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Wprowadzenie

Alior Bank SA zobowiązany jest, na mocy Części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 zmienionego

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. (zwanego dalej CRR), ogłaszać, w sposób ogólnie dostępny,

informacje śródroczne z zakresu Filara III.

Informacje publikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiającym wykonawcze

standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części ósmej tytuły II i III rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, oraz uchylającymi rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013, rozporządzenie delegowane

Komisji (UE) 2015/1555, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/200 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2295, a także Wytycznymi

EBA/GL/2020/07 z dnia 02 czerwca 2020r. w sprawie raportowania i ujawniania ekspozycji podlegających środkom zastosowanym w odpowiedzi na kryzys

COVID-19 i Wytycznymi EBA/GL/2020/12, które zmieniają wytyczne EBA/GL/2018/01 w sprawie jednolitego ujawniania, na podstawie art. 473a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, informacji na temat okresu przejściowego służącego łagodzeniu skutków wprowadzenia MSSF 9 oraz tymczasowego 
traktowania niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR.

Grupę Kapitałową Alior Banku SA na dzień 30 czerwca 2022 r. tworzą: Alior Bank SA, jako spółka dominująca oraz spółki zależne, w których Bank posiada

udziały większościowe. Na potrzeby wyliczeń w obszarze adekwatności kapitałowej zastosowano konsolidację ostrożnościową – zgodnie z art.19

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami – konsolidacją objęto Alior Bank SA i

Alior Leasing sp. z o.o.

O ile nie zaznaczono inaczej, informacje w niniejszym dokumencie zostały ujawnione na podstawie danych z Śródrocznego skróconego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku SA za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku. Na kształt profilu ryzyka, w Grupie

Kapitałowej Banku, dominujący wpływ wywiera Alior Bank SA, zatem część informacji zawartych w raporcie dotyczy danych jednostkowych Alior Bank SA.

Dane liczbowe sporządzone są w polskich złotych (PLN), a wyrażone zostały w zaokrągleniu do miliona złotych (MLN), z dokładnością do jednego miejsca po

przecinku.
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EU KM1 – Najważniejsze wskaźniki
mln zł

a c e

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021

Dostępne fundusze własne (kwoty)

1 Kapitał podstawowy Tier I 6 254,0 6 200,0 6 269,9

2 Kapitał Tier I 6 254,0 6 200,0 6 269,9

3 Łączny kapitał 6 926,5 6 997,7 7 218,3

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem

4 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 49 513,7 49 411,2 48 270,0

Współczynniki kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

5 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%) 12,63% 12,55% 12,99%

6 Współczynnik kapitału Tier I (%) 12,63% 12,55% 12,99%

7 Łączny współczynnik kapitałowy (%) 13,99% 14,16% 14,95%

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

EU-7a Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (%) 0,00% 0,00% 0,00%

EU-7b      W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe) 0,00% 0,00% 0,00%

EU-7c      W tym: obejmujące kapitał Tier I (punkty procentowe) 0,00% 0,00% 0,00%

EU-7d Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00%

Wymóg połączonego bufora i łączne wymogi kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

8 Bufor zabezpieczający (%) 2,50% 2,50% 2,50%

EU-8a
Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie 

państwa członkowskiego (%)
-                                -                                 -                              

9 Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%) 0,00% 0,00% 0,00%

EU-9a Bufor ryzyka systemowego (%) 0,00% 0,00% 0,00%

10 Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%) -                                   -                                 -                              

EU-10a Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%) -                                   -                                 -                              

11 Wymóg połączonego bufora (%) 2,50% 2,50% 2,50%

EU-11a Łączne wymogi kapitałowe (%) 10,50% 10,50% 10,50%

12 Kapitał podstawowy Tier I dostępny po spełnieniu łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych SREP (%) 5,99% 6,16% 6,95%

Wskaźnik dźwigni

13 Miara ekspozycji całkowitej 86 673,7 85 857,0 82 295,2

14 Wskaźnik dźwigni (%) 7,22% 7,22% 7,62%

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)

EU-14a Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (%) -                                   -                                 -                              

EU-14b      W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe) -                                   -                                 -                              

EU-14c Łączne wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (%) 3,00% 3,00% 3,00%

Bufor wskaźnika dźwigni i łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)

