składnika aktywów finansowych. Dla kredytów z utratą wartości naliczane
i rozpoznawane są jedynie odsetki impairmentowe wyliczane od wartości ekspozycji pomniejszonej
o odpisy na oczekiwane straty kredytowe. Naliczone odsetki do otrzymania i do zapłacenia
są prezentowane w pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej, których odpowiednio dotyczą.
W przychodach i kosztach odsetkowych ujmowane są również otrzymane i zapłacone opłaty
i prowizje rozliczane w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, wchodzące w skład
wyceny aktywów i zobowiązań finansowych.

u) Przychody i koszty prowizyjne
Przychody z tytułu opłat i prowizji powstają w wyniku świadczenia usług finansowych oferowanych
przez Bank. Opłaty i prowizje bezpośrednio związane z powstaniem aktywów finansowych
lub zobowiązań (zarówno przychody, jak i koszty) są ujmowane w rachunku zysków i strat
jako korekta kalkulacji efektywnej stopy procentowej (w przychodach odsetkowych) lub rozliczane
liniowo przez okres zapadalności/ wymagalności aktywów i zobowiązań (przychody/koszty
prowizyjne). Pozostałe opłaty i prowizje związane z usługami finansowymi oferowanymi przez Bank
są rozpoznawane w rachunku zysków i strat w momencie wykonania usługi.

v) Zasady ujmowania przychodów z tyt. wynagrodzenia za usługi
ubezpieczeniowe
Sposób ujmowania przychodów z tytułu wynagrodzenia za usługi ubezpieczeniowe jest określany
w wyniku analizy treści ekonomicznej zawieranych transakcji oraz wzajemnych powiązań pomiędzy
produktem bankowym i produktem ubezpieczeniowym oferowanym przez Bank.
W sytuacji, gdy transakcje ubezpieczenia i produktu bankowego są transakcjami powiązanymi Bank
kwalifikuje przychody z tytułu wynagrodzenia za usługi ubezpieczeń jak prowizje za usługi finansowe
odpowiednio, jako:
 prowizje stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej z tytułu posiadanego
instrumentu finansowego, które są traktowane jako korekta efektywnej stopy procentowej,
 prowizje rozliczane w czasie trwania ważności ubezpieczenia, w sytuacji, gdy Bank
jest zobowiązany do świadczenia dalszych usług,
 prowizje ujmowane jednorazowo, w dniu rozpoczęcia lub w dniu odnowienia polisy,
w sytuacji, gdy prowizja dotyczy ważnej czynności oraz Bank nie jest zobowiązany
do świadczenia dalszych usług lub ważna czynność została zakończona.
W sytuacji, gdy transakcja ubezpieczenia nie jest powiązana z produktem bankowym, Bank
kwalifikuje przychody z tytułu wynagrodzenia za usługi ubezpieczeniowe jak prowizje z tytułu
pełnienia funkcji agenta ubezpieczeniowego, odpowiednio, jako:
 prowizje rozliczane czasie w okresie ważności polisy, gdy Bank jest zobowiązany
do świadczenia dalszych usług lub istnieje możliwość rezygnacji klienta z ochrony
ubezpieczeniowej,
 prowizje ujmowane jednorazowo, w dniu rozpoczęcia lub w dniu odnowienia polisy,
w sytuacji, gdy prowizja dotyczy ważnej czynności oraz Bank nie jest zobowiązany
do świadczenia dalszych usług lub ważna czynność została zakończona.
Przychody i koszty dotyczące usług ubezpieczeniowych ujmowane są równolegle zgodnie z zasadą
współmierności przychodów i kosztów.
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w) Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości
godziwej i z tytułu różnic kursowych
Na wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej i z tytułu różnic
kursowych składają się następujące pozycje:
 wynik z tytułu kursowych różnic transakcyjnych, wśród których główną pozycje stanowią
różnice kursowe związane ze spłatami kredytów oraz z finansowaniem i różnice z rewaluacji
walutowych pozycji bilansowych,
 wynik na aktywach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat

x) Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty niezwiązane
bezpośrednio z działalnością bankową.

y) Przeliczenie walut obcych
Transakcje w walucie obcej są przeliczane na złote według kursu walutowego obowiązującego
w dniu transakcji. Pozycje monetarne w walutach obcych są przeliczane na złote według średnich
kursów Narodowego Banku Polskiego dla daty sprawozdawczej. Wyniki z tytułu rewaluacji pozycji
walutowej zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane są ujmowane w rachunku zysków i strat.

z) Podatki
Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek dochodowy
ujmuje się w rachunku zysków i strat za wyjątkiem sytuacji, gdy związany z nim zysk lub strata
ujmowane są bezpośrednio w kapitale lub w innych dochodach całkowitych, wtedy podatek
ujmowany jest również w kapitale lub w innych dochodach całkowitych. Bieżący podatek stanowi
zobowiązanie podatkowe Banku odnoszące się do dochodu do opodatkowania wyliczone według
obowiązującej stawki podatkowej, wraz ze wszystkimi korektami zobowiązania podatkowego
dotyczącego poprzednich lat.
Rezerwa na podatek odroczony obliczona jest zgodnie z metodą zobowiązania bilansowego opartą
na identyfikacji dodatnich różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową a wartością
bilansową aktywów i zobowiązań.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 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.

aa) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych składają się „Kasa i operacje z Bankiem Centralnym”, bony pieniężne zaklasyfikowane
jako „Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu” oraz „Należności od
banków” o terminie wymagalności do 3 miesięcy. Środki pieniężne prezentowane są w ich wartości
nominalnej.
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bb)

Dane porównawcze

Bank skorzystał z zapisów MSSF 16 umożliwiających zwolnienie z obowiązku przekształcania danych
porównawczych dla okresów wcześniejszych. W dniu pierwszego zastosowania nowego standardu,
to jest 1 stycznia 2019 r., Bank rozpoznał zobowiązania leasingowe równe bieżącej wartości
zdyskontowanych, niezapłaconych jeszcze płatności leasingowych oraz aktywa równe
zobowiązaniom. Wpływ wdrożenia MSSF 16 na sprawozdanie finansowe został opisany w punkcie
b) Zasady sporządzania sprawozdania finansowego na stronie 15.
Bank dokonał zmiany prezentacji rezerwy dotyczącej ryzyka związanego z walutowymi kredytami
hipotecznymi, w celu lepszego odzwierciedlenia jej wpływu na sprawozdanie finansowe i w związku
z tym dokonał przekształcenia danych porównawczych z noty 6.

Rachunek zysków i strat

okres od
01.01.2018
do 31.12.2018 przed
przekształceniem

wyodrębnienie pozycji "koszt
utworzenia rezerwy na ryzyko
prawne walutowych kredytów
hipotecznych"

okres od
01.01.2018
do 31.12.2018
przekształcone

Pozostałe koszty operacyjne

-31 329

18 654

-12 675

Koszt utworzenia rezerwy na
ryzyko prawne walutowych
kredytów hipotecznych

0

-18 654

-18 654

-31 329

0

-31 329

RAZEM

cc) Sezonowość lub cykliczność działalności
W działalności Banku nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym lub mające
charakter cykliczny.
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1. Wynik z tytułu odsetek
według źródła generowania przychodu i kosztu
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019

31.12.2018

Przychody z tytułu odsetek:

161 876

178 529

Obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej:

161 876

178 529

290

281

143 315

156 638

7 697

8 972

18 271

21 610

-26 333

-41 084

-26 282

-27 309

-51

-155

0

-13 620

135 543

137 445

od środków pieniężnych i lokat międzybankowych
od kredytów i pożyczek, w tym:
od kredytów z rozpoznaną utratą wartości
od papierów wartościowych (bonów pieniężnych)
Koszty z tytułu odsetek od:
kredytów oraz pożyczek otrzymanych
depozytów, rachunków terminowych i rachunków bieżących
papierów wartościowych własnej emisji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK

według rodzaju podmiotu
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019
Przychody z tytułu odsetek od:
Banku Centralnego
Banków
podmiotów niefinansowych
Koszty z tytułu odsetek wobec:
Banków
pozostałych podmiotów finansowych
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK

31.12.2018

161 876

178 529

18 271

21 721

290

170

143 315

156 638

-26 333

-41 084

-50

-153

-26 283

-40 931

135 543

137 445
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2. Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019

31.12.2018

Wynik z tytułu odpisów na kredyty bez utraty wartości i istotnego wzrostu ryzyka
kredytowego (etap 1)

4 585

2 355

Wynik z tytułu odpisów na kredyty z podwyższonym ryzykiem kredytowym (etap 2)

25 070

23 929

6 303

-5 450

714

951

0

9

36 672

21 794

Wynik z tytułu odpisów na ekspozycje z utratą wartości (etap 3)
Odzyski z należności spisanych
Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na zobowiązania pozabilansowe
WYNIK Z TYTUŁU ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE

Dodatni wynik na odpisach na oczekiwane straty kredytowe jest spowodowany przede wszystkim
brakiem aktywnej sprzedaży, amortyzacją istniejącego portfela i dalszą poprawą jego jakości, której
odzwierciedleniem była m.in. przeprowadzona w połowie roku 2019 rekalibracja modelu PD (ang.
probability of default).

3. Wynik z tytułu prowizji
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019
Przychody z tytułu prowizji od:
kredytów i pożyczek

1 431

1 026

1 366

879

65

108

0

39

-5 005

-4 556

-4 914

-4 481

-87

-65

-4

-10

-3 574

-3 530

płatności zagranicznych
pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń
Koszty z tytułu prowizji od:
kredytów i pożyczek oraz opłat za utrzymanie rachunków
płatności krajowych
pozostałych
WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI

31.12.2018

4. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej
i z tytułu różnic kursowych
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019
Wynik na sprzedaży udziałów w jednostkach pozostałych
Wynik z pozycji wymiany
WYNIK NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WYCENIANYCH DO
WARTOŚCI GODZIWEJ I Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH

31.12.2018
0

153

9 803

11 373

9 803

11 526
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5. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019

31.12.2018

Koszty pracownicze

-35 619

-31 937

Wynagrodzenia

-31 374

-28 012

-185

-173

-4 060

-3 752

0

-2 984

-858

-830

-71 789

-63 670

-7 583

-8 228

-738

-415

Inne koszty

-30 433

-11 513

opłaty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

-24 063

-14 326

5 616

15 167

-11 986

-12 354

-5 187

-3 623

Rzeczowych aktywów trwałych

-3 375

-1 330

Wartości niematerialnych

-1 812

-2 293

-152 207

-123 200

Świadczenia emerytalne, rentowe i pośmiertne
Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
Koszty wynajmu budynków
Koszty utrzymania lokali
Koszty usług zewnętrznych i konsultingu
Koszty utrzymania sprzętu IT i sprzętów biurowych
Koszty marketingu i promocji sprzedaży

rozwiązanie rezerw z lat poprzednich
pozostałe
Amortyzacja

KOSZTY DZIAŁANIA I KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU

W związku z wdrożeniem MSSF 16 „Leasing” nastąpiła zmiana w klasyfikacji kosztów – czynsze
związane z wynajmem zostały zastąpione amortyzacją aktywa z tytułu prawa do użytkowania.
Szczegóły dotyczące wpływu wdrożenia nowego standardu na niniejsze sprawozdanie finansowego
zostały opisane na stronie 15.
Strategicznym partnerem outsourcingowym Banku jest Alior Bank S.A. Model współpracy Banku
z Alior Bankiem w zakresie outsourcingu obsługi portfela kredytów hipotecznych udzielonych
klientom indywidualnym został uregulowany w trzech umowach outsourcingowych:




umowie dotyczącej obsługi portfela Wierzytelności Hipotecznych (OPS SLA),
umowie dotyczącej udostępnienia systemów i świadczenia usług IT na rzecz Banku
i personelu Alior Bank związanego z obsługą portfela kredytów hipotecznych (IT SLA),
umowie dotyczącej utrzymania i dostępu do danych archiwalnych.

„Koszty usług zewnętrznych i konsultingu” składały się głównie z kosztów umowy outsourcingowej
dotyczącej świadczenia usług informatycznych (IT SLA), podpisanej 17 października 2016 roku
z Alior Bankiem, które wyniosły w 2019 roku 26 390 tys. zł (2018 rok: 27 010 tys. zł) oraz kosztów
z tytułu umowy dotyczącej obsługi portfela Wierzytelności Hipotecznych (OPS SLA) podpisanej
29 kwietnia 2016 roku z Alior Bankiem, które w 2019 roku wyniosły 17 800 tys. zł (2018 rok: 18 700
tys. zł) oraz kosztów obsługi prawnej, które w 2019 roku wyniosły 20 369 tys. zł (2018 rok: 11 342
tys. zł).
W pozycji „Inne koszty” znajdują się koszty BFG, które wyniosły w 2019 roku 24 063 tys. zł (2018 rok:
14 326 tys. zł), rozwiązanie rezerw z lat ubiegłych oraz pozostałe koszty w wysokości 11 986 tys. zł,
które dotyczą głównie kosztów administracyjnych, kosztów utrzymania sieci i systemów oraz opłaty
na KNF (2018 rok: 12 354 tys. zł).
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6. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019
Pozostałe przychody operacyjne z tytułu:

31.12.2018

2 770

9 101

2 463

2 328

90

1 485

217

5 288

-11 125

-12 675

odpisów aktualizujących składniki majątku trwałego i aktywów do sprzedaży

-1 242

-1 313

utworzenie rezerwy na pozostałe sprawy sporne

-9 177

-7 751

utworzenia innych rezerw i odpisów aktualizujących

-290

-2 711

innych

-416

-900

-8 355

-3 574

sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do sprzedaży
rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących
innych
Pozostałe koszty operacyjne z tytułu:

WYNIK Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
OPERACYJNYCH

Przychody z rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących za okres zakończony 31 grudnia
2018 roku dotyczą rozwiązania odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej
BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. w likwidacji w kwocie 1 485 tys. zł.
Inne pozostałe przychody operacyjne za okres zakończony 31 grudnia 2018 roku obejmują głównie
zwrot podatku VAT w kwocie 5 136 tys. zł.

7. Podatek dochodowy
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019

31.12.2018

Bieżący podatek

-3 013

-976

Bieżący rok

-1 117

0

Korekta lat ubiegłych

-1 896

-976

Podatek odroczony

0

0

-3 013

-976

PODATEK DOCHODOWY

W 2019 roku Bank odnotował dochód do opodatkowania w kwocie 5 877 tys. zł., a w 2018 roku stratę
podatkową w wysokości 11 930 tys. zł.
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Uzgodnienie rzeczywistego obciążenia podatkowego
w tys. zł

Za rok kończący się
31.12.2019
Zysk przed opodatkowaniem

31.12.2018

-153 533

21 807

Podatek dochodowy według krajowej stawki podatku 19%

29 171

-4 143

Korekty roku ubiegłego dotyczące podatku bieżącego

-1 896

-976

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

-38 692

-8 244

0

1 202

-20

0

0

17 192

8 528

-5 883

-104

-124

-32 184

3 167

-3 013

-976

Przychody niestanowiące przychodów do opodatkowania i zwolnione od podatku
Przychody podatkowe nieuwzględnione w wyniku księgowym
Odpis na należności kredytowe w części niepokrytej podatkiem odroczonym
Zmiana bilansowa wartości DTA/DTL
Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego
Wpływ różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do
opodatkowania podatkiem dochodowym
PODATEK DOCHODOWY

Bank ocenił możliwość zrealizowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
W oparciu o zakładane projekcje finansowe, uwzględniające wygaszanie działalności wraz
z sukcesywną spłatą kredytów hipotecznych oraz brakiem sprzedaży nowych produktów, różnice
przejściowe stanowiące podstawę aktywa w wysokości 66 458 tys. zł nie znajdują pokrycia
w estymowanej podstawie opodatkowania. W związku z tym saldo aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku zostało objęte
całkowitym odpisem aktualizującym.
Istotny wzrost kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu wynika głównie
z utworzenia rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Koszty do zapłacenia i rezerwy na przyszłe zobowiazania bilansowe
i pozabilansowe
Odpisy aktualizujące wartość należności kredytowych
Inne
Strata podatkowa do rozliczenia w latach przyszłych

31.12.2018

11 667

10 632

56 220

64 272

733

635

985

2 267

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

69 605

77 806

Odsetki od operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi

-1 140

-1 201

-178

-278

Zyski/straty aktuarialne ujmowane w innych dochodach całkowitych
Przychody odroczone – udział w zysku

-53

-42

Inne

-1 776

-1 299

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-3 147

-2 820

Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

66 458

74 986

-66 458

-74 986

0

0

Odpis aktualizujący aktywo netto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego po
uwzględnieniu odzyskiwalności
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8. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Operacje z Bankiem Centralnym

15 672

21 802

KASA I OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM

15 672

21 802

Termin zapadalności pozycji zakwalifikowanych do kategorii „Kasa i operacje z Bankiem Centralnym”
jest nie dłuższy niż trzy miesiące. Operacje z Bankiem Centralnym na dzień 31 grudnia 2019 roku
oraz 31 grudnia 2018 roku obejmowały środki na rachunku i lokacie w Narodowym Banku Polskim.
Z uwagi nie niematerialność środków stanowiących podstawę naliczania rezerwy Bank został
zwolniony z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów
środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności do 3 miesięcy (licząc
od dnia nabycia) oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

15 672

21 802

Należności od banków

11 599

16 962

11 599

16 962

Bony pieniężne NBP (wykazywane w papierach wartościowych wycenianych
według zamortyzowanego kosztu)

1 319 835

1 089 818

ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1 347 106

1 128 582

Rachunki bieżące

10. Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

1 319 835

1 089 818

PAPIERY WARTOŚCIOWE WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO
KOSZTU

1 319 835

1 089 818

Na pozycję „Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu” na dzień 31 grudnia
2019 roku i 31 grudnia 2018 roku składają się bony pieniężne NBP.
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11. Należności od banków
według struktury rodzajowej
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Rachunki bieżące

11 599

16 962

1

1

11 600

16 963

Inne
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW

31.12.2018

według kraju pochodzenia podmiotu
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Należności od krajowych monetarnych instytucji finansowych

2 337

2 943

Należności od zagranicznych monetarnych instytucji finansowych

9 263

14 020

11 600

16 963

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW

12. Należności od klientów
według struktury rodzajowej
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Kredyty i pożyczki brutto, w tym:

10 900 522

11 771 412

Osoby prywatne

10 900 522

11 771 412

RAZEM BRUTTO

10 900 522

11 771 412

-483 357

-530 286

10 417 165

11 241 126

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW

Kredyty i pożyczki brutto według segmentu Klienta i rodzaju produktu
w tys. zł

Stan na dzień

PODMIOTY NIEFINANSOWE

31.12.2019

Osoby prywatne
Kredyt na nieruchomości
Kredyt konsumpcyjny*
Ogółem kredyty i pożyczki brutto udzielone podmiotom niefinansowym

31.12.2018

10 900 522

11 771 412

10 368 236

11 172 266

532 286

599 146

10 900 522

11 771 412

*Pozycja „Kredyty konsumpcyjne” dotyczy głownie pożyczek hipotecznych oraz kredytów konsolidacyjnych
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13. Odpisy na oczekiwane straty kredytowe
w tys. zł

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Łącznie

Stan na początek okresu 01.01.2019

13 721

65 201

451 364

530 286

odpisy na oczekiwane straty kredytowe ujęte w rachunku
zysków i strat
należności spisane w ciężar strat kredytowych

-4 585

-25 070

-6 303

-35 958

0

0

-20 968

-20 968

197

1 296

8 504

9 997

9 333

41 427

432 597

483 357

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Łącznie

różnice kursowe
STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2019

w tys. zł

480 581

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2017
Efekt wdrożenia MSSF 9

-7 115

61 144

-530

53 499

Stan na początek okresu 01.01.2018

15 284

83 888

434 908

534 080

odpisy na oczekiwane straty kredytowe ujęte w rachunku
zysków i strat

-2 355

-23 929

5 450

-20 834

0

0

-7 711

-7 711

792

5 242

18 717

24 751

13 721

65 201

451 364

530 286

należności spisane w ciężar strat kredytowych
różnice kursowe
STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2018

14. Aktywa przeznaczone do sprzedaży
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Budynki, lokale
AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

31.12.2018

4 453

8 883

4 453

8 883

W pozycji „Aktywa przeznaczone do sprzedaży” zostały ujęte przejęte za długi nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży.

15. Inwestycje w jednostkach zależnych
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Inwestycje w jednostkach zależnych

9 011

31.12.2018
9 011

Na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku instrumenty kapitałowe zaprezentowane
w kategorii „Inwestycje w jednotkach zależnych” stanowiły udziały w BPH PBK Zarządzanie
Funduszami Sp. z o.o. w likwidacji w kwocie 9 011 tys. zł.
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Udziały w jednostkach zależnych
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

BPH PBK Zarządzanie
Funduszami Sp. z o. o.

BPH PBK Zarządzanie
Funduszami Sp. z o. o.

Warszawa

Warszawa

zarządzanie holdingami

zarządzanie holdingami

9 011

9 011

18 103

18 013

kapitał zakładowy

20 343

20 343

pozostałe kapitały, w tym strata netto

-2 289

-2 372

16

3

50,14

50,14

Nazwa jednostki
Siedziba
Rodzaj działalności
Wartość bilansowa udziałów
Aktywa jednostki razem
Kapitał własny jednostki, w tym:

Zobowiązania krótkoterminowe
% posiadanego kapitału zakładowego

Dane liczbowe przedstawiono na podstawie niezaudytowanych sprawozdań finansowych spółki.

