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LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Państwo,
w ciągu minionych dwunastu miesięcy Alior Bank konsekwentnie umacniał pozycję rynkową – pogłębiając
relacje z dotychczasowymi klientami, pozostał jednocześnie liderem w pozyskiwaniu nowych. W ujęciu rocznym zysk netto Banku zwiększył się o ponad 40 proc., a przychody netto z działalności operacyjnej wzrosły
o ponad 20 proc. Jest to satysfakcjonujący wynik, wobec charakteryzującej ubiegły rok zmienności warunków
rynkowych. Wierzę, że strategia biznesowa Banku oraz realizacja kolejnych inicjatyw pozwolą przyspieszyć
tempo rozwoju Alior Banku.
Zainaugurowana w maju 2014 r. współpraca z T-Mobile – jednym z globalnych liderów branży telekomunikacyjnej, dynamicznie się rozwija. Osiągnięte już w pierwszych miesiącach wyniki T-Mobile Usługi Bankowe
dostarczane przez Alior Bank napawają optymizmem. Potwierdza to nasze początkowe założenia, że w ciągu
kilku lat będzie to jeden z motorów wzrostu Grupy Kapitałowej Alior Banku.
Aktywnie uczestniczymy w trwającym od kilku lat procesie konsolidacji polskiego sektora bankowego.
21 października 2014 r. Alior Bank podpisał umowę zakupu 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Zamknięcie
transakcji nastąpiło 19 lutego 2015 r., po spełnieniu warunków zawieszających. Do czasu uzyskania zgody
Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie i fuzję prawną Meritum Bank pozostanie odrębną spółką
w ramach Grupy Kapitałowej Alior Banku. Pełna integracja zakończy się najpóźniej w czwartym kwartale
2015 r. Wierzymy, że fuzja ta zyska miano jednego z najsprawniej przeprowadzonych procesów połączeniowych na polskim rynku. Jestem przekonany, że potencjał dwóch dynamicznych i innowacyjnych banków
pozwoli na stworzenie silnej organizacji, która zaoferuje klientom szeroką gamę atrakcyjnych produktów
oraz nowoczesną, wielokanałową obsługę zgodną z najwyższymi standardami rynkowymi, co zaowocuje
wzrostem wartości dla akcjonariuszy.
Pragnę podkreślić, że jesienią 2014 r. Alior Bank w sposób satysfakcjonujący zdał najpoważniejsze dotychczas
sprawdziany – Europejskie Badanie Jakości Aktywów oraz Test Warunków Skrajnych realizowany zgodnie
z restrykcyjnymi wytycznymi Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA). Wyniki testów potwierdziły zasadność przyjętej przez Bank strategii zarządzania ryzykiem oraz jego silną pozycję kapitałową, która stanowi
gwarancję bezpieczeństwa dla deponentów i solidny fundament dalszego rozwoju organizacji.
Obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w czwartym kwartale ubiegłego roku oraz
decyzje administracyjne dotyczące zwiększenia opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
i wprowadzenia niższych stawek interchange sprawiają, że 2015 r. będzie okresem poważnych wyzwań dla
polskich instytucji finansowych. Nowe uwarunkowania rynkowe spowodują, że utrzymanie dotychczasowej
dochodowości sektora bankowego będzie ambitnym zadaniem. Zapewniam jednak, że Alior Bank dokłada
wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów, pracowników, inwestorów i akcjonariuszy.
Zapraszam Państwa do lektury sprawozdania.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu
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LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ
Szanowni Państwo,
osiągnięte w 2014 r. wyniki finansowe Alior Banku są dowodem skutecznej realizacji, komunikowanej przez
Zarząd, strategii.
2014 r. był dla Alior Banku okresem rozpoczęcia strategicznych inicjatyw, które z pewnością zaowocują
dalszym wzrostem wartości dla naszych akcjonariuszy oraz udostępnieniem jeszcze atrakcyjniejszej oferty
produktów i usług dla obecnych
i przyszłych klientów. Są to:

•	uruchomienie

we współpracy z T-Mobile Polska wirtualnego banku T-Mobile Usługi Bankowe
dostarczane przez Alior Bank,

•

signing of purchase agreement for Meritum Bank ICB S.A.

Stawiając na rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji, Alior Bank potwierdza swoją innowacyjność
oraz zdolność do wyznaczania rynkowych trendów oraz spełniania zmieniających się oczekiwań klientów.
Planowana fuzja z Meritum Bankiem zacznie przynosić pierwsze korzyści już w 2015 r., a w dłuższym okresie
znacząco wzmocni potencjał sprzedażowy Banku. Rada Nadzorcza Alior Banku na bieżąco uważnie analizuje
sytuację rynkową i wspiera Zarząd w realizacji strategicznych inicjatyw Banku.
W minionym roku nastąpiły trzy zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Korzystając z tej okazji, jako
Przewodnicząca Rady Nadzorczej, pragnę serdecznie podziękować Pani Lucynie Stańczak-Wuczyńskiej za
zaangażowanie oraz istotny wkład w pracę Rady i życzyć jej wielu sukcesów w kolejnych, podejmowanych
wyzwaniach zawodowych. W październiku 2014 r. do naszego grona dołączyli Pan Stanisław Popow oraz
Pan Niels Lundorff. Kompetencje nowo powołanych Członków z pewnością przyczynią się do efektywnego
działania Rady Nadzorczej w kolejnych latach.
W imieniu Rady Nadzorczej serdecznie dziękuję współudziałowcom, Zarządowi oraz wszystkim pracownikom Alior Banku za zaangażowanie w pracę Banku, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów w 2015 r.

Z poważaniem
Helene Zaleski
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
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Co łączy bankowość i krawiectwo?
Wbrew pozorom wiele.
Zwłaszcza wyższą kulturę bankowości
i „wysokie krawiectwo” – haute couture .
Staramy się tworzyć bankowość elegancką
i komfortową, by każdy Klient czuł się w Alior Banku
jak w dobrze skrojonym ubraniu.
W niniejszym raporcie rocznym, jak w każdym,
operujemy liczbami, ale nie zapominamy
o ich ludzkim wymiarze.

Rozdział

I.

I. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ALIOR BANKU W 2014 R.
Najważniejsze inicjatywy biznesowe realizowane w 2014 r.
Alior Bank kontynuował w 2014 r. działania mające na celu wzbogacenie i optymalizację oferty produktowej
oraz utrzymanie wysokiego tempa pozyskiwania nowych klientów. Realizacja tych działań jest podstawą
strategii Banku zakładającej pogłębienie relacji z obecnymi klientami oraz pozyskiwanie nowych do istniejącej sieci dystrybucji. W efekcie Bank zamierza podwoić swój udział w rynku w 2016 r. w porównaniu do
stanu z 2012 r.
Realizacja powyższej strategii w 2014 r. odbywała się zarówno poprzez dynamiczny wzrost organiczny,
jak i aktywość na polu konsolidacji sektora bankowego.
Realizacja działań mających na celu dynamiczny rozwój organiczny pozwoliła na utrzymanie w 2014 r. wysokiego tempa akwizycji nowych klientów i poziomu generowanej sprzedaży. Miało to istotny wpływ na wzrost
efektywności mierzonej wskaźnikiem ROE, którego wartość na koniec 2014 r. wyniosła 12,4%, wzrastając
w ujęciu rok do roku o 1,4 punktu procentowego.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba obsługiwanych klientów sięgnęła 2 576 tys. Około 2 454 tys. to klienci
indywidualni, a ponad 122 tys. to klienci biznesowi. W ujęciu rok do roku liczba klientów na koniec 2014 r.
zwiększyła się o 457 tys., co zapewniło Bankowi utrzymanie pozycji lidera polskiego sektora bankowego
w zakresie przyrostu liczby
obsługiwanych klientów.

Liczba klientów Alior Banku S.A. (w tys.)

2576
2119
1487
551

663

2009

2010

987

2011

2012

2013

2014

W 2014 r. Bank pozyskiwał klientów detalicznych głównie dzięki sprzedaży kredytów gotówkowych oraz kredytów na cele mieszkaniowe, a także produktów depozytowo-rozliczeniowych, w oparciu o rozbudowaną
sieć placówek rozmieszczonych na terenie całego kraju oraz kanały zdalne.
Wzrost liczby obsługiwanych klientów biznesowych odbywał się głównie w oparciu o udzielanie kredytów
obrotowych oraz inwestycyjnych przez Centrum Dużych Firm oraz Regionalne Centra Biznesu.
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Najbardziej istotnymi kanałami dystrybucji z punktu widzenia liczby pozyskiwanych klientów detalicznych
były: T-Mobile Usługi Bankowe (prawie 38% klientów pozyskanych w 2014 r.), oddziały Alior Banku (prawie
30% klientów pozyskanych w 2014 r.) oraz Consumer Finance (23,7% liczby klientów pozyskanych w 2014 r.).
Alior Bank świadczy usługi przede wszystkim klientom z Polski. Udział klientów
zagranicznych w całkowitej liczbie klientów Banku jest znikomy.
Imponujący przyrost liczby klientów był aktywnie wspierany przez niżej wymienione
inicjatywy biznesowe:

•

Współpracę z T-Mobile Polska. 4 maja 2014 r. rozpoczęto oferowanie produktów i usług nowym klientom oraz dotychczasowym klientom Alior Sync pod nową marką: T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank.
	Wraz z uruchomieniem współpracy nowi klienci zyskali możliwość otwierania kont osobistych z kartą
debetową w 783 punktach sprzedaży T-Mobile (w tym w 74 placówkach typu store-in-store świadczących pełną obsługę bankową). Klienci T-Mobile mogą jednocześnie skorzystać z darmowego limitu
debetowego w rachunku do 1000 zł.
Pełna oferta produktów i usług T-Mobile Usługi Bankowe jest dostępna we wszystkich kanałach zdalnych, obejmujących: serwis internetowy, aplikacje mobilne, Contact Center oraz Wirtualny Oddział
– umożliwiający pełną obsługę klientów poprzez kanały audio, wideo lub czat z doradcą bankowym.
Do końca 2014 r. (tj. w ciągu niecąłych 9 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez markę T-Mobile
Usługi Bankowe) pozyskano 145 tys. klientów, z których 85% nie miało wcześniej relacji z Alior Bankiem.
W ramach dalszej współpracy w 2015 r. będą wprowadzane nowe produkty łączące usługi bankowe
z telekomunikacyjnymi, w tym produkty dla małych firm. Planowane jest również rozwijanie nowoczesnych kanałów dostępu.

•

Kontunuację akwizycji klientów w obszarze Consumer Finance. Na bazie sprzedaży kredytów ratalnych,
w oparciu o rozległą sieć sklepów detalicznych Bank tworzy bazę klientowską będącą podstawą do
dalszego rozwijania sprzedaży produktów kredytowych (głównie pożyczek gotówkowych). Zwiększanie
skali uproduktowienia tak pozyskanych klientów jest jednym ze źródeł wzmacniających poziom generowanych przychodów.
Atutami oferty Alior Banku w obszarze Consumer Finance jest nowe podejście do procesów sprzedaży,
w tym przede wszystkim przełomowy proces ratalny online. Oferta Banku jest obecna w we wszystkich
kanałach sprzedaży (stacjonarnym, bezpośrednim i online). Ze względu na najbardziej kompleksową
strukturę sprzedaży działalność ratalna oparta jest zarówno na dużych partnerach, jak również na
mniejszych firmach, w tym także działających lokalnie. W każdym kanale Alior Bank współpracuje z liderami sprzedaży detalicznej (np. Euro RTV AGD, Allegro, Vorwerk, Zepter), dzięki czemu jego oferta jest
dostępna na terenie całego kraju dla szerokiej grupy odbiorców.

•

Współpracę ze spółką zależną Money Makers w takich trzech obszarach jak: asset management (zarządzanie portfelami klientów indywidualnych/private banking), oferta ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych, a także zarządzanie subfunduszami Alior SFIO.
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Szczegółowe wielkości kwartalnej sprzedaży poszczególnych grup produktów kredytowych dla klientów
detalicznych (z wyłączeniem odnowień) oraz klientów biznesowych przedstawiają poniższe wykresy.

Sprzedaż produktów dla klientów detalicznych (w mln zł)
1809

1681

1621
125
370
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61
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423
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3kw'14

4kw'14

Kredyty gotówkowe

Kredyty mieszkaniowe

Pozostałe kredyty detaliczne

Sprzedaż produktów dla klientów biznesowych (w mln zł)
2673
2445
627

679

2118

751
1743
955

490
425

1138

4kw'13
Kredyty obrotowe

967

1kw'14

829
2kw'14
Kredyty inwestycyjne

1804

553

378
406

1020

3kw'14

726

838
4kw'14

Pozostałe kredyty korporacyjne

W 2014 r. Alior Bank ponownie stał się aktywnym graczem na rynku fuzji i przejęć.
Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego podjętej 14 sierpnia 2014 r. Alior Bank przejął z dniem
1 września 2014 r. SKOK im. św. Jana z Kęt. Dzięki niniejszej transakcji zapewniono pełne bezpieczeństwo
środków zgromadzonych przez klientów w przejmowanej SKOK im. św. Jana z Kęt. Wartość przejętych aktywów
wyniosła 0,22% wartości aktywów Alior Banku.
W październiku 2014 r. Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.à.r.l, WCP Coöperatief U.A.
i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przedwstępną umowę dotyczącą przejęcia Meritum Banku
oraz podpisał umowę z Innova Financial Holdings S.à.r.l oraz WCP Coöperatief U.A. dotyczącą subskrypcji
akcji nowej emisji Banku.
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Będąca przedmiotem ww. umów transakcja obejmuje nabycie przez Alior Bank akcji Meritum Bank ICB
reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum oraz 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum w zamian za łączną cenę w kwocie 352,5 mln zł.
10 lutego 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia
sprzeciwu wobec nabycia przez Alior Bank akcji Meritum Bank ICB S.A.
19 lutego 2015 r. Alior Bank nabył za kwotę 352,5 mln zł 12 382 746 akcji Meritum Bank ICB, reprezentujących 97,9 proc. kapitału zakładowego oraz 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum.
Zakup akcji został sfinansowany ze środków pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych oraz emisji
akcji Banku. Innova Financial Holdings S.à.r.l oraz WCP Coöperatief U.A., dotychczasowi akcjonariusze
Meritum Banku, objęli 2 355 498 akcji nowej emisji Alior Banku o wartości 172,7 mln zł.
Ponadto 19 lutego 2015 r. Bank poinformował o zamiarze połączenia Alior Banku z Meritum Bankiem.
Realizacja połączenia uzależniona będzie od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych
z połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie oraz podjęcia przez Walne
Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Meritum uchwał dotyczących połączenia, a w szczególności
uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia.
Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie i fuzję prawną Meritum Bank
pozostanie odrębną spółką w ramach Grupy Kapitałowej Alior Banku. Integracja, czyli stopniowe połączenie procesów, systemów i infrastruktury IT obu banków oraz przygotowanie jednolitej oferty produktów
i usług, zakończy się najpóźniej w IV kwartale 2015 r.
Połączenie doświadczenia Meritum Banku, w szczególności w segmencie pożyczek gotówkowych oraz
w bankowości dla mikro- i małych firm, z dotychczasową działalnością Alior Banku, pozwoli na osiągnięcie
skutecznych synergii biznesowych oraz stworzenie banku z obiecującymi perspektywami rozwoju.

Wyniki finansowe
Opisane powyżej osiągnięcia w zakresie wzrostu liczby obsługiwanych klientów oraz utrzymania skali generowanej sprzedaży miały istotny wpływ na poziom wypracowanego wyniku finansowego.
Jednocześnie, ze względu na wystąpienie w 2014 r. wielu czynników mających negatywny wpływ na poziom
generowanych przychodów oraz kosztów, tj. funkcjonowanie w środowisku niskich stóp procentowych (w tym
znaczącą obniżkę stóp procentowych w październiku 2014 r.), obniżkę stawek interchange, a także istotny
wzrostu poziomu obciążeń na rzecz BFG, Bank podejmował aktywne działania mające na celu ograniczenie
wpływu ww. czynników na wynik finansowy. Działania te uwzględniały między innymi pogłębianie relacji
z klientami, optymalizację oferty produktowej oraz zmiany w tabeli opłat i prowizji.
W efekcie II półrocze 2014 r. okazało się przełomowe z punktu widzenia poziomu generowanego zysku
netto. Wyłączając negatywny efekt sprzedaży aktywów spółki Polbita Sp. z o.o. na wyniki III kw. 2014 r.,
zarówno w III kw. 2014 r., jak i IV kw. 2014 r. wypracowany przez Bank wynik finansowy przekroczył w ujęciu
netto 100 mln zł.
Powyższy poziom wyników finansowych jest dla Zarządu Banku w pełni satysfakcjonujący. Stanowi on solidne
podstawy do konsekwentnego i bezpiecznego zwiększania skali działalności Banku w kolejnych latach.
Potwierdzeniem stabilnej pozycji Banku były wyniki Testu Warunków Skrajnych
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realizowanego zgodnie z restrykcyjnymi wytycznymi Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA). Test wykazał silną pozycję kapitałową Alior Banku i potwierdził, że Bank spełnia najbardziej ostrożnościowe normy
przewidziane przepisami prawa w zakresie współczynnika wypłacalności. Ponadto Bank podlegał Europejskiemu Badaniu Jakości Aktywów. Badanie objęło 55% aktywów ważonych ryzykiem. Wyniki stres-testów
w ramach niniejszego badania potwierdziły silną pozycję kapitałową Banku. Wykazane różnice w założeniach
pomiędzy modelami Banku, a ogólnymi modelami będącymi podstawą badania nie miały materialnego
wpływu na pozycję finansową Banku.
Podstawowe wielkości oraz wskaźniki finansowe wg stanu na koniec 2014 r. wraz z danymi porównywalnymi
zawiera poniższa tabela:
Wybrane wielkości (w mln zł) i wskaźniki finansowe

2014

Wynik z odsetek netto

2013

change

1215,8

998,6

21,8%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

348,1

275,2

26,5%

Wynik handlowy i pozostały

309,1

266,3

16,1%

Przychody netto z działalności operacyjnej*

1873,0

1540,0

21,6%

Koszty działania

-925,3

-847,4

9,2%

Odpisy z tytułu odpisów aktualizujących
z tytułu utraty wartości i rezerw

-546,6

-405,0

35,0%

Zysk brutto

401,1

287,7

39,4%

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

322,7

227,9

41,6%

Należności od klientów

23 648

19 654

20,3%

Depozyty klientów

24 428

20 832

17,3%

3013

2185

37,9%

30 168

25 550

18,1%

NIM

4,69

4,67

0,02

ROE

12,4

11,0

1,4

ROA

1,2

1,0

0,2

49,4

55,0

-5,6

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Aktywa

Koszty / Dochody
Koszt ryzyka**
Kredyty / Depozyty
NPL
Wskaźnik pokrycia odpisami kredytów z utratą wartości
Współczynnik wypłacalności
Tier 1 ratio

2,40

2,29

0,12

96,81

94,34

2,46

8,9

6,9

2,1

53,52

57,34

-3,82

12,8

12,11

0,69

11,23

10,34

0,89

* Zawiera: wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji i opłat, przychody z tytułu dywidend, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach oraz wynik
z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
** Z uwzględnieniem odpisów związanych ze sprzedażą aktywów Polbita.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku (przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej) wypracowany
w 2014 r. wyniósł 322,7 mln zł i był wyższy od zysku netto osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego o 94,1 mln zł, tj. o 41,6%.
Na poziom osiągniętych przychodów netto wpływ miał przede wszystkim poziom wygenerowanego wyniku
odsetkowego netto, który w 2014 r., pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych, dzięki wzrostowi skali prowadzonej działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą portfela kredytowego, obniżeniu
kosztów bazy depozytowej oraz prowadzeniu skutecznej polityki cenowej, ukształtował się na poziomie
1215,8 mln zł, tj. o 21,8% większym w porównaniu do wartości osiągniętej w 2013 r.
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W efekcie marża odsetkowa netto w 2014 r. kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego,
tj. 4,7%. Zgodnie z informacją Komisji Nadzoru Finansowego wyżej wymieniony wskaźnik dla grupy rówieśniczej wyniósł, na koniec września 2014 r., 2,69%.
Drugim istotnym czynnikiem mającym wpływ na poziom przychodów netto Grupy Kapitałowej Banku był
wynik prowizyjny netto, który dzięki wzrostowi w 2014 r. o 26,5% osiągnął poziom 348,1 mln zł. Wynik ten
został osiągnięty dzięki wzrostowi skali działalności pomimo negatywnego wpływu związanego z obniżką
stawek interchange.
Łączne przychody netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Banku wyniosły 1873 mln zł i były
wyższe od przychodów osiągniętych w 2013 r. o 21,6%.
Wzrost kosztów działania Banku, pomimo wzrostu obciążeń na rzecz BFG, dzięki starannemu monitoringowi
ponoszonych wydatków utrzymywał się w 2014 r. na poziomie istotnie niższym w porównaniu do wzrostu
przychodów netto z działalności operacyjnej (odpowiednio 9,2% w porównaniu do wspomnianych 21,6%).
W efekcie wskaźnik Koszty/Dochody wyniósł ok. 49,4% (tj. o 5,6 punktu procentowego mniej niż w 2013 r.).
Przyrostowy wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie poniżej 24%.
Kształtowanie się przychodów netto z działalności operacyjnej i kosztów działania w 2013 r. oraz w 2014 r.
(w mln zł) przedstawia poniższy wykres:

+21,6%
1873,0

1540,0

-847,4

-925,3

+9,3%

2013
Przychody netto z działalności operacyjnej

2014
Koszty działania banku

Wzrost poziomu wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw, który wyniósł w 2014 r.
-546,6 mln zł (-405 mln zł w 2013 r. – wzrost o 35%), wynikał głównie z dynamicznego wzrostu skali prowadzonej działalności. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się poziomu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw były odpisy na należności od klientów sektora niefinansowego
(wzrost do -467,6 mln zł, tj. o 20,7%). Istotny wpływ na kształtowanie się ww. pozycji miało także odwrócenie znaku na pozycji IBNR sektora niefinansowego (-31,7 mln zł w 2014 r. w porównaniu do +4,7 mln zł
w 2013 r.). Odpisy związane z zaangażowaniem Banku w spółkę Polbita wyniosły w 2013 r. -24 mln zł oraz
-38,3 mln zł w 2014 r.
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Łączna wartość netto należności od klientów na koniec 2014 r. wyniosła 23 648 mln zł., a wartość zgromadzonych depozytów klientów: 24 428 mln zł, tj. odpowiednio o 20,3% i 17,3% więcej niż na koniec 2013 r.
W efekcie wartość wskaźnika Kredyty/Depozyty ukształtowała się na poziomie 96,8%.