EU-14d Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (%) 0,00% 0,00% 0,00%

EU-14e Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (%) 3,00% 3,00% 3,00%

Wskaźnik pokrycia wypływów netto

15 Aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona – średnia) 12 985,7 16 030,8 16 276,9

EU-16a Wypływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona 11 586,6 12 331,6 11 690,6

EU-16b Wpływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona 2 062,0 2 310,8 1 923,8

16 Wypływy środków pieniężnych netto ogółem (wartość skorygowana) 9 524,6 10 020,8 9 766,8

17 Wskaźnik pokrycia wypływów netto (%) 136% 160% 167%

Wskaźnik stabilnego finansowania netto

18 Dostępne stabilne finansowanie ogółem 64 387,8 66 105,8 63 340,9

19 Wymagane stabilne finansowanie ogółem 51 404,7 50 211,1 48 698,8

20 Wskaźnik stabilnego finansowania netto (%) 125% 132% 130%
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mln zł

30.06.2022 31.12.2021

1 Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) 6 254,0 6 200,0

2
Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych 

strat z tytułu kredytów
5 935,0 5 562,0

2a
Kapitał podstawowy Tier 1, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według 

wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR
6 155,4 nd*

3 Kapitał Tier 1 6 254,0 6 200,0

4
Kapitał Tier 1, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu 

kredytów
5 935,0 5 562,0

4a
Kapitał Tier 1, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej 

przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR
6 155,4 nd*

5 Łączny kapitał 6 926,5 6 997,7

6
Łączny kapitał, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu 

kredytów
6 607,5 6 359,7

6a
Łączny kapitał, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej 

przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR
6 827,9 nd*

7 Aktywa ważone ryzykiem ogółem 49 513,7 49 411,2

8
Aktywa ważone ryzykiem ogółem, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych 

strat z tytułu kredytów
49 297,5 48 929,6

9 Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 12,63% 12,55%

10
Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 

lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów
12,04% 11,37%

10a

Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania 

niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia 

CRR

12,43% nd*

11 Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 12,63% 12,55%

12
Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub 

analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów
12,04% 11,37%

12a
Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i 

strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR
12,43% nd*

13 Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 13,99% 14,16%

14
Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub 

analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów
13,40% 13,00%

14a
Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i 

strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR
13,79% nd*

15 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 86 673,7 85 857,0

16 Wskaźnik dźwigni finansowej 7,22% 7,22%

17
Wskaźnik dźwigni finansowej, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z 

tytułu kredytów
6,86% 6,51%

17a
Wskaźnik dźwigni finansowej, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według 

wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR *
7,12% nd*

Od 31 marca 2022 r. w zakresie niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, Bank stosuje

przepisy tymczasowe określone w art. 468 Rozporządzenia CRR.

MSSF 9/Artykuł 468-FL: Porównanie funduszy własnych instytucji oraz współczynników kapitałowych i wskaźnika dźwigni 

finansowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 i analogicznych 

oczekiwanych strat kredytowych oraz z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tymczasowego traktowania zgodnie z art. 468 

rozporządzenia CRR

*Bank, w 2021 roku, nie stosował tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne

całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR. Zaraportowane na dzień 31.12.2021 współczynniki kapitałowe, w tym wskaźnik dźwigni

finansowej oraz kapitał Tier 1 odzwierciedlają całość niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite

dochody.

Dostępny kapitał (kwoty)

Aktywa ważone ryzykiem (kwoty)

Współczynniki kapitałowe

Wskaźnik dźwigni finansowej
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EU REM1 – Wynagrodzenie przyznane za dany rok obrachunkowy 

a b c d

Funkcja nadzorcza 

organu 

zarządzającego

Funkcja zarządcza 

organu 

zarządzającego 

Pozostali członkowie 

kadry kierowniczej 

wyższego szczebla

Pozostały 

określony 

personel

1 Liczba pracowników należących do określonego personelu 8 7 36 27

2 Wynagrodzenie stałe ogółem 1,0 5,5 15,2 7,6

3   W tym: w formie środków pieniężnych 0,9 5,4 15,0 7,5

4   (Nie ma zastosowania w UE) x x x x

EU-4a   W tym: akcje lub odpowiadające im tytuły własności -                         -                          -                            -                    