16. Rzeczowe aktywa trwałe
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Budynki, lokale

31.12.2018

907

982

2 411

3 232

Środki transportu

0

0

Inne środki trwałe

175

210

Prawa do użytkowania powierzchni biurowej*

3 333

n/d

Prawa do użytkowania środków transportu*

1 081

n/d

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

7 907

4 424

Urządzenia techniczne i maszyny

*Wpływ wdrożenia MFFS 16 na sprawozdanie finansowe został opisany na stronie 15.
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Ruchy w pozycjach rzeczowych aktywów trwałych
Budynki,
lokale
WARTOŚĆ BRUTTO NA
POCZĄTEK OKRESU
(01.01.2019)
Zmiany wynikające z
wdrożenia MSSF 16*
WARTOŚĆ BRUTTO NA
POCZĄTEK OKRESU
(01.01.2019) po
przekształceniu
ZWIĘKSZENIA
zakupy
inne
ZMNIEJSZENIA
sprzedaż
WARTOŚĆ BRUTTO NA
KONIEC OKRESU (31.12.2019)
SKUMULOWANA
AMORTYZACJA NA
POCZĄTEK OKRESU
(01.01.2019)
Zmiany wynikające z
wdrożenia MSSF 16
SKUMULOWANA
AMORTYZACJA NA
POCZĄTEK OKRESU
(01.01.2019) po
przekształceniu
amortyzacja bieżącego okresu
zmniejszenia z tytułu
sprzedaży
SKUMULOWANA
AMORTYZACJA NA KONIEC
OKRESU (31.12.2019)
WARTOŚĆ NETTO NA
KONIEC OKRESU (31.12.2019)

Urządzenia
Środki
techniczne
transportu
i maszyny

Rzeczowe
Prawa do
Prawa do
użytkowania użytkowania aktywa
powierzchni
środków
trwałe,
biurowej*
transportu*
razem

Inne
środki
trwałe

1 254

5 899

103

463

0

0

7 719

0

0

0

0

4 968

1 499

6 468

1 254

5 899

103

463

4 968

1 499

14 187

0
0
0
0
0

169
169
0
-665
-665

0
0
0
0

21
21
0
0
0

135
0
135
0
0

74
0
74
0
0

399
190
209
-665
-665

1 254

5 403

103

484

5 103

1 573

13 921

272

2 667

103

253

0

0

3 295

0

0

0

0

0

0

0

272

2 667

103

253

0

0

3 295

75

981

0

56

1 771

492

3 375

0

-656

0

0

0

0

-656

347

2 992

103

309

1 771

492

6 014

907

2 411

0

175

3 333

1 081

7 907

*Wpływ wdrożenia MFFS 16 na sprawozdanie finansowe został opisany na stronie 15.
w tys. zł

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe
w budowie

538

3 289

661

423

1 037

5 948

716

2 610

0

40

2 183

5 549

716

2 504

0

0

0

3 220

0
0
0
0

106
0
0
0

0
-558
-558
0

40
0
0
0

2 183
-3 220
0
-3 220

2 329
-3 778
-558
-3 220

1 254

5 899

103

463

0

7 719

177

1 514

628

204

0

2 523

95
0

1 153
0

33
-558

49
0

0
0

1 330
-558

272

2 667

103

253

0

3 295

982

3 232

0

210

0

4 424

Budynki,
lokale
WARTOŚĆ BRUTTO NA
POCZĄTEK OKRESU (01.01.2018)
ZWIĘKSZENIA
przeniesienie ze środków trwałych
w budowie
Zakupy
ZMNIEJSZENIA
Sprzedaż
przeniesienie na środki trwałe
WARTOŚĆ BRUTTO NA KONIEC
OKRESU (31.12.2018)
SKUMULOWANA AMORTYZACJA
NA POCZĄTEK OKRESU
(01.01.2018)
amortyzacja bieżącego okresu
zmniejszenia z tytułu sprzedaży
SKUMULOWANA AMORTYZACJA
NA KONIEC OKRESU (31.12.2018)
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC
OKRESU (31.12.2018)

Rzeczowe
aktywa
trwałe,
razem
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17. Wartości niematerialne
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Oprogramowanie

7 327

8 757

Nakłady

1 091

618

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

8 418

9 375

Ruchy w pozycjach wartości niematerialnych
w tys. zł

Oprogramowanie
WARTOŚĆ BRUTTO NA POCZĄTEK OKRESU
(01.01.2019)
ZWIĘKSZENIA
przeniesienie z nakładów
zakupy

ZMNIEJSZENIA
przeniesienie na wartości niematerialne

WARTOŚĆ BRUTTO NA KONIEC OKRESU (31.12.2019)
SKUMULOWANA AMORTYZACJA NA POCZĄTEK
OKRESU (01.01.2019)
amortyzacja bieżącego okresu
SKUMULOWANA AMORTYZACJA NA KONIEC OKRESU
(31.12.2019)
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU (31.12.2019)

Razem wartości
niematerialne

Nakłady

158 571

618

159 189

382

849

1 231

376

0

376

6

849

855

0

-376

-376

0

-376

-376

158 953

1 091

160 044

149 814

0

149 814

1 812

0

1 812

151 626

0

151 626

7 327

1 091

8 418
w tys. zł

Oprogramowanie
WARTOŚĆ BRUTTO NA POCZĄTEK OKRESU
(01.01.2018)
ZWIĘKSZENIA
przeniesienie z nakładów
zakupy

ZMNIEJSZENIA
likwidacje/darowizny
przeniesienie na wartości niematerialne

WARTOŚĆ BRUTTO NA KONIEC OKRESU (31.12.2018)
SKUMULOWANA AMORTYZACJA NA POCZĄTEK
OKRESU (01.01.2018)
amortyzacja bieżącego okresu
zmniejszenie z tytułu likwidacji
SKUMULOWANA AMORTYZACJA NA KONIEC OKRESU
(31.12.2018)
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU (31.12.2018)

Razem wartości
niematerialne

Nakłady

155 255

3 464

158 719

3 548

674

4 222

3 520

0

3 520

28

674

702

-232

-3 520

-3 752

-232

0

-232

0

-3 520

-3 520

158 571

618

159 189

147 635

0

147 635

2 293

0

2 293

-114

0

-114

149 814

0

149 814

8 757

618

9 375
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18. Pozostałe aktywa
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Koszty do rozliczenia w czasie

31.12.2018

2 004

2 038

12 306

14 745

2 522

0

Należność z tytułu podatku dochodowego

156

0

Inne

946

6

5 340

4 871

5 301

4 831

39

40

23 274

21 660

Rozliczenia z tytułu przejęcia aktywów za długi
Rozrachunki publiczno-prawne

Aktywa finansowe:
dłużnicy różni
udziały w pozostałych jednostkach
POZOSTAŁE AKTYWA

Pozycja „Rozliczenia z tytułu przejęcia aktywów za długi” zawiera przejęte przez Bank
nieruchomości.

19. Zobowiązania wobec klientów
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Środki na rachunkach bieżących (osoby prywatne)

31.12.2018

39

52

11 102

10 900

199

194

inne

10 903

10 706

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW

11 141

10 952

Inne:
zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pod kredyty

Pozycja „inne” dotyczy głównie przedpłat od klientów, które czekają na termin zapadalności.

20. Zobowiązania wobec pozostałych instytucji
Stan na dzień
31.12.2019
Saldo w walucie
oryginalnej w tys.
GE Ireland CHF Funding Unlimited
Company (CHF)

31.12.2018
Saldo
w tys. zł

Saldo w walucie
oryginalnej w tys.

Saldo
w tys. zł

2 085 855

8 179 263

2 305 839

8 800 465

GE Financial Markets Funding I (EUR)

0

0

36 832

158 378

GE Financial Markets Funding I (USD)

0

0

3 638

13 677

GE Financial Holdings (EUR)

29 819

126 986

0

0

GE Financial Holdings (USD)

2 321

8 815

0

0

ZOBOWIĄZANIA WOBEC
POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI

8 315 064
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21. Rezerwy
w tys. zł
Stan na dzień
31.12.2019
Rezerwy krótkoterminowe
Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe udzielone
Rezerwy długoterminowe
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania
Rezerwa na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych
Inne
REZERWY

31.12.2018
0

0

0

0

207 932

28 842

2 434

1 724

191 725

20 403

13 773

6 715

207 932

28 842

Pozycja „Inne” obejmuje rezerwę na potencjalne roszczenia z tyt. pozwu zbiorowego oraz pozwów
indywidualnych dot. BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w kwocie 13.391 tys. zł (2018 rok:
6.329 tys. zł) oraz z tytułu sprzedaży wierzytelności w kwocie 370 tys. zł (2018 rok: 370 tys. zł).
Bank tworzy rezerwy na zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne zgodnie
z wymogami MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Wartość rezerw
została oszacowana z uwzględnieniem szeregu założeń, które istotnie wpływają na kwotę szacunku
ujętą w sprawozdaniu finansowym Banku.
Dnia 3.10.2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie
kredytu Raiffeisen Bank Polska S.A., odnośnie skutków ewentualnej abuzywności postanowień
umowy kredytu indeksowanego do CHF. TSUE uznał, że w przypadku stwierdzenia abuzywności
klauzuli indeksacyjnej sąd krajowy może stwierdzić nieważność umowy – po uprzednim
przedstawieniu kredytobiorcy skutków takiego rozwiązania i za jego zgodą, jeśli eliminacja całego
mechanizmu indeksacji i ryzyka walutowego spowodowałaby zdaniem sądu zmianę głównego
przedmiotu umowy. TSUE jednocześnie nie wykluczył możliwości uznania przez sąd krajowy
możliwości dalszego funkcjonowania umowy bez mechanizmu indeksacji (co sprowadzałoby się do
traktowania kredytu jako kredytu złotowego oprocentowanego według stawki LIBOR), niemniej w
ocenie TSUE rozwiązanie to uznano za niepewne. TSUE wykluczył możliwość uzupełniania treści
umowy po eliminacji klauzul abuzywnych regułami wynikającymi z przepisów ogólnych prawa
krajowego. TSUE potwierdził jednak możliwość uzupełnienia luk w umowie regułami wynikającymi
z wyraźnego przepisu dyspozytywnego albo innymi regułami ustalonymi przez strony. Orzeczenie
TSUE nie usuwa wątpliwości co do skutków ewentualnej abuzywności klauzul umownych
w umowach kredytów opartych o walutę obcą. W obecnej chwili trudno jest ocenić potencjalny
wpływ orzeczenia na linie orzecznicze w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą,
wydaje się, że istotne w tym zakresie może być dopiero ukształtowanie się stanowiska Sądu
Najwyższego.
Bank monitoruje na bieżąco stan orzecznictwa sądowego w sprawach kredytów indeksowanych lub
denominowanych do waluty obcej pod kątem kształtowania się i ewentualnych zmian linii
orzeczniczych. Bank dysponuje już częściowo prawomocnymi wyrokami i wziął je pod uwagę przy
kalkulacji rezerwy. Ze względu na jeszcze małą liczbę prawomocnych rozstrzygnięć oraz istotne
szacunki dokonane podczas kalkulacji rezerwy, wartość tej rezerwy jest obarczona istotną
niepewnością.
Rezerwa na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych oraz szczegóły dotyczące spraw
spornych zostały opisane w nocie 28.
W dniu 11 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) wydał
wyrok w sprawie C-383/18 dotyczącej pytań prejudycjalnych odnoszących się do prawa konsumenta
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do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.
Na mocy tego wyroku banki są zobowiązane do zwrotu części pobranych opłat w przypadku
wcześniejszej spłaty kredytów, a co za tym idzie tworzenie odpowiedniej rezerwy z tego tytułu.
W ocenie Banku powyższy wyrok nie stanowi istotnego ryzyka i nie zachodzi konieczność tworzenia
rezerwy z tego tytyłu.
Ruchy w pozycji rezerw
w tys. zł

Rezerwy na
świadczenia
emerytalne
i podobne
zobowiązania

Na dzień 01.01.2019
utworzenie rezerwy

Rezerwa na
ryzyko prawne
walutowych
kredytów
hipotecznych

Inne

Razem

1 724

0

20 403

6 715

28 842

710

0

171 418

7 062

179 190

0

0

-96

-4

-93

2 434

0

191 725

13 773

207 932

rozwiązanie
i wykorzystanie
rezerwy
Na dzień 31.12.2019

Rezerwy na
zobowiązania
pozabilansowe

w tys. zł

Rezerwy na
świadczenia
emerytalne
i podobne
zobowiązania

Rezerwa na
ryzyko prawne
walutowych
kredytów
hipotecznych

Rezerwy na
zobowiązania
pozabilansowe

Inne

Razem

1 578

2

1 749

668

3 997

0

7

0

0

7

1 578

9

1 749

668

4 004

utworzenie rezerwy

198

0

18 783

6 338

25 319

rozwiązanie i
wykorzystanie
rezerwy

-52

-9

-129

-291

-481

6 715

28 842

Na dzień 31.12.2017
Efekt wdrożenia
MSSF 9
Na dzień 01.01.2018

Na dzień 31.12.2018

1 724

0

20 403
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22. Pozostałe zobowiązania
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Przychody do rozliczenia w czasie

31.12.2018

444

364

8 243

6 929

7 219

5 375

1 896

0

43 956

39 523

900

752

11 547

10 606

Rezerwy na koszty usług zewnętrznych i konsultingu

8 927

11 074

Rezerwa na koszty utrzymania sprzętu IT i sprzętów biurowych

1 149

2 176

Rezerwa na audyt

1 034

985

Zobowiązania z tytułu leasingu*

4 494

n/d

Rezerwa na pozostałe zobowiązania

9 348

7 081

Wierzyciele różni

6 557

6 849

54 539

46 816

Rozliczenia publiczno-prawne, w tym:
Zobowiązania z tytułu opłat ponoszonych na rzecz BFG
Rezerwa na podatek dochodowy
Zobowiązania finansowe:
Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i premii

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
*Wpływ wdrożenia MFFS 16 na sprawozdanie finansowe został opisany na stronie 15.

23. Zobowiązania podporządkowane

GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (CHF)
kapitał
odsetki
ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

Stan na dzień
31.12.2019
31.12.2018
Saldo w
Saldo w
walucie
Saldo
walucie
Saldo
oryginalnej
w tys. zł
oryginalnej
w tys. zł
w tys.
w tys.
187 670
735 911
187 219
714 545
185 000
725 441
185 000
706 071
2 670
10 470
2 219
8 474
735 911
714 545

W dniu 22 grudnia 2015 roku spółka GE Ireland CHF Funding Unlimited Company z siedzibą
w Shannon, Irlandia udzieliła Bankowi pożyczkę podporządkowaną w kwocie 75 000 tys. CHF.
W dniu 4 lutego 2016 roku Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzję, w której
KNF wyraziła zgodę na zaliczenie tej pożyczki do kapitału Tier 2 Banku. Saldo nominalne zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 294 098 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku
286 245 tys. zł) oraz odsetki naliczone efektywną stopą procentową w wysokości 6 586 tys. zł
(na dzień 31 grudnia 2018 roku 6 417 tys. zł).
W dniu 24 listopada 2017 roku spółka GE Ireland CHF Funding Unlimited Company z siedzibą
w Shannon, Irlandia udzieliła Bankowi pożyczkę podporządkowaną w kwocie 20 000 tys. CHF.
W dniu 28 grudnia 2017 roku KNF wydała decyzję, w której wyraziła zgodę na zaliczenie tej pożyczki
do kapitału Tier 2 Banku. Saldo nominalne zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło
78 426 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku 76 332 tys. zł) oraz odsetki naliczone efektywną stopą
procentową w wysokości 301 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku 295 tys. zł).
W dniu 5 lipca 2018 roku spółka GE Ireland CHF Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon,
Irlandia udzieliła Bankowi pożyczkę podporządkowaną w kwocie 90 000 tys. CHF. W dniu 3 sierpnia
2018 roku KNF wydała decyzję, w której wyraziła zgodę na zaliczenie tej pożyczki do kapitału Tier 2
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Banku. Saldo nominalne zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 352 917 tys. zł (na
dzień 31 grudnia 2018 roku 343 494 tys. zł) oraz odsetki naliczone efektywną stopą procentową
w wysokości 3 583 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku 1 762 tys. zł).

24. Kapitał własny
Kapitał podstawowy wykazany jest w wartości nominalnej zgodnie ze Statutem Banku oraz kwotą
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kapitał podstawowy Banku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 214 421 tys. zł (na 31 grudnia
2018 roku: 214 421 tys. zł) i składał się z 42 884 292 sztuk (na dzień 31 grudnia 2018 roku 42 884 292
sztuk) akcji zwykłych o wartości nominalnej 5 zł za akcję.
Struktura kapitału podstawowego
Seria /
emisja

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

Liczba akcji

Seria A*

imienne

zwykłe

brak

29 699 760

Seria B

imienne

zwykłe

brak

13 184 532
42 884 292

RAZEM

Wartość
serii/ emisji
według
wartości
nominalnej
(tys. zł)

Sposób
pokrycia
kapitału

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

gotówka/
aport/wkład
niepieniężny/
wkład
niepieniężny
–
148 499 przeniesienie 21.11.2017*
całego
majątku GE
Money Bank
S.A. w
zamian za
akcje

21.11.2017*

65 922 gotówka

21.11.2017

21.11.2017

214 421

* Seria A powstała na mocy decyzji NWZ Banku z dnia 31.10.2017 roku, w następstwie zamiany oznaczenia serii wszystkich
istniejących ówcześnie akcji Banku, tj. 29 699 760 akcji serii od A do E na serię A.
Daty rejestracji historycznych emisji akcji są następujące:
A: 31.10.1991; B: 14.10.1998; C: 20.09.1999; D: 31.12.2001; E: 31.12.2009.
Daty prawa do dywidendy historycznych emisji akcji są następujące:
A: 31.10.1991; B: 01.01.1997; C: 01.01.1999; D: 01.01.2001; E: 31.12.2009.

Wszystkie akcje Banku BPH S.A. są akcjami imiennymi zwykłymi o równej wartości nominalnej,
dającymi równe prawa głosu oraz uczestnictwo w zysku na tych samych zasadach. Wszystkie akcje
serii A i B zostały w pełni opłacone. Nie występują uprzywilejowania związane z jakąkolwiek grupą
akcji. Z istoty akcji Banku nie wynikają ograniczenia przenoszenia własności oraz wykonywania
prawa głosu. Wszystkie charakteryzuje ten sam zakres uprawnień.
Informacja na temat struktury akcjonariatu Banku zawarta w poniższych tabelach podana została
w oparciu o aktualną odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku księgę
akcyjną Banku.
Struktura akcjonariatu Banku BPH S.A. na 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku
Lp.

Nazwa akcjonariusza

1.

GE Investments Poland Sp. z o.o.
(Grupa General Electric)

2.

Selective American Financial Enterprises, LLC
(Grupa General Electric)
RAZEM

Akcje
Liczba
39 336 289
3 548 003
42 884 292

Głosy na WZ
%

Liczba

91,73 39 336 289
8,27

%
91,73

3 548 003

8,27

100 42 884 292

100,00
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Na pozycje inne kapitały składają się:






kapitał zapasowy tworzony z corocznych odpisów z zysku za okres z przeznaczeniem
na pokrycie strat, jak i z agio emisyjnego,
kapitał rezerwowy, zasadniczo tworzony z corocznych odpisów z zysku za okres
uchwalonych przez Walne Zgromadzenie,
fundusz ogólnego ryzyka,
wynik z lat ubiegłych oraz
inne dochody całkowite.

Zgodnie z przepisami polskimi, podziałowi i dystrybucji podlegają jedynie kapitały własne Banku
oraz spółek zależnych ustalone na podstawie sprawozdania finansowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 26 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu
całego zysku za rok 2018 w kwocie 20 831 104,39 zł na kapitał zapasowy.

25. Dywidendy
W październiku 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała, przedstawiony
przez Bank w formie dokumentu „Programu Postępowania Naprawczego Banku BPH S.A. na lata
2018 – 2022”, zaktualizowany, w ramach jego kontynuacji, Program Postępowania Naprawczego.
W 2019 roku Bank nie wypłacił dywidendy, ponieważ Bank pozostaje w reżimie postępowania
naprawczego, co oznacza, że w myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz.
2357), zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat,
a następnie na zwiększenie funduszy własnych Banku.
Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia oraz rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, Bank
nie planuje wypłaty dywidendy za 2019 rok.