Kredyty i depozyty klientów (w mln zł)

23 648
19 654

24 428

20 832

2013
Należności od klientów netto

2014
Zobowiązania wobec klientów

Na koniec 2014 r. udział rynkowy Alior Banku w rynku kredytów wyniósł 2,8%, a w rynku depozytów – 2,7%.
W porównaniu z końcem 2013 r. udział w rynku kredytów wzrósł o 0,3 punktu procentowego, a w przypadku
depozytów wzrósł o 0,1%.
Mając na względzie wysoką płynność rynku międzybankowego oraz bardzo niski poziom stóp procentowych,
Bank, dążąc do utrzymania poziomu efektywności działania i niskich kosztów związanych z zarządzaniem
płynnością bieżącą, finansuje działalność w oparciu o transakcje Repo.
Intencją Banku jest ograniczenie poziomu uzależnienia od środków pozyskiwanych od podmiotów finansowych tak, aby wartość wskaźnika Kredyty/Depozyty nie przekraczała istotnie poziomu 100%, dążąc jednocześnie do tego, by struktura zobowiązań była optymalna z punktu widzenia ponoszonych przez Bank
kosztów odsetkowych. Wartość zobowiązań wobec banków na koniec 2014 r. wynosiła 1049,2 mln zł i była
wyższa w porównaniu do końca 2013 r. o 221,2 mln zł, tj o 26,7%.
W 2014 r. Grupa Kapitałowa Alior Banku utrzymywała poziom funduszy własnych adekwatny do skali
prowadzonej działalności, czego wyrazem było kształtowanie się zarówno współczynnika wypłacalności
(CAR), jak i wskaźnika Tier-1 na bezpiecznych poziomach, wyższych od zalecanych przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
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Poniższy wykres przedstawia poziom funduszy własnych Banku (w mln zł) oraz współczynników kapitałowych.
Fundusze własne (w mln zł) i współczynniki kapitałowe
12,80%

12,11%

11,23%
10,34%

2951,9
2336,3

2013
Fundusze własne ogółem
dla współczynnika wypłacalności

2014
Łączny współczynnik
kapitałowy

Współczynnik kapitału
Tier 1

Sieć dystrybucji i poziom zatrudnienia
Sieć dystrybucji Alior Banku S.A.
Według stanu na koniec 2014 r. Bank dysponował 836 placówkami (211 oddziałów tradycyjnych, 414 placówek partnerskich, 211 mini oddziałów działających pod marką Alior Express). Produkty Banku oferowane są
również w sieci prawie 3 tys. placówek pośredników finansowych.

859

836
783

720
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211

100
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199

411

428

414

211

230

97

50
149
2009
Oddziały

195

208

209

210

2010

2011

2012

2013

Agencje

Alior Express

2014
Placówki T-Mobile

Należy podkreślić, że ważnym elementem strategii funkcjonowania Alior Banku jest stała analiza i zwiększanie efektywności utworzonej sieci dystrybucji. Bieżące fluktuacje liczby placówek, które miały miejsce
w 2014 r., związane były zwykle z procesami aktywnego zarządzania siecią, mającymi na celu jak najlepsze
dostosowanie jej wielkości oraz struktury do aktualnych zadań i sytuacji panującej na rynkach lokalnych.
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Alior Bank wykorzystuje także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej, obejmującej: bankowość online, bankowość wirtualną, centra obsługi telefonicznej, a także bankowość mobilną.
Istotnym wsparciem dla powyższej sieci dystrybucji są 783 punkty obsługi, w których oferowane są produkty Banku pod marką T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. W ramach ww. punktów
obsługi, wg stanu na koniec 2014 r., pełną obsługę bankową świadczyły 74 dedykowane placówki T-Mobile
Usługi Bankowe.
Dodatkowo produkty Consumer Finance dostępne są u ponad 470 partnerów handlowych i w ponad 1000
sklepów.

Poziom zatrudnienia
Na koniec 2014 r. zatrudnienie w Alior Banku kształtowało się na poziomie 6637 etatów. Oznacza to wzrost
w porównaniu z końcem 2013 r. o 480 etatów, czyli o 7,8%. Z kolei zatrudnienie wyrażone w osobach wzrosło
w analogicznym okresie o 4,9%, tj. o 322 osoby. Należy podkreślić, że większość kluczowych menedżerów
jest związana z Alior Bankiem od momentu jego powstania.

Kształtowanie się zatrudnienia w etatach:
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Kształtowanie się zatrudnienia w osobach:
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Notowania akcji Alior Banku na GPW w Warszawie S.A. w 2014 r.
Alior Bank zadebiutował na GPW w Warszawie 14 grudnia 2012 r. W dniu 21 marca 2014 r., zaledwie
15 miesięcy od debiutu giełdowego, Bank dołączył do grona dwudziestu największych i najbardziej płynnych
spółek akcyjnych, notowanych na warszawskim parkiecie. Łączna wartość obrotów akcjami Banku w 2014
r. wyniosła ponad 2,9 mld zł. (w porównaniu do 3,3 mld zł w 2013 r.).
W 2014 r. kurs akcji Banku obniżył się o 4,3%, osiągając na dzień 30 grudnia 2014 r. wartość 77,98 zł.
Dla porównania wartość indeksu WIG-banki w analogicznym okresie obniżyła się o 0,7%, a notowania
indeksu WIG20 spadły o ponad o 3,5%. Na koniec roku wskaźniki P/E i P/BV Alior Banku wynosiły odpowiednio 19,5 oraz 1,87.

Cena akcji oraz wolumen obrotów akcjami Banku na GPW w Warszawie S.A. w 2014 r.
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Rozdział

II.

II. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
FUNKCJONOWANIA BANKU
Sytuacja makroekonomiczna
Pierwsza połowa 2014 r. przyniosła nieznaczne podwyższenie prognoz wzrostu PKB za granicą, dotyczące
w większym stopniu gospodarki USA oraz południa Europy, a w mniejszym strefy euro jako całości. Wzrost
PKB w strefie euro w drugim kwartale wyniósł +0,1% kw/kw (0,8% rok do roku) wobec konsensusu rynkowego +0,4% kw/kw. Rozczarowujące dane dot. dynamiki PKB z Francji, Włoch i Holandii były częściowo
efektem czynników jednorazowych. Wzrost PKB w Niemczech i Hiszpanii utrzymywał się powyżej konsensusu
rynkowego. Istotnym czynnikiem wpływającym globalnie na poziom inflacji oraz wzrost gospodarczy w I połowie 2014 r.była stabilizacja cen energii.
W październiku 2014 r. MFW obniżył prognozę wzrostu PKB dla głównych światowych gospodarek na lata
2014 i 2015. W opinii MFW wynikało to głównie z wolniejszego niż oczekiwano wzrostu w pierwszej połowie
roku takich gospodarek, jak Japonia (większy niż oczekiwany spadek popytu krajowego w wyniku wzrostu
podatku konsumpcyjnego), Brazylii (popyt krajowy okazał się być słabszy niż oczekiwany), Rosji (konflikt
rosyjsko-ukraiński miał negatywny wpływ na wskaźniki inwestycji, produkcji i zaufania konsumentów) oraz
strefy euro (spowolnienie wzrostu ze względu na napięcie geopolityczne, spadek inwestycji oraz eksportu).
Jednocześnie oceniono, że sytuacja gospodarcza USA, Wielkiej Brytanii, Chin i Indii była relatywnie dobra
i wspierała ożywienie światowej gospodarki.
W III kw. roku PKB strefy euro wzrósł o 0,2% kw/kw i utrzymał się na poziomie 0,8% rok do roku, wskazując na
słabe i niejednoznaczne ożywienie gospodarcze w strefie euro. Dodatkowo dekompozycja ukazuje wyraźne różnice między krajami strefy. Reformy wprowadzone w Hiszpanii, Irlandii oraz Portugalii przynoszą pozytywne
rezultaty w postaci ożywienia, podczas gdy we Francji i we Włoszech, gdzie reformy strukturalne napotykają na
opór, odnotowano umiarkowany wzrost. Powolne delewarowanie sektora prywatnego, zaostrzone standardy
kredytowania oraz wysoki poziom bezrobocia wciąż narzucają ograniczenia na stabilność ożywienia gospodarczego w tych krajach.
W drugiej połowie 2014 r. nastąpił istotny spadek cen wielu surowców, zwłaszcza ropy naftowej (ok. 50%
w skali pół roku). W powiązaniu ze słabnącym tempem wzrostu gospodarczego spadek cen energii prowadził
do występowania niskiej inflacji w wielu krajach, zaś w strefie euro i w krajach z najbliższego otoczenia Polski
inflacja utrzymywała się na poziomie zbliżonym do zera.
W Polsce dane o PKB w I kw. 2014 r. okazały się być nieznacznie wyższe od oczekiwań, przy silniejszym popycie
krajowym i słabszym eksporcie netto w porównaniu z poprzednim kwartałem, jednocześnie w drugim kwartale odnotowano sygnały nieznacznego zwolnienia polskiej gospodarki. W maju 2014 r. nastąpiło spowolnienie
dynamiki sprzedaży detalicznej lekko korygujące trend rosnący utrzymujący się od jesieni 2013 r. Do pogorszenia sprzedaży detalicznej przyczyniło się osłabienie wzrostu sprzedaży paliw oraz samochodów. Z drugiej
strony poprawiające się od połowy 2013 r. wskaźniki zaufania konsumentów w II kw. 2014 r. powróciły do
poziomu z I połowy 2010 r.
Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost PKB w pierwszej połowie roku był konflikt na Ukrainie – na
początku 2014 r. pogłębiała się skala spadków w eksporcie do Rosji i na Ukrainę. W kwietniu eksport do
Rosji zmniejszył się o 8,2% rok do roku, a na Ukrainę o 30,7%. Skalę spadków sprzedaży na rynku rosyjskim
zmniejszyła realizacja wcześniejszych zamówień. Pod wpływem spadku sprzedaży do Rosji i na Ukrainę ogólna
dynamika eksportu była niższa o 1,3 punktu procentowego.
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Odczyty miesięczne aktywności gospodarczej obserwowane na początku drugiej połowy roku wskazywały
na znaczące spowolnienie gospodarcze z uwagi na słabnący eksport jako konsekwencję kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Jednakże w III kw. odnotowano wzrost PKB powyżej oczekiwań i wyniósł on 0,9% kw/kw
(3,3% rok do roku przy 3,5% za II kw.). Wynik ten został osiągnięty głównie dzięki wzrostowi konsumpcji
oraz inwestycji. Pomimo wzrostu PKB powyżej oczekiwań pojawiły się pewne symptomy spowolnienia, na co
wskazywały dane dotyczące produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej,
które mogą wpłynąć na odczyt PKB za IV kwartał.
W I kw. 2014 r. odnotowano lepsze od oczekiwań dane BAEL o pracujących. Wszystkie wskaźniki zatrudnienia
wskazywały na poprawę, a dynamika wzrostu BAEL okazała się szczególnie wysoka –1,8% rok do roku. Wzrost
zatrudnienia i aktywności jest szczególnie silny wśród kobiet w wieku 15-34 lat. W II kw. 2014 r. pomimo
spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego utrzymywał się wzrost liczby pracujących w gospodarce przy
obniżającym się tempie wzrostu wynagrodzeń. Również w III kw. wzrosła liczba pracujących, co prowadziło do
dalszego spadku bezrobocia. Presja płacowa pozostawała ograniczona, czego wyrazem była niska dynamika
wynagrodzeń w gospodarce. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w grudniu
2014 r. wyniosła 11,5% i była o 1,9 punktu procentowego niższa w porównaniu do wartości z grudnia 2013 r.
Od początku 2014 r. inflacja wykazywała tendencję spadkową. Na początku roku na spadającą inflację
największy wpływ miały niższa od oczekiwań inflacja cen żywności (owoców i warzyw: skutek korzystnych
warunków agrometeorologicznych oraz mięsa: m.in. wzrost podaży wywołany rosyjskim embargiem).
Ponadto od połowy 2013 r. obserwowana jest tendencja spadkowa poziomu cen producenta. Dynamika
cen producenta w ujęciu rocznym obniżyła się w maju 2014 r. o 0,3 punktu procentowego do 1,0% rok do
roku. W czerwcu 2014 r. inflacja wyniosła 0,28% rok do roku. W miesiącach letnich inflacja rok do roku
spadła poniżej zera i pozostaje na poziomach negatywnych głównie za sprawą spadających cen żywności
i paliw. Na koniec roku spadek poziomu cen mierzony CPI w ujęciu rok do roku wyniósł 1,03%.

Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie Banku w 2015 r.
W 2015 r. spodziewane jest utrzymanie się występowania korzystnych czynników wpływających na silny
rozwój PKB w Polsce, głównie poprzez:

•	postępującą poprawę koniunktury za granicą,
•	nałożenie się w latach 2014-2015 wykorzystania funduszy UE z bieżącej (2007-2013) i nowej (2014-2020)

perspektywy finansowej,
•	przyspieszenie dynamiki PKB do poziomu nieco niższego od średniej wieloletniej sprzed światowego
kryzysu finansowego,
•	utrzymywanie się luki popytowej w latach 2015-2016 na poziomie bliskim zera,
•	niskie ceny surowców,
• dalszy wzrost zatrudnienia skutkujący mocniejszym wzrostem płac, a w konsekwencji konsumpcji podtrzymującej PKB.
Po stronie jednoznacznie negatywnych czynników wzrostu należy wymienić spodziewany wzrost cen energii
elektrycznej w 2015 r. w związku z wprowadzeniem obowiązku zakupu, przez sprzedawców energii elektrycznej
certyfikatów dotyczących produkcji energii w kogeneracji.
Najważniejsze czynniki zewnętrzne wpływające na wzrost PKB i inflację w Polsce to przede wszystkim trwałość i skala ożywienia w strefie euro, możliwość wystąpienia znacznej aprecjacji euro, bankructwo Rosji
skutkujące wzrostem awersji na ryzyko oraz ewentualna eskalacja konfliktu na linii Ukraina-Rosja. Trwałość
ożywienia wzrostu dla strefy euro, głównego partnera handlowego Polski, jest również uzależniona od wciąż
nierozwiązanego konfliktu między Rosją a Ukrainą oraz wpływu sankcji nałożonych w konsekwencji konfliktu.
Dodatkowo spadek obrotów w handlu światowym i spowolnienie wzrostu w krajach rozwijających budzi
dodatkowe obawy co do oczekiwań wobec wzrostu światowej gospodarki.
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Prognoza makroekonomiczna na lata 2015 oraz 2016

2014

2015

2016

3 kw.

4 kw.

1 kw.

2 kw.

3 kw.

4 kw.

1 kw.

2 kw.

3 kw.

4 kw.

3,3

3,1

2,9

3

3

3,1

3,3

3,4

3,6

3,7

11,5

11,5

12,1

11,2

10,5

10,6

11,3

10,4

9,7

9,8

Inflacja CPI
(r/r % średnio w okresie)

-0,26

-0,75

-0,2

0,6

1,6

2

2

2

2

2

Inflacja CPI
(r/r % na koniec okresu)

-0,33

-1,03

0,2

1

2,2

1,8

2

2

2

2

WIBOR 3 miesiące
(średni)

2,28

2,06

2,2

2,2

2,2

2,2

2,6

3

3,4

3,8

LIBOR EURO 3 miesiące
(średni)

0,08

0,06

0,1

0,1

0,1

0,1

0,11

0,14

0,17

0,19

Kurs EURPLN
(średni)

4,20

4,21

4,2

4,15

4,1

4

4

4

4,1

4,1

Wzrost PKB
(r/r %)
Stopa bezrobocia
(% na koniec okresu)

Stopa IRS PLN: 2Y

2,10

1,77

1,7

1,8

1,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Stopa IRS PLN: 5Y

2,50

1,93

1,9

2

1,9

1,9

1,98

2,06

2,14

2,22

Stopa IRS EUR: 2Y

0,15

0,18

0,13

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Stopa IRS EUR: 5Y

0,42

0,36

0,57

0,57

0,52

0,47

0,51

0,55

0.59

0,63

Basis Swap PLN/EUR: 2Y

-15

-11

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

-15

Basis Swap PLN/EUR: 5Y

-20

-6

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

Zakładane jest utrzymanie solidnego tempa wzrostu PKB Polski w latach 2015 i 2016. Silny rynek pracy będzie
podtrzymywał konsumpcję. Dodatkowo wykorzystanie funduszy unijnych wesprze wydatki infrastrukturalne
sektora publicznego. Bezrobocie będzie spadać o 1 punkt procentowy rocznie, głównie w konsekwencji wzrostu zatrudnienia przy utrzymującym się współczynniku partycypacji. Inflacja w 2014 r. spadła poniżej zera
i utrzyma się w tym rejonie do wczesnych miesięcy 2015 r. W 2015 r. ,głównie z uwagi na efekt bazy, inflacja
wzrośnie. Wskazują na to oczekiwania inflacyjne wśród producentów (zarówno w przemyśle, jak i w usługach),
które wydają się być lepszym wskaźnikiem wyprzedzającym niż oczekiwania w odniesieniu do inflacji wśród
konsumentów. Inflacja w 2015 r. wzrośnie do 2% i ustabilizuje się na tym poziomie w 2016 r. Założono brak
kolejnych obniżek stóp procentowych NBP w okresie prognozy. O ile deflacja oraz prawdopodobne dalsze
luzowanie polityki monetarnej przez EBC wspierają scenariusz dalszych obniżek stóp w Polsce, solidny wzrost
będzie równoważył realizację tego scenariusza. Decydenci zdają się ignorować inflację, koncentrując się wyłącznie na PKB, dlatego oczekiwany jest brak zmian stóp w 2015 r. oraz ich wzrost w 2016 r.
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III.

III. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM
Sektor bankowy w 2014 r.
Pozytywny wpływ na warunki działania polskiego sektora bankowego w 2014 r. miało obserwowane ożywienie
gospodarcze. Nastąpił wzrost aktywności polskich przedsiębiorstw i związane z nim ożywienie tempa wzrostu
akcji kredytowej zarówno w obszarze kredytów dla firm, jak i gospodarstw domowych.
Tym niemniej wciąż aktualnym czynnikiem ryzyka pozostaje fakt, że tempo wzrostu gospodarczego pozostaje słabsze w porównaniu do wzrostów notowanych w połowie ubiegłej dekady. Dodatkowo na stan polskiej
gospodarki wpływa szereg negatywnych czynników, w tym kryzys na Ukrainie, niskie tempo wzrostu gospodarek strefy euro czy zawirowania obserwowane na rynkach walutowych.
W 2014 r. banki funkcjonowały w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych, co pomimo podjętych
przez nie działań dostosowawczych tworzyło presję na poziom generowanej marży odsetkowej netto. Presja ta
uległa znacznemu zwiększeniu w efekcie październikowej obniżki stóp, która sprowadziła stopę lombardową
do poziomu 3%.
Nie bez znaczenia dla generowanego przez sektor bankowy wyniku finansowego było istotne zwiększenie
obciążeń związanych z wprowadzeniem nowej opłaty na rzecz BFG – opłaty ostrożnościowej. Zasila ona fundusz stabilizacyjny utworzony w ramach BFG. Dzięki ww. funduszowi wzmocnieniu ulegnie bezpieczeństwo
polskiego sektora bankowego oraz wzrośnie rola i zakres zadań BFG.
Na zwiększenie kosztów działania banków ma również wpływ wdrożenie wydanej przez Komisję Nadzoru
Finansowego w czerwcu 2014 r. Rekomendacji U. W efekcie wprowadzenia niniejszej Rekomendacji banki
będą musiały dokonać zmiany modelu oferowania klientom ubezpieczeń związanych z produktami bankowymi. Wprowadzanie tego rodzaju kompleksowych zmian pociąga za sobą koszty związane z dostosowaniem oferty produktowej, systemów IT oraz procedur wewnętrznych.

Podstawowe dane strukturalne
Według stanu na koniec 2014 r. w Polsce funkcjonowało: 38 krajowych banków komercyjnych, 565 banków
spółdzielczych oraz 28 oddziałów instytucji kredytowych. Krajowa sieć bankowa obejmowała na koniec
listopada 7354 oddziałów, 4870 filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta oraz 2838 przedstawicielstw (w tym placówki partnerskie). Liczba zatrudnionych utrzymywała się na poziomie 172,7 tys. osób
i była niższa od stanu zatrudnienia w analogicznym okresie roku poprzedniego o 1,6 tys. osób.

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat
W okresie od stycznia do grudnia 2014 r., sektor bankowy wypracował zysk netto na poziomie 16,2 mld zł
wobec 15,2 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na kształtowanie się wyniku netto sektora
miały głównie wpływ: wzrost wyniku na działalności bankowej (do 57,7 mld zł, tj. o 4% więcej w porównaniu
do okresu styczeń – grudzień 2013 r.), który nastąpił w rezultacie istotnego zwiększenia wyniku odsetkowego (o 7,1%), przy nieznacznym wzroście wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 0,7%).
Wzrost wyniku odsetkowego spowodowany był w głównej mierze efektem wdrożenia przez banki procesów
adaptacyjnych w zakresie polityki depozytowo-kredytowej do środowiska niskich stóp procentowych. W ich
efekcie nastąpił silny spadek kosztów odsetkowych przy jednoczesnej, umiarkowanej obniżce przychodów
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odsetkowych. Stagnacja w zakresie osiągniętego wyniku z tytułu opłat i prowizji związana była głównie ze
zmianami polityki rachunkowości w zakresie ujmowania wynagrodzeń z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz zmniejszeniem, w przypadku niektórych banków, przychodów prowizyjnych z tytułu
udzielanych kredytów i pożyczek.
Koszty działania banków (z uwzględnieniem amortyzacji i rezerw) w analizowanym okresie, w ujęciu rok do
roku, nieznacznie spadły (o 0,2%, do 30,6 mld zł). Spadek ten był spowodowany zmniejszeniem poziomu kosztów pracowniczych (o 1,7%, do 15,1 mld zł) oraz spadkiem kosztów ogólnego zarządu (o 0,8%, do 12,1 mld zł).
Ujemne saldo odpisów i rezerw w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. praktycznie nie uległo zmianie i wyniosło
na koniec 2014 r. 7,8 mld zł.