5
  W tym: instrumenty związane z akcjami lub równoważne 

instrumenty niepieniężne 
-                         -                          -                            -                    

EU-5x   W tym: inne instrumenty -                         -                          -                            -                    

6   (Nie ma zastosowania w UE) x x x x

7   W tym: inne formy 0,0 0,1 0,2 0,1

8   (Nie ma zastosowania w UE) x x x x

9 Liczba pracowników należących do określonego personelu 7 36 27

10 Wynagrodzenie zmienne ogółem 2,1 3,2 1,3

11   W tym: w formie środków pieniężnych -                         1,0 1,7 1,3

12     W tym: odroczone -                         0,4 0,6 -                    

EU-13a   W tym: akcje lub odpowiadające im tytuły własności -                         -                          -                            -                    

EU-14a     W tym: odroczone -                         -                          -                            -                    

EU-13b
  W tym: instrumenty związane z akcjami lub równoważne 

instrumenty niepieniężne 
-                         1,0 1,4 -                    

EU-14b     W tym: odroczone -                         0,4 0,6 -                    

EU-14x   W tym: inne instrumenty -                         -                          -                            -                    

EU-14y     W tym: odroczone -                         -                          -                            -                    

15   W tym: inne formy -                         -                          -                            -                    

16     W tym: odroczone -                         -                          -                            -                    

17 1,0 7,6 18,4 8,9

mln zł

W tabeli przedstawiono wynagrodzenia osób zatrudnionych na dzień 31.12.2021

Niniejszy raport został uzupełniony, w stosunku do raportu Adekwatność Kapitałowa oraz Inne Informacje Podlegające Ogłaszaniu Grupy Kapitałowej

Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, o wartości wynagrodzenia zmiennego za 2021 rok, które zostało przyznane i

zaakceptowane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń po dacie publikacji raportu rocznego. Dla pozycji 2 oraz 7, dla Funkcji zarządczej organu
zarządzającego skorygowano kwoty wynagrodzenia, które w pierwotnym raporcie na dzień 31.12.2021 zostały podane w tys zł zamiast w mln zł.

Wynagrodzenie 

stałe

Wynagrodzenie 

zmienne

    Wynagrodzenie ogółem (2 + 10)
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a b c d e f g h i j

Funkcja nadzorcza 

organu zarządzającego

Funkcja zarządcza 

organu 

zarządzającego

Organ zarządzający 

ogółem

Bankowość 

inwestycyjna

Bankowość 

detaliczna

Zarządzanie 

aktywami

Funkcje 

korporacyjne

Niezależne 

funkcje kontroli 

wewnętrznej

Wszystkie 

pozostałe
Ogółem 

1 Łączna liczba pracowników należących do określonego personelu 75

2   W tym: członkowie organu zarządzającego 8 7 15

3   W tym: pozostali członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla 2 4 1 14 15 -                  

4   W tym: pozostały określony personel 2 12 1 1 8 -                  

5 Łączne wynagrodzenie określonego personelu 1,0 7,6 8,6 2,1 7,8 1,0 7,9 8,5 -                   

6   W tym: wynagrodzenie zmienne -                             2,1 2,1 0,5 1,1 0,1 1,4 1,4 -                  

7   W tym: wynagrodzenie stałe 1,0 5,5 6,5 1,7 6,7 0,9 6,4 7,1 -                  

EU REM5 – Informacje na temat wynagrodzenia pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (określony personel)

W tabeli przedstawiono wynagrodzenia osób zatrudnionych na dzień 31.12.2021

Niniejszy raport został uzupełniony, w stosunku do raportu Adekwatność Kapitałowa oraz Inne Informacje Podlegające Ogłaszaniu Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, o wartości

wynagrodzenia zmiennego za 2021 rok, które zostało przyznane i zaakceptowane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń po dacie publikacji raportu rocznego. Dla pozycji 5 oraz 7, dla Funkcji zarządczej organu zarządzającego skorygowano
kwoty wynagrodzenia, które w raporcie rocznym na dzień 31.12.2021 zostały podane w tys zł zamiast w mln zł.