26. Wartość godziwa
Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest to cena, 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.
Należności od klientów
Wartość godziwa należności w PLN od klientów jest wyznaczana w oparciu o zdyskontowane
przyszłe przepływy pieniężne, przy zastosowaniu bieżącej krzywej stóp procentowych,
skorygowanej o narzuty marżowe wynikające z obecnie stosowanych na rynku marż dla nowo
udzielanych kredytów (średni poziom marż rynkowych z grudnia 2019 roku opublikowany przez
NBP). W przypadku braku danych (m.in. dla kredytów walutowych w CHF)– krzywa stóp
procentowych skorygowana jest o średnią marżę wyliczoną z bieżących rynkowych kwotowań
obligacji zabezpieczonych hipotecznie lub o stałą korektę. Zgodnie z MSSF13 paragraf 48 Bank ustalił
wartość godziwą na podstawie ekspozycji netto.
Czynnikiem o najistotniejszym wpływie na szacowaną wartość godziwą należności walutowych jest
stopa dyskontowa przepływów pieniężnych zbudowana w oparciu o oprocentowanie europejskich
obligacji zabezpieczonych na nieruchomościach niekomercyjnych (zmiana stopy dyskonta o 10 bps
oznaczałaby zmianę wartości godziwej o ok. +/-0,8%).
Z uwagi na rosnące ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi będące
konsekwencją m.in. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 Bank
BPH utworzył dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne . Kwota tych rezerw w wysokości 191,7 mln zł.
na datę 31.12.2019, została uwzględniona w wyliczonej wartości godziwej dla portfela kredytów
walutowych.
Oszacowanie wartości godziwej portfela kredytowego na podstawie obserwowalnych danych
nie jest możliwe, co kwalifikuje należności od klientów do poziomu III hierarchii wyceny.
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Zobowiązania wobec pozostałych instytucji
Wartość godziwa zobowiązań wyznaczana jest poprzez dyskontowanie przyszłych przepływów
pieniężnych krzywą swapową.
Pozostałe aktywa i zobowiązania finansowe
W przypadku pozostałych aktywów i zobowiązań finansowych, ze względu na stabilne ryzyko
kredytowe i / lub krótkie terminy zapadalności / wymagalności, przyjęto, że wartość godziwa
jest równa wartości księgowej.
Hierarchia wartości godziwej
Klasyfikacja instrumentów finansowych stanowi odzwierciedlenie przyporządkowania danych
wejściowych wykorzystywanych przy wycenie danych instrumentów do poszczególnych poziomów:




poziom I – instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na podstawie
bezpośrednich kwotowań dostępnych na rynku.
poziom II – instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na podstawie
takich modeli wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane wejściowe
są obserwowane bezpośrednio na rynku.
poziom III - instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na podstawie
takich modeli wyceny, w przypadku których istotne dane wejściowe nie są obserwowane
bezpośrednio na rynku. Do tej kategorii Bank klasyfikuje m.in. portfel należności od klientów.

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych, które w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej
w tys. zł
Stan na 31.12.2019
Techniki wyceny
w oparciu o
parametry
obserwowane na
rynku
(poziom II)

Techniki wyceny
oparte o istotne
parametry
niepochodzące
z aktywnego rynku
(poziom III)

1 319 835

0

1 319 835

1 319 835

Należności od banków

11 600

0

11 600

11 600

Należności od klientów

0

10 104 538

10 104 538

10 417 165

Pozostałe aktywa finansowe

0

5 340

5 340

5 340

Zobowiązania wobec klientów

0

11 141

11 141

11 141

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji

0

8 308 380

8 308 380

8 315 064

Zobowiązania podporządkowane

0

724 175

724 175

735 911

Pozostałe zobowiązania finansowe

0

43 956

43 956

43 956

wartość
godziwa

wartość
księgowa

Aktywa
Papiery wartościowe wyceniane
według zamortyzowanego kosztu

Pasywa
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w tys. zł
Stan na 31.12.2018
Techniki wyceny
w oparciu o
parametry
obserwowane na
rynku
(poziom II)

Techniki wyceny
oparte o istotne
parametry
niepochodzące
z aktywnego rynku
(poziom III)

1 089 818

0

1 089 818

1 089 818

Należności od banków

16 963

0

16 963

16 963

Należności od klientów

0

10 764 638

10 764 638

11 241 126

Pozostałe aktywa finansowe

0

4 871

4 871

4 871

Zobowiązania wobec klientów

0

10 952

10 952

10 952

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji

0

8 984 930

8 984 930

8 972 520

Zobowiązania podporządkowane

0

708 580

708 580

714 545

Pozostałe zobowiązania finansowe

0

39 523

39 523

39 523

wartość
godziwa

wartość
księgowa

Aktywa
Papiery wartościowe wyceniane
według zamortyzowanego kosztu

Pasywa

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych, które w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej są prezentowane w wartości godziwej
W 2019 roku i w 2018 roku Bank nie dokonywał reklasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych
pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej. Bank nie posiadał aktywów i zobowiązań
finansowych prezentowanych w wartości godziwej na 31.12.2019 r. i 31.12.2018 r.

27. Rachunkowość zabezpieczeń
W 2019 roku oraz w 2018 roku Bank nie posiadał transakcji objętych rachunkowością zabezpieczeń.

28. Postępowania sądowe
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, w których Bank jest
pozwanym wynosi 373 303 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku: 266 661 tys. zł).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość przedmiotu sporu dla spraw sądowych, dla których
prawdopodobieństwo wypływu środków jest znikome (ryzyko przegranej ocenione przez
pełnomocnika na 0-24%) wynosi 0 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku: 8 tys. zł).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, dla których wypływ
środków jest możliwy (ryzyko przegranej ocenione przez pełnomocnika na 25-50%), wynosi 129 891
tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku: 114 865 tys. zł). Jednocześnie, w ocenie Banku szansa
wygrania sporu jest znaczna, w związku z tym Bank nie tworzy rezerw na powyższe postępowania.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku największa według wartości przedmiotu sporu sprawa należąca do
grupy ryzyka 25-50% to (wartość przedmiotu sporu na dzień 31 grudnia 2018 roku 108 812 tys. zł):
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Powód

Osoba
prawna

Wartość przedmiotu
sporu (w tys. zł)

Opis sprawy

Aktualny status

Powódka domaga się od Banku BPH i Alior Banku Sprawa na etapie
zapłaty tytułem zwrotu kwot pobranych postępowania przed sądem
przez Bank BPH i Alior Bank (a także z tytułu I instancji.
pobranych odsetek oraz prowizji dotyczących
umowy kredytu) w związku z umową ramową
pomiędzy powódką i Bankiem i zawartymi na jej
podstawie umowami hedgingu (transakcjami
skarbowymi). Powódkę od dnia 11 kwietnia 2008
109 967
roku wiązała z Bankiem BPH (a obecnie wiąże
z Alior Bankiem) umowa kredytu. Strony
zawierały umowy hedgingu, czyli transakcje
skarbowe, w celu zabezpieczenia ryzyka stóp
procentowych i ryzyka walutowego wynikającego
z umowy kredytu. Powódka twierdzi, że umowa
ramowa i powiązane z nią transakcje skarbowe
rzekomo nigdy nie zostały zawarte.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, których ryzyko
przegrania w całości lub cześci jest znaczne (ryzyko przegranej ocenione przez pełnomocnika na 51100%), wynosi 243 412 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku: 151 788 tys. zł).
Bank ocenia, iż skutki finansowe tych postępowań na dzień 31 grudnia 2019 roku nie powinny
przekroczyć kwoty 46 225 tys. zł, która jest wartością utworzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku
rezerwy z tego tytułu (na dzień 31 grudnia 2018: 26 748 tys. zł).
Na dzień 31 grudnia 2019 roku największa według wartości przedmiotu sporu sprawa należąca do
tej grupy to (wartość przedmiotu sporu na dzień 31 grudnia 2018 roku 4 107 zł):
Powód

Osoby
fizyczne

Wartość przedmiotu
sporu (w tys. zł)

Opis sprawy

Aktualny status

Pozew o zapłatę w postępowaniu grupowym
związany z nienależytym wykonywaniem przez Sprawa na etapie
Bank BPH funkcji depozytariusza dla funduszu postępowania przed sądem
inwestycyjnego BPH Fundusz Inwestycyjny I instancji.
8 407 Zamknięty Sektora Nieruchomości, które
doprowadziło do spadku wartości certyfikatu
inwestycyjnego z kwoty nominalnej 97 zł do
kwoty 11,42 zł czyli kwoty wypłaconej
uczestnikowi funduszu po jego likwidacji.

Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2019 r. jest to największe postępowanie według wartości
utworzonej rezerwy, dla którego według oceny Banku istnieje prawdopodobieństwo przegrania
sporu.
Rezerwa na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych
Na 31 grudnia 2019 r. Bank BPH S.A. jest stroną 1 718 postępowań sądowych, w ramach których
Kredytobiorcy dochodzą od Banku zapłaty w związku z zawarciem umów kredytów
indeksowanych/denominowanych do CHF, w których zawarto abuzywne ich zdaniem
postanowienia. Bank tworzy rezerwy na ww. postępowania według kryterium prawdopodbieństwa
wygrania lub przegrania sporu. Łączna wartość przedmiotu sporu w tych sprawach na dzień
31 grudnia 2019 roku wynosiła 249 292 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2018 roku 150 396 tys. zł).
Rezerwa portfelowa została opisana w dalszej części noty zatytułowanej „Rezerwa na ryzyko prawne
walutowych kredytów hipotecznych”.
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Stan rezerw na sprawy sądowe dotyczące kredytów walutowych na 31 grudnia 2019 r. wyniósł
191 724 907,27 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują postępowania przed sądem lub organami administracji
państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowiłaby co
najmniej 10% kapitałów własnych Banku.
Bank nie posiada żadnych istotnych rozliczeń z tytułu postępowań przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Rezerwa na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych została opisana w nocie 28.
Pozew zbiorowy dot. kredytów indeksowanych CHF
W marcu 2015 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szczecinku, reprezentujący grupę
443 osób fizycznych, złożył w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew w trybie postępowania
grupowego przeciwko Bankowi. Grupa powodowa składa się z klientów będących kredytobiorcami
z tytułu zawartych z Bankiem umów kredytu hipotecznego indeksowanego frankiem szwajcarskim.
Żądanie pozwu dotyczy wskazania, iż przyjęty w umowach kredytu mechanizm ustalania kursu
franka szwajcarskiego według kursu kupna/sprzedaży z tabeli Banku, skutkuje albo nieważnością
umowy kredytu, albo ewentualnie abuzywnym charakterem klauzuli indeksacyjnej. Bank nie uznaje
roszczeń członków grupy. Wartość przedmiotu sporu została określona przez powoda na
137 460 034 zł. Dnia 7 sierpnia 2015 roku pozew został doręczony Bankowi BPH S.A. Dnia
7 października 2015 roku Bank złożył odpowiedź na pozew, w której zakwestionował roszczenia
członków grupy i wniósł o odrzucenie lub oddalenie powództwa w całości. Na obecnym etapie
członkowie grupy nie dochodzą od Banku roszczeń pieniężnych o zapłatę konkretnych kwot i nie ma
podstaw do tworzenia rezerwy na roszczenia objęte pozwem. Postanowieniem z dnia 1 grudnia
2015 roku Sąd Okręgowy oddalił wniosek Banku o zobowiązanie powoda do złożenia kaucji na
zabezpieczenie kosztów procesu. Bank złożył zażalenie od tego postanowienia. Akta zostały
przekazane do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w dniu 21 stycznia 2016 roku. Na posiedzeniu
niejawnym w dniu 8 czerwca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił zażalenie Banku na
postanowienie w sprawie kaucji. 28 października 2016 roku zostało ogłoszone postanowienie
o dopuszczalności postępowania grupowego. Bank 28 listopada 2016 roku wniósł zażalenie na to
postanowienie. Dnia 16 stycznia 2017 roku nastąpiło przekazanie akt postępowania do Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku.
W dniu 3 sierpnia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał postanowienie, w którym oddalone
zostało zażalenie Banku na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 28 października 2016
roku o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym. 5 marca 2018 roku Bank otrzymał
postanowienie Sądu z dnia 12 lutego 2018 roku o zarządzeniu ogłoszenia prasowego w sprawie
postępowania grupowego. W dniu 9 marca 2018 roku w dzienniku Rzeczpospolita ukazało się
ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko Bankowi BPH. W rezultacie
kredytobiorcy mogli przystąpić do postępowania grupowego w terminie 3 miesięcy (tj. do dnia
9 czerwca 2018 roku). Wpływają kolejne oświadczenia o wystąpieniu z grupy jej członków.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego liczba umów objętych pozwem wynosi 334. Są to
dane ustalone wyłącznie na podstawie pism powoda. Sąd wyznaczył termin na ustosunkowanie się
do pism powoda, czyli de facto na zgłoszenie zastrzeżeń odnośnie nowych członków grupy. Bank
poddał analizie oświadczenia i dokumenty kredytowe kredytobiorców. Bank złożył do Sądu
Okręgowego w Gdańsku pismo dotyczące wątpliwości odnośnie listy członków grupy
przedstawionej przez powoda wraz ze zobowiązaniem Powoda do sporządzenia wykazu osób które
przystąpiły do grupy oraz przedstawienia tego wykazu Sądowi i pozwanemu.
W związku z tym, że pozew zbiorowy nie jest pozwem o zapłatę, Bank nie tworzył rezerwy
na to postępowanie.
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Pozew zbiorowy oraz pozwy indywidualne dot. BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Sektora Nieruchomości (dalej „BPH FIZ SN”)
Bank BPH jest stroną postępowań sądowych dotyczących BPH FIZ SN. Na dzień 31 grudnia 2019
roku toczyło się przeciwko Bankowi jedno postępowanie grupowe (wartość przedmiotu sporu
8 407 tys. zł, opis powyżej) oraz 43 postępowania indywidualne (4 841 tys. zł). Rezerwa na powyższe
postępowania wyniosła 13 391tys. zł. na 31 grudnia 2019 r. (na dzień 31 grudnia 2018 roku 6 329
tys. zł).
Roszczenia wierzycieli w postępowaniu grupowym kierowane są wyłącznie w stosunku do Banku
BPH S.A. i dotyczą nienależytego wykonywania przez Bank jego obowiązków jako depozytariusza
funduszu, skutkujących szkodą w majątku wierzycieli (m.in. działanie w ramach konfliktu interesów,
działania sprzeczne z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, postanowieniami statutu
funduszu oraz prospektu emisyjnego funduszu).
W pozwach indywidualnych dodatkowo podnoszone jest nienależyte wykonywanie przez BPH TFI
(obecnie Rockbridge TFI) funkcji podmiotu zarządzającego funduszem BPH FIZSN.

29. Zobowiązania i aktywa warunkowe
Zobowiązania pozabilansowe otrzymane
w tys. zł
Stan na dzień
31.12.2019
Finansowe
Gwarancyjne
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE OTRZYMANE

31.12.2018

9 558 433

8 598 710

63

74

9 558 496

8 598 784

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na otrzymane pozabilansowe zobowiązania finansowe składały
się niewykorzystane linie kredytowe otrzymane na mocy umowy z GE Ireland CHF Funding Unlimited
Company w wysokości 8 626 860 tys. zł, tj. 2 200 000 tys. CHF i w kwocie 864 647 tys. zł, tj. 220 500
tys. CHF oraz niewykorzystane limity kredytowe przeniesione w dniu 19 czerwca 2019 roku z GE
Financial Markets Funding I do podmiotu GE Financial Holdings Unlimited Company w kwotach
60 471 tys. zł, tj. 14 200 tys. EUR i 6 456 tys. zł, tj. 1 700 tys. USD.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku na otrzymane pozabilansowe zobowiązania finansowe składały
się linie kredytowe otrzymane na mocy umowy z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company
w wysokości 8 396 520 tys. zł, tj. 2 200 000 tys. CHF i w kwocie 169 839 tys. zł, tj. 44 500 tys. CHF
oraz niewykorzystane limity kredytowe na mocy umowy z GE Financial Markets Funding I w kwotach
30 960 tys. zł, tj. 7 200 tys. EUR i 1 391 tys. zł, tj. 370 tys. USD.
Na wysokość otrzymanych pozabilansowych zobowiązań gwarancyjnych mają wpływ między innymi
zabezpieczenia w postaci gwarancji i poręczeń na limity wierzytelności, kredyty inwestycyjne,
kredyty w rachunku bieżącym oraz pozostałe kredyty.
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Zobowiązania pozabilansowe udzielone
w tys. zł
Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Finansowe

0

175

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE UDZIELONE

0

175

Wartość pozabilansowych zobowiązań warunkowych udzielonych według rodzaju produktu
została zaprezentowana w poniższej tabeli.
w tys. zł
Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Na nieruchomości

0

175

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE

0

175

30. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
Zgodnie Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (zwanej dalej Ustawą
o BFG), polskie banki są zobowiązane do uczestniczenia w systemie gwarantowania środków
pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, które powinny zostać wypłacone ich
deponentom po ogłoszeniu upadłości banku. Udział poszczególnych banków w kosztach związanych
z funkcjonowaniem systemu określany jest przez Radę BFG. Dnia 1 stycznia 2019 roku Bank zgodnie
z prawem zabezpieczył w celu zagwarantowania potencjalnych przyszłych wypłat w ramach
funduszu ochrony środków gwarantowanych (zwanego dalej FOŚG) kwotę równą 0,45% sumy
środków pieniężnych zgromadzonych w Banku, stanowiących podstawę obliczania kwoty rezerwy
obowiązkowej w miesiącu październiku 2018 roku. Zgodnie z zapisami Ustawy o BFG, wysokość
FOŚG została zaktualizowana z dniem 1 lipca 2019 roku, odpowiednio do wysokości sumy środków
pieniężnych zgromadzonych w Banku, stanowiących podstawę obliczania kwoty rezerwy
obowiązkowej w miesiącu kwietniu 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zabezpieczoną kwotę
Bank posiadał w formie bonów pieniężnych o wartości nominalnej 10 tys. zł, na 31 grudnia 2018 roku
Bank utrzymywał wspomniane zabezpieczenie w tej samej wysokości i formie.
W 2019 roku Bank wniósł w ramach kwartalnych składek na fundusz gwarancyjny banków łączną
kwotę w wysokości 56 zł (w porównaniu do łącznej kwoty wniesionej przez Bank na ten cel w roku
2018 w wysokości 95 zł).
Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji naliczona przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny dla Banku za rok 2019 wyniosła 24 063 tys. zł (w porównaniu do kwoty wniesionej przez
Bank za rok 2018 w wysokości 25 262 tys. zł, na którą składały się: składka naliczona dla Banku na
rok 2018 w wysokości 14 326 tys. zł oraz korekta składki naliczonej za rok 207 w wysokości 10 936
tys. zł).
Zgodnie z zapisami ustawy Bank utrzymywał zobowiązanie do zapłaty z tyt. składki naliczonej w roku
2019 w wysokości 7 941 tys. zł zabezpieczone na aktywach płynnych w postaci bonów pieniężnych
NBP o wartości 7 950 tys. zł. Składki zapłacone w roku 2018 zostały w całości wniesione w formie
gotówkowej.
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31. Podmioty powiązane
Spółka dominująca
Głównym akcjonariuszem Banku BPH S.A. jest GE Investments Poland Sp. z o.o., podmiot grupy
General Electric, która posiada 91,73% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Łącznie
poprzez swoje spółki zależne grupa General Electric posiada 100,00% akcji i głosów na Walnym
Zgromadzeniu Banku.

Dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi (z wyłączeniem
transakcji z podmiotami zależnymi)
Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku stan należności i zobowiązań wobec
podmiotów Grupy GE przedstawiał się następująco:
w tys. zł

Stan na dzień

Należności
(z odsetkami)
Zobowiązania, w tym:
Zaciągnięte linie
kredytowe
Zobowiązania
podporządkowane
Inne zobowiązania
Zobowiązania otrzymane
z tyt. niewykorzystanych
linii kredytowych
Transakcje wymiany
walut

podmiot
dominują
cy

31.12.2019
inne
podmioty
Grupy GE

0

0

0

0

297

297

0

9 055 591

9 055 591

0

9 691 339

9 691 339

0

8 315 064

8 315 064

0

8 972 520

8 972 520

0

735 911

735 911

0

714 545

714 545

0

4 617

4 617

0

4 274

4 274

0

9 558 433

9 558 433

0

8 598 710

8 598 710

0

8 235

8 235

0

7 633

7 633

podmiot
dominujący

razem

31.12.2018
inne
podmioty
Grupy GE

razem

Na zaciągnięte linie kredytowe na dzień 31 grudnia 2019 roku składają się wykorzystane linie
kredytowe otrzymane od podmiotów funkcjonujących w ramach Grupy General Electric: GE Ireland
CHF Funding Unlimited Company i GE Financial Holdings Unlimited Company.
Na zaciągnięte linie kredytowe na dzień 31 grudnia 2018 roku składają się wykorzystane linie
kredytowe otrzymane od podmiotów funkcjonujących w ramach Grupy General Electric: GE Ireland
CHF Funding Unlimited Company i GE Financial Markets Funding I.
Wykorzystane linie kredytowe zostały zaciągnięte w latach 2015-2018 na okresy od 1 do 7 lat, przy
czym najdalszy termin zapadalności przypada w grudniu 2025 roku i są wyrażone w walutach obcych
tj. CHF, EUR, USD. Są one oprocentowane stawką LIBOR 3M dla CHF i USD oraz EURIBOR 3M dla EUR,
powiększoną o marżę, a odsetki są naliczane w okresach 3–miesięcznych i wypłacane w okresach
3–miesięcznych lub rocznych.
Nominalna wartość transakcji wymiany walut na datę spot zawartych z podmiotami powiązanymi
w 2019 roku wyniosła 721 834 tys. zł (w 2018 roku 810 471 tys. zł). Bank nie zawierał transakcji
SWAP, IRS/CIRS z podmiotami powiązanymi w 2019 roku i 2018 roku.
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Przychody i koszty Banku za 2019 rok oraz za 2018 rok z tytułu transakcji zawartych z podmiotem
dominującym oraz innymi podmiotami powiązanymi kształtowały się następująco:
w tys. zł
Za rok kończący się

31.12.2019
podmiot
dominujący

31.12.2018

inne
podmioty
Grupy GE

podmiot
dominujący

razem

inne
podmioty
Grupy GE

razem

Przychody z tytułu odsetek i
prowizji

0

0

0

0

39

39

Koszty z tytułu odsetek i
prowizji

0

30 899

30 899

0

45 209

45 209

Inne przychody

0

11 472

11 472

4

2 849

2 853

Koszty związane z programami
nagród pracowniczych

0

263

263

0

175

175

Inne koszty

0

3 920

3 920

0

4 743

4 743

Bank ma zawarte umowy na świadczenie usług doradczych w zakresie IT i innych usług wsparcia
przez podmioty należące do Grupy GE.
Pozycja „Inne koszty” w roku 2019 zawiera koszty IT w kwocie 3 728 tys. zł, wynikające z umowy
TSA (2018 r.: 4 743 tys. zł). Koszty umowy MSA w 2019 roku wyniosły 180 tys. zł (2018 r.: 0 zł).
W 2019 i 2018 roku obowiązywały następujące umowy o świadczenie usług konsultingowych
zawarte z podmiotami Grupy GE.
1)

Master Services Agreement (MSA)

W dniu 20 grudnia 2013 roku Bank zawarł z GE Capital EMEA Services LTD („GE Capital EMEA”) –
spółką zależną General Electric Company, nową umowę konsultingową Master Services Agreement,
regulującą współpracę Banku BPH S.A. z GE Capital EMEA. Umowa ta obowiązuje od 1 stycznia
2014 roku i zastępuje umowę zawartą 11 grudnia 2008 roku. Przedmiotem umowy jest świadczenie
przez GE Capital EMEA usług konsultingowych na rzecz Banku BPH S.A. w takich obszarach
działalności jak m.in.: rachunkowość i finanse, zasoby ludzkie, bezpieczeństwo, ryzyko, technologie
informatyczne, public relations, audyt wewnętrzny. Umowa została zawarta na okres dwóch
lat z możliwością jej automatycznego przedłużania o kolejne jednoroczne okresy.
2)

Umowa Technology Services Agreement (TSA)

Na bazie załącznika do Umowy, obowiązującego od końca 2016 roku, zawartego z GE Company, Bank
BPH rozpoznaje koszty konsultingowe, licencji i utrzymania używanych systemów informatycznych,
zarządzanych globalnie przez GE.