Kredyty i depozyty
Po wyhamowaniu tempa wzrostu kredytów pod koniec 2013 r., na początku 2014 r. doszło do ponownego
przyspieszenia akcji kredytowej. Według stanu na koniec grudnia 2014 r. wartość należności brutto od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych wzrosła w ujęciu rocznym o 57,7 mld zł, tj. o
6,2%, do 988,2 mld zł. Z kolei należności sektora finansowego brutto według stanu na koniec 2014 r. uległy
zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 10,5%, do 130,2 mld zł.
Głównymi obszarami wzrostu były należności od przedsiębiorstw (8,3% rok do roku), podczas gdy wzrost
akcji kredytowej dla gospodarstw domowych ukształtował się na poziomie 6,1% rok do roku, a stan należności
brutto sektora budżetowego zwiększył się o 0,3%.
Depozyty sektora bankowego (depozyty sektora niefinansowego oraz depozyty jednostek budżetowych)
wzrosły na koniec listopada 2014 r. w ujęciu nominalnym rok do roku o 10,1%, do 914,7 mld zł.
Tempo wzrostu depozytów gospodarstw domowych nieznacznie przewyższało tempo wzrostu depozytów
przedsiębiorstw (wzrost odpowiednio o 10,6% oraz 9,4%). W efekcie wartość depozytów gospodarstw
domowych na koniec grudnia 2014 r. wzrosła do 606,4 mld zł. Z kolei wartość depozytów zgromadzonych
przez przedsiębiorstwa na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 229,4 mld zł. Natomiast wartość depozytów
sektora budżetowego, która podlega dość silnym okresowym wahaniom i charakteryzuje się dużą koncentracją, wzrosła w ujęciu rok do roku o 9,5% i wyniosła na koniec 2014 r. 60,6 mld zł.

Kapitały i współczynniki kapitałowe
Kapitały sektora bankowego na koniec grudnia 2014 r. ukształtowały się na poziomie 166,5 mld zł, wzrastając w ujęciu rocznym o 8,8%. Wielkość funduszy własnych dla współczynnika kapitałowego wyliczona
zgodnie z regulacjami zawartymi w pakiecie CRR/CRDIV wyniosła na koniec września 2014 r. 138,9 mld zł
i w porównaniu do końca marca (pierwszy okres sprawozdawczy) wzrosła o 6,3%.
Łączny współczynnik kapitałowy sektora bankowego ukształtował się na koniec września na poziomie
14,93% (wzrost o 0,3 punktu procentowego w stosunku do końca marca 2014 r.), a współczynnik kapitału
Tier I na koniec wyżej wymienionego okresu wyniósł 13,73% (jego poziom wzrósł w porównaniu z końcem
marca 2014 r. o 0,4 punktu procentowego).
Stabilizacja w zakresie poziomu łącznego współczynnika kapitałowego oraz współczynnika kapitału Tier I
wynika z faktu, że obserwowanemu wzrostowi funduszy własnych towarzyszył wzrost wartości całkowitej
kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem (o 4,2% w porównaniu do końca marca 2014 r.), wynikający ze zwiększania się wymogu z tytułu ryzyka kredytowego.
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IV.

IV. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
ALIOR BANKU S.A.
Rachunek zysków i strat
Główne czynniki zewnętrzne, które zdeterminowały w 2014 r. kształtowanie się głównych linii rachunku
zysków i strat to:
• wzrost popytu na kredyty wynikający z tendencji związanych z poprawą koniunktury gospodarczej,
• środowisko rekordowo niskich stóp procentowych,
• obniżka stawek interchange,
• wzrost obciążeń związanych z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
Do czynników o charakterze wewnętrznym możemy natomiast zaliczyć:
• wzrost skali działalności bankowej wynikający z dynamicznego pozyskiwania nowych klientów i utrzymywania wysokich poziomów sprzedaży w zakresie głównych grup produktów,
• wspieranie akwizycji klientów poprzez szereg inicjatyw, w tym przede wszystkim oferowanie produktów
we współpracy z T-Mobile Polska,
• aktywne działania mające na celu ograniczenie wpływu ww. czynników zewnętrznych na wynik finansowy, które uwzględniały między innymi: pogłębianie relacji z klientami, optymalizację oferty produktowej
oraz zmiany w tabeli opłat i prowizji,
staranny
monitoring ponoszonych kosztów działania, które w ujęciu rok do roku wzrosły o 9,2%
•
– tj. w stopniu istotnie niższym od całkowitych przychodów,
utworzenie
odpisów związanych z zaangażowaniem Banku w spółkę Polbita (-24 mln zł w 2013 r. oraz
•
-38,3 mln zł w 2014 r.).
Szczegółowe pozycje rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. przedstawia poniższa tabela:
w tys. zł

1.01.14-31.12.14

1.01.13-31.12.13

1 713 075

1 518 166

Koszty z tytułu odsetek

-497 317

-519 605

-4,3%

Wynik z tytułu odsetek

1 215 758

998 561

21,8%

Przychody z tytułu odsetek

Przychody z tytułu dywidend

Zmiana r/r %
12,8%

16

23

-30,4%

Przychody z tytułu prowizji i opłat

533 608

475 930

12,1%

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-185 468

-200 752

-7,6%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

348 140

275 178

26,5%

Wynik handlowy

268 710

226 850

18,5%

7 928

11 812

-32,9%

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych
Pozostałe przychody operacyjne

52 384

49 916

4,9%

Pozostałe koszty operacyjne

-19 948

-22 313

-10,6%
17,5%

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

32 436

27 603

Koszty działania banku

-925 271

-847 358

9,2%

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

-546 590

-404 981

35,0%

Zysk brutto

401 127

287 688

39,4%

Podatek dochodowy

-79 080

-59 786

32,3%

Zysk netto z działalności kontynuowanej

322 047

227 902

41,3%

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

322 744

227 902

41,6%

227 902

41,3%

Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym
Zysk netto

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 r.

-697
322 047

26

Zysk netto Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) w 2014 r.
wyniósł 322,7 mln zł i był wyższy od zysku netto osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku
o 94,8 mln zł, tj. o 41,6%.
Na poziom wygenerowanego zysku netto miało wpływ kształtowanie się opisanych poniżej pozycji rachunku
zysków i strat:
Całkowite przychody (w mln zł)
1873,0
1540,0

309,1

266,3

348,1

275,2

1215,8

998,6

2013
Wynik z tytułu odsetek

2014
Wynik z tytułu opłat i prowizji

Pozostałe przychody

Wynik z tytułu odsetek to główny składnik przychodów Grupy, stanowiący 64,9% przychodów. Jego wzrost
w ujęciu rocznym o prawie 22% był konsekwencją nie tylko zwiększenia wolumenu kredytów dla klientów
o 20,3% i towarzyszącego mu wzrostu wolumenu zobowiązań wobec klientów o 17,3%, lecz również wdrożenia adekwatnej polityki cenowej w zakresie produktów zarówno depozytowych, jak i kredytowych, mając
na względzie funkcjonowanie Banku w środowisku niskich stóp procentowych.
Należy zwrócić uwagę, że rentowność Grupy, pomimo spadku stóp procentowych, utrzymała się na koniec
2014 na poziomie 4,7% i w porównaniu do marży odsetkowej uzyskanej na koniec 2013 r. nie uległa zmianie.
Jednocześnie średnia stopa oprocentowania kredytów obniżyła się o 0,82 punktu procentowego, do poziomu 6,73% W tym samym okresie średni koszt depozytów spadł do 1,97%, tj. o 0,68 punktu procentowego.
Średnia stawka WIBOR 3m w 2014 r. wyniosła 2,51% i w porównaniu do średniej z 2013 r. była niższa
o 0,52 punktu procentowego.

KREDYTY / WIBOR 3m
Segment detaliczny, w tym:

2014 (%)

2013 (%)

6,73/2,51

7,55/3,03
7,96

9,23

10,19

12,11

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe

4,61

4,99

Segment biznesowy, w tym:

5,23

6,29

kredyty inwestycyjne

5,09

6,58

kredyty operacyjne

4,69

5,95

kredyty samochodowe

8,16

9,34

DEPOZYTY

1,97

2,65

Segment detaliczny

1,89

2,78

Depozyty bieżące

0,85

1,31

Depozyty terminowe

2,77

3,52

Segment biznesowy

2,12

2,37

Depozyty bieżące

0,10

0,14

Depozyty terminowe

2,26

2,56

Kredyty konsumpcyjne
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Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 26,5%, do poziomu 348,1 mln zł. Na wynik złożyło się 533,6 mln
zł przychodów prowizyjnych (wzrost o 12,1%) oraz 185,5 mln zł kosztów prowizyjnych (spadek o 7,6%).
Grupa zanotowała wzrosty we wszystkich podstawowych grupach przychodów z tytułu opłat i prowizji.
Głównym składnikiem przychodu z tytułu opłat i prowizji są wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży
ubezpieczeń. W 2014 r. wyniosły one 157,6 mln zł i stanowiły 29,5% przychodu z tytułu opłat i prowizji.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że pomimo spadku stawek opłat interchange, przychody z tytułu opłat
i prowizji związane z obsługą kart płatniczych i kredytowych uzyskane w 2014 r. utrzymały się na poziomie
zbliżonym do roku 2013 dzięki wzrostowi skali funkcjonowania Banku.
Przychody z tytułu opłat i prowizji (w mln zł)
533,6
475,9

52,8

60,1

52,8

46,5

51,4

36,8
43,2

59,2

134,9

Prowizje maklerskie
Kredyty i pożyczki

157,6

105,8

105,6

48,6

51,3

2013

2014

Obsługa kart płatniczych,
kredytowych
Obsługa rachunków
bankowych

Wynagrodzenia z tyt. pośrednictwa
sprzedaży ubezpieczeń
Przelewy, wpłaty,
wypłaty

Pozostałe
prowizje

Wynik handlowy, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych oraz pozostały wynik operacyjny wzrosły łącznie o 16,1%, do poziomu 309,1 mln zł. W zakresie wyniku handlowego Grupa odnotowała
wzrost w ujęciu rok do roku o 18,5%, do poziomu 268,7 mln zł, tj. o 41,9 mln zł. Wynik z działalności handlowej został osiągnięty w przeważającej części z tytułu marż na transakcjach walutowych i instrumentach
pochodnych na stopę procentową, zawieranych z klientami Banku.

Wynik handlowy, zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych oraz wynik z tytułu pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych (w mln zł)
1873,0
1540,0
27,6
11,8

226,9

2013
Wynik handlowy

Wynik zrealizowany na pozostałych
instrumentach finansowych
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Wzrost kosztów działania Banku utrzymywał się w 2014 r. – dzięki starannemu monitoringowi ponoszonych
wydatków – na poziomie istotnie niższym w porównaniu do wzrostu przychodów netto z działalności operacyjnej (odpowiednio 9,2% w porównaniu do 21,6%).
Koszty osobowe w analizowanym okresie ukształtowały się na poziomie 520,05 mln zł. i były o 13% wyższe od
kosztów osobowych poniesionych w 2013 r., przy jednoczesnym wzroście liczby zatrudnionych o 480 etatów.
Koszty rzeczowe w 2014 r. wyniosły 324,9 mln zł i były o 7,1% wyższe od kosztów rzeczowych poniesionych
w roku 2013. Wśród przyczyn wzrostu kosztów rzeczowych należy wymienić m.in. wzrost składek na BFG
o 13,9 mln zł (tj. o 97,2%), wzrost kosztów usług doradczych o 4,9 mln (tj. o 36,5%) czy kosztów usług
zewnętrznych o 3,5 mln zł (tj. o 27,4%). Z kolei poziom kosztów marketingowych w 2014 r. ukształtował się
na poziomie niższym w porównaniu do 2013 r. – o 2,9 mln (tj. o 7,1%).
W rezultacie wskaźnik Koszty/Dochody ukształtował się w 2014 r. na poziomie 49,4% w porównaniu do
55,0% w 2013 r.

Koszty działania (w mln zł)
Koszty osobowe

Koszty ogólnego zarządu

Amortyzacja

2013

2014

-460,3

-520,1

Podatki i opłaty

-303,3
-324,9
-75,2
-8,6
-847,4

-75,5
-4,8
-925,3

Wzrost poziomu wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw, który wyniósł w 2014 r.
-546,6 mln zł (-405 mln zł w 2013 r. – wzrost o 35%), był głównie efektem wzrostu odpisów na należności
od klientów sektora niefinansowego. Istotny wpływ na kształtowanie się ww. pozycji miało także odwrócenie
znaku na pozycji IBNR sektora niefinansowego. Odpisy związane z zaangażowaniem Banku w spółkę Polbita
wyniosły w 2013 r. -24 mln zł oraz -38,3 mln zł w 2014 r.
Wynik z rezerw liczony w relacji do średniego salda należności od klientów brutto (współczynnik kosztów
ryzyka) zanotował wzrost z 2,29% do 2,4%. Ten sam wskaźnik liczony z wyłączeniem odpisów na aktywa
przeznaczone do sprzedaży, związane z zaangażowaniem w spółkę Polbita, wynosił na koniec 2014 r. 2,24%
(2,15% na koniec 2013 r.).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 r.

29

Wynik z odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości (w mln zł)
1.01.201430.06.2014
Odpisy na należności od klientów

1.01.201330.06.2013

Zmiana r/r %

-468 699

-388 517

20,6%

-1 078

-1 064

1,3%

sektor niefinansowy

-467 621

-387 453

20,7%

klient detaliczny

-289 798

-201 662

43,7%

klient biznesowy

-177 823

-185 791

-4,3%

-2 174

-181

1101,1%

-31 566

5 494

sektor finansowy

Dłużne papiery wartościowe
IBNR dla klientów bez utraty wartości

165

804

sektor niefinansowy

sektor finansowy

-31 731

4 690

klient detaliczny

-29 291

-1 007

klient biznesowy

-2 440

5 697

instytucje rządowe i samorządowe
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
Odpis na aktywa przeznaczone do sprzedaży
Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

0

0

-957

2 324

-79,5%
2808,7%

-4 896

-101

4747,5%

-38 298

-24 000

59,6%

-546 590

-404 981

35,0%

Bilans
Na koniec 2014 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej Alior Banku osiągnęła wartość 30 167,6 mln zł, tym
samym była o 4 617,7 mln zł (18,1%) wyższa w porównaniu do końca 2013 r. Głównymi pozycjami generującymi
wzrost sumy bilansowej w 2014 r. były po stronie aktywów: należności od klientów – wzrost w ujęciu rok do
roku o 3 994,1 mln zł, a po stronie zobowiązań: depozyty klientów – wzrost o 3 595,5 mln zł. Opisany powyżej
wzrost sumy bilansowej był efektem działań ukierunkowanych na dynamiczny rozwój organiczny i pozwolił
utrzymać w 2014 r. wysokie tempo akwizycji nowych klientów i poziomu generowanej sprzedaży.
Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe pozycji aktywów, zobowiązań oraz kapitałów według stanu na
koniec 2014 r. wraz z danymi porównywalnymi.
w tys. zł
AKTYWA

stan na 31.12.2014

Kasa i środki w banku centralnym
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pochodne instrumenty zabezpieczające

stan na 31.12.2013

Zmiana r/r %

1 158 440

1 067 227

8,5%

476 821

243 291

96,0%

2 652 126

2 705 328

-2,0%

80 205

12 099

562,9%

Należności od banków

449 378

253 670

77,2%

Należności od klientów

20,3%

23 647 990

19 653 890

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

927 191

687 736

34,8%

Rzeczowe aktywa trwałe

191 835

215 121

-10,8%

Wartości niematerialne

215 564

188 050

14,6%

0

0

Inwestycje w jednostkach zależnych
Aktywa przeznaczone do sprzedaży

908

38 335

-97,6%

147 849

143 793

2,8%

0

0

147 849

143 793

2,8%

219 261

341 331

-35,8%

30 167 568

25 549 871

18,1%

Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Bieżący
Odroczone
Pozostałe aktywa
AKTYWA RAZEM
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ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY

31.12.2014

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

31.12.2013

349 033

Zmiana r/r %

184 090

89,6%

Zobowiązania wobec banków

1 049 162

827 976

26,7%

Zobowiązania wobec klientów

24 427 988

20 832 459

17,3%

Pochodne instrumenty zabezpieczające

4 777

0

Rezerwy

8 311

4 871

70,6%

Pozostałe zobowiązania

747 073

1 134 973

-34,2%

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

24 553

31 949

-23,1%

Bieżące

24 553

31 949

-23,1%
55,3%

Zobowiązania podporządkowane

541 595

348 821

27 152 492

23 365 139

16,2%

Kapitał własny

3 015 076

2 184 732

38,0%

Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

3 013 163

2 184 732

37,9%

Zobowiązania, razem

Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy

699 784

635 830

10,1%

1 775 397

1 434 713

23,7%

Kapitał z aktualizacji wyceny

21 426

-16 777

-227,7%

Pozostałe kapitały rezerwowe

184 008

176 792

4,1%

Świadczenia w formie akcji - składnik kapitałowy

184 008

176 792

4,1%

9 804

-273 728

322 744

227 902

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
Zysk/strata bieżącego roku
Udziały niekontrolujące
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM

1 913

0

30 167 568

25 549 871

41,6%
18,1%

Podstawową część aktywów stanowią należności od klientów Grupy (23 648 mln zł). Ich udział w sumie
bilansowej wyniósł na koniec roku 78,4% i tym samym w porównaniu z końcem 2013 r. wzrósł o 1,5 punktu
procentowego. Drugą istotną pozycją aktywów na koniec 2014 r. były aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartość wyniosła 2 652,1 mln zł i stanowiła 8,8% sumy aktywów (w 2013 r. – 10,62% aktywów).

Aktywa Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. (w mld zł)
30,2
0,4
1,2
2,3

25,5
0,3
1,1
1,9

2,7

2,7

23,6
19,7

2013
Należności od klientów
Kasa i środki w banku centralnym

2014
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Pozostałe aktywa

Należności od banków
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Wzrost należności od klientów o 20,3% wynikał przede wszystkim ze wzrostu wolumenu kredytów i pożyczek
udzielanych w segmencie detalicznym, które zwiększyły się o 25,7%. Wolumen kredytów dla segmentu biznesowego wzrósł o 14%. Struktura portfela należności od klientów na przestrzeni 2014 r. nie uległa zasadniczej
zmianie. Na koniec 2014 r. w portfelu przeważały należności z segmentu detalicznego – ich udział w portfelu
kredytowym Grupy to 56,2%. Rok wcześniej udział segmentu detalicznego w portfelu kredytowym Grupy był
o 2,4 punktu procentowego niższy – wynosił 53,8%.

Należności od klientów (w mld zł)
23,6
19,7
10,3
9,1

13,3

10,6

2013
Segment detaliczny

2014
Segment biznesowy

Główną pozycją portfela kredytowego segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne, których wolumen
przekroczył 6,2 mld zł (wzrost rok do roku o 18,6%). Stanowiły one ponad 46,7% wszystkich kredytów
i pożyczek udzielonych klientom detalicznym. Drugą pozycją o największym udziale w portfelu kredytowym segmentu detalicznego (44,1%) były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz kredyty hipoteczne,
których łączny wolumen na koniec 2014 r. wyniósł ponad 5,8 mld zł (łączny przyrost rok do roku o 40%).
Największą składową portfela kredytowego segmentu biznesowego stanowiły kredyty operacyjne – 53,4%.
Ich wartość w ciągu roku wzrosła o 13,9%, do ponad 5,5 mld zł. Drugą istotną pozycją w przypadku kredytów segmentu biznesowego były kredyty inwestycyjne, stanowiące 40% ww. portfela. Ich wartość na koniec
2014 r. zwiększyła się o 22,8%, do przeszło 4,1 mld zł.

Struktura walutowa należności od klientów

PLN

14%

14%

86%

86%

2013

2014

Pozostałe
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W porównaniu do końca 2013 r. struktura walutowa należności od klientów na koniec 2014 r. praktycznie
nie uległa zmianie.
Struktura terytorialna należności od klientów (na dzień 31.12.2014 r.)
Województwo

% Należności

Mazowieckie

26%

Śląskie

11%

Dolnośląskie

11%

Wielkopolskie

10%

Małopolskie

9%

Pomorskie

7%

Łódzkie

5%

Podkarpackie

3%

Kujawsko-Pomorskie

3%

Lubelskie

3%

Zachodniopomorskie

3%

Warmińsko-Mazurskie

3%

Lubuskie

2%

Podlaskie

2%

Świętokrzyskie

2%

Opolskie

1%
100%

RAZEM

Ponad 1/4 kredytów udzielanych przez Bank to kredyty udzielone klientom z Mazowsza. Ponad 20% kredytów to należności od klientów z województw śląskiego i dolnośląskiego. Udział województw: małopolskiego
i wielkopolskiego w strukturze kredytowej Banku jest podobny i kształtuje się na poziomie odpowiednio 9% i 10%.
Należności mieszkańców pozostałych województw stanowią ok. 34% całości portfela kredytowego.
Źródłem finansowania działalności Grupy są przede wszystkim ulokowane w Banku środki klientów sektora
niefinansowego. Na koniec 2014 r. ich udział w sumie bilansowej stanowił 81%.
Saldo kapitałów własnych wyniosło na koniec 2014 r. ponad 3 mld zł i było o 0,83 mld, tj. o 38%, wyższe
w porównaniu do końca 2013 r. Powyższy wzrost był głównie efektem emisji akcji serii G oraz pokrycia części
straty z lat ubiegłych zyskiem netto wypracowanym w 2013 r.

Kapitały i zobowiązania Grupy Kapitałowej Alior Banku (w mld zł)
30,2
1,7
3,0

25,5
1,7
2,2

24,4

20,8

Zobowiązania
wobec banków

0,8

1,0

2013

2014

Zobowiązania
wobec klientów

Kapitał własny
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W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowiły zobowiązania wobec segmentu detalicznego, które na koniec czerwca 2014 r. stanowiły 60,8% portfela depozytowego klientów.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na rosnące znaczenie zobowiązań segmentu biznesowego w strukturze
rodzajowej zobowiązań na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Zobowiązania wobec klientów (w mld zł)
24,4
20,8
9,6
6,6

14,2

14,8

2013

2014

Segment detaliczny

Segment biznesowy

Suma zobowiązań wobec dziesięciu największych depozytariuszy stanowi 5,2% wszystkich depozytów klientów,
co świadczy o silnej dywersyfikacji bazy depozytowej Banku.

Struktura walutowa zobowiązań wobec klientów

PLN

14%

12%

86%

86%

2013

2014

Pozostałe

Struktura walutowa depozytów na koniec 2014 r. była zbliżona do struktury bazy depozytowej na koniec
2013 r. Udział depozytów złotowych na przestrzeni 2014 r. wzrósł o 2 punkty procentowe. W efekcie depozyty
w złotych stanowiły 88% całej bazy depozytowej.
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Struktura terytorialna zobowiązań wobec klientów (na dzień 31.12.2014 r.)
Województwo

% Zobowiązań

Mazowieckie

30%

Małopolskie

14%

Śląskie

9%

Dolnośląskie

7%

Wielkopolskie

7%

Pomorskie

6%

Podkarpackie

5%

Łódzkie

4%

Lubelskie

4%

Podlaskie

3%

Kujawsko-Pomorskie

3%

Zachodniopomorskie

2%

Świętokrzyskie

2%

Lubuskie

2%

Warmińsko-Mazurskie

1%

Opolskie
RAZEM

1%
100%

Środki finansowe zdeponowane w Banku pochodzą głównie od klientów z Mazowsza (30%), Małopolski
(14%) i Śląska (9%). Klienci z pozostałych województw zdeponowali w Banku środki finansowe, które stanowią 47% całości bazy depozytowej Banku.