Wynagrodzenie organu zarządzającego Obszary działalności

mln zł
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Minimalny wymóg w 

zakresie funduszy własnych 

i zobowiązań 

kwalifikowalnych (MREL) 

a b c d e f

30.06.2022 30.06.2022 30.03.2022 31.12.2021 30.09.2021 30.06.2021

1 Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne 7 395,7 nd nd nd nd nd

EU-1a W tym fundusze własne i zobowiązania podporządkowane 7 395,7

2 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko grupy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (TREA) 49 513,7 nd nd nd nd nd

3 Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne wyrażone jako odsetek TREA 14,94% nd nd nd nd nd

EU-3a W tym fundusze własne i zobowiązania podporządkowane 14,94%

4 Miara ekspozycji całkowitej (TEM) grupy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 86 673,7 nd nd nd nd nd

5 Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne wyrażone jako odsetek TEM 8,53% nd nd nd nd nd

EU-5a W tym fundusze własne i zobowiązania podporządkowane 8,53%

6a Czy ma zastosowanie wyłączenie z podporządkowania przewidziane w art. 72b ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013? (wyłączenie w wysokości 5 %) nd nd nd nd nd

6b
Kwota łączna dozwolonych niepodporządkowanych instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych, jeżeli swoboda decyzji co do podporządkowania 

zgodnie z art. 72b ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 jest stosowana (wyłączenie w wysokości maks. 3,5 %)
nd nd nd nd nd

6c
w przypadku gdy ograniczone wyłączenie z podporządkowania ma zastosowanie zgodnie z art. 72b ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, kwota 

wyemitowanych środków, których stopień uprzywilejowania jest równy stopniowi uprzywilejowania wyłączonych zobowiązań i które ujęto w wierszu 

1, podzielona przez kwotę wyemitowanych środków, których stopień uprzywilejowania jest równy stopniowi uprzywilejowania wyłączonych 

nd nd nd nd nd

EU-7 MREL wyrażony jako odsetek TREA 13,52%

EU-8 W tym część, która musi zostać spełniona z wykorzystaniem funduszy własnych lub zobowiązań podporządkowanych 13,52%

EU-9 MREL wyrażony jako odsetek TEM 4,46%

EU-10 W tym część, która musi zostać spełniona z wykorzystaniem funduszy własnych lub zobowiązań podporządkowanych 4,46%

Z uwagi na to, że data rozpoczęcia stosowania obowiązków w zakresie ujawniania informacji dotyczących MREL, zgodnie z pkt 10 wprowadzenia do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/763 z
dnia 23 kwietnia 2021 r., powinna zbiec się z datą zakończenia okresu przejściowego i powinna przypadać najwcześniej w  dniu 1 stycznia 2024 r., Bank zdecdował o ujawnianiu tylko tabeli EU KM2.

mln zł

EU KM2: Najważniejsze wskaźniki – MREL i w stosownych przypadkach wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dotyczący 

globalnych instytucji o znaczeniu systemowym 

Alior Bank SA nie jest globalną instytucją o znaczeniu systemowym (G-SII), w związku z tym zobligowany jest spełnić minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych MREL. 

Wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych dotyczący globalnych instytucji o znaczeniu 

systemowym (TLAC) 

Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, współczynniki i elementy składowe

Minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL)
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mln zł
a b c d e f g h i j k l m n o

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego 
Wartość 

bilansowa brutto 

1 Kredyty i zaliczki objęte moratorium 6 048,9 4 964,8 246,5 1 810,0 1 084,0 359,9 466,8 -713,9 -235,6 -34,6 -193,4 -478,2 -128,2 -129,2 102,7

2 w tym: Gospodarstwa domowe 4 474,6 3 736,5 201,7 911,6 738,1 170,2 205,4 -614,5 -207,4 -33,9 -166,9 -407,1 -90,3 -84,2 94,4

3    w tym: Zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 1 508,5 1 462,5 68,2 179,3 46,0 16,4 20,7 -20,1 -10,3 -2,4 -6,8 -9,8 -3,5 -4,2 9,5

4 w tym: Przedsiębiorstwa niefinansowe 1 569,8 1 224,1 31,1 897,5 345,7 189,5 261,2 -99,2 -28,1 -0,7 -26,5 -71,0 -37,9 -45,0 8,3

5    w tym: Małe i średnie przedsiębiorstwa 1 486,4 1 140,7 31,1 835,0 345,7 189,5 261,2 -98,2 -27,2 -0,7 -25,5 -71,0 -37,9 -45,0 8,3