Transakcje z podmiotami zależnymi
Na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2019 roku saldo należności i zobowiązań Banku wobec
jednostek zależnych wynosiło zero. Saldo transakcji z tytułu przychodów z najmu od BPH PBK
Zarządzanie Funduszami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w 2019 roku
wyniosło 9 tys. zł (w 2018 roku 9 tys. zł).

Członkowie kierownictwa Banku BPH S.A., pełniący funkcje w organach podmiotów
zależnych
Na dzień 31 grudnia 2019 w organach podmiotów zależnych nie zasiadały osoby z Zarządu lub Rady
Nadzorczej Banku BPH S.A.
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Na dzień 31 grudnia 2018 roku w organach podmiotów zależnych zasiadały następujące osoby
z Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.:
Monika Godzińska

BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.

Paweł Bandurski

BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.

W dniu 13 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BPH PBK Zarządzanie
Funduszami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji podjęło uchwały o odwołaniu
Pawła Bandurskiego i Moniki Godzińskiej z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 grudnia 2019 roku.

Świadczenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
1) Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (w tym premie należne)
Wartość świadczeń krótkoterminowych w poszczególnych latach
w tys. zł

Wartość świadczeń
2019
Zarząd Banku
Rada Nadzorcza
Razem

2018
4 926

5 492

667

665

5 593

6 157

Na krótkoterminowe świadczenia pracownicze składają się wynagrodzenia podstawowe, rezerwy
na premie krótkoterminowe, premie wypłacone w ramach dodatkowych programów premiowych,
składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę oraz inne dodatkowe świadczenia
takie jak: wynagrodzenie chorobowe, świadczenia rzeczowe, opieka medyczna, polisy
ubezpieczeniowe na życie, Pracowniczy Program Emerytalny, inne ubezpieczenia, inne nagrody.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie
systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń
oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach w Banku obowiązuje
Polityka Wynagradzania Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Banku BPH S.A., w tym też wszystkich
członków Zarządu Banku. Bank corocznie przegląda zapisy Polityki Wynagradzania Osób Pełniących
Kluczowe Funkcje w Banku BPH S.A. w celu dostosowania jej zapisów do aktualnej sytuacji Banku
i wymogów regulacyjnych. Ostatnia aktualizacja Polityki została zrealizowana w grudniu 2018 roku.
Polityka ta zakłada, że łączne wynagrodzenie składa się z części stałej oraz części „ruchomej”
(premiowej), uzależnionej od stopnia realizacji indywidualnie określonych celów, ustalanych
w związku z przyjętą w danym okresie strategią Banku, oraz że część wynagrodzenia zmiennego jest
odroczona w czasie.
W marcu 2020 r., zgodnie z Polityką Wynagradzania Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Banku
BPH S.A., podjęto decyzje o przyznaniu premii Członkom Zarządu za rok 2019. Ich koszt wynosi
731,0 tys. zł brutto bez kosztów pracodawcy. Na tę kwotę składają się dwie części: nieodroczona
w kwocie 438,6 tys. zł, podlegająca wypłacie i wypłacona w kwietniu 2020 roku oraz odroczona,
podlegająca wypłacie w części co roku do 2023 roku (292,4 tys. zł).
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Wartość premii rocznej przyznanej Członkom Zarządu w poszczególnych latach
(bez narzutów)
w tys. zł

2018

2017

2016

2015

719

636

1 339

1 635

719

636

1 339

957

nieodroczona

431

384

879

584

odroczona

288

252

460

373

0

0

0

678

nieodroczona

0

0

0

398

odroczona

0

0

0

280

288

168

149

0

Wartość premii przyznanej Członkom Zarządu w poszczególnych
latach
Część gotówkowa, w tym:

Część w formie akcji fantomowych, w tym:

Pozostało do wypłaty*

* Wartość premii jaka pozostała do wypłaty może się różnić od kwoty, jaka ostatecznie będzie wypłacona w kolejnych latach członkom
Zarządu ze względu na różnice kursowe i narzuty na wynagrodzenia oraz decyzje Rady Nadzorczej, zgodnie z Polityką Wynagradzania
Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Banku BPH S.A. W przypadku osób, które zostały zatrudnione od dnia 04.11.2016 r. przez Alior Bank,
decyzję podejmie oraz wypłaty premii dokona Alior Bank.

Podsumowanie kwot premii rocznej za poszczególne okresy wypłaconych
w 2019 roku oraz 2018 roku (wraz z narzutami)
w tys. zł

Wypłata w 2019
Termin wypłaty (część gotówkowa płatna w kwietniu, cześć w formie akcji
fantomowych płatna w październiku)

2018

2017

2016

2015

445

92

167

140

Płatne co
roku do
2022

Płatne
co roku
do 2021

Płatne co
roku do
2020

Płatne
co roku
do 2019

0

397

152

131

Wypłata w 2018

2) Świadczenia po okresie zatrudnienia
Świadczenia po okresie zatrudnienia obejmują rezerwy tworzone na odprawy emerytalne, rentowe
i pośmiertne. W 2019 roku oraz w 2018 roku nie wypłacono świadczeń po okresie zatrudnienia.

Rezerwy na pozostałe świadczenia przysługujące członkom Zarządu Banku BPH S.A.:
w tys. zł

Stan rezerw na dzień
31.12.2019

Zmiana stanu za

31.12.2018

2019

2018

Rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne

139

75

64

9

Razem

139

66

64

9

Pozostałe świadczenia długoterminowe
w tys. zł

Wartość świadczeń
2019

2018

Długoterminowa część świadczeń z tytułu premii należna za dany rok

1 548

1 543

Razem

1 548

1 543
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3) Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
W 2019 oraz w 2018 roku nie wypłacono świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Informacje dotyczące zawartych umów między Bankiem BPH S.A. a osobami
zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich zwolnienia z zajmowanego
stanowiska bez ważnej przyczyny lub odwołania ich ze stanowiska
W umowach o pracę lub innych stosownych uchwałach lub umowach zawartych pomiędzy Bankiem
BPH S.A. a Członkami Zarządu występują zapisy dotyczące rekompensat im przysługujących.
Płatności te przysługują w przypadku przedterminowego rozwiązania stosunku prawnego łączącego
Członka Zarządu z Bankiem (z wyjątkiem art. 52 Kodeksu Pracy). Odszkodowania mają charakter
pieniężny. Ich wysokość określona została indywidualnie dla każdego z Członków Zarządu i stanowi
wielokrotność wynagrodzenia zasadniczego brutto Członka Zarządu.
4) Płatności w formie akcji
W 2019 roku Bank rozpoznał koszt z tytułu wyceny opcji na akcje GE i akcji zastrzeżonych tzw.
Restricted Stock Units (RSU) przyznanych w roku 2019 i poprzednich latach członkom kadry
zarządzającej w kwocie 432 tys. zł (2018 r.: 200 tys. zł).
5) Inne
Członkowie Zarządu Banku BPH S.A. byli zadłużeni w Banku BPH S.A. z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 107 910 zł.
Członkowie Zarządu Banku BPH S.A. byli zadłużeni w Banku BPH S.A. z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 133 570 zł.
Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby bliskie członkom Rady Nadzorczej nie posiadali na koniec
grudnia 2019 roku oraz na koniec grudnia 2018 roku zobowiązań wobec Banku z tytułu kredytów
i pożyczek, gwarancji, poręczeń lub z tytułu innych umów wobec Banku BPH S.A. i nie byli zadłużeni
w jednostkach zależnych od Banku.
Osoby bliskie członkom Zarządu Banku BPH S.A. nie były zadłużone w Banku BPH S.A. z tytułu
kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku.

32. Aktywa i pasywa w walutach obcych
Pozycja walutowa Banku na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:
w tys. zł

Wszystkie pozycje
Długie
Pozycje walutowe

Pozycje
bilansowe

Pozycje netto

Krótkie

Pozycje
pozabilansowe

Pozycje
bilansowe

Pozycje
pozabilansowe

Długie

Krótkie

EUR

127 336

0

127 302

0

35

0

CHF

8 925 040

8 235

8 927 204

0

6 070

0

USD

8 645

0

8 824

0

0

178

9 061 022

8 235

9 063 329

0

6 105

178

Suma

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozycja walutowa całkowita (długa) Banku wynosiła 6 105 tys. zł,
co stanowiło 0,19% funduszy własnych Banku. W związku z powyższym, wymóg kapitałowy z tytułu
ryzyka walutowego wynosił 0 zł.
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Pozycja walutowa Banku na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco:
w tys. zł

Wszystkie pozycje
Długie
Pozycje walutowe

Pozycje
bilansowe

Pozycje netto

Krótkie

Pozycje
pozabilansowe

Pozycje
bilansowe

Pozycje
pozabilansowe

Długie

Krótkie

EUR

158 674

0

158 525

0

149

0

CHF

9 556 264

0

9 527 009

7 633

21 622

0

USD

13 489

0

13 682

0

0

193

9 728 427

0

9 699 216

7 633

21 771

193

Suma

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozycja walutowa całkowita (długa) Banku wynosiła 21 771 tys. zł,
co stanowi 0,66% funduszy własnych Banku. W związku z powyższym, wymóg kapitałowy z tytułu
ryzyka walutowego wynosił 0 zł.

33. Informacje uzupełniające do Sprawozdania z przepływów pieniężnych
Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji Sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w działalności operacyjnej Sprawozdania
z przepływów pieniężnych.

ZMIANA STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM

2019

2018

823 963

510 526

Zmiana stanu odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom

46 929

-49 705

Różnica między przychodami naliczonymi a otrzymanymi

-2 223

-2 606

868 669

458 215

Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych

Razem

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KLIENTÓW I POZOSTAŁYCH
INSTYTUCJI
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych
Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych od innych niż banki
instytucji finansowych w działalności finansowej
Różnica między kosztami naliczonymi a zapłaconymi
Razem

34.

2019

2018

-657 267

-756 355

1 075 590

1 404 039

-313

1 397

418 010

649 081

Informacja o pakietowej sprzedaży wierzytelności

W 2019 i 2018 roku Bank nie przeprowadził sprzedaży wierzytelności.
Łączna wartość bilansowa rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności
na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 370 tys. zł (2018 rok: 370 tys. zł).
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35. Ważne wydarzenia występujące po końcu okresu sprawozdawczego
35.1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
W dniu 19 lutego 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej notyfikował Wniosek
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z dnia 30 grudnia 2019 roku, skierowany w ramach
odesłania prejudycjalnego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w sprawie XV
C458/18. Sprawa zarejestrowana przez TSUE 16 stycznia 2020 r. pod sygnaturą C-19/20. Wniosek
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z 30 grudnia 2019 r., sygn. akt XV C 458/18 skierowała
sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Weronika Klawonn. Pytania związane są z wzorcami
umownymi kredytu indeksowanego, stosownymi przez GE Money Bank SA - poprzednika prawnego
Banku BPH SA. Specyfika klauzul stosowanych przez Bank, polegała na tym, iż klauzule
spreadowe odnosiły się do średniego kursu NBP + marża. Pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku
dotyczą zasadniczych kwestii związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie
kredytów walutowych.
Złożenie wniosku nie ma wpływu na dane w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
35.2. Koronawirus SARS-CoV-2
Od marca 2020 obserwujemy rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce, dotychczas (początek czerwca)
krzywa zachorowalności na COVID-19 została wypłaszczona. Środki ograniczające rozwój epidemii
wirusa SARS-COV-2 podjęte przez polski rząd, takie jak m.in. zakaz prowadzenia pewnych
aktywności gospodarczych, nakaz przebywania obywateli w miejscach zamieszkania z wyjątkiem
zdefiniowanych aktywności, wpłynęły drastycznie na aktywność gospodarczą w kraju, powodując
recesję. Bank spodziewa się, że dno recesji będzie miało miejsce w II kw. 2020 r., a dodatnia dynamika
wzrostu PKB pojawi się dopiero w 2021 r. Potwierdzeniem dla spodziewanego silnego spadku
aktywności ekonomicznej w II kw. 2020 r. były kwietniowe odczyty dla produkcji przemysłowej,
sprzedaży detalicznej oraz ujemnej w kategoriach realnych dynamiki płac. Opóźnionym w czasie
skutkiem recesji będzie również znaczący wzrost stopy bezrobocia, która może sięgnąć 8,5-9,0%
w ciągu najbliższych kwartałów. Aktualnie, w związku z pewnym stopniem sztywności rynku pracy
w Polsce, kwietniowy odczyt bezrobocia wskazał na wzrost bezrobocia rejestrowanego do 5,8%
aktywnych zawodowo.
Wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, polski rząd podejmował kolejne kroki w celu
złagodzenia skutków ekonomicznych spadku popytu krajowego oraz zagranicznego na dobra i usługi
produkowane w kraju. W miesiącach kwietniu i maju przyjmowane w parlamencie były kolejne
wersje tzw. „Tarczy antykryzysowej” wprowadzające kolejne instrumenty wsparcia nakierowane na
ochronę miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników dotkniętych skutkami pandemii, wsparcie
płynnościowe dla firm i branż dotkniętych pandemią, wsparcie dla systemu ochrony zdrowia,
wzmocnienie systemu finansowego oraz wsparcie inwestycji publicznych. Wydatki publiczne na
opisane powyżej cele, ujawnione w aktualizacji rządowego dokumentu Plan Konwergencji 2020,
mają wynieść w 2020 r. 3,2% PKB, powiększając deficyt sektora publicznego o około 70 mld PLN.
Dodatkowym wsparciem finansowym dla firm są działania w ramach tzw. Tarczy Finansowej
realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju, w ramach których ma zostać przekazane firmom
działającym w Polsce do 100 mld PLN. Istotnym elementem tego programu wsparcia ma być
warunkowe umorzenie jego zwrotu, a kwota umorzenia może sięgnąć przeciętnie 60% całkowitej
kwoty wsparcia.
Podobne wsparcie (o jeszcze niepotwierdzonych parametrach) dla krajów członkowskich UE jest
planowane na szczeblu unijnym w ramach tzw. Recovery Fund.
Najważniejszą instytucją wspierającą stabilność sektora bankowego w Polsce w czasie epidemii jest
Narodowy Bank Polski, który wprowadził szereg narzędzi wspierających płynność w sektorze
bankowym oraz płynność na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych. W celu
pobudzenia akcji kredytowej krajowe banki otrzymały m.in. możliwość refinansowania swoich
portfeli kredytów kredytem wekslowym. Dalsze wsparcie dla zdolności banków do kreowania
kredytów przyszło ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, która przygotowała Pakiet Impulsów
Nadzorczych oraz wsparła ograniczenia funkcjonowania buforu antycyklicznego, co uwolniło
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dodatkowy kapitał potrzebny do kreowania kredytów. Działaniem, które ma na celu uatrakcyjnienie
kredytów oraz zmniejszenie obciążeń finansowych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw
było dokonanie przez Radę Polityki Pieniężnej trzykrotnego obniżenia stóp procentowych, które
ostatecznym efektem jest spadek stopy referencyjnej o 140 pb do poziomu 0,1%. Jednym ze
skutków tego działania ma być ograniczenie pogarszania się aktywów banków, a przez to wzrostu
kosztów ryzyka. Jednak wpłynie to również negatywnie na zyskowność banków, ograniczając marżę
odsetkową netto. Obniżenie stóp procentowych może mieć swoje przełożenie również na siłę
polskiego złotego względem głównych walut na świecie. Najwyższy poziom kursu CHF/PLN podczas
obecnego kryzysu odnotowano w połowie marca 2020 r. i wyniósł on 4,35 PLN za jednego CHF.
Z kolei w drugiej połowie maja 2020 r. mieliśmy do czynienia z aprecjacją polskiego złotego
względem głównych walut, a kurs CHF/PLN osiągnął poziom 4,15. Ostatnia obniżka stopy
referencyjnej przez NBP może ograniczać dalszą aprecjację PLN w najbliższym okresie. Bank
spodziewa się dalszego nieznacznego spadku kursu CHF/PLN do poziomu 4,10 na koniec 2020 r.
Bank przeprowadził szereg analiz scenariuszowych w ramach testów warunków skrajnych, których
celem było oszacowanie potencjalnego wpływu epidemii COVID-19 oraz powiązanych Decyzji Rady
Polityki Pieniężnej z 17 marca, 8 kwietnia br. oraz 28 maja br. na sytuację finansową Banku,
w szczególności poziom odpisów z tytułu ryzyka kredytowego, wynik odsetkowy, adekwatność
kapitałową i pozycję płynnościową. Żaden z analizowanych scenariuszy nie zmaterializował się
dotychczas a scenariusz o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia wskazuje na potencjalne
pogorszenie wyniku finansowego w 2020 roku o ok. 110 mln PLN (z tego ok. 25% przypada na
pogorszenie wyniku odsetkowego wynikającego z obniżenia stóp procentowych przez RPP a 75% to
efekt wyższych odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz zmiany wyniku odsetkowego
wynikającej z deprecjacji PLN). Powyższy potencjalny negatywny wpływ epidemii COVID-19 na
wyniki finansowe nie wpłynie istotnie na pozycję kapitałową i płynnościową Banku, które utrzymają
się na bezpiecznych, wysokich poziomach. Zarówno szacunki, jak i założenia dotyczące wpływu
niższych stóp procentowych na wynik odsetkowy, jak i wpływ pogorszenia sytuacji gospodarczej na
koszty ryzyka mogą podlegać zmianom i są obarczone dużą niepewnością. Jednocześnie Bank na
bieżąco monitoruje sytuację i w razie potrzeby będzie odpowiednio reagował na występujące
zdarzenia.

36. Zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników
36.1. Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych
W poniższej tabeli zostały zaprezentowane rezerwy na krótkoterminowe świadczenia pracownicze
w podziale na tytuły:
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i premii
Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów
Zobowiązania z tytułu narzutów na wynagrodzenia i premie
Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych

31.12.2018

10 151

9 365

900

752

1 397

1 241

12 448

11 358

36.2. Programy określonych świadczeń
W ramach programów określonych świadczeń Bank rozpoznaje zobowiązania z tytułu odpraw
emerytalnych, rentowych i pośmiertnych.
Podział zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń na poszczególne tytuły został
zaprezentowany w poniższej tabeli.
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w tys. zł

Stan na dzień

Wartość bieżąca zobowiązań

31.12.2019

odprawy emerytalne
odprawy rentowe
odprawy pośmiertne
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

31.12.2018

1 769

1 216

89

74

576

434

2 434

1 724

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie stanu na początek i koniec okresu wartości bieżącej
zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych.
Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne
w tys. zł

Stan na początek okresu 01.01.2019

1 724

koszt bieżącego zatrudnienia

134

koszty odsetek

51

przeszacowania aktuarialne, w tym:

525

przeszacowanie wynikające ze zmiany założeń ekonomicznych
wypłacone świadczenia (-)

525
0

Stan na koniec okresu 31.12.2019

2 434
w tys. zł

Stan na początek okresu 01.01.2018

1 578

koszt bieżącego zatrudnienia

123

koszty odsetek

48

przeszacowania aktuarialne, w tym:

-25

przeszacowanie wynikające ze zmiany założeń ekonomicznych
wypłacone świadczenia (-)

-25
0

Stan na koniec okresu 31.12.2018

1 724

Przeszacowania aktuarialne są wynikiem zmian założeń ekonomicznych oraz realizacji założeń
przyjętych w okresach poprzednich.
Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia są ujmowane w rachunku wyników w pozycji "Koszty
pracownicze". Przeszacowania aktuarialne ujmowane są w innych dochodach całkowitych.
Do wyceny zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych na 31 grudnia
2019 roku przyjęto następujące założenia aktuarialne: stopa dyskontowa 2,00% (rok 2018: 3,00%)
oraz stopa wzrostu wynagrodzeń 3,00% (rok 2018: 3,00%).
36.3. Długoterminowy Program Motywacyjny General Electric Company (GE)
Charakter i zasady funkcjonowania programu
Długoterminowy Program Motywacyjny General Electric Company jest programem motywacyjnym
skierowanym do wybranych pracowników Banku. Celem programu jest motywowanie pracowników
do działań zwiększających wartość przedsiębiorstwa oraz pozyskanie i utrzymanie pracowników,
od których w znacznej mierze zależy rozwój i dochodowość Banku.
W ramach Programu wybranym pracownikom Banku oferowane są w formie nagrody opcje na akcje
GE oraz akcje zastrzeżone tzw. Restricted Stock Units (RSU).
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Nabycie uprawnień do opcji następuje w ciągu 5 lat w równych transzach począwszy od pierwszej
rocznicy przyznania opcji. Wykonanie praw z opcji skutkuje nabyciem akcji GE po cenie ustalonej
w momencie ich przyznania. Opcje mogą być zrealizowane poprzez zakup akcji w terminie między
nabyciem prawa do opcji a datą wygaśnięcia opcji. Opcje na akcje wygasają po 10 latach od daty
przyznania. Do momentu wykonania praw z opcji pracownikowi nie przysługuje prawo do dywidendy
wpłacanej przez GE. Pracownik traci prawo do przyznanych, ale niezrealizowanych opcji z chwilą
ustania zatrudnienia w Grupie Kapitałowej GE.
Nabycie RSU następuje w ciągu 5 lat w równych transzach począwszy od pierwszej rocznicy
przyznania. Uczestnik Programu nie może wykonać praw z RSU ani ich sprzedać przed nabyciem
uprawnień. W dniu nabycia uprawnień, RSU są konwertowane na akcje GE przy założeniu, że jedno
RSU zamieniane jest na jedną akcję zwykłą. Pracownicy nagrodzeni RSU są uprawnieni
do otrzymywania ekwiwalentu dywidendy w kwocie równej dywidendzie wypłacanej posiadaczom
akcji GE, z tym, że jej skumulowana wartość jest wypłacana w dniu konwersji RSU na akcje GE.
Pracownik traci prawo do przyznanych, ale nieskonwertowanych RSU z chwilą ustania zatrudnienia
w Grupie Kapitałowej GE.
Założenia przyjęte do wyceny programu
Kwota kosztu z tytułu Programu jest określona poprzez odniesienie do wartości godziwej
przyznanych opcji na akcje i RSU.
Wartość godziwa opcji na akcje jest ustalona przy użyciu modelu Black-Scholesa z uwzględnieniem
następujących założeń:
 stopy procentowe wolne od ryzyka odzwierciedlają dochodowość zerokuponowych
dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Stany Zjednoczone,
 oczekiwana stopa dywidendy ustalona została jako średnia stopa dywidendy dla akcji GE
z ostatnich pięciu lat,
 oczekiwana zmienność ceny akcji GE bazuje na zmienności implikowanej opcji będących
przedmiotem obrotu oraz historycznej zmienności akcji GE,
 oczekiwany okres trwania opcji został oszacowany na podstawie historycznych obserwacji
wykonania opcji przez pracowników Grupy GE.
W przypadku RSU wartość godziwa jest ustalona w oparciu o cenę rynkową akcji GE z dnia
przyznania nagrody.
Liczbę nagród, średnie ważone ceny wykonania opcji, średnie ważone wartości godziwe opcji
na akcje oraz średnie ważone ceny nagród w formie RSU za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:
Opcje na akcje
2019
Występujące na początek
okresu
Przyznane w danym
okresie
Wykonane w danym
okresie

Liczba

Średnia ważona cena
wykonania opcji

RSU
Średnia ważona
wartość godziwa

Liczba

Średnia
ważona cena
akcji

152 140

20,60

4,47

7 636

14,77

18 633

0,0

4,28

14 487

11,63

-20 000

9,57

4,06

-2 644

14,20

Umorzone/wygasłe
w danym okresie

-23 927

20,61

4,36

0,00

0,00

Występujące na koniec
okresu

126 846

22,11

4,44

19 479

11,28

Możliwe do wykonania
na koniec okresu

110 092

23,35

4,58

0

0
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Liczbę nagród, średnie ważone ceny wykonania opcji, średnie ważone wartości godziwe opcji
na akcje oraz średnie ważone ceny nagród w formie RSU za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:
Opcje na akcje
2018
Występujące na początek
okresu
Przyznane w danym
okresie
Wykonane w danym
okresie

RSU

Średnia ważona cena
wykonania opcji

Liczba

Średnia ważona
wartość godziwa

Liczba

Średnia
ważona cena
akcji

198 440

20,39

4,4

1 176

29,62

0

0

0

7 186

13,8

-17 500

13,38

3,85

-150

29,6

Umorzone/wygasłe
w danym okresie

-28 800

23,80

4,51

-576

29,6

Występujące na koniec
okresu

152 140

20,60

4,47

7 636

29,62

Możliwe do wykonania
na koniec okresu

144 290

20,18

4,48

0

0

W związku z uczestnictwem w Długoterminowym Programie Motywacyjnym General Electric
Company wynik Banku za rok 2019 został obciążony kwotą 432 tys. zł (rok 2018: 200 tys. zł).
36.4. Program zmiennych składników wynagrodzeń
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie
systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz
szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach w Banku obowiązuje
Polityka Wynagradzania Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Banku BPH S.A., w tym też wszystkich
członków Zarządu Banku. Bank corocznie przegląda zapisy Polityki Wynagradzania Osób Pełniących
Kluczowe Funkcje w Banku BPH S.A. w celu dostosowania jej zapisów do aktualnej sytuacji Banku
i wymogów regulacyjnych. Ostatnia aktualizacja Polityki została zrealizowana w grudniu 2018 roku.

37. Zarządzanie ryzykiem w Banku BPH S.A.
37.1. Zarządzanie ryzykiem
Bank zarządza ryzykiem w sposób zgodny z Prawem bankowym, Rozporządzeniami European
Banking Authority (EBA) i Dyrektywami Komisji Europejskiej, jak również rekomendacjami Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Committee of European Banking Supervisors (CEBS). Proces
zarządzania ryzykiem jest integralną częścią systemu zarządzania Bankiem. Oprócz wspomnianych
wymogów regulacyjnych i prawnych, przyjęty model zarządzania ryzykiem, zgodnie z zasadą
proporcjonalności, uwzględnia skalę i stopień złożoności działalności biznesowej. Wszystkie istotne
rodzaje ryzyka w Banku są mierzone i ograniczane.
Operacyjny proces zarządzania ryzykiem jest ściśle powiązany z systemem kontroli wewnętrznej
i w celu zapewnienia jego efektywności, ryzyko zarządzane jest na każdym poziomie, na którym
może dokonać się jego materializacja, w szczególności w obszarze skarbu i portfela kredytowego.
Zarówno struktura organizacyjna, jak i narzędzia wykorzystywane na potrzeby zarządzania ryzykiem
zostały dostosowane do wielkości i profilu ryzyka Banku.
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System zarządzania ryzykiem Banku (szeroko rozumiany jako zbiór reguł określających procesy
decyzyjne, wykonawcze i kontrolne dotyczące identyfikacji, pomiaru i monitorowania oraz
kształtowania ryzyka występującego w działalności Banku) oparty jest na następujących
fundamentalnych zasadach:










odpowiedzialność – zarówno kadra zarządzająca, jak i wszyscy pracownicy muszą posiadać
umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka oraz rozumieć swoją odpowiedzialność w tym
zakresie w ramach swoich kompetencji;
zaangażowanie kierownictwa – Zarząd Banku i Rada Nadzorcza podejmując decyzje
są aktywnie zaangażowani w proces zarządzania ryzykiem i otrzymują regularnie informacje
na ten temat;
konflikt interesów – proces zarządzania ryzykiem zorganizowany jest w sposób, pozwalający
uniknąć konfliktu interesów, stąd istnieją w Banku mechanizmy kontrolne dostosowane
do skali i liczby pracowników oraz rozdzielenie funkcji;
ostrożność – w niepewnych sytuacjach w zakresie podejmowania i kontrolowania ryzyka
lub w przypadku wątpliwości co do właściwej metodologii stosowana jest zasada
ostrożności;
zgodność z przepisami – wszystkie działania Banku są zgodne z wymogami prawa, organów
nadzorczych i wewnętrznymi regulacjami;
równoważenie ryzyka i rentowności – proces zarządzania ryzykiem promować będzie
racjonalne podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o zasadę równowagi pomiędzy
ryzykiem a rentownością;
utrzymanie procesu decyzyjnego w ramach Banku – Bank zgodnie z Prawem bankowym
w szczególności nie zleca podmiotom zewnętrznym żadnych elementów procesu
zarządzania ryzykiem;
zasoby – podstawę dla właściwego zarządzania ryzykiem w Banku stanowi rekrutacja,
rozwój i utrzymanie kadry specjalistów świadomych ryzyka związanego z działalnością
Banku;
przejrzystość – interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni są w sposób przejrzysty informowani
o zasadach zarządzania ryzykiem oraz generowania wartości.

Proces zarządzania ryzykiem regulują pisemne procedury, w których określone są zasady
zarzadzania ryzykiem, jak również określone jednostki organizacyjne i osoby odpowiedzialne
za poszczególne etapy tego procesu oraz zakres ich zadań i obowiązków.
Odpowiedzialność
Dokumentem najwyższej rangi, definiującym proces zarządzania ryzykiem w Banku jest przyjęta
przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Strategia Banku w zakresie apetytu na ryzyko, której celem
jest określenie skłonności Banku do podejmowania ryzyka (tzw. „apetyt na ryzyko”)
oraz podstawowych zasad, założeń, definicji opisujących system zarządzania ryzykiem, profil ryzyka
i przyjęte w Banku podejście do zarządzania ryzykiem.
W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą również komitety stałe Banku. Komitet
ds. Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa ustala zestaw wskaźników apetytu na ryzyko, zasady
dotyczące ich monitorowania i raportowania oraz postępowanie w przypadku naruszeń tych
limitów. Komitet prowadzi również bieżący monitoring poziomu ustalonych wskaźników
oraz podejmuje decyzje odnośnie działań zarządczych w przypadku przekroczeń ustalonych limitów.
Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) jest odpowiedzialny za zarządzanie pozycjami struktury
bilansowej oraz kontroluje ryzyko rynkowe wynikające z księgi bankowej. Ryzyko kredytowe
oceniane jest przez komitety kredytowe funkcjonujące na różnych szczeblach decyzyjnych w Banku.
Dodatkowo działa Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego.
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Nadrzędną funkcję w procesie zarządzania ryzykiem pełni Chief Risk Officer (CRO), który w sposób
kompleksowy nadzoruje zarządzanie ryzykiem, w szczególności ryzykiem kredytowym, rynkowym,
płynności i operacyjnym Banku. Pozycja CRO w strukturze organizacyjnej Banku oraz zakres jego
kompetencji gwarantują niezależność oraz zapewniają, że zarządzanie ryzykiem jest kluczowym
elementem wszelkich decyzji biznesowych.
Główne rodzaje ryzyka
W celu identyfikacji i zarządzania ryzykiem Bank definiuje odpowiednie procesy w szczególności
dla następujących kategorii ryzyka:





ryzyko kredytowe,
ryzyko operacyjne,
ryzyko rynkowe (walutowe, stopy procentowej),
ryzyko płynności.

37.2. Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest ryzykiem zmiany wartości aktywów / pasywów mającym wpływ na rachunek
wyników lub kapitały własne Banku spowodowanym zmianami czynników rynkowych (stóp
procentowych, kursów walutowych, akcji, cen towarów, zmienności, korelacji etc).
Podstawowym celem przyjętej przez Bank BPH S.A. polityki jest ograniczanie ryzyka rynkowego
poprzez jego aktywne monitorowanie i zarządzanie w oparciu o zasady i procedury zatwierdzone
przez Radę Nadzorczą, Komitet ALCO oraz Zarząd Banku, zaprojektowane w taki sposób,
aby również uwzględniały wymogi polskich organów nadzorczych.
Apetyt na ryzyko rynkowe został określony za pomocą systemu limitów, wartości progowych i zasad.
System limitów i wartości progowych uwzględnia wszystkie istotne czynniki związane z ryzykiem
rynkowym.
Pomimo stosunkowo małej ekspozycji na ryzyko rynkowe (ryzyko stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe) oraz braku prowadzenia księgi handlowej, Bank w sposób aktywny zarządza ryzykiem
rynkowym. Zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka rynkowego odbywa się w sposób
scentralizowany przez Departament Skarbu w Pionie Finansów Banku.
Za okresową kontrolę zarządzania ryzykiem rynkowym odpowiedzialne jest ALCO, które na swych
cyklicznych posiedzeniach dokonuje oceny poziomu ryzyka, na które Bank jest narażony, a w razie
konieczności zobowiązuje właściwe jednostki organizacyjne Banku do podjęcia odpowiednich
kroków w celu jego ograniczenia.
W ramach procesów dostosowawczych do wymogów wytycznych European Banking Authority
(EBA/GL/2018/02), w 2020 roku Bank dokonał zmian w zasadach zarządzania, pomiaru
i raportowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej. Najistotniejsze zmiany dotyczyły
wdrożenia nowej metodyki kalkulacji kapitału ekonomicznego na ryzyko stopy procentowej
w księdze bankowej, wdrożenie pomiaru nadzorczego testu wartości odstających (supervisory
outlier test) opartego na 8 scenariuszach zdefiniowanych przez EBA oraz zmiany w systemie limitów.
Pomiar i raportowanie ryzyka rynkowego wykonywany jest przez Departament Zarządzania
Ryzykiem Banku znajdujący się w Pionie Zarządzania Ryzykiem.
Podstawowymi metodami pomiaru ekspozycji ryzyka rynkowego są:




wrażliwości (BpV),
zmienność wyniku odsetkowego,
pozycja walutowa.

Uzupełnieniem przyjętej metodyki są testy scenariuszy skrajnych, w tym dla ryzyka stopy
procentowej w księdze bankowej: wyniki nadzorczego testu wartości odstających (SOT).
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37.2.1. Ryzyko walutowe
Bank BPH ze względu na prowadzoną działalność narażony jest na ryzyko ewentualnych strat
z tytułu zmian kursów walut. Ryzyko to – rozumiane jako prawdopodobieństwo wystąpienia straty
– jest tym większe im:

 większa jest zmienność kursów walut,
 większe jest niedopasowanie należności i zobowiązań walutowych.
W zakresie ograniczania ryzyka walutowego w Banku funkcjonuje system limitów. Maksymalny
poziom otwartych pozycji walutowych jest ograniczony przez nałożone limity maksymalnej
wielkości otwartej pozycji brutto oraz w podziale na poszczególne waluty. Limity te służą
ograniczeniu do bezpiecznych kwot otwartej pozycji walutowej i są monitorowane w każdym dniu
roboczym.
Statystyka otwartej pozycji walutowej brutto za okres 01/01/2019 – 31/12/2019 (w tys. zł).
Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Wartość średnia

31.12.2019

82

8 186

1 825

6 283

Statystyka otwartej pozycji walutowej brutto za okres 01/01/2018 – 31/12/2018 (w tys. zł).
Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Wartość średnia

31.12.2018

142

21 964

1 615

21 964

Istotnym dopełnieniem metody pomiaru otwartej pozycji walutowej jest przeprowadzana okresowo
analiza scenariuszy warunków kryzysowych przy założeniu skrajnych zmian czynników ryzyka
wynikających z historycznych obserwacji oraz prognozowanych poziomów kursów walutowych
dla podstawowych walut oraz analizy wrażliwości otwartej pozycji walutowej. Bank analizuje
następujące scenariusze:



zmienność kursów walutowych,
brak możliwości domknięcia pozycji walutowej w ciągu dnia.

Analiza wrażliwości otwartej pozycji walutowej brutto wskazuje, że nawet w przypadku znacznych
zmian kursów walutowych lub braku możliwości domknięcia zmieniającej się pozycji walutowej
w ciągu dnia, maksymalna otwarta pozycja walutowa utrzymywałaby się w ramach łącznego limitu
otwartej pozycji walutowej brutto. Wrażliwość otwartej pozycji walutowej brutto w wysokości
przyznanych limitów, przy założeniu maksymalnych zmian kursów walutowych dla poszczególnych
walut, dla okresu 5 lat, wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 roku 1,4 mln zł (na dzień 31 grudnia
2018 roku 1,6 mln zł). Przeprowadzana jest również analiza wrażliwości pozycji walutowej,
uwzględniająca maksymalną otwartą pozycję walutową oraz prognozowane zmiany kursów
walutowych, która na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 0,67 mln zł (na dzień 31 grudnia 2018
roku 0,77 mln zł). Również wpływ powyższych czynników na wynik Banku jest niewielki, z uwagi na
to, że średnia otwarta łączna pozycja walutowa brutto oscyluje wokół 1,8 mln zł. Dzienne zmiany
pozycji walutowej są w Banku domykane na bieżąco.
37.2.2. Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako wrażliwość zarówno wyniku odsetkowego netto,
jak i ekonomicznej wartości kapitału Banku na zmiany stóp procentowych. Celem zarządzania
ryzykiem stopy procentowej jest identyfikacja obszarów ryzyka stopy procentowej
oraz monitorowanie ekspozycji ryzyka, w ramach akceptowanego przez Radę Nadzorczą i Zarząd
Banku poziomu ryzyka stopy procentowej.
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Ryzyko stopy procentowej obejmuje cztery główne rodzaje ryzyka:





ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, wynikające z niedopasowania
przeszacowywanych w danym okresie wielkości aktywów, pasywów i pozycji
pozabilansowych,
ryzyko krzywej dochodowości, wynikające ze zmian kształtu krzywej dochodowości
występujących na skutek zmian relacji pomiędzy stopami procentowymi odnoszącymi
się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku,
ryzyko bazowe, wynikające z niedoskonałej korelacji stóp procentowych instrumentów
generujących przychody i koszty odsetkowe o identycznych okresach przeszacowania
lub płatności, lecz powiązanych z różnymi stawkami referencyjnymi,
ryzyko opcji klienta, związane z występowaniem możliwości decyzyjnych przyznawanych
klientom w ramach produktów i usług oferowanych przez Bank; w szczególności dotyczy
to wcześniejszej spłaty kredytów oraz stosowania innych parametrów niż ujęte
w harmonogramie spłaty rat kredytów.