Prognozy finansowe
Grupa Kapitałowa Alior Banku nie publikowała prognoz dotyczących wyników finansowych.
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Rozdział

V.

V. DZIAŁALNOŚĆ ALIOR BANKU S.A.
Bankowość detaliczna
Działalność segmentu klientów indywidualnych wygenerowała w 2014 r. wynik przed uwzględnieniem odpisów
aktualizujących z tytułu utraty wartości na poziomie 1143,5 mln zł. Wynik ten był wyższy od wyniku osiągniętego
w roku ubiegłym o 200,9 mln zł, tj. o 21,3%.
Według stanu na koniec 2014 r. Grupa obsługiwała 2453,9 tys. klientów indywidualnych. W porównaniu
do stanu z końca 2013 r. liczba klientów indywidualnych wzrosła o 453,9 tys., tj. o 22,7%.
Poza obsługą klientów detalicznych, w ramach segmentu klientów indywidualnych zawiera się również działalność związana z Consumer Finance, współpraca z T-Mobile Polska, funkcjonowanie Biura Maklerskiego,
a także program Private Banking.
Do najważniejszych produktów oferowanych klientom indywidualnym należą:

Rachunki bieżące
Alior Bank utrzymuje wysoką sprzedaż rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, w ciągu roku liczba
rachunków wzrosła o blisko 300 tys. W sprzedaży nadal przeważa oferta Alior Banku, ale rośnie udział
sprzedaży rachunków w T-Mobile Usługi Bankowe (dawniej Alior Sync).

1489

1557

1632

1733

1785

4kw'13

1kw'14

2kw'14

3kw'14

4kw'14

Liczba ROR klientów indywidualnych (w tys.)

W pierwszej połowie 2014 r. Bank w ramach obu posiadanych marek wprowadził nowe oferty. W ramach
marki Alior Bank było to Konto Wyższej Jakości, będące jedynym dostępnym na rynku bezpłatnym kontem
z gwarancją niezmienności opłat aż przez 5 lat. Dodatkowo aktywni klienci nie ponoszą żadnych kosztów
związanych z korzystaniem z konta, ponieważ zarówno opłaty okresowe, jak i opłaty za transakcje, wynoszą
0 zł. Natomiast w ramach oferty T-Mobile Usługi Bankowe konto osobiste zyskało dodatkowe korzyści skierowane do klientów T-Mobile Polska.
Kontynuując zapoczątkowaną w minionym roku strategię upraszczania oferty, Bank zdecydował się na konwersję wycofanych wcześniej produktów: Konta zakupowego i Konta z programem Lotos Navigator – odpowiednio
na Konto Rozsądne i Osobiste.
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Alior Bank podtrzymuje politykę motywowania klientów do aktywnego korzystania z produktów. Wprowadzone przez Bank zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji (w kwietniu oraz w listopadzie) mają na celu zachęcanie
klientów do wyboru Alior Banku jako „głównego banku”. Na uwagę zasługuje fakt, że Alior Bank nie zdecydował się na usunięcie korzyści przypisanych do oferowanych rachunków, pozostawiając 3% wypłacanego
CashBacku od transakcji dokonanych kartą do Rachunku Rozsądnego czy pakiet „Pomocni Fachowcy”
w ramach Konta Osobistego.

Pożyczka gotówkowa
W ofercie niezabezpieczonych produktów kredytowych dla klientów indywidualnych, kluczowym produktem
Banku jest pożyczka gotówkowa, która może być przeznaczona zarówno na cel dowolny, jak i na konsolidację
zobowiązań finansowych (kredyt konsolidacyjny).
Na początku 2014 r. działania Banku w zakresie pożyczki gotówkowej koncentrowały się na kontynuowaniu
kampanii „Gwarancja Najniższej Raty” oraz zaoferowaniu klientom w II kw. dodatkowej korzyści polegającej
na gwarantowaniu klientowi najniższej raty przez cały okres kredytowania.
Ponadto Bank wprowadzał nowe akcje sprzedażowe skierowane do określonych, wyselekcjonowanych
grup odbiorców, mające na celu zwiększenie stopnia uproduktywnienia klientów, np. Pożyczkę dla kobiet,
Pożyczkę wakacyjną, Pożyczkę z kupnem oraz Pożyczkę Zimową.
Oferta została wzbogacona o szereg czasowych promocji ukierunkowanych na pozyskanie klienta o ściśle
określonym profilu. Różnorodność oferty w znacznym stopniu przyczyniła się do odnotowania wzrostów
sprzedaży.
W dalszym ciągu Bank podejmował działania retencyjne mające na celu utrzymanie dotychczasowych klientów. Jednocześnie Bank stale dbał o odpowiednią dochodowość pożyczki, uwzględniając przy zarządzaniu
polityką cenową czynniki zewnętrzne (w tym obniżki stóp procentowych), starając się jednocześnie zachować
konkurencyjność ww. produktu.

Karty kredytowe i limity odnawialne w rachunku
W 2014 r. Alior Bank kontynuował politykę ograniczania oferty kart kredytowych zapoczątkowaną w 2013 r.
Bank posiada w swej ofercie trzy typy kart, skierowane do różnych grup docelowych. Karta Gold kierowana
jest do segmentu masowego klienta indywidualnego, Karta World jest przeznaczona dla klientów segmentu
mass affluent, natomiast karta World Elite jest adresowana do klientów segmentu private banking. Karty są
zabezpieczone zarówno paskiem magnetycznym, jak i czipem, a ponadto umożliwiają dokonywanie transakcji w technologii zbliżeniowej. W 2014 r. rozpoczęto także wymianę kart typu Silver na karty typu Gold
w celu ujednolicenia portfela kartowego Banku. Na koniec 2014 r. w Alior Banku pozostawało 95,7 tys. aktywnych rachunków kart kredytowych. Na koniec 2013 r. ich liczba wynosiła 91,8 tys., co oznacza przyrost liczby
rachunków o 4%. Udział Alior Banku w rynku kształtował się na poziomie 1,2% na koniec III kwartału 2014 r.
Na koniec 2014 r. Bank prowadził 69,3 tys. rachunków z przyznanym limitem odnawialnym w rachunku
(LOR), co oznacza 43-procentowy wzrost w stosunku do stanu z końca 2013 r. Wzrost ten wynika głównie
z efektywnego wykorzystania wdrożonego w III kwartale 2013 r. łącznego procesu kredytowego, w ramach
którego klientowi przyznawane są dwa produkty jednocześnie na podstawie tych samych informacji i dokumentów – pożyczka gotówkowa i limit odnawialny w rachunku lub pożyczka gotówkowa i karta kredytowa.

Produkty hipoteczne
W 2014 r. Alior Bank udzielił ponad 10 tys. kredytów hipotecznych. Tym samym wzrost sprzedaży w tym
segmenciewyniósł ponad 50% rok do roku.
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W 2014 r. Alior Bank osiągnął 5,7-procentowy udział w rynku, przy czym w zakresie miesięcznej sprzedaży
Bank osiągnął w listopadzie 2014 r. rekordowy udział w rynku na poziomie 7,44% (wg danych ZBP).
Alior Bank w 2014 r. rozwijał wyspecjalizowane jednostki – Centra Hipoteczne – przeznaczone do obsługi pośredników w zakresie kredytów hipotecznych. Centra Hipoteczne obecnie funkcjonują w Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Lublinie i Olsztynie. Dla tych
centrów opracowano i wdrożono nowy proces obsługi oraz zautomatyzowano wspomagające je narzędzia
IT. Sprzedaż kredytów hipotecznych poprzez Centra Hipoteczne stanowi 60% sprzedaży Alior Banku.
W 2015 r. Alior Bank skoncentruje się na dalszym rozwoju Centrów Hipotecznych poprzez m.in. kolejne
usprawnienia w procesie kredytowym.
W 2014 r. Alior Bank aktywnie uczestniczył w sprzedaży kredytów w ramach programu MdM. Bank planuje
dalszą sprzedaż tych kredytów. Realizacji celów służyć ma, między innymi, zmodyfikowany, uproszczony
proces dla kredytów MdM.
Alior Bank realizuje systematycznie inicjatywy w ramach codziennej działalności biznesowej. Mają one na
celu wzrost sprzedaży, a także utrzymanie udziałów w rynku, przy zachowaniu odpowiedniej dochodowości
produktu.

Produkty depozytowe
Oferta depozytowa Banku oparta jest głównie na Koncie oszczędnościowym oraz różnych wariantach
Lokaty standardowej. W I półroczu 2014 r. Bank wprowadził lokatę promocyjną 2M, która wpłynęła na wzrost
wolumenu depozytowego w pierwszym kwartale. Ponadto kontynuowana była oferta promocyjna konta
oszczędnościowego, dzięki której na koncie oszczędnościowym uzyskano 22-procentowy wzrost wolumenu
w pierwszym półroczu. W II półroczu 2014 r. Bank wprowadził do oferty lokaty promocyjne dla nowych
środków o terminach 4, 7 miesięcy oraz 120 dni. Kontynuowana była promocja „Lokata z inwestycją”,
dzięki której klienci korzystający aktywnie z produktów inwestycyjnych są uprawnieni do zakładania lokat na
okres 4 lub 10 miesięcy. W celu pozyskania długoterminowego kapitału wprowadzono do oferty produkty
terminowe w drugim kwartale lokatę 2-letnią oraz 1-roczną, które w zapewniły znaczący wzrost bazy depozytowej. W grudniu 2014 r. w bankowości internetowej uruchomiona została kampania na nowe środki,
zapewniająca klientom, ceniącym sobie obsługę zdalną, preferencyjne warunki lokat bez konieczności odwiedzania oddziałów banku.

Produkty inwestycyjne
W zakresie produktów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych w 2014 r. przeprowadzono piętnaście
subskrypcji produktów, na łączną kwotę 919 mln zł, co stanowi wzrost o 41% w stosunku do analogicznego
okresu w 2013 r. Wszystkie produkty posiadają 100-procentową gwarancję kapitału, z wyłączeniem jednej
emisji ograniczającej ryzyko klienta do 95%. Wysokość odsetek uzależniona jest od zachowania się indeksów,
akcji i funduszy inwestycyjnych, na których bazują.
W 2014 r. zakończyła się realizacja piętnastu produktów, z których najlepszy przyniósł inwestorom 13,3% zysku.
W ramach pierwszego programu emisji bankowych papierów wartościowych Alior Bank
w 2014 r. wyemitował 38 serii o łącznej wartości nominalnej 1050,65 mln zł. Wśród nich – oprócz produktów
z gwarancją kapitału opartych o indeks rynkowy – znalazły się certyfikaty depozytowe dwuwalutowe oraz
pieniężne. Papiery oferowane były w ofercie publicznej klientom korporacyjnym, klientom Private Banking
oraz klientom indywidualnym.
W ramach otwartego modelu współpracy z ubezpieczycielami klienci mają możliwość inwestycji w długoterminowe programy regularnego oszczędzania. Przy współudziale towarzystw ubezpieczeniowych uruchomione zostały również dwa nowe programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne ze składką jednorazową.
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Consumer finance
W 2014 r. Bank kontynuował akwizycję klientów w obszarze Consumer Finance. Na bazie sprzedaży kredytów
ratalnych, w oparciu o rozległą sieć sklepów detalicznych, Bank kontynuuje budowę bazy klientowskiej będącej podstawą do dalszego rozwijania sprzedaży produktów kredytowych (głównie pożyczek gotówkowych).
Zwiększanie skali uproduktowienia tak pozyskanych klientów jest jednym ze źródeł wzmacniających poziom
generowanych przychodów.
Atutami oferty Alior Banku w obszarze Consumer Finance jest nowe podejście do procesów sprzedaży,
w tym przede wszystkim przełomowy proces ratalny online. Oferta Banku obecna jest we wszystkich kanałach
sprzedaży (stacjonarnym, bezpośrednim i online). Ze względu na najbardziej kompaktową strukturę sprzedaży
działalność ratalna oparta jest zarówno na dużych partnerach, jak również na mniejszych firmach, w tym także
działających lokalnie. W każdym kanale Alior Bank współpracuje z liderami sprzedaży detalicznej (np. Euro
RTV AGD, Allegro, Vorwerk, Zepter), dzięki czemu jego oferta dostępna jest na terenie całego kraju.
Produkty Consumer Finance dostępne są u ponad 470 partnerów handlowych i w ponad 1000 sklepów.

Działalność maklerska
Na dzień 31 grudnia 2014 r. Biuro Maklerskie Alior Banku prowadziło prawie 78 tys. rachunków brokerskich
(wzrost o 2% rok do roku). Aktywa klientów zgromadzone na rachunkach brokerskich wyniosły 6,92 mld zł
(wzrost o prawie 8% rok do roku).
Aktywa na rachunkach brokerskich (w mld zł)

6,43

6,92

31.12.2013

31.12.2014

Alior Bank współpracuje z piętnastoma TFI i oferuje 412 otwartych funduszy inwestycyjnych. Aktywa zgromadzone w produktach FIO za pośrednictwem Alior Banku wyniosły na koniec grudnia 2014 r. ponad 1106 mln
zł, co stanowiło wzrost o około 65% w stosunku do stanu na koniec 2013 r. Z kolei aktywa zgromadzone
w produktach FIZ za pośrednictwem Alior Banku wyniosły na koniec grudnia 2014 r. blisko 454 mln zł,
co stanowiło wzrost o około 141 % w stosunku do stanu na koniec grudnia 2013 r. Łączne aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych za pośrednictwem Alior Banku wyniosły na koniec grudnia 2014 r. około
1560 mln zł, co oznacza wzrost o około 77% przez ostatnie 12 miesięcy. Ponadto w ramach oferowania usługi
zarządzania aktywami, we współpracy z DM Money Makers aktywa zgromadzone w tej usłudze za pośrednictwem Alior Banku wyniosły na koniec grudnia 2014 r. ponad 41 mln zł.
W październiku 2014 r. Biuro Maklerskie wprowadziło do oferty innowacyjną usługę inwestycyjnego doradztwa portfelowego, w ramach której rekomenduje klientom portfele funduszy inwestycyjnych, instrumentów giełdowych i mieszane, w oparciu o ocenę indywidualnej sytuacji klienta. W ciągu trzech miesięcy
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Biuro Maklerskie zawarło z klientami 1236 umów o świadczenie usługi, a wartość zadeklarowanych do usługi
aktywów wyniosła 66,1 mln zł.
Ponadto w drugim półroczu 2014 r. Biuro Maklerskie zawarto z emitentami 18 nowych umów o świadczenie
usług animatora. Na koniec pierwszego półrocza 2014 r. Biuro Maklerskie świadczyło usługi animatora dla
68 emitentów oraz realizowało czynności animatora dla 95 instrumentów finansowych.

Private banking
Program Private Banking jest przeznaczony dla najzamożniejszych klientów indywidualnych, skłonnych powierzyć Bankowi aktywa przekraczające 400 tys. zł lub zamierzających skorzystać z finansowania co najmniej 1 mln zł. Obsługuje ich sześć specjalistycznych oddziałów Private Banking w Warszawie, Katowicach,
Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Na koniec 2014 r. w Private Banking pracowało 55 osób, które
w oparciu o szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych i kredytowych opracowywały rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów. Obsługa pozafinansowych składników klientów
Private Banking pod nazwą PB Wealth Care jest realizowana operacyjnie przez spółkę Alior Services, której
zadaniem jest nawiązywanie kontaktów z partnerami handlowymi świadczącymi takie usługi, jak: doradztwo prawne i podatkowe czy inwestycje alternatywne.
Liczba klientów obsługiwanych w ramach programu na koniec 2014 r. wyniosła przeszło 3,3 tysiąca.

Bankowość korporacyjna
Działalność segmentu klientów biznesowych wygenerowała w 2014 r. przychody, przed kosztami odpisów
aktualizujących z tytułu utraty wartości, na poziomie 711,2 mln zł. Wynik ten był wyższy od wyniku osiągniętego w roku ubiegłym o 94,1 mln zł, tj. o 15,2%.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Bank obsługiwał 122,4 tys. rachunków klientów biznesowych.
W porównaniu do końca 2013 r. liczba klientów biznesowych wzrosła o 3,3%.
Alior Bank posiada kompleksową ofertę dla klientów biznesowych skierowaną zarówno dla najmniejszych
klientów, w tym rozpoczynających swoją działalność biznesową (Alior Bank jest partnerem Europejskiego
Funduszu Gwarancyjnego w zakresie oferty finansowania dla start-upów), jak również dla dużych podmiotów gospodarczych korzystających z zawansowanych technologicznie rozwiązań depozytowo-transakcyjnych.
Alior kontroluje wielkość zaangażowania poszczególnych podmiotów korporacyjnych w zakresie adekwatności ryzyka, jego koncentracji i zabezpieczeń.

Rachunki, rozliczenia i depozyty
Oferta rachunków biznesowych skierowana jest odrębnie do właściwych segmentów klienta. Dla mikroprzedsiębiorstw Bank oferuje: Rachunek Partner, Rachunek Inwestycyjny i Rachunek Wspólnota. Dla klientów
prowadzących pełną księgowość przygotowano gamę produktów rachunkowych odpowiadających na indywidualne potrzeby przedsiębiorstw. Standardowe produkty to Rachunek Biznes Komfort i Biznes Profil.
Możliwość pełnej optymalizacji zakresu usług i ich warunków umożliwia Rachunek Biznes Optymalny.
Na koniec 2014 r. Alior Bank prowadził 193,3 tys. rachunków firmowych (w złotych polskich oraz w walutach
obcych), z czego 142,6 tys. to rachunki dla przedsiębiorstw z segmentu mikro.
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Liczba rachunków klientów biznesowych (w tys.)
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Pozostali

Klienci biznesowi mają dostęp do wielu produktów rozliczeniowych ułatwiających realizację transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.
Transakcje gotówkowe mogą być realizowane w oddziałach Alior Banku, a w przypadku wpłat zamkniętych
– w kilkudziesięciu wrzutniach nocnych. Ponadto Bank oferuje obsługę bezpośrednią zarówno w zakresie
odsileń, jak i zasileń gotówkowych. W zakresie rozliczeń bezgotówkowych są to: realizacja przelewów krajowych
w systemach Elixir i Sorbnet, niezależnie od kwoty, a także uruchomione w maju 2013 r. przelewy natychmiastowe Expres Elixir, realizowane via KIR SA przelewy zagraniczne oraz tanie przelewy transgraniczne
/SEPA w euro.
Klientom otrzymującym znaczne ilości płatności przychodzących Bank oferuje usługę masowego przetwarzania transakcji, która pozwala w prosty sposób identyfikować płatności dokonane przez kontrahentów za
zakupione towary lub usługi. Dzięki przygotowywanym przez Bank raportom analitycznym klient ma możliwość pełnej integracji rozwiązania ze swoim systemem finansowo-księgowym czy billingowym.
W II połowie 2014 r. Alior Bank poszerzył ofertę produktów rozliczeniowych o kartę MasterCard Business
Debit PayPass, dostępną zarówno dla przedsiębiorców indywidualnych, jak i spółek. Karta umożliwia dokonywanie wszelkich transakcji, w tym także zbliżeniowych, i jest pierwszą kartą z technologią PayPass w ofercie
dla klientów biznesowych Alior Banku. Posiadacze karty docenią, oprócz wysokich limitów transakcyjnych,
możliwość dokonywania rezerwacji biletów lotniczych i hoteli ze zniesioną (lub obniżoną) opłatą rezerwacyjną. Karta wydawana jest zarówno do rachunków w złotych, jak i w innych walutach (euro, dolar amerykański,
funt brytyjski). Dzięki usłudze Pakietu Bezpieczeństwa Bank przejmuje odpowiedzialność za nieautoryzowane
transakcje dokonane bez wiedzy klienta. Firmy zainteresowane korzystaniem z niej jako kartą służbową przez
swoich pracowników mogą zamówić ich nieograniczoną liczbę dla wskazanych użytkowników. Dzięki szczegółowej historii transakcji oraz indywidualnym limitom przypisanym odrębnie do każdej z kart przedsiębiorcy
mogą zwiększyć kontrolę nad wydatkami związanymi między innymi z podróżami służbowymi.
Po raz kolejny Alior Bank został pionierem rynku płatności, oferując swoim klientom biznesowym jedyne
na rynku mobilne terminale płatnicze mPOS. Jest to rozwiązanie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które dotychczas – ze względu na wysokie koszty przetwarzania transakcji oraz nieatrakcyjne
opłaty okresowe – nie akceptowały płatności kartami płatniczymi. mPOS to nowoczesne urządzenie niewielkich rozmiarów, które dzięki połączeniu ze smartfonem lub tabletem z zainstalowaną aplikacją płatniczą
mPEP staje się pełnoprawnym terminalem kartowym umożliwiającym dokonywanie transakcji z użyciem
paska magnetycznego, mikroprocesora (czipa), jak i płatności zbliżeniowych w technologiach PayPass oraz
PayWave. Dzięki wspólnej promocji z Polskimi ePłatnościami oraz MasterCard klienci, którzy skorzystają
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z oferty, staną się właścicielami urządzenia za symboliczną kwotę 1 zł (wartość rynkowa: 399 zł) oraz do
końca 2015 r. otrzymają zwrot prowizji za rozliczone transakcje o wartości do 2000 zł miesięcznie. Terminale
mPOS dla klientów biznesowych Alior Banku zbliżają małych przedsiębiorców do najnowocześniejszych
rozwiązań rynkowych, niwelując bariery rozwoju skali ich działalności.