6    w tym: Zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 1 149,7 873,1 27,2 713,7 276,6 156,3 232,6 -55,4 -13,2 -0,2 -12,9 -42,1 -24,8 -34,7 3,3

W tym:

Instrumenty, w 

przypadku których 

nastąpił znaczny 

wzrost ryzyka 

kredytowego od 

momentu ich 

początkowego ujęcia, 

lecz które nie są 

dotknięte utratą 

wartości ze względu 

na ryzyko kredytowe 

Obsługiwane Nieobsługiwane 

W tym:

ekspozycje 

objęte 

działaniami 

restrukturyzacyj

nymi

W tym:

Ekspozycje, w 

przypadku 

których 

występuje małe 

prawdopodobieńs

two spłaty, lecz 

które nie są 

przeterminowane 

lub są 

przeterminowane 

<= 90 dni 

Obsługiwane 

Kredyty i zaliczki objęte moratoriami ustawowymi i pozaustawowymi

W tym:

Ekspozycje, w 

przypadku 

których 

występuje małe 

prawdopodobieńs

two spłaty, lecz 

które nie są 

przeterminowane 

lub są 

przeterminowane 

<= 90 dni 

W tym:

Instrumenty, w 

przypadku których 

nastąpił znaczny 

wzrost ryzyka 

kredytowego od 

momentu ich 

początkowego ujęcia, 

lecz które nie są 

dotknięte utratą 

wartości ze względu 

na ryzyko kredytowe 

W tym:

ekspozycje 

objęte 

działaniami 

restrukturyzacyj

nymi

Wartość bilansowa brutto

Nieobsługiwane 

Wpływy 

z tytułu 

ekspozycji 

niepracujących

W tym:

ekspozycje 

objęte 

działaniami 

restrukturyzacyj

nymi

W tym:

ekspozycje 

objęte 

działaniami 

restrukturyzacyj

nymi
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mln zł

a b c d e f g h i

1 Kredyty i zaliczki, w odniesieniu do których zaproponowano moratorium 67 605 9 842,7 x x x x x x x

2 Kredyty i zaliczki objęte moratorium (przyznane) 46 356 6 048,9 523,6 6 015,5 33,3 -                          -                          -                          -                          

3 w tym: Gospodarstwa domowe x 4 474,6 523,6 4 441,3 33,3 -                          -                          -                          -                          

4    w tym: Zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi x 1 508,5 157,6 1 493,2 15,3 -                          -                          -                          -                          

5 w tym: Przedsiębiorstwa niefinansowe x 1 569,8 -                             1 569,8 -                          -                          -                          -                          -                          

6    w tym: Małe i średnie przedsiębiorstwa x 1 486,4 -                             1 486,4 -                          -                          -                          -                          -                          

7    w tym: Zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi x 1 149,7 -                             1 149,7 -                          -                          -                          -                          -                          

Podział kredytów i zaliczek objętych moratoriami ustawowymi i pozaustawowymi według rezydualnego terminu moratoriów

> 3 m-ce

<= 6 m-cy

> 6 m-cy

<= 9 m-cy

> 9 m-cy

<= 12 m-cy
> 1 rok

Liczba dłużników

              Wartość bilansowa brutto

W tym:

moratoria ustawowe

W tym: 

wygasłe

Rezydualny termin moratoriów

<= 3 m-ce
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w mln zł
a b c d

Maksymalna możliwa kwota 

gwarancji 
Wartość bilansowa brutto

w tym: restrukturyzowane Otrzymane gwarancje publiczne

Wpływy 

z tytułu ekspozycji 

niepracujących

1 Nowo udzielone kredyty i pożyczki objęte systemem gwarancji publicznych 4 934,9 9,3 4 164,8 35,1

2 w tym: Gospodarstwa domowe 2 067,5 x x 23,8

3    w tym: Zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 1,1 x x -                                               

4 w tym: Przedsiębiorstwa niefinansowe 2 848,5 4,8 2 425,0 11,3

5    w tym: Małe i średnie przedsiębiorstwa 2 530,5 x x 11,3

6    w tym: Zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 244,2 x x 0,6

Wartość bilansowa brutto

Nowo udzielone kredyty i zaliczki w ramach nowych programów gwarancji publicznych wprowadzanych w odpowiedzi na kryzys 

spowodowany przez COVID-19
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