Bank wyznacza miary ryzyka dla całego portfela. W celu pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank
BPH S.A. wykorzystuje metodę wartości punktu bazowego (Basis-point-Value – „BpV”)
oraz zmienności wyniku odsetkowego.
Metodyka BpV pozwala na oszacowanie wrażliwości wyceny pozycji na zmiany stóp procentowych
w poszczególnych przedziałach czasowych o 1 pb (0,01%). Natomiast metodyka zmienności wyniku
odsetkowego umożliwia oszacowania zmiany rocznego wyniku odsetkowego netto przy założeniu
nagłej zmiany stóp procentowych o +/- 100pb (1%).
Ekspozycja Banku BPH S.A. na ryzyko zmian stóp procentowych, przedstawiona w postaci
wrażliwości BpV według stanu na 31 grudnia 2019 roku została zaprezentowana poniżej (w tys. zł):
Waluta

0-3M

3M-6M

6M-1Y

1Y-3Y

3Y-5Y

5Y-10Y

>10Y

Razem

CHF

-65

-13

-4

7

-3

-1

1

-78

PLN

-19

-6

0

0

0

0

3

-22

EUR

-2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-2
0

USD

Wrażliwość wyniku odsetkowego w horyzoncie 1 roku na zmiany stóp procentowych
o +/-100pb (1%) wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 roku 16,8%.
Ekspozycja Banku BPH S.A. na ryzyko zmian stóp procentowych, przedstawiona w postaci
wrażliwości BpV według stanu na 31 grudnia 2018 roku została zaprezentowana poniżej (w tys. zł):
Waluta

0-3M

3M-6M

6M-1Y

1Y-3Y

3Y-5Y

5Y-10Y

>10Y

Razem

CHF

-71

-14

0

1

-5

-3

5

-87

PLN

-22

-7

0

-3

-6

-7

-5

-50

EUR

-2
0

0
0

0
0

-1
0

-1
0

0
0

0
0

-4
0

USD

Wrażliwość wyniku odsetkowego w horyzoncie 1 roku na zmiany stóp procentowych
o +/-100pb (1%) wynosiła na dzień 31 grudnia 2018 roku 14,8%.
Istotnym dopełnieniem metody BpV oraz zmienności wyniku odsetkowego jest przeprowadzana
okresowo analiza scenariuszy warunków kryzysowych. Dla ryzyka stopy procentowej Bank stosuje
m.in. następujące scenariusze kryzysowe:




równoległe przesunięcie krzywych dochodowości w górę i w dół o 200 pb,
historyczne scenariusze zmiany stóp procentowych,
zdefiniowane 8 scenariuszy w ramach analizy SOT (Supervisory Outlier Test)
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Wyniki analizy scenariuszy kryzysowych dla równoległego przesunięcia krzywych
o 200 pb dla ekspozycji stopy procentowej Banku BPH S.A. według stanu na 31 grudnia 2019 roku
(w tys. zł) zaprezentowano w tabeli poniżej:
Waluta

0-3M

3M-6M

6M-1Y

1Y-3Y

3Y-5Y

5Y-10Y

>10Y

Razem

CHF

-13 000

-2 600

-800

1 400

-600

-200

200

-15 600

PLN

-3 800

-1 200

0

0

0

0

600

-4 400

EUR

-400

0

0

0

0

0

-400

USD

0

0
0

0

0

0

0

0

0

Wyniki analizy scenariuszy kryzysowych dla równoległego przesunięcia krzywych
o 200 pb dla ekspozycji stopy procentowej Banku BPH S.A. według stanu na 31 grudnia 2018 roku
(w tys. zł) zaprezentowano w tabeli poniżej:
Waluta

0-3M

CHF

-14 200

3M-6M
-2 800

6M-1Y
0

1Y-3Y
200

3Y-5Y
-1 000

5Y-10Y
-600

>10Y
1 000

Razem
-17 400

PLN

-4 400

-1 400

0

-600

-1 200

-1 400

-1 000

-10 000

EUR

-400

0

-200

-200

0

0

-800

USD

0

0
0

0

0

0

0

0

0

W zakresie ograniczania ryzyka stopy procentowej funkcjonuje w Banku system limitów, które
podlegają okresowym przeglądom.
37.3. Ryzyko płynności
Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku BPH S.A. odbywa się zgodnie z zasadami procedury
uchwalonej przez Zarząd Banku. Dokument ten określa m.in. zasady monitorowania ryzyka
płynności, obowiązki sprawozdawcze, kompetencje oraz zakresy odpowiedzialności poszczególnych
jednostek w procesie zarządzania ryzykiem płynności, system limitów oraz zasady postępowania
w przypadku wystąpienia kryzysu płynności.
W obecnej działalności Bank w zakresie zarządzania ryzykiem płynności skupia się na minimalizacji
ryzyka płynności poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu aktywów płynnych, stanowiących
zabezpieczenie w przypadku nagłej niespodziewanej sytuacji płynnościowej oraz na utrzymaniu
bezpiecznego poziomu wskaźników regulacyjnych.
Podstawowymi źródłami finansowania działalności kredytowej Banku są środki otrzymane
w postaci linii kredytowych denominowanych w walutach obcych od podmiotów z grupy GE
oraz kapitał własny Banku. Bank posiada łącznie 4 umowy na długoterminowe finansowanie z Grupy
GE, o średniej kontraktowej zapadalności (ważonej nominałem) wynoszącej na dzień 31 grudnia
2019 roku 1,7 roku w łącznej wysokości 8,31 mld zł. Bank posiada również pożyczki
podporządkowane od podmiotów z grupy GE, o średniej kontraktowej zapadalności (ważonej
nominałem) wynoszącej na dzień 31 grudnia 2019 roku 4,4 roku w łącznej wartości nominalnej
725 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Bank posiadał łącznie 4 umowy na długoterminowe
finansowanie z Grupy GE, o średniej kontraktowej zapadalności (ważonej nominałem) wynoszącej
na dzień 31 grudnia 2018 roku 2,7 roku w łącznej wysokości 8,97 mld zł. Bank posiadał również
pożyczki podporządkowane od podmiotów z grupy GE, o średniej kontraktowej zapadalności
(ważonej nominałem) wynoszącej na dzień 31 grudnia 2018 roku 5,4 roku w łącznej wartości
nominalnej 706 mln zł.
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W celu utrzymania bezpiecznej pozycji płynności Banku decyzją Rady Nadzorczej Banku
zatwierdzono podstawowy miernik ryzyka płynności – tzw. bufor płynności. Bufor płynności
jest wyliczany raz w miesiącu na podstawie scenariuszy testów warunków skrajnych luki płynności.
Bank definiuje tę miarę jako minimalną wielkość nieobciążonych, wysokiej jakości aktywów
płynnych, jakie Bank winien posiadać, pozwalającą na przetrwanie Bankowi bez pomocy ze strony
inwestora strategicznego co najmniej 30 dni w przypadku wystąpienia kryzysu płynności wewnątrz
Banku, kryzysu systemowego lub stanowiącego kombinację obu powyższych wariantów,
ale nie będącego ich prostą agregacją (tzw. „kryzys łączony”).
Z uwagi na obecną działalność, Bank nie jest narażony na ryzyko wypływu środków klientowskich,
a także w ograniczonym stopniu odczuwa wahania czynników rynkowych. Z tego powodu
w scenariuszach testów warunków skrajnych uwzględniono m.in. ryzyko wynikające ze zmian
regulacyjnych oraz rządowych w obszarze kredytów hipotecznych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku nadwyżka płynności składała się z:
w mln zł

Wartość aktywów na dzień

Elementy nadwyżki płynności

31.12.2019

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

31.12.2018
16

22

Bony NBP*

1 312

1 084

NADWYŻKA PŁYNNOŚCI

1 328

1 106

* Pozycja Bony NBP nie uwzglęnia salda bonów utrzymywanych przez Bank na wydzielonym rachunku technicznym w NBP
z tytułu zobowiązania do zapłaty części składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji w wysokości 7,95 mln zł
na 31 grudnia 2019 roku oraz 6 mln zł na 31 grudnia 2018 roku.

Nadzorcze miary płynności kształtowały się w 2019 roku i w 2018 roku powyżej wymaganych
limitów. Poniżej przedstawiono miary M3-M4 oraz LCR dla Banku BPH na dzień 31 grudnia 2019 roku
oraz 31 grudnia 2018 roku:
w mln zł

Data

M3

M4

LCR (%)

31 grudnia 2019

74,65

1,08

7 300%

31 grudnia 2018

73,20

1,08

8 203%

Min. wymagany poziom

1,00

1,00

100%

Obecne poziomy miar M3-M4 oraz LCR wynikają głównie z wysokiego poziomu aktywów płynnych
oraz ograniczonego poziomu wypływów (Bank nie posiada depozytów klientowskich, a ponadto nie
udziela linii pozabilansowych klientom).
Dodatkowo, Bank posiada linię pozabilansową od inwestora strategicznego w kwocie 2,2 mld CHF,
która dotychczas nie była wykorzystywana i stanowi dodatkowe zabezpieczenie płynnościowe.
Wielkość niewykorzystanej linii według stanu na 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku
wynosiła 2,2 mld CHF i w urealnionej luce płynności jest uwzględniana jako wpływ występujący
w przedziale do 1 miesiąca, oraz jako wypływ zgodnie z kontraktowym terminem wygaśnięcia tej linii
(tj.: w przedziale powyżej 5 lat).
Poniżej przedstawiono urealnioną lukę płynności dla Banku BPH na dzień 31 grudnia 2019 roku:
w mln zł

0

do 1
miesiąca
10 090

1-3
miesięcy
137

3-6
miesięcy
204

6-12
miesięcy
406

0

10 090

10 227

10 431

10 838

a’vista
luka
luka
skumulowana

1- 3 lat

3 - 5 lat

-7 005

1 465

-3 627

3 832

5 297

1 671
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Poniżej przedstawiono urealnioną lukę płynności dla Banku BPH na dzień 31 grudnia 2018 roku:
w mln zł

0

do 1
miesiąca
9 611

1-3
miesięcy
148

3-6
miesięcy
220

6-12
miesięcy
432

0

9 611

9 759

9 979

10 411

a’vista
luka
luka
skumulowana

-7 289

1 413

pow. 5
lat
-2 113

3 122

4 535

2 422

1- 3 lat

3 - 5 lat

Źródła finansowania Banku są wystarczające w stosunku do skali prowadzonej działalności.
Wykorzystane linie kredytowe w urealnionej luce płynności są uwzględniane kontraktowo zgodnie
z harmonogramem spłat.
W celu zapewnienia bezpiecznego poziomu płynności Bank utrzymywał odpowiedni zasób wysokiej
jakości, nieobciążonych aktywów płynnych, a dodatkowo poprzez podpisaną umowę miał dostęp
do odnawialnego źródła finansowania w postaci linii kredytowej. Linia ta nie była wykorzystywana
przez Bank w 2019 i 2018 roku.
Poniżej
przedstawiono
strukturę
zobowiązań
Banku
według
na 31 grudnia 2019 – z uwzględnieniem kontraktowych terminów zapadalności (w tys. zł).

stanu

Zobowiązania:
Przedziały czasowe

do 1 miesiąca

od 1 miesiąca od 3 miesięcy
do 3 miesięcy
do 1 roku

od 1 roku
do 5 lat

powyżej 5 lat

razem

Zobowiązania wobec
klientów

11 141

0

0

0

0

11 141

Zobowiązania wobec
pozostałych instytucji

163

1 392

0

8 313 509

0

8 315 064

Zobowiązania
podporządkowane

10 470

0

0

372 524

352 917

735 911

Pozostałe zobowiązania
finansowe

43 956

0

0

0

0

43 956

RAZEM

65 730

1 392

0

8 686 033

352 917

9 106 072

Pozycje pozabilansowe:
Przedziały czasowe

do 1 miesiąca

od 1 miesiąca od 3 miesięcy
do 3 miesięcy
do 1 roku

od 1 roku
do 5 lat

powyżej 5 lat

razem

udzielone zobowiązania
pozabilansowe dotyczące
finansowania

0

0

0

0

0

0

Pozabilansowe
zobowiązania
warunkowe udzielone

0

0

0

0

0

0

Poniżej przedstawiono strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Banku według stanu
na 31 grudnia 2018 – z uwzględnieniem kontraktowych terminów zapadalności (w tys. zł).
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Zobowiązania:
Przedziały czasowe

do 1 miesiąca

od 1 miesiąca od 3 miesięcy
do 3 miesięcy
do 1 roku

od 1 roku
do 5 lat

powyżej 5 lat

razem

Zobowiązania wobec
klientów

10 952

0

0

0

0

10 952

Zobowiązania wobec
pozostałych instytucji

167

1 294

0

8 971 059

0

8 972 520

8 474

0

0

286 245

419 826

714 545

Pozostałe zobowiązania
finansowe

39 523

0

0

0

0

39 523

RAZEM

59 116

1 294

0

9 257 304

419 826

9 737 540

Zobowiązania
podporządkowane

Pozycje pozabilansowe:
Przedziały czasowe

do 1 miesiąca

od 1 miesiąca od 3 miesięcy
do 3 miesięcy
do 1 roku

od 1 roku
do 5 lat

powyżej 5 lat

razem

udzielone zobowiązania
pozabilansowe dotyczące
finansowania

0

0

175

0

0

175

Pozabilansowe
zobowiązania
warunkowe udzielone

0

0

175

0

0

175

37.4. Ryzyko kredytowe
MAKSYMALNE NARAŻENIE NA RYZYKO KREDYTOWE
Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe - Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
Stan na dzień
31.12.2019
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

31.12.2018

15 672

21 802

1 319 835

1 089 818

Należności od banków

11 600

16 963

Należności od klientów

10 417 165

11 241 126

5 340

4 871

11 769 612

12 374 580

Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Pozostałe aktywa - aktywa finansowe
Razem

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe - Pozycje pozabilansowe
Stan na dzień
31.12.2019

31.12.2018

Udzielone zobowiązania finansowe

0

175

Razem

0

175
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STRATEGIA RYZYKA
Cele zarządzania ryzykiem kredytowym
Podstawowym celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymanie tego
ryzyka na bezpiecznym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej dochodowości
operacji kredytowych. Bank stosuje efektywne metody zarządzania ryzykiem kredytowym zarówno
na poziomie portfelowym, jak i indywidualnych zaangażowań; metody te są systematycznie
weryfikowane i rozwijane. Struktura i organizacja procesu kredytowego oraz procedury i narzędzia
identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego są dostosowane do wymogów określonych
w obowiązujących uchwałach i rekomendacjach nadzorczych.
Zarządzanie ryzykiem jest ściśle powiązane z działalnością biznesową i planowaniem strategicznym
w całej organizacji. W związku z wycofaniem od dnia 1 września 2016 z oferty kredytów
hipotecznych dla klientów detalicznych oraz podziałem Banku po dniu 4 listopada 2016 działalność
kredytowa dotyczy wyłącznie zarządzania ryzykiem kredytowym już istniejącego portfela kredytów
hipotecznych.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
W ramach procesu zarządzania ryzykiem kredytowym wyodrębniono funkcje związane
z poszczególnymi etapami procesu kredytowego. W związku ze zmianą profilu działalności Banku
wynikającego z podziału, który nastąpił w 2016 roku proces kredytowy dotyczy zmian warunków
kredytowych zarówno portfela regularnego, jak i portfela będącego w restrukturyzacji i windykacji.
Poszczególne zadania związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym są realizowane w Banku
przez komórki Pionu Zarządzania Ryzykiem. Natomiast wybrane procesy operacyjne związane
z obsługą kredytów przez firmę zewnętrzną w ramach zawartej z Bankiem umowy outsourcingowej,
przy czym kryteria i zasady realizacji tych procesów są opracowywane i wdrażane przez Pion
Zarządzania Ryzykiem.
Procesy realizowane przez Bank w Pionie Zarzadząnia ryzykiem obejmują:




akceptację ryzyka (ocena ryzyka i podejmowanie decyzji kredytowych),
monitoring i kontrolę ryzyka (organizacja procesu monitorowania, budowa i rozwój narzędzi
wspomagających proces monitorowania, monitoring indywidualnych ekspozycji
kredytowych oraz portfela kredytowego),
zarządzanie ekspozycjami o podwyższonym ryzyku, restrukturyzację i windykację.

Procesy realizowane w ramach umowy outsorcingowej dotyczą w szczególności:



administracji kredytowej (sporządzanie aneksów do umów kredytu i umów zabezpieczeń,
otwieranie rachunków kredytowych i księgowanie operacji na tych rachunkach)
monitoringu indywidualnego ekspozycji kredytowych oraz wybranych działań związanych
z windykacją wczesną.

W Pionie Zarządzania Ryzykiem działają również niezależne komórki odpowiedzialne
za opracowywanie i implementację zasad i procesów kredytowych (strategie, polityki i procedury)
oraz budowę, rozwój i wdrożenie narzędzi identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka na poziomie
indywidualnym i portfelowym.
Zarząd Banku określa strategię i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku oraz polityki
i procedury kluczowe dla zarządzania ryzykiem kredytowym. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór
nad ryzykiem portfela Banku. Odpowiedzialność za wdrożenie i funkcjonowanie kompleksowego
systemu zasad zarządzania ryzykiem spoczywa na CRO (Chief Risk Officer), który – jako Wiceprezes
Zarządu Banku – kieruje Pionem Zarządzania Ryzykiem. CRO odpowiada również za operacyjne
zarządzanie ryzykiem kredytowym.
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Ocena ryzyka kredytowego, system scoringowy
Ocenę ryzyka kredytowego wspiera system scoringowy wykorzystujący dane dotyczące klienta
(zarówno dane wewnętrzne, jak i dane zewnętrzne). Systemy te – ich zasady, modele i platforma
informatyczna są budowane, walidowane i kalibrowane przez wyspecjalizowane jednostki Pionu
Zarządzania Ryzykiem.
Obowiązująca w Banku skala ratingowa, umożliwia porównanie pojedynczych ekspozycji
oraz sub-portfeli zarówno z innymi ekspozycjami Banku, jak i ze źródłami (ratingami) zewnętrznymi.
Systemy scoringowe mają szerokie zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.
Podejmowanie decyzji kredytowych
W związku ze zmianą profilu działalności Banku wynikającego z podziału, który nastąpił w 2016 roku,
decyzje kredytowe dotyczą wyłącznie zmian warunków wcześniej zawartych umów kredytowych,
zarówno z portfela regularnego, jak i portfela będącego w restrukturyzacji i windykacji
i są podejmowane przez pracowników jednostek odpowiedzialnych za analizę kredytową w Pionie
Zarzadzania Ryzykiem na szczeblu kompetencyjnym wynikającym między innymi z kwoty kredytu
oraz kwoty łącznej ekspozycji kredytowej wobec klienta. Kompetencje kredytowe nadawane są
indywidualnie, a podstawą ich nadania jest posiadana przez pracownika wiedza i doświadczenie.
W przypadku ekspozycji przekraczających poziom indywidualnych kompetencji kredytowych
pracowników weryfikujących wnioski kredytowe wymagana jest decyzja Komitetu Kredytowego
Banku.
Decyzje podejmowane są w oparciu między innymi o historię kredytową klienta, wynik analizy
zdolności kredytowej, a w przypadku portfela regularnego o dodatkowo o na podstawie
rzeczywistego profilu ryzyka klienta określonego w oparciu o modele wewnętrzne.
Ograniczanie ryzyka kredytowego
W ramach działań windykacyjnych, gdy negocjacje spłaty zadłużenia, działania restrukturyzacyjne
lub dobrowolna sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia nie przynoszą zamierzonych rezultatów, Bank
w pierwszej kolejności podejmuje działania zmierzające do realizacji zabezpieczenia zarówno
w drodze egzekucji komorniczej, jak i przejęcia nieruchomości stanowiącej przedmiot
zabezpieczenia i następnie jej sprzedaży. Decyzja o przejęciu zabezpieczenia poprzedzona jest
każdorazowo wyceną. Bank dąży do sprzedaży przejętych nieruchomości w możliwie najkrótszym
czasie i w tym celu wykorzystuje różne dostępne kanały sprzedaży, a w szczególności
współpracujące firmy specjalizujące się w pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo
podejmowane są działania mające na celu jak najszersze rozpowszechnienie informacji
o sprzedawanych nieruchomościach na stronie internetowej Banku oraz na portalach
ogłoszeniowych.
Równolegle z realizacją procesu windykacyjnego Bank monitoruje rynek obrotu wierzytelnościami
w poszukiwaniu możliwości maksymalizacji odzysków poprzez sprzedaż wybranych portfeli
z utratą wartości znajdujących się na późnym etapie windykacji, jak również portfeli należności
spisanych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość przejętych zabezpieczeń wyniosła 16 759 tys. zł. (na dzień
31 grudnia 2018 rok: 23 628 tys. zł) i obejmowała nieruchomości stanowiące zabezpieczenie
kredytów hipotecznych.
Powyższe kwoty zaprezentowane zostały w nocie 18 „Pozostałe aktywa” w pozycji „rozliczenia
z tytułu przejęcia aktywów za długi” oraz w nocie 14 „Aktywa przeznaczone do sprzedaży” w pozycji
„budynki, lokale”.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Bank prowadził czynności windykacyjne do kredytów spisanych
na kwotę 24,04 mln z (na dzień 31 grudnia 2018 roku 69,5 mln zł).
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Monitoring ryzyka kredytowego
Ryzyko kredytowe jest monitorowane i kwantyfikowane w Banku w regularnym cyklicznym procesie,
którego głównym elementem jest system klasyfikacji ekspozycji, składający się z odpowiednich
procedur i narzędzi (zasady i proces) , w szczególności systemu scoringowego, mechanizmu
intensywnego monitoringu oraz mechanizmu identyfikacji i oznaczania zdarzeń niewykonania
zobowiązań. Procedury w tym zakresie istnieją zarówno dla zaangażowań klasyfikowanych jako
pracujące, jak i zagrożone, podlegające działaniom restrukturyzacyjnym i windykacyjnym.
Monitoring ryzyka kredytowego obejmuje między innymi również poziom wykorzystania limitów
apetytu na ryzyko kredytowe, analizę wielkości portfela i zmianę jego struktury, wskaźniki jakości
portfela kredytowego, analizę trendów szkodowości oraz wpływu procesów operacyjnych na jego
jakość, w tym wskaźniki efektywności podejmowanych działań w ramach strategii zarządzania
ekspozycjami niepracującymi.
Ponadto regularnemu monitorowaniu podlega wartość nieruchomości stanowiących podstawę
przyjętego zabezpieczenia ekspozycji kredytowych w formie hipoteki oraz poziom wskaźnika LtV
(Loan to Value) w ujęciu portfelowym i indywidualnym.
Plany awaryjne
Mając na względzie przeciwdziałanie negatywnym skutkom mogącym mieć wpływ na portfel
kredytowy Banku, np. zmiany w sytuacji makroekonomicznej, Bank opracował odpowiednie
procedury pozwalające oszacować stopień oddziaływania tych zmian oraz podjąć – o ile jest
to uzasadnione – określone działania dostosowawcze. Bank przeprowadza regularnie testy
warunków skrajnych. Wyniki testów są wykorzystywane do weryfikacji polityki zarządzania ryzykiem
kredytowym, a w przypadku wystąpienia istotnego prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnych,
krytycznych zmian w otoczeniu makroekonomicznym – do opracowania adekwatnych planów
awaryjnych.
ZASADY IDENTYFIKACJI I POMIARU RYZYKA KREDYTOWEGO
Klasyfikacja ryzyka
Ocena ryzyka niewypłacalności kredytobiorców dokonywana jest w Banku BPH S.A. w oparciu
o modele scoringowe. Rating/scoring nadany danemu kredytobiorcy/transakcji pozwala
na określenie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku
w horyzoncie 1 roku. Modele obejmują 25 kategorii ratingowych z przypisanym
prawdopodobieństwem niewykonania zobowiązania wobec Banku (ang. probability of default, PD)
oraz jedną kategorię, w przypadku której ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań wobec Banku
zmaterializowało się (tj. nastąpił default, zidentyfikowano przesłanki utraty wartości).
Dodatkowo w procesie analizy i podejmowania decyzji kredytowych w odniesieniu do kredytów
hipotecznych dla osób prywatnych Bank określa 5 klas ryzyka kredytobiorcy/transakcji, które
dostosowują parametry kredytu (wskaźnik LTV określający stosunek kwoty kredytu do wartości
nieruchomości i DTI określający stosunek dochodu netto do stałych zobowiązań finansowych
kredytobiorcy) oraz jego cenę do stopnia generowanego ryzyka.
Identyfikacja zdarzeń default
Katalog obiektywnych przesłanek utraty wartości (zdarzeń default) stosowany w Banku BPH
uwzględnia dane ilościowe i jakościowe, między innymi takie jak:
 wystąpienie istotnej kwoty zaległej powyżej 90 dni na którymkolwiek istotnym rachunku
kredytobiorcy (bez względu na segment kredytobiorcy);
 znaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy lub wystąpienie
innych czynników stanowiących zagrożenie spłaty należności;
 restrukturyzacja polegająca na przyznaniu kredytobiorcy przez Bank, ze względów
ekonomicznych lub prawnych wynikających z trudności finansowych kontrahenta,
udogodnienia, którego w innym wypadku Bank by nie udzielił;
 wykrycie oszustwa lub wyłudzenia/ próby wyłudzenia kredytu;
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upływ terminu wypowiedzenia umowy kredytowej.