Kredyty dla klientów biznesowych
Oferta kredytowa Alior Banku przeznaczona na finansowanie bieżące i inwestycyjne jest adresowana zarówno
do mikrofirm, w tym podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw. Dla klientów z segmentu mikro Bank posiada ofertę kredytową opartą na uproszczonym
procesie kredytowym. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mają do dyspozycji bardziej wyspecjalizowaną
ofertę produktową, umożliwiającą większą elastyczność w ustrukturyzowaniu optymalnego finansowania.
W pierwszej połowie roku Alior Bank rozszerzył ofertę produktową m.in. o finansowanie podmiotów
rozpoczynających działalność gospodarczą, wprowadzając finansowanie bieżące i inwestycyjne nawet do
100 000 zł z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla tej grupy klientów. Alior Bank jest partnerem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i otrzymał linię gwarancyjną 250 mln zł na finansowanie
podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.
Ponadto Bank rozwinął ofertę kredytową dla segmentu mikrofirm poprzez standaryzowane produkty kredytowe w oparciu o automatyczne procesy kredytowe z decyzją systemową na szczeblu oddziału, zapewniając
informację zwrotną dla klienta w zakresie możliwości finansowania nawet w ciągu jednego dnia roboczego.
Do oferty dla segmentu mikro zostały wprowadzone dodatkowe, nowe produkty: Szybki Kredyt Inwestycyjny oraz Łatwy Kapitał, które umożliwiają klientom sfinansować w trybie uproszczonym zakup pojazdów,
maszyn, urządzeń czy dokonać modernizacji i innych działań rozwojowych w tzw. systemie gospodarczym
nawet do 500 000 zł. Akcja kredytowa w segmencie mikro wzrosła ponad dwukrotnie w 2014 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym, a wolumen nowej sprzedaży w tym segmencie wyniósł ponad 600 mln zł.
Alior Bank rozwijał również aktywnie ofertę produktową dla wyższych segmentów klienta, w tym średnich
i dużych przedsiębiorstw, wprowadzając do oferty m.in. Limit Wielowalutowy, umożliwiający w ramach
jednej umowy kredytowej elastyczne finansowanie działalności bieżącej za pomocą kredytu w rachunku
bieżącym, gwarancji czy akredytywy i rozliczanie tych transakcji w wielu walutach.
Istotny element akcji kredytowej w 2014 r. w segmencie klientów biznesowych stanowił program wspierania przedsiębiorczości w segmencie MSP Banku Gospodarstwa Krajowego. Alior Bank aktywnie oferował
sprzedaż gwarancji de minimis BGK, zwiększając tym samym dostępność finansowania dla przedsiębiorców poprzez dodatkowe zewnętrzne zabezpieczenia spłaty kredytu dla kredytobiorcy. Z oferty gwarancji
de minimis w AB na koniec 2014 r. skorzystało ponad 5400 przedsiębiorców z wolumenem gwarancji
w wysokości 1289 mln zł. Alior Bank został wyróżniony przez BGK w kategorii Lider Programu: „Największa
sprzedaż gwarancji de minimis bez żądania wypłaty”. Dodatkowo program obsługi gwarancji de minimis
w Alior Banku uzyskał pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli, w ramach kontroli przeprowadzonej przez
NIK w IV kwartale 2014 r.

Działalność skarbowa
Działalność segmentu skarbu wygenerowała w 2014 r. przychody przed kosztami odpisów aktualizujących
z tytułu utraty wartości na poziomie 173,9 mln zł. Wynik ten był wyższy od wyniku osiągniętego w roku
ubiegłym o 70,9 mln zł, tj. o 68,8%.
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W 2014 r. Bank prowadził swoją działalność skarbową między innymi w następujących obszarach:

•
•
•
•
•
•
•
•

transakcji walutowych, począwszy od natychmiastowej wymiany walutowej po złożone struktury opcyjne
adekwatne do potrzeb i wiedzy klienta o tych instrumentach,
transakcji zabezpieczenia stopy procentowej zapewniających klientom stabilizację kosztów finansowania,
transakcji zabezpieczania zmian cen surowców,
zarządzania płynnością – poprzez oferowanie klientom szerokiej gamy produktów umożliwiających
lokowanie nadwyżek środków finansowych na atrakcyjnych warunkach,
prowadzenia działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości klientów w zakresie
oferowanych produktów oraz związanego z nimi ryzyka,
zabezpieczania ryzyka płynności Banku w ramach ustanowionych limitów poprzez zawieranie transakcji
na rynku międzybankowym, w tym swapy walutowe, transakcje kupna/ sprzedaży papierów skarbowych
oraz transakcje REPO,
zarządzania ryzykiem walutowym oraz stopami procentowych Banku poprzez transakcje na rynku międzybankowym, w tym m.in. transakcje walutowe spot/forward, transakcje zamiany i opcje stopy procentowej oraz instrumenty pochodne na towary,
rachunkowości zabezpieczeń – zabezpieczania ryzyka stóp procentowych wynikającego ze zmienności
przepływów pieniężnych z tytułu zmiennego oprocentowania aktywów poprzez zawieranie transakcji
złotowych IRS.

Inwestycje kapitałowe
Inwestycje kapitałowe Alior Banku przedstawia poniższa tabela. Wszystkie papiery wartościowe nabyte
zostały ze środków własnych Banku:
1.

Akcje:

•
•

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, przedstawiające prawo do kapitału, dopuszczone do
obrotu na GPW w Warszawie,
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, przedstawiające prawo do kapitału, niedopuszczone
do obrotu.

2. Obligacje: obligacje korporacyjne wyemitowane przez emitentów krajowych i zagranicznych, nabywane
w związku z pełnieniem funkcji animatora rynku.
3. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe na akcje PKO BP i na indeks WIG20, notowane na GPW,
nabywane/zbywane w związku z pełnieniem funkcji animatora rynku.

Inwestycje kapitałowe
stan na dzień 31.12.2014

stan na dzień 31.12.2013

wartość rynkowa/
nominał w zł

liczba

wartość rynkowa/
nominał w zł

liczba

Akcje

1 282 019

2 729 201

6 195 993

1 971 163

notowane

1 271 019

2 723 801

6 194 883

1 861 163

11 000

5 400

1 110

110 000

2 607

945 993

1 194

418 261

265

639 834

30

361 967

nienotowane
Obligacje
Instrumenty pochodne
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Rozdział

VI.

VI. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK NALEŻĄCYCH
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A.
Grupa Kapitałowa Alior Banku S.A.
na dzień 31 grudnia 2014 r.
w
Alior Services Sp. z o.o.
100% udziałów
Alior Bank S.A.
(spółka dominująca)
Money Makers S.A.
100% udziałów

w

Grupę Kapitałową Alior Banku S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. tworzą: Alior Bank S.A., jako spółka dominująca oraz spółki zależne, w których Bank posiada udziały większościowe. W okresie od przekazania
poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiła zmiana struktury Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Banku i sprawozdania finansowe poniższych spółek. Bank dokonał oceny sprawowania kontroli w świetle regulacji MSSF 10 i określił
swój status jako jednostki dominującej wobec poniższych jednostek. Wszystkie spółki zależne są konsolidowane metodą pełną.
1.

Alior Services Sp. z o.o. (wcześniej Alior Raty Sp. z o.o. – zmiana firmy spółki zarejestrowana w dniu
23 maja 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego) to spółka utworzona 3.02.2012 r. Z dniem 31.10.2013 r. zaprzestała
działalności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego. W styczniu 2014 r. Zarząd Alior
Banku S.A. podjął decyzję o kontynuacji działalności Spółki w innych niż dotychczas obszarach biznesowych.

•

Cele Spółki:
a. wykorzystanie okazji sprzedażowych produktów i usług pozafinansowych,
b. ozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty dla klientów Private Banking w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej.

•

Działalność Spółki:
a. wyszukiwanie i pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do współpracy w oferowaniu usług pozabankowych,
b. kojarzenie biznesowe klientów i partnerów zewnętrznych.

•

The Company’s planned revenues comprise commission for intermediation in non-banking services.

Spółka kontynuuje również działalność w zakresie wypełniania zobowiązań wobec klientów w ramach umowy
z TU Ergo Hestia.
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2. Money Makers S.A. to spółka, której działalność koncentruje się na usługach związanych z asset management. Wartość aktywów spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz jej wynik finansowy wyniosły odpowiednio 4890 tys. zł i -1780 tys. zł. Przy połączeniu jednostek Grupa dokonała wyceny wszelkich udziałów
niekontrolujących w jednostce zależnej w wysokości proporcjonalnego udziału udziałów niesprawujących kontroli w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki przejmowanej.
W dniu 26 sierpnia 2014 r. Bank zawarł warunkową umowę zbycia 100% udziałów spółki Polbita Sp. z o.o.
(w bilansie prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży) ze spółką CEPD N.V., spółką zależną
Pelion S.A. Warunkiem przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o. było m.in. uzyskanie przez
spółkę CEPD N.V. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedmiotową transakcję
(zgoda na koncentrację). W związku z powyższym zdarzeniem nastąpiło utworzenie odpisu aktualizującego
wycenę zbywanych aktywów trwałych w kwocie ok. 38 mln zł. Jednocześnie Zarząd Banku poinformował,
że powyżej opisane zdarzenie nie ma wpływu na poziom generowanych przez Bank przychodów operacyjnych oraz kosztów działania. Zarząd Banku w dniu 24 października 2014 r. poinformował o spełnieniu się
ostatniego z warunków zawieszających wykonania umowy dotyczącej zbycia 100% udziałów spółki Polbita
Sp. z o.o. Zgodnie z umową własność udziałów przeszła na CEPD N.V. dnia 31 października 2014 r.
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Rozdział

VII.

VII. ZDARZENIA ORAZ UMOWY ISTOTNE
DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU
Istotne zdarzenia

•

2 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii G oraz zmianę Statutu Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Banku po rejestracji
wynosiła 699 412 610,00 zł i dzieli się na 69 941 261 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda. Celem
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G było umożliwienie Bankowi realizacji
celów strategicznych przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących kwestii bancassurance, z zachowaniem współczynnika wypłacalności na poziomie wyższym od określonych
w Prawie bankowym. W opinii Zarządu Banku pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Banku w stosunku do wszystkich Akcji Serii G było uzasadnione i zgodne z interesem Banku
z uwagi na fakt, że emisja akcji w subskrypcji prywatnej stanowiła najszybszy i najdogodniejszy sposób
pozyskania kapitału. Środki z emisji wykorzystane zostały na finansowanie działalności ogólnej Banku
oraz posłużyły zdywersyfikowaniu źródeł finansowania.

•

23 stycznia 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Oprócz spraw porządkowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na potencjalne zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co związane jest z warunkami zawartymi w umowie o współpracy z dnia 11 grudnia 2013 r., zawartej pomiędzy Bankiem, a T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Banku
i powołało w jej skład Pana prof. Sławomira Dudzika. Uchwały związane były z podjęciem strategicznej
współpracy z T-Mobile Polska S.A.

•

26 lutego 2014 r. Zarząd Banku poinformował raportem bieżącym nr 16/2014 o podjęciu decyzji
dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Centrali, skutkujących redukcją zatrudnienia oraz o ustaleniu zasad przeprowadzenia związanych z tym zwolnień grupowych. Automatyzacja i usprawnienia
procesów oraz konsekwentnie realizowana strategia optymalizacji kosztów wymagały dostosowania
wielkości zatrudnienia do obowiązującej od 1 marca br. nowej struktury organizacyjnej Centrali i bieżących potrzeb Banku. Dlatego Zarząd Banku podjął decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia w jednostkach wsparcia. Program zwolnień grupowych (w tym koszty związane z pakietami odpraw) jest częścią
realizowanego projektu optymalizacji struktury kosztowej Banku, którego skala oszczędności wyniesie
w latach 2014-2015 około 50 mln zł. Restrukturyzacja jednostek wsparcia, która trwała od końca
lutego do czerwca 2014 r., objęła do 260 etatów w Centrali, co stanowi 4% poziomu zatrudnienia
w Banku według stanu na 24.02.2014 r. Intencją Zarządu Banku było zapewnienie pracownikom objętym przedmiotowym procesem pakietów odpraw adekwatnych do stażu pracy.
Koszty restrukturyzacji nie miały znaczącego wpływu na model biznesowy i wyniki finansowe Banku.
Zostały one zewidencjonowane w miarę postępu procesu optymalizacji zatrudnienia i uwzględnione
w sprawozdaniach finansowych Banku za pierwszy i drugi kwartał 2014 r.
Podjęte działania przyczynią się do znaczącej poprawy efektywności Banku oraz obniżenia współczynnika
C/I do poziomu poniżej 45% w 2016 r. Optymalizacja struktury organizacyjnej i zatrudnienia w Centrali
nie oznacza zmiany strategii czy spowolnienia tempa rozwoju Banku.
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•

26 lutego 2014 r. Zarząd Banku w raporcie bieżącym nr 17/2014, uzupełnionym raportem bieżącym
nr 18/2014 z dnia 6 marca 2014 r., podał do publicznej wiadomości informację o podjętych decyzjach
istotnie wpływających na wyniki Banku w 2013 r. W wyniku prowadzonych ustaleń z Urzędem Komisji
Nadzoru Finansowego (UKNF) dotyczących sposobu wykonania zaleceń UKNF w zakresie księgowego
ujmowania przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń Zarząd Banku podjął decyzję o modyfikacji wprowadzonego w III kwartale 2013 r. podejścia do księgowej ewidencji przychodów z bancassurance powiązanych z produktami kredytowymi. W wyniku poczynionych uzgodnień z UKNF Zarząd Banku postanowił
uwzględniać jako przychód rozpoznawany jednorazowo od 12% do 15% przychodów z działalności
bancassurance związanych z kredytami gotówkowymi. W IV kwartale 2013 r. wielkość przychodu rozpoznawana jednorazowo z tytułu bancassurance związanych z kredytami gotówkowymi wynosiła 13%.
Powyższa koncepcja zmiany w zakresie założeń modelu wartości godziwej kredytów gotówkowych jest
zgodna z wytycznymi UKNF. Natomiast prawidłowość zaprezentowanych przez Bank „danych wejściowych” została zweryfikowana przez audytora Banku. Ponadto Zarząd Banku postanowił uwzględniać
jako przychód rozpoznawany jednorazowo od 18% do 22% przychodów z działalności bancassurance
związanych z kredytami hipotecznymi. W IV kwartale 2013 r. wielkość przychodu rozpoznawana jednorazowo z tytułu bancassurance związanych z kredytami hipotecznymi wynosiła 20%. W ocenie Zarządu
Banku zmiana ta oznaczała pozytywny wpływ na wynik Banku za 2013 rok, tj.
– wzrost wyniku netto o około 18 mln zł,
– zwiększenie poziomu kapitałów własnych Banku na dzień 31.12.2012 r. o około 34 mln zł.
Zarząd Banku podkreślił, że wyżej wymieniona zmiana metody rozliczenia przychodów z bancassurance
nie będzie mieć wpływu na realizowany przez Bank model biznesowy i potencjał wzrostu.
Zarząd Banku podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wycenę aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 24 mln zł brutto. Wartość powyższego odpisu została określona w oparciu
o konserwatywną wycenę wyżej wymienionych aktywów.

•

21 marca 2014 r. po zakończeniu sesji nastąpiła rewizja roczna indeksu WIG20, o czym poinformował
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie komunikatem w dniu 10 lutego 2014 r. Niespełna
półtora roku od debiutu giełdowego Alior Bank wszedł w skład indeksu WIG20 – indeksu dwudziestu
największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na Warszawskim Parkiecie.

•

11 kwietnia 2014 r. Alior Bank S.A. dokonał emisji 180 000 sztuk obligacji niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000 zł każda, o łącznej wartości
nominalnej 180 000 000 zł. Obligacje wyemitowano zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało
na poziomie WIBOR 6M plus stała marża, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup
Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 11 kwietnia 2016 r. Uchwałą
nr 99/2014 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 r. dokonano wprowadzenia obligacji do
Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji
Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w złotych, o którym Bank informował w raporcie
bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. W ramach Programu Emisji Obligacji Alior Bank dokonał ponadto w dniu 28 czerwca 2013 r. emisji 146 700 sztuk obligacji niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000 PLN każda, o łącznej wartości
nominalnej 146 700 000 zł. Środki z emisji wykorzystane zostały na finansowania działalności ogólnej
Banku oraz posłużyły zdywersyfikowaniu źródeł finansowania.

•

15 maja 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Oprócz spraw porządkowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały odnoszące się do zamknięcia roku obrotowego zakończonego 31.12.2013 r., zatwierdzając: sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarządu z działalności Banku,
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sposób podziału zysku, (przeznaczając go na pokrycie straty
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z lat ubiegłych oraz sposób wykorzystania kapitału zapasowego Banku). Wszyscy Członkowie Zarządu
i Rady Nadzorczej Banku uzyskali absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2013 r.

•

W dniu 26 sierpnia 2014 r. Bank zawarł warunkową umowę zbycia 100% udziałów spółki Polbita
Sp. z o.o. (w bilansie prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży) ze spółką CEPD N.V.,
spółką zależną Pelion S.A. Warunkiem przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o. było
m.in. uzyskanie przez spółkę CEPD N.V. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
na przedmiotową transakcję (zgoda na koncentrację). W związku z powyższym zdarzeniem nastąpiło utworzenie odpisu aktualizującego wycenę zbywanych aktywów trwałych w kwocie ok. 38 mln zł.
Jednocześnie Zarząd Banku poinformował, że powyżej opisane zdarzenie nie ma wpływu na poziom
generowanych przez Bank przychodów operacyjnych oraz kosztów działania. Zarząd Banku w dniu
24 października 2014 r. poinformował o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających wykonania umowy dotyczącej zbycia 100% udziałów spółki Polbita Sp. z o.o. Zgodnie z umową własność
udziałów przeszła na CEPD N.V. dnia 31 października 2014 r.

•

15 września 2014 r. Zarząd Banku otrzymał od Alior Lux S.a.r.l & Co. S.C.A. zawiadomienie, w którym
wskazano, iż Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca 2016 r.
terminu wskazanego w prospekcie emisyjnym Banku w zakresie zobowiązania Carlo Tassara do zbycia
posiadanych akcji Banku. W okresie tym stan posiadania akcji Banku przez Carlo Tassara nie może być
niższy niż 25%.

•

W dniach 19 września 2014 r., 22 września 2014 r. oraz 13 października 2014 r. Bank zawarł transakcje
nabycia łącznie 131 600 sztuk obligacji serii C, wyemitowanych przez Bank w dniu 14 lutego 2012 r.
celem ich umorzenia. Łączna wartość nominalna nabywanych obligacji wyniosła 131 600 000 zł (sto
trzydzieści jeden milionów sześćset tysięcy złotych). Umorzenie nabytych obligacji serii C powoduje
definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

•

Zarząd Banku raportem bieżącym nr 49/2014 poinformował o dokonaniu w dniu 26 września 2014 r.
emisji 321 700 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każda („Obligacje”)
o łącznej wartości nominalnej 321 700 000 zł (trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy
złotych). Cena emisyjna każdej Obligacji serii F jest równa jej wartości nominalnej. Obligacje zostały
wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w złotych, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Emisja
została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach. Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,14%, a odsetki wypłacane będą
w okresach półrocznych. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji
w dniu 26 września 2024 r. Intencją Banku było wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym
Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi
przez BondSpot S.A. lub GPW w Warszawie S.A. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r., zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 r. do
30 czerwca 2014 r., wyniosła 24 302 008 tys. zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu
ostatecznego wykupu Obligacji: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty
55 000 000 tys. zł. Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego środki z emisji obligacji podporządkowanych
serii F zaliczone zostały do kalkulacji kapitału Tier II.

•

Zarząd Banku poinformował raportem bieżącym nr 60/2014 z dnia 26 października 2014 r. o otrzymaniu w dniu 25 października 2014 r. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zawiadomienia
dotyczącego rezultatów Testu Warunków Skrajnych oraz Europejskiego Badania Jakości Aktywów.
Test Warunków Skrajnych realizowany zgodnie z restrykcyjnymi wytycznymi Europejskiego Nadzoru
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Bankowego (EBA) wykazał silną pozycję kapitałową Alior Banku SA. Był to jak dotąd najpoważniejszy
sprawdzian dla Banku. Potwierdził on, że Bank nie tylko spełnia najbardziej ostrożnościowe normy
przewidziane przepisami prawa w zakresie współczynnika wypłacalności, ale nawet w warunkach kryzysu ekonomicznego jego adekwatność kapitałowa przekracza minimalny, wyznaczony w scenariuszu
pesymistycznym poziom o 1,27 punktu procentowego, gwarantując tym samym: stabilną bazę dla dalszego rozwoju Banku, bezpieczeństwo jego depozytariuszy oraz dalsze zwiększanie wartości dla akcjonariuszy Banku.
Europejskie Badanie Jakości Aktywów wskazało na odmienność założeń pomiędzy zaawansowanymi
i dostosowanymi do wewnętrznych procesów kredytowych modelami Banku, a ogólnymi modelami
będącymi podstawą badania przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi EBA. W opinii zarządu Banku
stosowane przez Alior Bank S.A. modele determinujące wielkość odpisów z tytułu utraty wartości są
adekwatne do skali i specyfiki prowadzonej działalności, a ich pozytywna weryfikacja została dokonana
przez dwie renomowane firmy audytorskie.
Wspomniane różnice dotyczyły dwóch kwestii:
– identyfikacji przesłanki utraty wartości na jednym z klientów korporacyjnych,
– modeli odpisów grupowych dla klientów indywidualnych.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. (badany okres) Bank nie zidentyfikował przesłanki utraty wartości na wskazanym w badaniu kliencie korporacyjnym. Zgodnie z opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Banku
ujawnienie tej przesłanki w księgach nastąpiło 31 marca 2014 r. Klient ten objęty jest obecnie programem
restrukturyzacji i realizuje go zgodnie z założeniami, a tym samym ekspozycja ta nie wymaga tworzenia
dalszych odpisów.
Zarząd Banku po zapoznaniu się z wynikami Europejskiego Badania Jakości Aktywów zaplanował dodatkowy przegląd wewnętrznych, grupowych modeli szacowania odpisów. Stosując zasadę ostrożnościowego
podejścia do zarządzania Bankiem, Zarząd rozważa obecnie utworzenie dodatkowej rezerwy z tytułu wskazanych w badaniu różnic w kwocie około 10 mln zł w IV kwartale 2014 r. oraz alokowanie kwoty 30 mln zł
w procesie szacowania wewnętrznej adekwatności kapitałowej w ramach tzw. Filaru 2 Nowej Umowy
Kapitałowej (NCA) – Bazylea II z przeznaczeniem na ryzyko modeli. Należy podkreślić, że nie wpłynie
to na poziom kapitału, ale sposób jego alokacji. Planowany jest również aktywny dialog z UKNF w celu
realizacji wszelkich rekomendacji w tym zakresie.
W ocenie Zarządu Banku wynik Europejskiego Badania Jakości Aktywów należy uznać za satysfakcjonujący
i nie będzie miał on materialnego wpływu na sytuację finansową Banku w IV kwartale 2014 r.

Istotne umowy

•

Zarząd Banku poinformował raportem bieżącym nr 15/2014, o objęciu w dniu 31 stycznia 2014 r. obligacji wyemitowanych przez podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowego jednego z klientów Banku.
Bank nabył 120 sztuk 5-letnich obligacji zabezpieczonych o wartości nominalnej 500 000 zł każda,
o łącznej wartości 60 000 000 zł. W wyniku przedmiotowego objęcia obligacji nastąpił wzrost wartości
łącznego zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej klienta do kwoty 260 000000 zł. Umową
o największej wartości podpisaną z klientem Banku jest warunkowa umowa Multi-currency Revolving
Facility zawarta w dniu 24 stycznia 2014 r. Umowa zawarta została na okres czterech lat. Jej łączna
wartość wynosi 400 000 000 zł, przy czym udział Banku w ww. finansowaniu wynosi 200 000 000 zł
(50% całości finansowania). Zgodnie z Umową finansowanie jest przyjęte w formie linii odnawialnej
o najwyższym priorytecie spłaty. Zabezpieczenie stanowi pełny pakiet zabezpieczeń o najwyższym
rankingu na udziałach, przedsiębiorstwach (w tym na rachunkach bankowych, znakach towarowych
i innych aktywach) kluczowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej klienta. Umowa zawiera
warunki zawieszające, które muszą zostać spełnione aby klient miał prawo skorzystać z finansowania
w ramach Umowy. Jednym z warunków zawieszających jest spłacenie całości zadłużenia klienta z tytułu
umowy, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 18/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Klient speł-
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nił powyższy warunek zawieszający w dniu 31 stycznia 2014 r. i spłacił wszelkie zobowiązania wobec
Banku. Umowa oparta jest o standard LMA. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej
klienta Banku przewyższa kwotę 10% kapitałów własnych Banku.