Identyfikacja zdarzenia default dla kredytobiorcy (zdarzenie na poziomie rachunku kredytowego
lub kredytobiorcy) powoduje nadanie statusu default kredytobiorcy i traktowanie wszystkich jego
ekspozycji jako posiadających przesłanki utraty wartości. Identyfikacja zdarzenia w połączeniu
z wielkością ekspozycji kredytowej determinuje sposób jej wyceny.
WYCENA
Zasady wyceny ekspozycji kredytowych w zakresie utraty wartości w Banku BPH S.A. kształtowane
są w oparciu o zasady Międzynarodowego Sprawozdawczości Finansowej MSSF 9.
Na potrzeby wyceny wprowadzono podział całego portfela kredytowego na „pod-portfele” gdzie:
a) Etap 1 – aktywa kredytowe dla których oczekiwana strata kredytowa wyceniana jest
w horyzoncie 12 miesięcy
b) Etap 2 – aktywa kredytowe dla których wystąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego,
dla których oczekiwana strata kredytowa szacowana jest do daty zapadalności, tzn. life-time
c) Etap 3 – aktywa z rozpoznaną utratą wartości tj. z obiektywnymi przesłankami utraty
wartości. Dodatkowo Etap ten podzielony jest na portfel wyceniany grupowo i indywidualnie
(ekspozycje z przesłankami utraty wartości, indywidualnie istotne).
Ogólne założenia dotyczące wyceny portfela w etapie 1
Do etapu pierwszego klasyfikowane są ekspozycje kredytowe o niskim prawdopodobieństwie
niewykonania zobowiązania, dla których od momentu początkowego ujęcia nie zaobserwowano
istotnego względnego pogorszenia jakości kredytowej.
Portfel wycenia się pod kątem strat kredytowych oczekiwanych w horyzoncie 12 miesięcy od daty
bilansowej, tj. strat wynikających z oczekiwanego zaistnienia zdarzenia powodującego utratę
wartości w okresie najbliższego roku od daty sprawozdawczej.
W wycenie ryzyka kredytowego dla należności od klientów Bank nie stosuje kryterium niskiego
ryzyka kredytowego zgodnie z par. 5.5.10 Standardu MSSF 9.
Dodatkowo, poza generalną klasyfikacją do etapów wyceny, w ramach procesów wyceny stage 1 i 2
zarówno model PD jak i LGD w swej konstrukcji uwzględnia dodatkową segmentację ekspozycji na
grupy ryzyka zgodnie ze stosowaną w Banku odpowiednio masterskalą PD i przedziałami LTV.
Ogólne założenia dotyczące wyceny portfela w etapie 2
Do tego etapu klasyfikowane są ekspozycje, dla których od momentu początkowego ujęcia do daty
bilansowej zidentyfikowano istotny wzrost ryzyka kredytowego.
Identyfikacji istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dokonuje się poprzez rejestrację przesłanek
o charakterze jakościowo-ilościowym, takich jak:








pogorszenie ratingu klienta od momentu początkowego ujęcia względem jego bieżącej
oceny o 6 ratingów,
bieżąca ocena ratingowa wskazująca prawdopodobieństwo defaultu większe lub równe
3,12%,
opóźnienie przekraczające 30 dni opóźnienia,
restrukturyzacje po ustaniu przesłanek utraty wartości w tzw. okresie wzmożonego
monitoringu trwałości poprawy sytuacji klienta (status forberance performing),
w zależności od typu ostatniej ustępującej przesłanki utraty wartości ekspozycje, dla których
ustało występowanie przesłanki utraty wartości w ostatnich 12 (ilościowe)
lub 24 (jakościowe) miesiącach od daty bilansowej,
w przypadku ustania przesłanek istotnego wzrostu ryzyka kredytowego (etap 2) stosuje
się 90-ciodniowy okres karencji,
brak bieżącego i/lub z momentu początkowego ujęcia ratingu klienta.
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Ekspozycje zakwalifikowane do tego etapu wykorzystują również koncepcję straty oczekiwanej,
jednak w odróżnieniu od etapu pierwszego, dokonywana jest ona w perspektywie całego życia
ekspozycji (life-time). W tym celu Bank wyznacza parametry ryzyka takie jak PD czy EAD w kolejnych
rocznych oknach do daty zapadalności. Dzięki wyznaczeniu prawdopodobieństw defaultu (PD)
w horyzoncie kolejnych lat oraz bazowaniu na rzeczywistych harmonogramach spłat
uwzględniających skalę i tempo prognozowanej amortyzacji portfela (EAD), Bank uzyskuje projekcję
kredytowych strat oczekiwanych do terminu zapadalności (life-time).
Podobnie jak w przypadku etapu pierwszego stosowany model uwzględnia zarówno bieżące,
jak i prognozowane warunki makroekonomiczne.
Ogólne założenia dotyczące wyceny portfela w etapie 3
W przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego świadczyć o utracie wartości dokonywana jest ocena
jego istotności dla ryzyka niewykonania zobowiązania przez klienta i, jeśli jest to zasadne, dokonuje
się oznaczenia przesłanek utraty wartości. Rejestracja przesłanek odbywa się w dedykowanym
systemie Banku w trybie dziennym. Ponadto, identyfikacja przesłanki na jakimkolwiek
zaangażowaniu klienta powoduje klasyfikację wszystkich jego ekspozycji do portfela w utracie
wartości, tj. etapu 3.
Zasady wyceny ekspozycji z utratą wartości, tj. wyznaczenia odpisu aktualizującego w tym etapie
Bank podzielił na:
a) portfel indywidualnie istotny
Pomiar indywidualnej utraty wartości odbywa się dla wszystkich indywidualnie istotnych ekspozycji
kredytowych, w przypadku których zidentyfikowano przesłanki wskazujące na utratę wartości.
Próg istotności, decydujący o przypisaniu ekspozycji z przesłankami utraty wartości do pod-portfela
indywidualnego, ustalany jest na poziomie kredytobiorcy i odnosi się do wielkości ekspozycji
na dzień identyfikacji przesłanki utraty wartości. Drugim progiem istotności (sprawdzanym na każdą
datę raportową) jest dolny limit specyfikacji, mówiący o minimalnej sumie ekspozycji danego klienta
podlegającej wycenie indywidualnej, poniżej którego ekspozycje przenoszone są do portfela
wycenianego zgodnie z metodą kolektywną.
Wyceny portfela indywidualnego dokonuje się w okresach kwartalnych. Jednak w przypadku
uzyskania nowych znaczących informacji w okresie pomiędzy ocenami, niezwłocznie dokonuje
się ponownej analizy oczekiwanych przepływów i, jeśli zasadne, odpowiednio koryguje wysokość
odpisu aktualizującego.
W celu ustalenia wielkości utraty wartości ekspozycji kredytowej dokonuje się wyznaczenia
oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu tej ekspozycji („odzysków”)
wykorzystując w tym celu koncepcję analizy scenariuszowej ważonej prawdopodobieństwem
realizacji danej ścieżki. W rachunku odpisów aktualizujących ujmowane są wszelkie istotne koszty
zewnętrzne, jakie Bank planuje ponieść w celu wygenerowania odzysków.
Ocena utraty wartości aktywów finansowych oparta jest na wiedzy eksperckiej i profesjonalnym
osądzie podlegającym weryfikacji w kilkustopniowym procesie akceptacji przez odpowiedni
szczebel kompetencyjny.
b) portfel indywidualnie nieistotny
Pomiar utraty wartości w ujęciu kolektywnym odbywa się dla wszystkich indywidualnie nieistotnych
ekspozycji kredytowych, w przypadku których zidentyfikowano przesłanki wskazujące na utratę
wartości.
Szacunek przyszłych przepływów pieniężnych w portfelu kolektywnym dokonywany jest w oparciu
o dane historyczne dotyczące przepływów pieniężnych dla ekspozycji o podobnych
charakterystykach ryzyka.
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Stopy odzysku wyliczane są na podstawie informacji o rzeczywistych spłatach rejestrowanych
w systemach Banku zawierających informacje w zakresie odzysków wygenerowanych z danej
ekspozycji po zaistnieniu zdarzenia default.
Kolektywny odpis z tytułu utraty wartości wyliczany jest odrębnie dla każdej ekspozycji kredytowej
w portfelu w oparciu o wielkości obserwowane dla danego rachunku (EAD, przepływy pieniężne
po dacie default, efektywna stopa procentowa) oraz średnie parametry odzysku wyznaczone
dla portfela jednorodnego, do którego należy ekspozycja.
Model uwzględnia zarówno bieżące, jak i prognozowane warunki makroekonomiczne.
Modele wyceny dla wszystkich trzech etapów wykorzystujące koncepcję straty oczekiwanej (ECL)
podlegają okresowej walidacji w zakresie parametrów wejściowych (Exposure at Default, Loss Given
Default, Probability of Default), założeń metodologicznych, jak również wykorzystywanych
wskaźników makroekonomicznych.
Wyniki walidacji i wnioski z niej płynące są dokumentowane i przedstawiane Kierownictwu Pionu
Zarządzania Ryzykiem oraz kierowane do Zarządu Banku.
Scenariusze makroekonomiczne
Kalkulacja ECL oparta jest na najbardziej prawdopodobnym scenariuszu prognoz
makroekonomicznych („Scenariusz bazowy”), który odzwierciedlony jest poprzez odrębne modele
life-time stanowiące integralną część parametru PD w horyzoncie kolejnych lat. Podejście to zakłada
liniową zależności pomiędzy czynnikami makroekonomicznymi modelu i oszacowaniami poziomu
rezerw, co stanowi przedmiot cyklicznych analiz przeprowadzanych w Banku. Dodatkowo
oszacowania parametru LGD bazują na projekcjach zmian cen nieruchomości oraz zmian kursów
walut.
Zmiany dotyczące wyceny portfela dla wszystkich trzech etapów w 2019 roku
W 2019 roku Bank nie wprowadzał istotnych zmian w procesach wyceny żadnego z pod-portfeli.
W przeciągu roku Bank przeprowadził rekalibrację modelu PD odzwierciedlającą dalszą poprawę
jakości portfela, czego dodatkowym efektem była również rezygnacja z pesymistycznego
scenariusza makroekonomicznego w modelu ECL . Wyniki uwzględniono w wycenie należności od
klientów na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Wyniki wyceny portfela
W wyniku wyceny portfela bez rozpoznanej utraty wartości, pokrycie kredytów brutto kształtowało
się według stanu na 31 grudnia 2019 roku na następującym poziomie:
w mln zł

w mln zł

Klienci ogółem
Odpisy na
oczekiwane straty
kredytowe

Kredyty brutto

Pokrycie (%)

Etap 1

9 311

9

0,1

Etap 2
KREDYTY BEZ ROZPOZNANEJ
UTRATY WARTOŚCI

1 025

41

4,0

10 336

50

0,5
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W wyniku wyceny portfela bez rozpoznanej utraty wartości, pokrycie kredytów brutto kształtowało
się według stanu na 31 grudnia 2018 roku na następującym poziomie:
w mln zł

w mln zł

Klienci ogółem
Odpisy na oczekiwane
straty kredytowe

Kredyty brutto

Pokrycie (%)

Etap 1

9 703

14

0,1

Etap 2
KREDYTY BEZ ROZPOZNANEJ
UTRATY WARTOŚCI

1 463

65

4,4

11 166

79

0,7

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 85,5% ekspozycji kredytowych ze zidentyfikowanymi
przesłankami utraty wartości wyceniono metodą portfelową, a 14,5% tych ekspozycji wyceniono
metodą indywidualną. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 86,6% ekspozycji kredytowych
ze zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości wyceniono metodą portfelową, a 13,4% tych
ekspozycji wyceniono metodą indywidualną.
Według stanu na 31 grudnia 2019 roku, pokrycie odpisem portfela kredytowego z utratą wartości
na poziomie Banku ogółem przedstawia poniższa tabela:
w mln zł

w mln zł
Portfel kolektywny
Portfel indywidualny
KREDYTY Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ
WARTOŚCI

483

Klienci ogółem
Odpisy na oczekiwane
straty kredytowe
384

82

49

59,6

565

433

76,6

Kredyty brutto

Pokrycie (%)
79,5

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku, pokrycie odpisem portfela kredytowego z utratą wartości
na poziomie Banku ogółem oraz w podziale na segmenty biznesowe przedstawia poniższa tabela:
w mln zł
Portfel kolektywny
Portfel indywidualny
KREDYTY Z ROZPOZNANĄ UTRATĄ
WARTOŚCI

525

Klienci ogółem
Odpisy na oczekiwane
straty kredytowe
401

80

50

62,5

605

451

74,5

Kredyty brutto

Pokrycie (%)
76,4

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe w roku 2019.
w mln zł

Stan na początek okresu 01.01.2019

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Łącznie

13,7

65,2

451,4

530,3

Transfery z etapu 1

-0,5

0,4

0,1

0,0

Transfery z etapu 2

16,5

-20,5

4,0

0,0

Transfery z etapu 3

0,0

17,3

-17,3

0,0

-20,6

-22,3

7,0

-35,9

Spisania w straty

0,0

0,0

-21,0

-21,0

Różnice kursowe

0,2

1,3

8,5

10,0

9,3

41,4

432,7

483,4

Amortyzacja portfela i walidacje
parametrów wyceny

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2019
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W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe w roku 2018.
w mln zł

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Łącznie

15,3

83,9

434,9

534,1

Transfery z etapu 1

-0,8

0,7

0,1

0,0

Transfery z etapu 2

6,8

-11,0

4,2

0,0

Transfery z etapu 3

0,1

13,9

-14,0

0,0

-8,4

-27,5

14,9

-21,0

Spisania w straty

0,0

0,0

-7,7

-7,7

Różnice kursowe

0,7

5,2

19,0

24,9

13,7

65,2

451,4

530,3

Stan na początek okresu 01.01.2018

Amortyzacja portfela i walidacje
parametrów wyceny

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2018

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany wartości bilansowej brutto kredytów w roku 2019.
w mln zł

Stan na początek okresu 01.01.2019

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Łącznie

9 702,4

1 463,3

605,7

11 771,4

Transfery z etapu 1

-199,9

182,4

17,5

0,0

Transfery z etapu 2

531,2

-578,9

47,7

0,0

Transfery z etapu 3

0,0

38,9

-38,9

0,0

Amortyzacja portfela

-945,8

-116,7

-56,5

-1119,0

Spisania w straty

0,0

0,0

-21,0

-21,0

Różnice kursowe

223,3

35,7

10,1

269,1

9 311,2

1 024,7

564,6

10 900,5

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2019

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany wartości bilansowej brutto kredytów w roku 2018.
w mln zł

Stan na początek okresu 01.01.2018

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Łącznie

10 170,3

1 440,0

621,9

12 232,2

Transfery z etapu 1

-316,0

297,8

18,2

0,0

Transfery z etapu 2

213,4

-259,9

46,5

0,0

Transfery z etapu 3

0,3

36,8

-37,1

0,0

-963,3

-141,7

-63,8

-1 168,8

Amortyzacja portfela
Spisania w straty

0,0

0,0

-7,7

-7,7

Różnice kursowe

597,7

90,3

27,7

715,7

9 702,4

1 463,3

605,7

11 771,4

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2018
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Poniżej zaprezentowano rozkład portfela według etapów wyceny i klas ratingowych według
stanu portfela na 31 grudnia 2019 i 31 grudnia 2018 roku.
31.12.2019
Struktura
Kredyty
(%)

w mln zł
Kredyty brutto bez rozpoznanej utraty wartości

Etap1

10 336

94,8

11 166

94,9

Rating

PD

0 do 4+

do 0, 42%

7 342

67,4

7 188

61,1

4 do 6-

do 4,92%

1 969

18,1

2 515

21,4

7+ do 8

do 99,99%

0

0,0

0

0

Brak ratingu
Kredyty brutto etap 1

Etap2

0

0,0

0

0

9 311

85,4

9 703

82,4

Rating

PD

0 do 4+

do 0, 42%

194

1,8

181

1,5

4 do 6-

do 4,92%

556

5,1

943

8,0

7+ do 8

do 99,99%

254

2,3

316

2,7

21

0,2

24

1 025

9,4

1 464

0,2
12,4

565

5,2

605

5,2

10 901

100

11 771

100

Brak ratingu
Etap3

31.12.2018
Struktura
Kredyty
(%)

Kredyty brutto etap 2
Kredyty brutto z rozpoznaną utratą
wartości
KREDYTY BRUTTO

Struktura jakościowa została oparta na kryteriach stosowanych przez Bank do oceny ryzyka
kredytowego, tj. ratingach wynikających z wewnętrznych modeli ratingowych oraz przypisanym
im parametrom PD. Parametr PD (ang. probability of default) określa prawdopodobieństwo
niewywiązania się kredytobiorcy ze swoich zobowiązań wobec Banku (wyrażone jako %).
Analiza wrażliwości wpływu na poziom odpisów polegająca na zmianie o (+/-) 10% średniego
parametru PD i LGD oraz reklasyfikacji 10% wartości bilansowej brutto z etapu 1 do
etapu 2 zaprezentowano w poniższej tabeli:
w mln zł

31.12.2019

31.12.2018

Etap 1

PD
-0,09

LGD
-0,09

PD
-0,11

LGD
-0,11

Etap 2

8,88

8,88

11,1

11,1

Etap 3

0

43,26

0

45,14

Łącznie

8,79

52,05

10,99

56,13

Jakość kredytowa aktywów finansowych innych niż należności kredytowe od klientów
W tabeli poniżej zaprezentowano jakość kredytową aktywów finansowych Banku innych
niż należności od klientów na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku. Wszystkie aktywa
finansowe były klasyfikowane do etapu 1 utraty wartości. W 2019 roku nie wystąpiły transfery
pomiędzy etapami dla tych aktywów.
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Zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku, dla każdego banku-kontrahenta, dla którego Bank
posiada limity kredytowe wyznaczany jest rating wewnętrzny (zgodnie ze skalą ratingową
obwiązującą w Banku). Rating wewnętrzny ustala się na podstawie ratingów zewnętrznych agencji
ratingowych (Standard & Poors, Moody’s oraz Fitch) przyznanych danemu bankowi zgodnie
z algorytmem opartym na skali PD („probability of default”). Rewizja ratingów następuje w procesie
bieżącego i okresowego monitoringu zaangażowań, np. po zmianie ratingu przez zewnętrzne
agencje ratingowe lub wystąpieniu innych przesłanek mających wpływ na ryzyko kredytowe
kontrahenta.
Rating Skarbu Państwa polskiego lub Narodowego Banku Polskiego wyznaczany jest na podstawie
ratingu zewnętrznego.
w mln zł

0 do 4+

Kasa i operacje
z Bankiem
Centralnym
Środki pieniężne
na rachunkach
i lokatach
16

4 do 6-

0

0

0

0

0

0

7+ do 8-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

9

14

16

1 320

12

5

9

1 362

31.12.2019
Rating

Brak ratingu
Wartości
bilansowe

Należności od
banków

Pozostałe
aktywa
finansowe

Inwestycje w
jednostkach
zależnych

RAZEM

1 320

12

0

0

1 348

Papiery
wartościowe
Bony pieniężne

w mln zł

0 do 4+

Kasa i operacje
z Bankiem
Centralnym
Środki pieniężne
na rachunkach
i lokatach
22