•

Zarząd Banku poinformował raportem bieżącym nr 21/2014 z dnia 28 marca 2014 r. o zawarciu w dniu
27 marca 2014 r. z jednym z klientów Banku umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny w kwocie
60 000 000 euro, tj. ok. 250 956 000 zł. Kredyt ma charakter nieodnawialny, z przeznaczeniem na spłatę
istniejącego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności klienta. Umowa zawarta została
na okres 29 miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Ostateczna spłata kredytu przypada na dzień
20 grudnia 2019 r. Oprocentowanie ustalono w wysokości Euribor 3M plus marża Banku. Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania zabezpieczona została m.in. poprzez ustanowienie hipoteki
o najwyższym pierwszeństwie na nieruchomościach oraz zastawu rejestrowego na udziałach. Pozostałe
warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

•

Zarząd Banku poinformował, że w dniu 20 października 2014 r.: (i) zakończone zostały negocjacje
w sprawie ustalenia warunków nabycia przez Bank akcji Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Meritum”) od Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („Sprzedający”); (ii) pomiędzy Bankiem a Sprzedającymi zawarta została przedwstępna
umowa sprzedaży akcji Meritum („Przedwstępna Umowa Sprzedaży”) oraz (iii) pomiędzy Bankiem
a Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A. zawarta została umowa subskrypcji
akcji nowej emisji Banku („Umowa Objęcia Akcji”).

Istotne zdarzenia dotyczące produktów Banku

•

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. nastąpiła zmiana w ofercie Alior Rachunki bez Opłat dotycząca wprowadzenia
opłaty w wysokości 2 zł pobieranej od klientów, którzy opłacają rachunki w oddziałach Banku, a nie otrzymują na konto wynagrodzenia, renty, emerytury lub stypendium. Opłata ta pobierana jest raz w miesiącu,
za realizację dowolnej liczby wpłat i przelewów w ramach usługi Alior Rachunki bez Opłat. Jeśli w danym
miesiącu Klient nie opłaci żadnego rachunku w oddziale Banku, opłata nie zostanie pobrana.
Jednocześnie wszyscy posiadacze konta Alior Rachunki bez Opłat nadal mogą bezpłatnie opłacać rachunki
w ponad 600 placówkach oznaczonych logo Alior Bank Express oraz logo Alior Bank Partner.

•

Z dniem 23 maja 2014 r. wprowadzono do oferty Konto Wyższej Jakości charakteryzujące się absolutnym brakiem opłat (przy jednorazowym wpływie w danym miesiącu kwoty min. 2500 zł lub wykonaniu
transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 700 zł). Niezmienność niniejszych warunków
jest objęta 5-letnią gwarancją.

•

Od dnia 1 czerwca 2014 r. zaoferowano na rynku pożyczkę z gwarancją najniższej raty, która działa nie
tylko przy udzielaniu pożyczki, ale również przez cały okres jej trwania. Dzięki powyższej gwarancji Alior
Bank zarówno przed skorzystaniem z pożyczki, jak i w dowolnym momencie jej trwania, zaproponuje
niższą ratę, przebijając ofertę innego banku i zapewniając lepsze warunki.

•

Od 1 listopada 2014 r. zmieniła się Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów indywidualnych w Alior Banku.
Wprowadzane zmiany nie dotyczyły klientów, którzy posiadają Konta Wyższej Jakości, a także aktywnych klientów, którzy przelewają do Banku wynagrodzenie, rentę lub emeryturę. Modyfikacja Taryfy
Opłat i Prowizji ma na celu zachęcenie jak największego grona klientów do wyboru Alior Banku jako
swojego podstawowego banku. Nowe warunki zaczęły obowiązywać dotychczasowych klientów Alior
Banku najwcześniej od 1 stycznia 2015 roku.
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Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

•

8 stycznia 2015 r., na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, Carlo Tassara S.p.A. zostało uznane
za podmiot dominujący wobec Alior Banku w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 lit. b) Prawa bankowego.

•

9 stycznia 2015 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zredukował swoje zaangażowanie kapitałowe
w akcje Banku. Zgodnie z opublikowanym komunikatem EBOiR jest bardzo zadowolony z osiągnięć Alior
Banku w ciągu ostatnich dwóch lat, zwłaszcza w zakresie jego wzrostu, innowacyjności i silnej pozycji na
rynku bankowym. Jako akcjonariusz EBOiR pozostaje przekonany, że perspektywy i możliwości Banku pozwolą mu wzmocnić jego rentowność i pozycję na rynku. Pomimo zmniejszenia swojego zaangażowania
EBOiR nadal zamierza wspierać strategię Banku i jego inicjatywy.

•

16 stycznia 2015 r. Zarząd Alior Bank S.A. otrzymał zawiadomienie od Genesis Asset Managers, LPP.
Zgodnie z zawiadomieniem, w dniu 9 stycznia klienci spółki Genesis objęli 100 000 akcji Banku, co stanowiło 0,14-procentowy wzrost posiadania do 5 113 021 akcji, stanowiących 7,30% kapitału zakładowego
Banku, uprawniających jednocześnie spółkę Genesis do 3 502 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
co stanowi 5,03% całkowitej liczby głosów.

•

16 stycznia 2015 r. Zarząd Alior Bank S.A. otrzymał zawiadomienie w którym Aviva Otwarty Fundusz
Emerytalny Aviva BZ WBK poinformował, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Alior Bank S.A. dokonanej w dniu 9 stycznia 2015 roku, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5 %.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, na dzień 13 stycznia 2015 r. Aviva OFE
posiada 3 806 451 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,44% kapitału zakładowego (wyemitowanych
akcji) Alior Bank S.A. i uprawniających do zebrania 3 806 451 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
co stanowi 5,44% ogólnej liczby głosów.

•

W dniu 5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
serii D oraz zmianę Statutu Banku.

•

W dniu 10 lutego 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o stwierdzeniu braku podstaw
do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji Meritum Bank ICB S.A. w liczbie zapewniającej
przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Meritum. Ponadto w dniu w dniu 11 lutego 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie
na zmianę Statutu Banku dokonaną na podstawie uchwały nr 3/2014 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H, z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów
subskrypcyjnych serii D, z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Banku w całości oraz zmiany Statutu Banku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
w dniu 2 grudnia 2014 r.

•

W dniu 12 lutego 2015 r. sąd wydał postanowienie o obniżeniu kapitału zakładowego spółki Centrum
Obrotu Wierzytelnościami Alior Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i umorzeniu
akcji skutkującym powrotem Banku na pozycję jedynego akcjonariusza.

•

W dniu 16 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Warszawie, zarejestrował: (i) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Banku o kwotę nie wyższą niż 23 554 980 zł w drodze emisji, nie więcej niż 2 355 498 akcji zwykłych
na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż
23 554 980 zł oraz (ii) zmiany w statucie Banku. Ponadto w dniu 16 lutego 2015 r. Zarząd Krajowego
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Depozytu Papierów Wartościowych SA postanowił zarejestrować w KDPW do 2 355 498 akcji zwykłych
na okaziciela serii H Banku, o wartości nominalnej 10 zł każda oraz nadać im kod „PLALIOR00045”,
pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji
do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Banku oznaczone kodem „PLALIOR00045”, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji Akcji
Serii H w KDPW.

•

W dniu 18 lutego 2015 r. Zarząd Banku poinformował, że będzie korzystał z prawa do dokonania
wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich pozostałych do wykupu obligacji serii C wyemitowanych w dniu 14 lutego 2012 r., objętych kodem „ISIN PLALIOR00011”. Liczba sztuk obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem wynosi 148 400, a ich łączna wartość nominalna
stanowi równowartość 148 400 000 zł. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia
prawa do świadczeń z Obligacji ustalono na 25 lutego 2015 r., a dzień wcześniejszego wykupu na
11 marca 2015 r. Obrót obligacjami na okaziciela serii C został zawieszony od dnia 20 lutego 2015 r.
W dniu 25 lutego 2015 r. Zarząd Banku złożył żądanie wcześniejszego (przedterminowego) wykupu
Obligacji serii C.

•

W dniu 19 lutego 2015 r. Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A.
oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji Meritum, na
podstawie której Alior Bank łącznie nabył 12 382 746 akcji Meritum o wartości nominalnej 30 zł każda,
reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum oraz 95% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Meritum, w zamian za łączną cenę w kwocie 352 541 731,72 zł.
W związku z zawarciem umowy sprzedaży akcji Meritum Bank Alior zawarł z Inwestorami: Innova Financial Holdings S.à r.l i WCP Coöperatief U.A. umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D Banku,
w wyniku których Bank zaoferował Inwestorom Warranty Subskrypcyjne Serii D Banku, a każdy z Inwestorów przyjął ofertę Banku i objął nieodpłatnie Warranty Subskrypcyjne Serii D Banku. Warranty Subskrypcyjne Serii D Banku uprawniały do objęcia Akcji Serii H Banku emitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Banku przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku nr 3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. W wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii D
w dniu 19 lutego 2015 r. Inwestorzy złożyli oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii H
Banku, jak również opłacili Akcje Serii H Banku wkładem pieniężnym (cena emisyjna jednej akcji serii H
opłacanej w ten sposób wyniosła 73,30 zł) w łącznej wysokości 172 658 003,40 zł.

•

Ponadto w dniu 19 lutego 2015 r. Bank poinformował o zamiarze połączenia z podmiotem zależnym
Banku – Meritum – w którym Bank posiada akcje reprezentujące 97,9% kapitału zakładowego Meritum
oraz 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Meritum jako spółki przejmowanej na Bank jako spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie).
Realizacja połączenia uzależniona będzie od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie oraz podjęcia
przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Meritum uchwał dotyczących połączenia,
a w szczególności uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia.

•

W dniu 23 lutego 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę
nr 181/2015, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego
na rynku podstawowym dopuszczonych jest 2 355 498 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku,
o wartości nominalnej 10 zł każda. Ponadto na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd
GPW postanowił wprowadzić z dniem 25 lutego 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na
rynku podstawowym Akcje Serii H pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 lutego 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLALIOR00045”.
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•

W dniu 25 lutego 2015 r. nastąpiła rejestracja w KDPW 2 355 498 akcji zwykłych na okaziciela serii H
Banku o wartości nominalnej 10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN „PLALIOR00045”. Jednocześnie
spełnił się warunek w postaci rejestracji Akcji Serii H w KDPW w dniu 25 lutego 2015 r. Tym samym
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Banku do kwoty 723 338 640 zł.
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Rozdział

VIII.

VIII. RAPORT DOTYCZĄCY RYZYKA ALIOR BANKU
Efektywne zarządzanie ryzykiem jest warunkiem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa funduszy,
które powierzone zostały Bankowi i osiągania trwałego, zrównoważonego wzrostu zysków.
Główne rodzaje ryzyka, istotne dla Banku, obejmują: ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe,
w tym ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko płynności.
Ponadto Bank rozpoznaje ryzyko biznesowe, ryzyko modeli, ryzyko braku zgodności (compliance) oraz ryzyko
reputacji.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem płynności
Ryzyko rynkowe definiuje się jako prawdopodobieństwo poniesienia przez Grupę potencjalnej straty, gdy
zaistnieją niekorzystne zmiany cen rynkowych (ceny akcji, kursy walutowe, krzywe rentowności) czynników
rynkowych (zmienność wycen instrumentów finansowych, korelacja zmian cen pomiędzy poszczególnymi
instrumentami), a także zachowań klientów (zrywalność bazy depozytowej, wcześniejsze spłaty kredytów).
Proces zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności zakłada m.in realizację następujących celów:

•
•

znaczące ograniczenie zmienności wyniku oraz zmian wartości ekonomicznej kapitałów własnych Grupy,

•

dostarczanie klientom podstawowych produktów skarbowych wspomagających zarządzanie ryzykiem
związanym z prowadzeniem ich działalności (cel zabezpieczający),

•

zapewnienie wypłacalności i pełnej dostępności płynnych środków w każdym momencie działania, nawet
przy założeniu wystąpienia negatywnych scenariuszy rynkowych,

•

zapewnienie zgodności funkcjonujących w Grupie procesów z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi
zarządzania ryzykiem rynkowym oraz wysokością utrzymywanych w tym celu kapitałów własnych.

kształtowanie optymalnej pod względem rentowności i potencjalnego wpływu na wartość ekonomiczną
kapitału struktury aktywów i pasywów (księga bankowa),

Proces zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności odbywa się w ramach przyjętych przez Grupę polityk zarządzania ryzykiem i obejmuje jego identyfikację, pomiar, monitorowanie i raportowanie. Dotyczy również
kontroli transakcji skarbowych przez ustalanie i weryfikację zasad ich zawierania, organizacji i wyceny.
W obrębie poszczególnych funkcji istnieje jasny rozdział kompetencji i odpowiedzialności oraz zasad określonych wewnętrznymi regulacjami. Kluczową rolę odgrywa Departament Ryzyka Finansowego, który w sposób
niezależny przygotowuje cyklicznie raporty, wykorzystujące przyjęte przez Bank modele oraz miary ryzyka i dostarcza je odpowiednim jednostkom, w tym okresowo członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i ALCO (Komitet
Zarządzania Aktywami i Pasywami). Do zadań tego departamentu należą m.in.:

•
•
•
•
•

definiowanie zasad zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności,

•

koordynowanie procesu wprowadzania nowych produktów skarbowych oraz ocena ryzyka z nim związanego,

•

wspieranie oraz obsługa działalności ALCO.

analiza i raportowanie profilu ryzyka Banku,
wyznaczanie wielkości kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka rynkowego i płynności,
rekomendowanie bieżących działań związanych z zarządzaniem ryzykiem księgi bankowej,
tworzenie wszelkich regulacji definiujących proces zawierania transakcji skarbowych na rynku międzybankowym oraz z klientami Banku, w tym tworzenie wzorów dokumentacji,
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Zawieranie transakcji skarbowych z klientami Banku leży w gestii Departamentu Skarbu, a wyłączne prawo
do zawierania transakcji na rynku międzybankowym – do Zespołu Transakcji Międzybankowych, który ma
jednocześnie wyłączne kompetencje do utrzymywania otwartych pozycji ryzyka rynkowego w ramach księgi
handlowej i zawierania transakcji skarbowych na rachunek własny Banku. Celem zawierania transakcji jest
zarządzanie ryzykiem pozycji portfela handlowego w ramach ustanowionych limitów oraz realizacja polityki
w zakresie zarządzania ryzykiem księgi bankowej prowadzonej w ramach ustanowionych limitów.
Za niezależność bieżącej kontroli wewnętrznej działalności skarbowej, w tym rozliczania transakcji, odpowiedzialny jest Departament Operacji. Funkcjonuje on jako jednostka w pełni niezależna od Departamentu
Skarbu. Szczelność i dokładność nadzoru sprawowanego przez Departament Operacji jest podstawą ograniczenia ryzyka operacyjnego związanego z działalnością skarbową Banku.
Nadzór nad wymienionymi jednostkami Banku został rozdzielony do szczebla Członka Zarządu, co stanowi
dodatkowy czynnik gwarantujący niezależność ich działania.
Pełna struktura organizacyjna oraz podział kompetencyjny zostały szczegółowo zdefiniowane przez Zarząd
Banku w regulaminie organizacyjnym Centrali. W procesie zarządzania ryzykiem rynkowym aktywną rolę
odgrywają Rada Nadzorcza i Zarząd Banku oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO).
Komitet ALCO sprawuje bieżącą kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem rynkowym, w tym ryzykiem płynności.
Podejmuje wszelkie decyzje z tym związane, jeśli nie zostały one uprzednio zakwalifikowane do wyłącznych
kompetencji Zarządu bądź Rady Nadzorczej.
Do obowiązków ALCO należą m.in.:

•

sprawowanie bieżącej kontroli nad zarządzaniem ryzykiem rynkowym związanym z księgą handlową
i księgą bankową, w tym wydawanie decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczącym obu ksiąg,

•
•

akceptacja limitów operacji Banku na rynkach pieniężnych i kapitałowych,

•

zlecanie działań związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania działalności Banku oraz nadzór nad
realizacją planu finansowania,

•

wydawanie decyzji w zakresie zarządzania portfelami modelowymi.

sprawowanie bieżącej kontroli nad zarządzaniem płynnością w Banku związanej z księgą handlową
i księgą bankową,

Podstawowe założenia strategii zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności w Banku, przewidzianym w danym
okresie budżetowym, przybierają formę Polityki Zarządzania Aktywami i Pasywami, opracowywanej w cyklu
rocznym przez Departament Ryzyka Finansowego i przedstawianej przez Zarząd do akceptacji Radzie Nadzorczej w ramach akceptacji budżetu rocznego. Obowiązuje ona do momentu jej następnej aktualizacji.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem, m.in.:

•

corocznie określając strategię Banku w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym poprzez akceptację
polityki zarządzania aktywami i pasywami,

•
•

akceptując strategię zarządzania ryzykiem rynkowym Banku, w tym głównych limitów ryzyka,

•

rekomendując działania skierowane na zmianę profilu ryzyka Banku.

kontrolując zgodność polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym, poprzez dokonywanie regularnego przeglądu profilu ryzyka rynkowego Banku na podstawie
otrzymywanych raportów,

Informacje o charakterze i poziomie ryzyka przekazywane są Radzie Nadzorczej przez Zarząd z wyjątkiem
wyników kontroli wewnętrznej systemu zarządzania ryzykiem rynkowym, które przekazywane są przez dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.
Zarząd Banku jest odpowiedzialny m.in. za:

•

nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, monitorowanie i sprawozdawanie
na temat ryzyka,
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•
•

określanie odpowiedniej organizacji oraz podziału zadań w zakresie zawierania transakcji skarbowych,

•

wyznaczanie limitów szczegółowych dla ograniczenia ryzyka Banku oraz zapewnienie odpowiedniego
mechanizmu ich monitorowania i powiadamiania o przekroczeniach.

akceptację polityk i instrukcji regulujących zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności w Banku oraz
sprawne funkcjonowanie systemów identyfikacji,

W Grupie ekspozycja na ryzyko rynkowe i płynności jest formalnie ograniczana przez system limitów, okresowo
aktualizowanych, wprowadzanych uchwałą Rady Nadzorczej lub Zarządu, obejmujących wszystkie miary
ryzyka, których poziom jest monitorowany i raportowany przez niezależne od biznesu jednostki organizacyjne
Grupy. W Grupie funkcjonują trzy rodzaje limitów, różniące się zakresem oraz sposobem funkcjonowania:
limity podstawowe, limity uzupełniające, limity stress-test. Zarządzanie ryzykiem rynkowym skupia się na
potencjalnych zmianach wyniku ekonomicznego; poprzez funkcjonujące w Grupie wymagania jakościowe
związane z procesem zarządzania ryzykiem (system kontroli wewnętrznej, wdrażanie nowych produktów,
analiza ryzyka prawnego, analiza ryzyka operacyjnego) ograniczane są również ryzyka niekwantyfikowalne,
związane z prowadzeniem działalności skarbowej.

Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe definiowane jest jako ryzyko wystąpienia straty spowodowanej zmianą kursów walutowych. Grupa dodatkowo wyróżnia wpływ kursu walutowego na swoje wyniki w perspektywie długookresowej na skutek przewalutowania przyszłych przychodów i kosztów walutowych po potencjalnie bardziej
niekorzystnym kursie. Ryzyko związane z przyszłymi wynikami może być zarządzane w ramach walutowego
portfela modelowego.
Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest identyfikacja obszarów działalności Grupy, które
mogą być na nie narażone, i podejmowanie przedsięwzięć maksymalnie ograniczających ewentualne straty
z tego tytułu. Zarząd Banku określa profil ryzyka walutowego, który musi cechować się zgodnością z obowiązującym planem finansowym Grupy.
W ramach procesu zarządzania ryzykiem walutowym Grupa zobowiązana jest do monitorowania i raportowania wielkości wszystkich zajmowanych pozycji walutowych oraz wartości zagrożonej, szacowanej zgodnie
z przyjętym modelem, w ramach uchwalonych limitów. Grupa zamyka każdą znaczącą pozycję walutową,
zawierając transakcję przeciwstawną na rynku, eliminując w ten sposób ryzyko walutowe. Otwarte pozycje
walutowe są utrzymywane w granicach limitów uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Grupa przeprowadza
okresowe analizy potencjalnych scenariuszy w celu pozyskania informacji o narażeniu Grupy na ryzyko walutowe w sytuacji szokowych zmian kursów walutowych.
Grupa może także przeprowadzać transakcje zabezpieczania przyszłych przepływów walutowych o odpowiednio wysokiej pewności realizacji (np. koszt czynszu, dochód odsetkowy netto denominowany w walutach obcych). Ich celem jest ograniczanie zmienności wyniku w bieżącym roku kalendarzowym o nie więcej
niż 60%.
Główne narzędzia zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie Alior Banku to:
• wewnętrzne procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym,

•
•
•
•

wewnętrzne modele i miary ryzyka walutowego,
limity i wartości progowe na ryzyko walutowe,
ograniczenia dopuszczalnych transakcji walutowych,
testy warunków skrajnych.
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Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego w Grupie jest model wartości zagrożonej (VaR – Value
at Risk), który oznacza potencjalną wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze
zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu założonego poziomu ufności oraz okresu utrzymania pozycji.
Do wyznaczenia VaR Grupa stosuje metodę wariancji–kowariancji przy zachowaniu poziomu ufności równego
99%. Wielkość jest ustalana codziennie dla poszczególnych obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie
i zarządzanie ryzykiem, indywidualnie oraz łącznie.
Na koniec grudnia 2014 r. maksymalna strata na posiadanym przez Grupę portfelu walutowym (zarządzanym
w ramach księgi handlowej), wyznaczona w oparciu o VaR w horyzoncie czasowym 10 dni, mogła wynieść
129 450,70 zł przy zakładanym poziomie ufności 99%.

Off-balance sheet contingent liabilities granted to customers

Stan 31.12.2014

Horyzont [dni]
VaR [zł]

Stan 31.12.2013
10

10

129 450,70

35 149,42

Statystyka VaR na portfelu walutowym Banku w latach 2014 i 2013 (w tys. zł)
VaR

Stan 31.12.2014

Minimalny

Stan 31.12.2013
7,98

Średni
Maksymalny

7,41

57,75

71,34

301,31

475,09

Pozycja walutowa Grupy i wykorzystanie limitów walutowych w dniu 31 grudnia 2014 r.
Utilization of the limit (in millions of currencies)
Waluty

Limit

Obciążenie

PLN (brutto)

16,0

5,3

PLN (netto)

8,0

4,3

1,2

0,9

Grupa A
EUR
USD

1,7

0,1

CHF

0,8

-0,1

GBP

0,8

0,1

PLN (netto)

2,3

0,1

AUD

0,4

0,0

CAD

0,4

0,0

CZK

2,3

-0,8

DKK

1,7

0,0

NOK

1,7

0,2

RUB

3,5

0,8

SEK

1,7

0,1

Pozostałe

1,7

0,1

Towary

1,7

0,0

Grupa B
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Pozycja walutowa Grupy i wykorzystanie limitów walutowych w dniu 31 grudnia 2013 r.
Obciążenie limitu (w mln waluty)
Waluty

Limit

Obciążenie

PLN (brutto)

14,0

2,2

PLN (netto)

7,0

0,7

1,0

0,3

USD

1,5

-0,1

CHF

0,7

0,0

GBP

0,7

0,0

PLN (netto)

2,0

0,0

AUD

0,3

0,0

CAD

0,3

0,0

CZK

2,0

-0,4

DKK

1,5

0,0

NOK

1,5

0,0

RUB

3,0

-0,1

SEK

1,5

0,1

Pozostałe

1,5

0,2

Towary

1,5

0,1

Grupa A
EUR

Grupa B

Założenie normalności rozkładu zmian wartości czynników ryzyka w modelu VaR może
w praktyce prowadzić do niedoszacowania strat w skrajnych scenariuszach (zjawisko „grubych ogonów”).
W związku z tym Bank przeprowadza testy warunków skrajnych.
Wykorzystanie limitu stress-test dla pozycji walutowej, wyznaczane jako maksymalna strata Banku w przypadku wystąpienia najbardziej niekorzystnej z dziennych zmian kursów walutowych, jakie wystąpiły w ciągu
co najmniej ostatnich czterech lat, w dniu 31 grudnia 2014 r. wyniosło 191 628,38 zł, a na koniec 2013 r.
wyniosło 20 235,41 zł Poniżej statystyka stress-testu pozycji walutowej za 2014 r. (w tys. zł).
Statystyka stress-testu pozycji walutowej za 2014 r. (w tys. zł)
Minimalny

Średni

Maksymalny

5,42

89,08

433,05

Minimalny

Średni

Maksymalny

2,38

42,28

167,40

Statystyka stress-testu pozycji walutowej za 2013 r. (w tys. zł)

Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako ryzyko negatywnego wpływu poziomu rynkowych stóp procentowych na bieżący wynik lub wartość bieżącą netto kapitałów Banku. Ze względu na politykę ograniczania ryzyka w księdze handlowej Bank przywiązuje szczególną wagę do specyficznych aspektów ryzyka stopy
procentowej związanych z księgą bankową, takich jak:
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•
•

ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania,

•

modelowanie rachunków o nieokreślonym terminie zapadalności/wymagalności oraz wysokości oprocentowania ustalanego przez Grupę (np. dla depozytów bieżących),

•

wpływ na ryzyko z tytułu pozycji pozaodsetkowych (np. kapitał, majątek trwały).

ryzyko bazowe, czyli wpływ na wynik Banku nierównoległej zmiany różnych indeksów referencyjnych
o zbliżonym terminie przeszacowania,

Jedną z metod szacowania ekspozycji Grupy na ryzyko stopy procentowej jest wyznaczanie wielkości BPV,
która określa szacowaną zmianę wyceny danej transakcji/pozycji w wyniku przesunięcia krzywej dochodowości w danym jej punkcie o 1 punkt bazowy. Wartości BPV mierzy się codziennie w każdym punkcie krzywej,
w odniesieniu do każdej waluty. Oszacowanie BPV w dniu 31 grudnia 2014 r. (w tys. zł) przedstawia tabela.

Oszacowanie BPV na koniec 2014 i 2013 r.
Waluta
Stan
31.12.2014

Do 6 miesięcy

6 miesięcy-1 rok

1 rok-3 lata

3-5 lat

5-10 lat

Łącznie

PLN

-48,6

44,5

393,7

-202,0

-3,0

184,6

EUR

-17,5

-11,8

-12,8

11,6

0,1

-30,4

USD

9,9

6,9

2,0

0,0

0,0

18,7

CHF

0,2

-0,5

-1,3

0,0

0,0

-1,6

GBP

1,0

0,8

0,3

0,0

0,0

2,1

Inne
Razem

Waluta
Stan
31.12.2013

-1,0

-2,0

-2,7

0,0

0,0

-5,7

-56,0

37,9

379,2

-190,4

-2,9

167,7

Do 6 miesięcy

6 miesięcy-1 rok

1 rok-3 lata

3-5 lat

5-10 lat

Łącznie

PLN

-26,4

-61,4

-74,2

-92,3

-3,5

-257,8

EUR

-6,4

-0,1

-17,4

-7,8

4

-27,7

USD

9

5,6

0,6

0

0

15,2

CHF

0,4

-0,8

-1,9

-0,7

0

-3

GBP

1,4

1,2

0,6

0

0

3,2

Inne
Razem

-1

-2,8

0

0

0

-3,8

-23

-58,3

-92,3

-100,8

0,5

-273,9

Statystyka BPV dla Grupy za 2014 r.
Księga

Minimalny

Średni

Maksymalny

Księga bankowa

-724,26

Księga handlowa

-39,68

-11,50

14,76

9,79

271,13

532,71

-463,00

-24,00

473,29

ALCO
Łącznie
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Do celów zarządzania ryzykiem stopy procentowej Grupa wyróżnia działalność handlową, obejmującą
papiery wartościowe i instrumenty pochodne zawarte w celach handlowych, oraz działalność bankową,
obejmującą pozostałe papiery wartościowe, emisje własne, pożyczki, depozyty, kredyty oraz transakcje pochodne służące zabezpieczeniu ryzyka księgi bankowej. Ponadto Grupa przeprowadza analizę scenariuszy
obejmującą m.in. wpływ określonych zmian stóp procentowych na przyszły wynik odsetkowy oraz wartość
ekonomiczną kapitału. W ramach tych scenariuszy utrzymuje wewnętrzne limity, których utylizacja mierzona jest codziennie. Wykorzystanie limitu zmiany wartości ekonomicznej kapitału przy przesunięciu równoległym krzywych procentowych o +/- 200 p.b. oraz przesunięciach nierównoległych przy scenariuszach
+/-100/400 p.b. (w tenorach 1M/10Y, pomiędzy nimi interpolacja liniowa przesunięcia) na koniec grudnia
2014 r. (w tys. zł) przedstawiono niżej.
Scenariusz (1M/10Y)

Zmiana wartości ekonomicznej kapitału

+400 /+100

-93 885

+100 /+400

-44 490

+200 /+200

-55 556

-200 /-200

53 122

-100 /-400

39 335

-400 /-100

57 620

Poniższa tabela prezentuje statystykę za 2014 r. wskaźnika zmiany wyniku odsetkowego dla scenariuszy
wzrostu/spadku stóp procentowych o 100 punktów bazowych w horyzoncie rocznym (w tys. zł).
Zmiana wyniku odsetkowego (tys. zł)
Scenariusz

+100 bp

Minimalna
Średnia
Maksymalna

-100 bp
-65 054

-72 752

-9 011

-55 915

25 389

-18 624

Ryzyko płynności
Ryzyko płynności oznacza ryzyko niemożności zrealizowania, na dogodnych dla Grupy warunkach i po rozsądnej cenie, zobowiązań płatniczych wynikających z pozycji bilansowych i pozabilansowych, które Grupa
posiada. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Grupie polega zatem na utrzymaniu własnych pozycji
płynnościowych tak, aby w każdym momencie można było wypełnić zobowiązania płatnicze za pomocą
dostępnych środków w kasie, wpływów z transakcji o danej dacie zapadalności lub za pomocą sprzedaży
zbywalnych aktywów, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów utrzymania płynności.
W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa realizuje następujące cele:

•
•

zapewnienie zdolności do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań w każdej chwili,

•

ustalenie skali podejmowanego przez Grupę ryzyka płynności, poprzez ustanowienie wewnętrznych
limitów płynności,

•
•

minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych w Grupie limitów płynności,

utrzymanie na odpowiednim poziomie podstawowej rezerwy płynności na wypadek nagłego pogorszenia
się sytuacji płynnościowej,

monitorowanie sytuacji płynnościowej Grupy w celu utrzymania płynności i uruchomienia planu awaryjnego w sytuacji awaryjnej,
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•

zapewnienie zgodności funkcjonujących w Grupie procesów z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi
zarządzania ryzykiem płynności.

Wymienione wyżej cele realizowane są w sposób niezależny przez odpowiednie jednostki organizacyjne, których kompetencje i odpowiedzialność są jasno określone w wewnętrznych regulacjach. W ramach procesu
zarządzania płynnością Grupa:

•
•
•
•

opracowuje procedury i politykę płynności, w tym plan finansowania na kolejne lata działalności Grupy,
zarządza planami awaryjnymi w zakresie płynności,
monitoruje limity płynności,
okresowo przeprowadza (w postaci raportów) analizy kategorii i czynników mających wpływ na aktualny
i przyszły poziom płynności.

Wśród wykorzystywanych miar zarządzania płynnością Grupa wyróżnia współczynniki i powiązane z nimi
limity następujących rodzajów płynności:

•

płynność płatnicza – zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku
normalnej działalności Grupy lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności
poniesienia straty. W ramach zarządzania płynnością płatniczą Grupa skupia się na analizie płynności
natychmiastowej oraz bieżącej (do 7 dni),

•

płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni,

•

płynność średnioterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań w terminie zapadalności do
6 miesięcy,

•

płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych
w terminie płatności przypadającym w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa dokonuje również analizy profilu zapadalności/wymagalności w dłuższym terminie, zależnej w dużym stopniu od przyjętych założeń w zakresie kształtowania się
przyszłych przepływów gotówkowych związanych z pozycjami aktywów i pasywów. Założenia uwzględniają:

•

stabilność pasywów o nieokreślonych terminach wymagalności (np. rachunki bieżące, zerwania i odnowienia depozytów, poziom ich koncentracji),

•

możliwość skrócenia terminu zapadalności określonych pozycji aktywów (np. kredyty hipoteczne
z możliwością wcześniejszej spłaty),

•

możliwość zbycia pozycji aktywów (portfel płynnościowy) i podlegają akceptacji Komitetu ALCO oraz
Zarządu Banku.

Analizę zapadalności/wymagalności aktywów i zobowiązań według terminów urealnionych na koniec 2014 r. prezentuje tabela
(wartości w mln zł).
12/31/2014
AKTYWA
Gotówka i nostro

1D

1M

3M

6M

383

3 230

1 230

1 583

2 295

15

63

54

51

71

Należności od banków

1Y

2Y

6

5Y

10Y+

RAZEM

3 023

4 985

13 438

30 168

92

162

949

1 457

145

Należności od klientów

212

344

1 019

Papiery wartościowe

156

2 816

156

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY

-188

-2 125

-1 281

Zobowiązania wobec banków

-11

-884

Zobowiązania wobec klientów

-177

-1 239

1 532

151

2 180

2 766

4 600

11 005

23 658

44

21

224

152

3 569

1 332

1 332

-2 088

-2 658

-3 530

-16 915

-30 168

- 131

-43

-2 031

-3 013

Pozostałe aktywa

-1 256

-1 383
-1 196
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Emisje własne

-3

-25

-188

-487

-495

-474

Pozostałe zobowiązania
Luka bilansowa

195

1 104

-51

200

208

365

1 456

Skumulowana luka bilansowa

195

1 299

1 248

1 447

1 655

2 021

3 476

-492

-2 163

-4 149

-4 149

-3 476

Instrumenty pochodne – wpływy

2 559

1 335

280

442

1 287

263

3

6 169

Instrumenty pochodne – wypływy

-2 509

-1 325

-278

-436

-1 306

-258

-2

-6 115

50

10

3

6

-19

4

54
54

Instrumenty pochodne – netto
Linie gwarancyjne i finansowe

-779

-779

389

1 168

Luka pozabilansowa

-729

-769

3

395

1 149

4

Luka ogółem

195

375

-820

202

603

1 515

1 460

-3 476

Luka skumulowana ogółem

195

570

-250

-48

556

2 070

3 530

54

54

Wielkości zaprezentowane w powyższej tabeli uwzględniają tylko przepływ kapitału. Odsetki, korekty, odpisy zostały zawarte w pozycjach:
„Pozostałe aktywa” oraz „Pozostałe pasywa”.

Wyznaczając urealnioną lukę płynności, Grupa posługuje się modelowymi wagami osadu depozytów/spłacalności kredytów, wyznaczonymi na podstawie wdrożonego modelu statystycznego oraz historycznych obserwacji
sald dla poszczególnych produktów.
Grupa utrzymuje na wysokim poziomie bufor płynności, inwestując w zakresie ustalonych planem finansowym limitów w dłużne papiery wartościowe rządowe oraz przedsiębiorstw o najwyższych ratingach, charakteryzujące się możliwością szybkiego upłynnienia. Poziom ten jest kontrolowany wskaźnikiem aktywów
płynnych wobec bazy depozytowej, który 31 grudnia 2014 r. kształtował się powyżej 11%.
Dodatkowo Grupa przeprowadza testy warunków skrajnych płynności, w tym sporządza plan pozyskania
środków w sytuacjach awaryjnych oraz określa i weryfikuje zasady sprzedaży aktywów płynnych, uwzględniając koszty utrzymania płynności.
Zgodnie z uchwałą nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. Grupa wyznacza:

•

lukę płynności krótkoterminowej (minimalną nadwyżkę płynności bieżącej) definiowaną jako różnica
między sumą wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym a wartością środków obcych niestabilnych. Wartość nadwyżki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 1310 mln zł,

•

współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi, obliczany jako iloraz funduszy własnych Banku pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i z tytułu
ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta i aktywów niepłynnych,

•

współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi
i środkami obcymi stabilnymi, obliczany jako iloraz sumy funduszy własnych pomniejszonych o łączną
wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz
ryzyka kontrahenta i środków obcych stabilnych oraz sumy aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności,

•

współczynnik płynności krótkoterminowej, definiowany jako iloraz sumy wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym i wartości środków obcych niestabilnych.

Wartości powyższych współczynników na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły odpowiednio: 5,99; 1,11; 1,54.
Ponadto, zgodnie z wymogami powyższej Uchwały, Grupa dokonuje pogłębionej analizy stabilności oraz
struktury źródeł finansowania, w tym poziom osadu i koncentracji dla depozytów terminowych i bieżących.
Dodatkowo Grupa monitoruje zmienność pozycji bilansowych i pozabilansowych, w szczególności wartość
prognozowanych wypływów z tytułu udzielonych klientom gwarancji.
W cyklach miesięcznych Grupa przeprowadza również analizę koncentracji bazy depozytowej, która ma na
celu wskazanie potencjalnego ryzyka nadmiernego uzależnienia Grupy od źródeł finansowania cechujących
się zbyt niskim stopniem dywersyfikacji. W celu oszacowania poziomu koncentracji Grupa wyznacza wskaźnik
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WWK (Wskaźnik Wysokiej Koncentracji), liczony jako stosunek wartości środków zgromadzonych przez
największych depozytariuszy do wartości bazy depozytowej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. WWK wyniósł
3,97%, co wskazuje na niski poziom koncentracji. Statystykę WWK za 2014 r. przedstawia tabela.

Statystyka Wskaźnika Wysokiej Koncentracji (WWK) za 2014 r.
Minimalny

Średni

Maksymalny

2,76%

3,85%

4,84%

W celu ograniczenia ryzyka koncentracji Grupa dywersyfikuje strukturę bazy depozytowej w podziale na klientów detalicznych, biznesowych, finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, monitorując i raportując
miesięcznie udział poszczególnych grup w całości bazy depozytowej.
W 2014 r. sytuacja płynnościowa Grupy pozostawała na bezpiecznym poziomie. Sytuacja była ściśle monitorowana i utrzymywana na adekwatnym do potrzeb poziomie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytowej
oraz uruchamianie dodatkowych źródeł finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych
potrzeb płynnościowych.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Cele i zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym
Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym Grupy jest minimalizacja ekspozycji na ryzyko operacyjne. Zgodnie
z definicją Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego ryzyko operacyjne oznacza ryzyko straty wynikającej
z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi, systemów lub z zagrożeń zewnętrznych.
Grupa posiada sformalizowany system zarządzania ryzykiem operacyjnym, w ramach którego przeciwdziała
wystąpieniu zdarzeń i incydentów operacyjnych oraz ogranicza straty w przypadku materializacji ryzyka.
Zasady i struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym w Grupie opierają się na przepisach ustawy Prawo
bankowe, postanowieniach uchwał oraz rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także zatwierdzoną przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku Politykę Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym.
W Polityce Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym Grupa określiła m.in. strategię w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym apetyt na ryzyko Grupy, system zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz zasady
zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmujące:

•
•
•
•
•
•

identyfikację,
ocenę i pomiar,
przeciwdziałanie,
kontrolę,
monitorowanie,
raportowanie ryzyka operacyjnego.

Na potrzeby wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Grupa stosuje metodę standardową.
W ramach struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym w Grupie funkcjonują: Rada Nadzorcza, Zarząd
Banku oraz Komitet Ryzyka Operacyjnego.
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Za prawidłowy przebieg procesu zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego odpowiedzialny jest Zarząd
Banku, który aktywnie uczestniczy w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w Alior Banku, podejmując w szczególności działania wspomagające ten proces:

•
•
•
•
•

akceptując Politykę Banku w tym zakresie,

•

tworząc i rozwijając kulturę organizacyjną w zakresie efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym.

określając kompetencje i podział zadań w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym,
powołując i zatwierdzając skład Komitetu Ryzyka Operacyjnego,
zatwierdzając poziom wewnętrznych limitów na ryzyko operacyjne,
przeprowadzając okresową ocenę procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz poziomu wykorzystania
wewnętrznych limitów na ryzyko operacyjne,

Nadzór nad realizacją przyjętej strategii w zakresie ryzyka operacyjnego sprawuje Rada Nadzorcza, która
m.in.:

•

potwierdza kompetencje Zarządu Banku niezbędne do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym,

•
•
•

zatwierdza politykę określającą ogólną strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym,

•

rekomenduje podjęcie działań w celu ograniczenia lub zmiany profilu ryzyka operacyjnego Banku.

akceptuje i ocenia realizację strategii i w razie konieczności zleca poddanie jej rewizji,
dokonuje okresowej oceny poziomu ryzyka na podstawie informacji przekazywanych przez Zarząd Banku
i Komitet Ryzyka Operacyjnego,

Komitet Ryzyka Operacyjnego wspiera Zarząd Banku w efektywnym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.
Komitet na bieżąco monitoruje poziom ekspozycji na ryzyko operacyjne i ocenia aktualną sytuację w zakresie
ryzyka operacyjnego w skali całego Banku. Komitet uczestniczy w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym
m.in. poprzez:

•
•
•
•

dokonywanie oceny ryzyka operacyjnego w prowadzonych w Banku projektach,
akceptowanie lub rekomendacje zmian w planach utrzymania ciągłości działania,
określanie zakresu przeprowadzania w Banku samooceny ryzyka operacyjnego,
akceptację założeń do przeprowadzania testów warunków skrajnych w zakresie ryzyka operacyjnego
oraz ich wyników.

Komitet wydaje również rekomendacje i decyzje mające na celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzeń operacyjnych, a w razie ich zidentyfikowania ogranicza skutki zdarzeń.
Proces ograniczania ryzyka operacyjnego jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania ryzykiem
operacyjnym, ponieważ decyzje o ograniczaniu ryzyka bezpośrednio kształtują jego profil. Zarząd Banku,
na podstawie rekomendacji Komitetu Ryzyka Operacyjnego dotyczących obszarów działalności Banku
szczególnie narażonych na zagrożenia operacyjne, podejmuje decyzje w zakresie dalszych działań Banku
w kierunku ograniczenia, akceptacji ryzyka operacyjnego lub zaprzestania działalności, której towarzyszy
podwyższona ekspozycja na ryzyko operacyjne. Zarząd Banku może także podjąć decyzję o konieczności
ubezpieczenia zidentyfikowanego ryzyka operacyjnego.
Bieżącą kontrolą i monitorowaniem ryzyka operacyjnego w Banku zajmuje się Zespół Ryzyka Operacyjnego.
Jest to jednostka odpowiedzialna m.in. za:

• rozwój i wprowadzanie odpowiednich metodyk oraz instrumentów kontroli ryzyka operacyjnego,
•	opiniowanie i konsultowanie oceny ryzyka operacyjnego w prowadzonych projektach, produktach oraz
procedurach (nowych i modyfikowanych),
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• monitorowanie poziomu wykorzystania wewnętrznych limitów na ryzyko operacyjne,
• gromadzenie wysokiej jakości danych o zdarzeniach i skutkach operacyjnych,
• monitorowanie zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych,
•	monitorowanie poziomu ryzyka Banku z wykorzystaniem stosowanych przez Bank narzędzi, m.in. poziomu
kluczowych wskaźników ryzyka (KRI) oraz samooceny,

•

przygotowywanie cyklicznych raportów dotyczących poziomu ryzyka operacyjnego w Banku.

Obowiązek monitorowania i ograniczania ryzyka operacyjnego w codziennej pracy dotyczy wszystkich
pracowników i jednostek organizacyjnych Banku. Pracownicy Banku na bieżąco kontrolują poziom ryzyka
operacyjnego w obsługiwanych procesach i aktywnie minimalizują ryzyko, podejmując możliwe działania
mające na celu uniknięcie/ograniczenie strat operacyjnych. Odpowiadają za bieżącą rejestrację zdarzeń
i finansowych skutków operacyjnych dotyczących ich obszarów działalności, definiują oraz raportują wartości Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI) oraz poziomy tolerancji dla procesów szczególnie narażonych na
ryzyko operacyjne, a także biorą udział w procesie samooceny zleconym przez KRO.