4 do 6-

0

0

0

0

0

0

7+ do 8-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

9

14

22

1 090

17

5

9

1 143

31.12.2018
Rating

Brak ratingu
Wartości
bilansowe

Należności od
banków

Pozostałe
aktywa
finansowe

Inwestycje w
jednostkach
zależnych

RAZEM

1 090

17

0

0

1 129

Papiery
wartościowe
Bony pieniężne

Kryterium niskiego ryzyka kredytowego
Zgodnie z par. 5.5.10 Standardu MSSF 9 ekspozycje, które na datę sprawozdawczą są uznawane
za ekspozycje o niskim ryzyku kredytowym, mogą być klasyfikowane do etapu 1, niezależnie od skali
względnego pogorszenia jakości kredytowej od momentu początkowego ujęcia. Bank stosuje
kryterium niskiego ryzyka kredytowego (Low Credit Risk) dla dwóch portfeli: ekspozycji wobec
banków oraz ekspozycji wobec Skarbu Państwa i NBP na podstawie oceny ratingu zewnętrznego
konrahenta na moment początkowego ujęcia aktywa.
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RESTRUKTURYZACJA ZAANGAŻOWAŃ KREDYTOWYCH (FORBEARANCE)
Za restrukturyzację uznaje się przyznanie kredytobiorcy przez Bank, ze względów ekonomicznych
lub prawnych wynikających z trudności finansowych klienta, udogodnienia w spłacie zadłużenia,
którego w innym wypadku Bank by nie udzielił.
Działania restrukturyzacyjne stosowane w Banku polegają na modyfikacji warunków spłaty kredytu
mającej na celu udzielenie pomocy Kredytobiorcy, w przypadku którego wystąpiły lub spodziewane
są krótko- bądź długoterminowe trudności w regulowaniu zobowiązań kredytowych. Udzielenie
pomocy restrukturyzacyjnej każdorazowo poprzedzone jest analizą sytuacji finansowej
i gospodarczej Kredytobiorcy w celu odpowiedniego dopasowania rodzaju zastosowanego
udogodnienia w spłacie do możliwości finansowych Kredytobiorcy i rodzaju zidentyfikowanego
problemu. W przypadku trudnej sytuacji Kredytobiorcy spowodowanej przez zdarzenie losowe
pozostające poza jego kontrolą, Bank dopuszcza możliwość udzielenia kolejnej restrukturyzacji
w stosunku do tej samej ekspozycji kredytowej, z jednoczesnym zachowaniem limitów ilościowych
udzielonych restrukturyzacji. Dodatkowo każdorazowo przed wypowiedzeniem umowy kredytu
Bank przypomina Kredytobiorcy o możliwości wnioskowania o restrukturyzację zadłużenia, w celu
upewnienia się, że zostały wykorzystane wszystkie dostępne działania restrukturyzacyjne
i negocjacyjne. Po wprowadzeniu restrukturyzacji Bank monitoruje, czy Kredytobiorcy terminowo
wywiązują się ze zobowiązań wynikających ze zmodyfikowanych i uzgodnionych warunków spłaty
kredytu i w uzasadnionych przypadkach podejmuje odpowiednie działania w ramach strategii
windykacyjnych. Monitoring portfelowy działań restrukturyzacyjnych w szczególności dotyczy
wolumenów i rodzajów dokonywanych modyfikacji restrukturyzacyjnych oraz ich efektywności
mierzonej m.in. udziałem ekspozycji restrukturyzowanych, dla których nastąpiło pogorszenie
opóźnienia w spłacie po restrukturyzacji zadłużenia.
W szczególności modyfikacje restrukturyzacyjne mogą polegać na:
 wydłużeniu okresu kredytowania,
 prolongowaniu spłaty raty lub jej części,
 obniżeniu miesięcznych płatności poprzez obniżenie oprocentowania,
 udzieleniu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia wypłacanych z Funduszu Wsparcia
Kredytobiorców za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z przepisami
ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy
zaciągnęli Kredyt mieszkaniowy.
Wszystkie zarejestrowane zdarzenia restrukturyzacyjne zidentyfikowane w ramach ww. kategorii
automatycznie klasyfikują wszystkie istotne ekspozycje klienta do portfela z utratą wartości. Taki
status utrzymywany jest przez minimum 1 rok, tj. do momentu uzyskania 12–tu kolejnych
miesięcznych regularnych spłat (liczonych od momentu ustania pomocy dla klienta-zakończenia
ścieżki restrukturyzacyjnej), a także braku innych otwartych zdarzeń z katalogu utraty wartości.
Spełnienie tych warunków powoduje zmianę klasyfikacji z niepracującej na pracującą i jednocześnie
rozpoczyna 24-miesięczny okres obserwacji (probation period). Następnie monitorowane
są opóźnienia w spłacie, a ich istotne przekroczenie we wskazanym dwuletnim okresie kwarantanny
skutkuje ponowną reklasyfikacją do utraty wartości na minimum 1 rok.
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Udział ekspozycji restrukturyzowanych w portfelu kredytowym Banku ogółem w podziale
na segmenty biznesowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 oraz 31 grudnia 2018 roku
przedstawia poniższa tabela:
w mln zł
31.12.2019
KREDYTY BRUTTO, W TYM:

31.12.2018
10 901

11 771

179

225

23

58

156

167

ODPISY NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE, W TYM:

-483

-530

Kredyty restrukturyzowane:

-110

-118

-1

-4

-109

-114

69

107

Kredyty restrukturyzowane:
bez rozpoznanej utraty wartości
z rozpoznaną utratą wartości na oczekiwane straty kredytowe

bez rozpoznanej utraty wartości
z rozpoznaną utratą wartości
Razem kredyty restrukturyzowane netto

Przeterminowanie portfela kredytowego restrukturyzowanego według stanu na dzień 31 grudnia
2019 roku i 31 grudnia 2018 roku kształtuje się następująco:
w mln zł
31.12.2019
Kredyty restrukturyzowane brutto bez rozpoznanej utraty
wartości:

31.12.2018
23

58

20

53

3

5

1 - 10 dni przeterminowania

2

3

11 - 30 dni przeterminowania

1

2

31 - 60 dni przeterminowania

0

0

Kredyty restrukturyzowane brutto z rozpoznaną utratą
wartości

156

167

Razem kredyty restrukturyzowane brutto

179

225

Kredyty nieprzeterminowane
Kredyty przeterminowane

Wszystkie należności objęte działaniami restrukturyzacyjnymi klasyfikowane są do ekspozycji
z przesłankami utraty wartości i podlegają standardowym procesom wyceny dedykowanym tego
typu ekspozycjom. Utworzone odpisy na portfel należności restrukturyzowanych odzwierciedlone
są, podobnie jak pozostałe odpisy na należności z utratą wartości, w rachunku zysków i strat.
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KONCENTRACJA ZAANGAŻOWAŃ
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku nie występowały
zaangażowania równe bądź przekraczające 10% funduszy własnych Banku BPH S.A.
Podział walutowy
Struktura kredytów dla osób prywatnych zabezpieczonych hipotecznie brutto według rodzaju
waluty przedstawiała się następująco:

waluty

31.12.2019

31.12.2018

Kredyty brutto dla osób
prywatnych zabezpieczone hipotecznie

Kredyty brutto dla osób
prywatnych zabezpieczone hipotecznie

w mln zł

w%

w mln zł

w%

PLN

1 522

14,0

1 708

14,5

CHF

9 240

84,8

9 889

84,0

EUR

131

1,2

162

1,4

USD

8

0,1

12

0,1

10 901

100,0

11 771

100,0

Ogółem

We wrześniu 2011 roku Bank wycofał z oferty kredyty indeksowane do walut obcych. Proces
zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku uwzględnia dodatkowy czynnik ryzyka
długoterminowego związany z kredytami indeksowanymi do walut obcych.
37.5. Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności
procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych.
Ryzyko operacyjne obejmuje między innymi ryzyko braku zgodności, w tym ryzyko prawne.
Skutkiem (pochodną) zdarzeń ryzyka operacyjnego, w szczególności w obszarze ryzyka braku
zgodności i ryzyka prowadzenia działalności (conduct risk), może być utrata reputacji.
W roku 2019 Bank odnotował straty z tyt. ryzyka operacyjnego w wysokości 160 707 tys. zł (2018
rok : 25 159 tys. zł). Wzrost strat w roku 2019 wynika z utworzenia rezerwy na ryzyko prawne
dotyczące walutowych kredytów hipotecznych.
Na potrzeby wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Bank stosuje metodę
standardową. W 2017 roku Bank otrzymał, w odpowiedzi na swój wniosek, zgodę Komisji Nadzoru
Finansowego na zmianę sposobu obliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka
operacyjnego metodą standardową, o której mowa w art. 317 Rozporządzenia CRR poprzez
wykorzystanie do obliczania odpowiedniego wskaźnika, o którym mowa w art. 316 Rozporządzenia
CRR, prognoz odpowiednich pozycji wyniku finansowego na kolejne trzy lata obrachunkowe
(2017 rok, 2018 rok, 2019 rok,) zamiast średniej z trzech ostatnich lat, pod warunkiem, że zaczną
być stosowane dane historyczne, gdy tylko będą one dostępne.
Ogólne zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym
Polityką Banku BPH S.A. jest minimalizacja ekspozycji z tytułu ryzyka operacyjnego. Realizacja
tej zasady następuje poprzez przeciwdziałanie wystąpieniom strat operacyjnych oraz ograniczanie
ich skutków w przypadku materializacji ryzyk. Cele zarządzania ryzykiem operacyjnym realizowane
są w ramach całościowego systemu kontroli zarządzania ryzykiem operacyjnym. Zasady i struktura
zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku BPH S.A. zostały ujęte w wewnętrznej regulacji
wprowadzonej Uchwałą Zarządu.
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Zgodnie z wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Banku regulacjami oraz Strategią zarządzania ryzykiem
operacyjnym w Banku BPH S.A. wprowadzoną Uchwałą Rady Nadzorczej określona została struktura
zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego obejmująca wszystkie jednostki/komórki organizacyjne
Banku.
W skład tej struktury wchodzą Członkowie Zarządu, Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego, Departament
Zarządzania Ryzykiem Banku oraz Dyrektorzy poszczególnych Obszarów / Departamentów Banku
(jako Właściciele ryzyk).
Nadzór nad realizacją przyjętej Strategii sprawuje Rada Nadzorcza, która w razie potrzeby może
zlecić poddanie jej aktualizacji. Niezależnej oceny procedur i mechanizmów działania oraz stopnia
zgodności realizowanych działań z przyjętą strategią zarządzania ryzykiem oraz adekwatności
procedur i stosowanych metod do profilu i skali ryzyka, na jakie narażony jest Bank dokonuje
Departament Audytu Wewnętrznego.
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za zapewnienie adekwatnej struktury zarządzania i kontroli
ryzyka operacyjnego oraz spójności z innymi ryzykami w ramach strategii zarządzania ryzykiem
Banku.
Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego jest ciałem decyzyjnym i rekomendującym działania związane
z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym. W skład Komitetu wchodzą Członkowie Zarządu, Dyrektor
Zarządzający Wsparcia Prawnego i Relacji Korporacyjnych, Dyrektor Zarządzający Compliance,
Dyrektor Zarządzający Audytu Wewnętrznego.
Za proces kontroli zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, w szczególności za kształtowanie
celów oraz opracowanie, zorganizowanie i nadzorowanie ramowej struktury i procesów zarządzania
ryzykiem operacyjnym, rozwój i wdrażanie metod, narzędzi i instrumentów zarządzania ryzykiem
operacyjnym, monitoring ryzyka w skali Banku oraz monitorowanie działań jednostek
organizacyjnych zapewniające zgodność zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku
z przepisami prawa i rekomendacjami nadzorczymi odpowiada Departament Zarządzania Ryzykiem
Banku.
W ramach modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym Dyrektorzy Obszarów / Departamentów
odpowiedzialni są za organizację zarządzania ryzykiem operacyjnym w podległych jednostkach,
w tym między innymi za bieżące operacyjne zarządzanie ryzykiem operacyjnym, przestrzeganie
limitu strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego, zapewnienie planów mitygujących zidentyfikowane
ryzyka, zapewnienie efektywności prowadzonych działań związanych z zarządzaniem ryzykiem
operacyjnym na swoim szczeblu, podejmowanie działań wspomagających proces monitorowania
ryzyka operacyjnego, raportowanie ryzyka, zdarzeń oraz kluczowych wskaźników ryzyka,
współpracę z Departamentem Zarządzania Ryzykiem Banku w ramach systemu zarządzania
ryzykiem.
Głównymi elementami składającymi się na proces kontroli i zarządzania ryzykiem operacyjnym
są następujące narzędzia i metody pomiaru ryzyka operacyjnego:




proces Oceny Ryzyka i Mechanizmów Kontrolnych (ang. Risk and Control Self-Assessment,
RCSA) – w ramach tego procesu Bank, dokonując pomiaru ryzyka operacyjnego na poziomie
jednostek organizacyjnych, dokonuje identyfikacji i oceny ryzyka, na które jest narażony
oraz identyfikacji mechanizmów kontrolnych. Proces ten umożliwia określenie poziomu
ryzyka przy istniejących mechanizmach zapobiegawczych i kontrolnych, ocenę jakości
stosowanych technik ograniczania ryzyka oraz zaproponowanie nowych, gdy obecnie
stosowane nie będą wystarczająco efektywne;
ewidencja Danych o Stratach Operacyjnych (ang. Loss Data Collection, LDC) – w Banku
funkcjonuje proces rejestracji danych o zdarzeniach z tytułu ryzyka operacyjnego. W ramach
procesu Bank systematycznie gromadzi dane zarówno o stratach operacyjnych,
jak i zdarzeniach potencjalnych, które nie przyniosły straty, ale zostały ocenione jako istotne
z punktu widzenia narażenia na stratę operacyjną. Dane te są przechowywane w centralnym
rejestrze zdarzeń operacyjnych;
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monitorowanie ryzyka operacyjnego w oparciu o Kluczowe Wskaźniki Ryzyka (ang. Key Risk
Indicators), które stanowią zestaw parametrów procesu biznesowego informujących
o zmianie profilu ryzyka operacyjnego danego procesu oraz narzędzie bieżącego
monitorowania stopnia narażenia Banku na ryzyko operacyjne.

37.6. Zarządzanie kapitałem
Zasady zarządzania kapitałem są uregulowane w Banku w „Polityce zarządzania kapitałem w Banku
BPH S.A.”. Dokument ten jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku.
Polityka określa w szczególności długoterminowe cele kapitałowe, zasady zarządzania kapitałem
w sytuacjach normalnych i awaryjnych (awaryjny plan kapitałowy), ogólne zasady tworzenia planu
ochrony kapitału, zasady ustalania maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie, podstawy procesu
oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, jak również podział odpowiedzialności i strukturę
sprawozdawczości. Polityka jest odpowiednio aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany dotyczące
Banku oraz jego środowiska biznesowego.
Ogólny cel polityki kapitałowej
Celem polityki kapitałowej jest zapewnienie utrzymania kapitału na poziomie, który umożliwi
Bankowi działanie w sposób ostrożny oraz skuteczny. Osiągnięcie tego celu jest realizowane poprzez
utrzymanie odpowiedniej bazy kapitałowej, biorąc pod uwagę profil ryzyka Banku i przepisy
ostrożnościowe, a także uwzględniając zarządzanie kapitałem w oparciu o ryzyko w ramach
planowanych celów w działalności gospodarczej.
Zasady strategii kapitałowej
Zarządzanie kapitałem to podstawowy element zarządzania działalnością Banku, nieodłącznie
związany z ogólną strategią Banku. Większość decyzji biznesowych bezpośrednio lub pośrednio
wiąże się z zarządzaniem kapitałem. Uwzględniając szeroki zakres wzajemnych powiązań, Bank
przyjął w swojej strategii kapitałowej następujące zasady ogólne, stanowiące podstawę zarządzania
kapitałem:











zapewnienie stabilnego i ostrożnego zarządzania Bankiem w oparciu o założony model
działania Banku uwzględniający w szczególności monoproduktowowy charakter
działalności, w ramach którego Bank prowadzi wyłącznie obsługę portfela detalicznych
kredytów hipotecznych aż do wygaśnięcia tego portfela,
kapitał jako narzędzie do pomiaru wyników – zapewnienie efektywnego wykorzystania
kapitału i utrzymanie wartości dla akcjonariuszy,
planowanie strategiczne i budżetowanie – planowanie strategiczne i budżetowanie powinno
stanowić integralny element zarządzania kapitałem w oparciu o ryzyko,
adekwatność kapitałowa – zgodność z minimalnymi wymogami w zakresie funduszy
własnych i z apetytem na ryzyko Banku,
stabilna baza kapitałowa – baza kapitałowa powinna być stabilna, aby zapewnić Bankowi
bezpieczeństwo,
struktura kapitału – źródła kapitału powinny być wykorzystywane zgodnie z preferowaną
strukturą kapitału Banku,
zaangażowanie kierownictwa – Zarząd Banku aktywnie uczestniczy w zarządzaniu
kapitałem, a Rada Nadzorcza nadzoruje zarządzanie kapitałem,
przejrzysta komunikacja – przejrzysta komunikacja w zakresie strategii kapitałowej
z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami,
powszechne zrozumienie – jednostki organizacyjne powinny rozumieć rolę zarządzania
kapitałem i jego wpływ na swoją działalność.
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Cele kapitałowe
Ustalając cele kapitałowe, Bank bierze pod uwagę swoje plany strategiczne i profil działalności
oraz warunki zewnętrzne, w tym sytuację makroekonomiczną, wytyczne regulatorów sektora
bankowego w zakresie rekomendowanych i oczekiwanych poziomów ryzyka kapitałowego
(ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia CRR, Ustawy o nadzorze
makroostrożnościowym, zaleceń KNF skierowanych do Banku oraz decyzji Komitetu Stabilności
Finansowej odnośnie wysokości buforów kapitałowych) oraz inne czynniki środowiska biznesowego.
Cele kapitałowe mają podobny horyzont jak strategia biznesowa i są zatwierdzane przez Zarząd
Banku i Radę Nadzorczą oraz nadzorowane przez Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem
Przedsiębiorstwa. Cele kapitałowe koncentrują się z jednej strony na minimalnych wymogach
w zakresie funduszy własnych, a z drugiej strony na kapitale wewnętrznym wymaganym do pokrycia
wszystkich istotnych rodzajów ryzyka i zostały zdefiniowane w „Polityce zarządzania kapitałem
w Banku BPH S.A.”. Cele kapitałowe są zintegrowane z procesem ustalania apetytu na ryzyko Banku.

Plan ochrony kapitału i awaryjne plany kapitałowe
Bank posiada „awaryjne plany kapitałowe” aby terminowo przeciwdziałać niewystarczającemu
poziomowi bazy kapitałowej. Uruchomienie awaryjnego planu kapitałowego jest przedmiotem
decyzji Banku, podejmowanej po przekroczeniu określonego poziomu współczynników
kapitałowych. Ponadto, zgodnie z Ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, w przypadku
niespełnienia przez Bank zdefiniowanego w tej ustawie wymogu połączonego bufora Bank
zobowiązany jest do przygotowania planu ochrony kapitału.

Proces zarządzania kapitałem
a. Struktura organizacyjna procesu zarządzania kapitałem
Zarządzanie kapitałem to proces realizowany na różnych poziomach w odpowiednich jednostkach
organizacyjnych Banku. Nadrzędną rolę w zarządzaniu kapitałem odgrywają Rada Nadzorcza
i Zarząd. Główną rolę w bieżącej realizacji „Polityki zarządzania kapitałem w Banku BPH S.A.”, obok
Rady Nadzorczej i Zarządu, odgrywa Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa.
W procesie biorą udział wyspecjalizowane jednostki Banku.
b. Kapitał dostępny
Zarządzanie kapitałem koncentruje się na kapitale wymaganym (wewnętrznym, regulacyjnym)
i kapitale dostępnym. Kapitał wymagany to kwota kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich
istotnych rodzajów ryzyka. Kapitał dostępny to kwota kapitału w dyspozycji Banku definiowana
jako regulacyjne fundusze własne określone w Części Drugiej CRR. Kapitał dostępny obejmuje kapitał
Tier I (w kapitale Tier I wyróżniany jest kapitał podstawowy Tier I i kapitał dodatkowy Tier I)
i Tier II.
c. Planowanie kapitału
Planowanie kapitału koncentruje się na ocenie bieżących i prognozowanych wymogów w zakresie
funduszy własnych Banku (zarówno regulacyjnych, jak i wewnętrznych), a także porównywaniu
ich z bieżącym i prognozowanym kapitałem dostępnym.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego
ICAAP to proces, w ramach którego Bank dokonuje oceny kwoty kapitału wewnętrznego
potrzebnego na pokrycie ponoszonego przez siebie ryzyka, uwzględniając swoją strategię
biznesową, a także apetyt na ryzyko i profil ryzyka. Kapitał wewnętrzny musi być całkowicie pokryty
kapitałem dostępnym Banku.
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Proces ICAAP w Banku obejmuje następujące fazy:





ustalenie ryzyk o istotnym znaczeniu;
kwantyfikacja ryzyka;
agregacja ryzyka;
monitorowanie i sprawozdawczość (w tym kontrola ex-post).

Poziom kluczowych wartości w zakresie zarządzania kapitałem
w tys. zł

Stan na dzień
31.12.2019
I. Kapitał Tier 1

31.12.2018

2 529 811

2 670 013

214 421

214 421

2 278 327

2 414 135

Korekta funduszy o wartości niematerialne

-8 417

-9 375

Amortyzacja MSSF 9

45 480

50 832

604 989

647 599

604 989

647 599

3 134 800

3 317 612

Kapitał podstawowy
Inne składniki kapitałów, w tym wynik finansowy z lat ubiegłych

II. Kapitał Tier 2
Pożyczka podporządkowana
III. Fundusze własne

Według danych na 31 grudnia 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy w Banku BPH wyniósł
21,63% i kształtował się powyżej poziomu ustanowionego przez Regulatorów na poziomie 16,20%.
W listopadzie 2019 roku Bank otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące
utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu
zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw
domowych. KNF zarekomendował utrzymanie współczynników kapitałowych Banku BPH powyżej
minimalnych poziomów określonych w art. 92 CRR odpowiednio o: 2,70 p.p dla całkowitego
współczynnika kapitałowego (TCR), 2,02 p.p dla współczynnika Tier I oraz 1,51 p.p dla współczynnika
kapitału podstawowego Tier I.
Według danych na 31 grudnia 2018 roku łączny współczynnik kapitałowy Banku BPH S.A. wynosił
21,28% i był powyżej poziomu ustanowionego przez Regulatora 16,42%.
W ciągu 2019 roku i 2018 roku Bank spełniał wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności
kapitałowej.
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