Ewidencja zdarzeń/incydentów i skutków operacyjnych
Grupa prowadzi zgodnie z wewnętrzną instrukcją określającą zasady rejestracji ewidencję zdarzeń, incydentów i skutków operacyjnych, która umożliwia efektywne analizowanie i monitorowanie ryzyka operacyjnego. Proces ewidencji prowadzony jest z wykorzystaniem systemu OpRisk wspomagającego zarządzanie
ryzykiem operacyjnym, który umożliwia rejestrację, analizę, pomiar i monitoring danych.
W 2014 r. zarejestrowano łącznie 2212 strat operacyjnych o łącznej wartości 4626 tys. zł. W porównaniu
z 2013 r. wartość strat operacyjnych uległa zmniejszeniu o 256 tys. zł. W 2014 r. wartość odzysków/przychodów operacyjnych z tytułu ryzyka operacyjnego wyniosła 629 tys. zł, w porównaniu do 749 tys. zł w 2013 r.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Cele i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym
Zarządzanie ryzykiem kredytowym i utrzymywanie go na bezpiecznym poziomie ma fundamentalne znaczenie dla stabilności działania Grupy. Kontroli ryzyka kredytowego służą obowiązujące w Banku regulacje,
w szczególności metodyki kredytowania i modele wyceny ryzyka dostosowane do segmentu klienta, rodzaju
produktu i transakcji, zasady ustanawiania i monitorowania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz procesy
monitoringu i windykacji należności. Grupa dąży do pełnej centralizacji i automatyzacji procesów w ramach
infrastruktury systemowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych informacji zewnętrznych i wewnętrznych o klientach.
Poziom ryzyka kredytowego jest limitowany zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów zewnętrznych i wewnętrznych zasad ustalanych przez Grupę, szczególnie dotyczących ograniczeń zaangażowania
kredytowego wobec jednego klienta, grupy podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz branż
gospodarki.
System zarządzania ryzykiem kredytowym ma charakter kompleksowy i jest zintegrowany z procesami operacyjnymi Grupy. Podstawowe etapy procesu zarządzania ryzykiem kredytowym stanowią:
1.

identyfikacja,

2. pomiar,
3. monitoring,
4. raportowanie i kontrola.
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Tak zdefiniowany proces pozwala na proaktywny nadzór nad aktualnymi i potencjalnymi ryzykami oraz
efektywne zastosowanie metod i instrumentów sterowania ryzykiem.
W systemie zarządzania ryzykiem kredytowym zostały zidentyfikowane czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
wystąpienia ryzyka kredytowego, które przypisano do odpowiednich obszarów funkcjonowania Grupy:
1.

Klient – badany jest pojedynczy klient oraz grupy klientów powiązanych, weryfikowane są również – pod
względem jakości tworzonego portfela – wyodrębnione homogeniczne grupy klientów.

2. Produkt – definiuje się wszystkie rodzaje ryzyka, które mogą mieć związek z określonym produktem:
pojedyncze przypadki i całe portfele kredytów.
3. Zabezpieczenia – weryfikuje się: prawidłowość przyjęcia zabezpieczenia; jego wartość i terminowość;
poprawność sporządzania dokumentacji ustanawiającej zabezpieczenie oraz aktualizację jego wartości.
Dla ograniczenia ryzyka kredytowego monitoruje się sprawność wdrażania znowelizowanych przepisów
dotyczących prawnego zabezpieczania wierzytelności oraz stosowanie aktualnych standardów postępowania przy zabezpieczaniu wierzytelności.
4. Proces i regulacje – weryfikuje się jakość i efektywność procesu kredytowego, administracji kredytowej,
monitoringu, windykacji i restrukturyzacji oraz współpracy z zewnętrznymi podmiotami windykacji,
a także zgodność z przepisami zewnętrznymi regulacji bankowych sterujących tymi procesami.
5. Systemy – weryfikuje się zwłaszcza systemy wspierające procesy: kredytowania, monitoringu i windykacji,
a także efektywność ich zastosowania.
6. Kanały dystrybucji – sprawdza się efektywność i szkodowość funkcjonowania działających w Grupie
kanałów dystrybucji.
7.

Pracownicy – badana jest prawidłowość wykorzystywania indywidualnie przyznanych kompetencji kredytowych, przeprowadza się detekcję ewentualnych nieprawidłowości, które mogły zaistnieć podczas
procesu kredytowego.

8. Warunki zewnętrzne – bada się zwłaszcza: poziom stóp procentowych, kursy walutowe, podaż pieniądza,
stopę bezrobocia, zmiany na rynku pracy, koniunkturę gospodarczą.
9. Poprawność systemu zarządzania ryzykiem kredytowym – okresowo weryfikuje się poprawność przyjętych
założeń odnośnie do polityki zarządzania ryzykiem kredytowym Banku.
Grupa dokonuje analizy ryzyka zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i portfelowym, w związku z czym podejmuje działania, które prowadzą do:

•
•

minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu przy założonym poziomie zwrotu,
redukcji łącznego ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania przez Grupę określonego portfela
kredytowego.

W ramach minimalizacji poziomu ryzyka pojedynczego zaangażowania Grupa każdorazowo przy udzielaniu
kredytu lub innego produktu kredytowego:
1.

ocenia wiarygodność oraz zdolność kredytową z uwzględnieniem m.in. szczegółowej analizy źródła
spłaty ekspozycji;

2. ocenia zabezpieczenia, w tym weryfikuje ich stan formalno-prawny oraz ekonomiczny, z uwzględnieniem m.in. adekwatności LTV.
Ponadto w ramach wzmocnienia kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji Grupa cyklicznie monitoruje
klientów, podejmując stosowne działania minimalizujące w przypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.
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W zakresie minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela Grupa:
1.

wyznacza i kontroluje limity koncentracji;

2. monitoruje sygnały wczesnego ostrzegania w ramach systemu EWS;
3. regularnie monitoruje portfel kredytowy, kontrolując wszystkie istotne parametry ryzyka kredytowego
(m.in. PD, LTV, CR);
4. przeprowadza regularne testy warunków skrajnych.

Zarządzanie kapitałem (ICAAP)
Alior Bank zarządza kapitałem w sposób zapewniający bezpieczne a zarazem efektywne funkcjonowanie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Bank określa w ramach apetytu na ryzyko odpowiednie poziomy pokrycia przez kapitał dostępny (jak i kapitał Tier 1) potencjalnej straty nieoczekiwanej z tytułu
ryzyk istotnych wyznaczanych w ramach procesu ICAAP, a także ryzyk identyfikowanych w ramach procesu
wyliczania kapitału regulacyjnego.
W ramach procesu ICAAP Bank dokonuje identyfikacji oraz oceny istotności wszystkich rodzajów ryzyk,
na które jest narażony w związku z prowadzoną działalnością.

Ryzyka istotne na dzień 31.12.2014 r.
1. Ryzyko kredytowe – niewypłacalności
2. Ryzyko kredytowe – koncentracji branżowej
3. Ryzyko kredytowe – koncentracji wobec klienta
4. Ryzyko kredytowe – koncentracji w walucie
5. Ryzyko operacyjne
6. Ryzyko płynności
7. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
8. Ryzyko rynkowe
9. Ryzyko modeli
10. Ryzyko reputacjik
11. Ryzyko biznesowek

Na poszczególne ryzyka zidentyfikowane jako istotne Bank dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego
przy zastosowaniu wewnętrznych modeli szacowania ryzyka. Kapitał wewnętrzny szacowany jest:

•

na ryzyko kredytowe w oparciu o metodologię CreditRisk+ jako wartość 99,95 kwantyla rozkładu strat
na portfelu kredytowym,

•
•
•

na ryzyko rynkowe oraz stopy procentowej w księdze bankowej w oparciu o metodologię VaR,
na ryzyko płynności w oparciu o model luki płynności przy założeniu scenariusza skrajnego,
na ryzyko operacyjne w oparciu o model uwzględniający stopę zwrotu z aktywów w sektorze bankowym.
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Wyznaczony całkowity kapitał wewnętrzny, jak i wyliczony kapitał regulacyjny są zabezpieczane wartością
kapitału dostępnego (jak i również Tier 1) przy uwzględnieniu odpowiednich buforów bezpieczeństwa.

Współczynniki kapitałowe Grupy Kapitałowej Banku na 31.12.2014 r.
Współczynnik wypłacalności

Współczynnik na kapitale Tier1

Współczynnik pokrycia kapitału
wewnętrznego przez kapitał dostępny

12,80%

11,23%

1,85

Mając na uwadze potrzebę zabezpieczania zrównoważonego wzrostu skali działalności, Bank rozbudowuje
dostępną bazę kapitałową, korzystając z różnych kanałów, tj. reinwestowania zysków, emisji długu podporządkowanego, a także dokonując emisji nowych akcji na giełdzie.
Rozbudowa bazy dostępnego kapitału w Banku przeprowadzana jest przy zapewnieniu efektywności funkcjonowania, czyli realizacji założonej rentowności kapitału powierzonego przez akcjonariuszy.
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IX.

IX. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
Grupa udziela klientom indywidualnym zobowiązań warunkowych z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych. Są one udzielane na czas nieokreślony, ale jednocześnie prowadzony jest
monitoring adekwatności wpływów środków na rachunki.
Grupa udziela zobowiązań warunkowych klientom biznesowym z tytułu:

•
•
•

limitów w rachunku bieżącym na okres 12 miesięcy,

•
•

limitów gwarancyjnych,

gwarancji, głównie na okres do 6 lat,
kart kredytowych na czas nieokreślony (przy jednoczesnym monitoringu adekwatności wpływów środków
oraz monitoringu portfelowym bądź indywidualnym),
kredytów uruchamianych w transzach na okres do 2 lat.

Wartości gwarancji pokazane w powyższej tabeli odzwierciedlają maksymalną możliwą do poniesienia stratę,
jaka zostałaby ujawniona w dniu bilansowym, gdyby wszyscy klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba udzielonych przez Alior Bank aktywnych gwarancji wynosiła 2748, na łączną kwotę 1 539 975 tys. zł. W przeciągu 2014 r. Bank wystawił gwarancje w liczbie 1 286, o łącznej wartości
582 524 tys. zł.
Bank dba o zachowanie prawidłowej struktury czasowej wystawianych gwarancji. Gwarancje czynne, których
termin zapadalności jest krótszy niż dwa lata (w liczbie 1989) wynoszą 812 031 tys. zł. Gwarancje zapadające
do końca 2015 r. (w liczbie 1455) to kwota 512 161 tys. zł.

Udzielone zobowiązania pozabilansowe w tys. zł
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe
udzielone klientom

Stan na dzień 31.12.2014

Stan na dzień 31.12.2013

Pozabilansowe zobowiązania udzielone

7 786 373

7 078 830

Dotyczące finansowania

6 246 398

5 735 711

Gwarancyjne

1 539 975

1 343 119

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom – ujęcie podmiotowe
Ujęcie podmiotowe
podmiot 1

Stan na dzień 31.12.2014
233 928

podmiot 2

127 700

podmiot 3

101 000

podmiot 4

81 807

podmiot 5

70 181

podmiot 6

50 000

podmiot 7

50 000

podmiot 8

30 504

podmiot 9

30 000

podmiot 10
Pozostałe
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Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom – ujęcie przedmiotowe
Ujęcie przedmiotowe
linie kredytowe

Stan na dzień 31.12.2014
6 106 310

akredytywy importowe

83 058

promesy kredytowe

57 030

gwarancje

1 539 975

Razem

7 786 373

Bank nie był poręczycielem żadnych obligacji w 2014 r. (nie było żadnych zobowiązań pozabilansowych
w zakresie obligacji).
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X.

X. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Rada Nadzorcza/Komitet Audytu
Zarząd/Komitety

III linia
obrony

Jednostki
operacyjne/
/Biznes

Jednostki
zarządzania
ryzykiem
Finanse
Compliance
Bezpieczeństwo

Audyt
wewnętrzny

Regulator

II linia
obrony

Audyt zewnętrzny

I linia
obrony

W Alior Bank S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który stanowi ogół procesów kontroli wspomagających zarządzanie. Jego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych i tym samym przyczynianie się
do zapewnienia realizacji założeń strategicznych Banku, skuteczności i wydajności działania, wiarygodności
sprawozdawczości finansowej, utrzymywania ryzyka na akceptowalnym poziomie, bezpieczeństwa aktywów,
przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz dobrych praktyk bankowych określonych w rekomendacjach nadzoru bankowego, poddania kontroli wszystkich jednostek i rodzajów działalności, sprawnej komunikacji w przypadkach zagrożeń związanych z działalnością, szybkiego wykrywania i eliminowania
nieprawidłowości, niegospodarności i nadużyć. Obejmuje rozwiązania w zakresie:

•
•

regulacji wewnętrznych (zasad, instrukcji, metodyk służbowych),

•
•

struktury organizacyjnej (np. podział obowiązków i odpowiedzialności, zasady podejmowania decyzji),

mechanizmów kontroli (zasada czworga oczu, system limitów, kontrola „na drugą rękę”, rozdzielenie
funkcji),
identyfikacji i zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem braku zgodności.

Na system kontroli wewnętrznej Alior Banku składają się kontrola instytucjonalna i kontrola funkcjonalna.
Kontrola instytucjonalna przeprowadzana jest przez pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego
oraz konsultantów wewnętrznych i zewnętrznych, po uzyskaniu stosownego upoważnienia dyrektora Departamentu lub Prezesa Zarządu Banku. Departament Audytu jest odpowiedzialny za dostarczanie obiektywnych, niezależnych ocen kontrolowanych obszarów, wspieranie procesu zarządzania Bankiem przez rozpoznawanie i ocenę znaczących zagrożeń ryzykiem i przyczynianie się do usprawnienia systemu zarządzania
ryzykiem i kontroli, zgodność ustaleń kontrolnych z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi
Banku, właściwe zabezpieczenie dokumentacji związanej z kontrolą przed dostępem osób niepowołanych.
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Kontrola funkcjonalna obejmuje każdy poziom zarządzania, każdego pracownika, każdą jednostkę organizacyjną i wszystkie obszary działalności Banku. Polega na codziennej analizie przebiegu i rezultatów pracy
poszczególnych pracowników i zespołów. Do podstawowych jej zadań należą:

•

sprawdzanie, czy procesy w Banku przebiegają tak, jak zostały zaprojektowane; analizowanie, czy procedury są wykonywane przez pracowników mających stosowne kompetencje i kwalifikacje zawodowe
i czy nie występuje konflikt interesów,

•
•

monitorowanie dokładności i prawidłowości ewidencji i sprawozdawczości finansowej,
sprawdzanie przestrzegania przepisów wewnętrznych, w tym limitów, fizycznych zabezpieczeń dostępu,
zakresów upoważnień.

Kontrola funkcjonalna jest wykonywana w formie samokontroli, kontroli funkcjonalnej pionowej i poziomej
oraz automatyzacji procesów realizowanych przez systemy informatyczne.

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance)
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności ma na celu zminimalizowanie ryzyka poniesienia sankcji prawnych,
powstania strat finansowych bądź utraty reputacji wskutek niezastosowania się Banku, podmiotów działających w jego imieniu (w tym spółek zależnych) lub jego pracowników do przepisów prawa, wymogów
organów nadzoru, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez bank standardów postępowania, w tym
norm etycznych. Zespół ds. zgodności regulacji zapewnia właściwe zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
a w szczególności:

•

odpowiada za zgodność i spójność regulacji wewnętrznych z przepisami prawa, wymogami organów
nadzoru, dobrymi praktykami rynkowymi,

•

identyfikuje, ocenia, monitoruje i raportuje ryzyko braku zgodności oraz podejmuje działania w celu
eliminacji ryzyka lub minimalizacji jego skutków,

•

uczestniczy w identyfikacji i ocenie ryzyka związanego z rozwijaniem nowych modeli biznesowych, tworzeniem i oferowaniem produktów oraz usług,

•

uczestniczy w utrzymywaniu rozwiązań kontrolujących relacje z klientami, z którymi współpraca może
być obarczona ryzykiem utraty reputacji oraz kontrahentami,

•

uczestniczy w procesie zarządzania konfliktem interesów, dba o monitorowanie i wykrywanie nieprawidłowości w obszarze transakcji pracowniczych na rynkach instrumentów finansowych, prawidłowość
postępowania z informacją poufną oraz weryfikuje poprawność działalności banku w obszarze objętym
dyrektywą MiFID,

•
•

prowadzi rejestry dot. compliance (transakcji własnych, konfliktu interesów),

•
•
•

zapewnia doradztwo i bieżącą pomoc pracownikom banku w obszarze compliance,

raportuje zarządowi banku oraz radzie nadzorczej o zaistniałych naruszeniach oraz środkach zaradczych, które zostały lub zostaną podjęte w celu zminimalizowania skutków zidentyfikowanych zdarzeń
oraz co najmniej raz do roku składa sprawozdanie radzie nadzorczej w sprawie zarządzania w banku
ryzykiem compliance, w tym informuje o stratach materialnych, sankcjach prawnych, nadzorczych lub
utracie reputacji, powstałych na skutek braku zgodności,
wykonuje zadania Administratora Danych Osobowych,
rozpatruje skargi dot. naruszenia zasad etyki przez pracowników banku i promuje zasady etycznego
biznesu.
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XI.

XI. RATING
W ramach przygotowania pierwszej oferty publicznej Alior Bank S.A. zobowiązał się wobec Komisji Nadzoru Finansowego do niezwłocznego podjęcia z początkiem 2013 r. działań mających na celu pozyskanie
oceny ratingowej przyznawanej przez renomowaną międzynarodową agencję ratingową.
W dniu 5 września 2013 r. agencja Fitch Ratings Ltd. nadała Alior Bankowi rating podmiotu na poziomie
BB z perspektywą stabilną. Rating utrzymany został na niezmienionym poziomie zgodnie z oceną nadaną
w dniu 19 maja 2014 r.
Pełna ocena ratingowa Banku nadana przez agencję Fitch prezentuje się następująco:
1.

Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term Foreign Currency IDR): BB perspektywa stabilna,

2. Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term Foreign Currency IDR): B,
3. Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating): BBB+(pol), perspektywa stabilna,
4. Krótkoterminowy rating krajowy (National Short-Term Rating): F2(pol);
5. Viability Rating (VR): bb,
6. Rating wsparcia (Support Rating): 5,
7.

Minimalny rating wsparcia (Support Rating Floor): „No Floor”.

Definicje ratingów Fitch dostępne są na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com, gdzie publikowane są także ratingi, kryteria oraz metodyki.
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XII.

XII. ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Relacje z klientami
Alior Bank odgrywa wiodącą rolę na polskim rynku bankowym w zakresie utrzymywania i promowania
wysokich standardów jakości obsługi, co potwierdzają liczne wyróżnienia oraz nagrody. Od początku swojego istnienia Alior Bank jest organizacją skierowaną na potrzeby klientów poprzez doradztwo oparte na
korzyściach i dopasowaniu produktów do ich oczekiwań. Analizując na bieżąco potrzeby wszystkich swoich
interesariuszy, Bank elastycznie dopasowuje swoją strategię do rynkowych oczekiwań zarówno pod względem oferty produktowej, sieci dystrybucji, zatrudnionych specjalistów, jak i procesu obsługi.

Relacje z pracownikami
Alior Bank, dbając o dobre relacje z pracownikami, wdraża nową strategię HR, uwzględniającą specyfikę dużej
i dynamicznej organizacji. Nowa formuła zakłada aktywne wsparcie w realizacji wspólnych celów biznesowych
oraz pomoc w rozwoju osobistym pracowników.
Nowi pracownicy zostają włączeni do specjalnie przygotowanego programu, który ma zapewnić skuteczne
wdrożenie w struktury Banku oraz poznanie i szybkie przyswojenie zakresu obowiązków. Dodatkowo każdy
pracownik w oddziale ma dedykowanego mentora oraz przypisanego trenera wewnętrznego. Taki model
przekłada się nie tylko na efektywność pracy specjalisty, ale również całej organizacji, zapewniając komfortowe
warunki i najwyższą jakość obsługi klienta.
Ponadto wszyscy pracownicy Alior Banku mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju programach szkoleniowych prowadzonych zarówno przez trenerów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Bank umożliwia szeroki
zakres szkoleń – produktowe, sprzedażowe, ogólnorozwojowe i wiele innych. W minionym roku pracownicy
wzięli udział w szkoleniach, które trwały ponad 300 000 godzin szkoleniowych.
Profesjonalny system zarządzania oraz bogaty wachlarz programów motywacyjnych pozwala na prawidłowe
ukierunkowanie specjalistów oraz dynamiczny rozwój ich kariery. Wybrane narzędzia, takie jak portal iAlior
oraz platforma komunikacji ZineINC, umożliwiają wszystkim pracownikom zgłaszanie i realizację własnych
nowatorskich pomysłów. W ten sposób Bank stał się organizacją, która ułatwia swoim specjalistom udział
w nowych projektach oraz współpracę przy wdrażaniu innowacji, często będących ich własną inicjatywą.

Działalność edukacyjna, kulturalna i charytatywna
Alior Bank jako instytucja kładąca nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu od lat wspiera lokalne
społeczności, angażując się w szereg inicjatyw. Działalność ta ma na celu nie tylko pomoc w realizacji poszczególnych projektów, ale również upowszechnianie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju wśród pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy Banku. Ponadto
z roku na rok więcej inicjatyw wewnętrznych łączy się z zewnętrznymi akcjami. Pracownicy coraz częściej sami
zgłaszają projekty, które w ich oczach są ważne i odzwierciedlają wartości reprezentowane przez Bank.
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W marcu 2014 r. Alior Bank wsparł akcję „Czytam w podróży… Herberta”, której ideą była promocja czytelnictwa oraz upowszechnianie twórczości jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku. W ramach
współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta pracownicy Banku aktywnie uczestniczyli w inicjatywie,
promując twórczość autora „Pana Cogito” i zachęcając do czytania w drodze, zarówno do szkoły, pracy, jak
i miejsca wymarzonego urlopu.
Wiosną 2014 r. Alior Bank został partnerem akcji „Ojcowie na start”, organizowanej przez Stowarzyszenie
Rodziców „Na Fali”. Celem wydarzenia było propagowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
poprzez udział w wyścigu rowerowym. W zawodach wystartowali między innymi pracownicy banku wraz ze
swoimi dziećmi.
Co więcej, klub biegowy Alior Running Team podjął inicjatywę rywalizacji biegowej „Bank challenge” podczas
biegu sztafet Accreo Ekiden, jednocześnie wspierając charytatywny projekt Kompanii Wrażeń w Fundacji
Bator Tabor Polska. Alior Bank reprezentowały 2 drużyny, które startowały w rywalizacji nie tylko na trasie biegu, ale i w ilości zebranych funduszy z pracownikami innych banków. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone
na wakacyjne wyjazdy dla nieuleczalnie chorych dzieci.
Alior Bank nawiązał również współpracę z Fundacją „Wspólnota Pokoleń”, w ramach której objął patronat
nad projektem Dialog Międzypokoleniowy.Jego celem jest między innymi propagowanie poprzez działalność edukacyjną postawy prodemokratycznej i prowolnościowej wśród młodych pokoleń oraz wsparcie
osób i podmiotów aktywnie angażujących się w działania na rzecz upamiętniania historii Polski.
Alior Bank po raz kolejny już zaangażował się w „Mikołajkowy Blok Reklamowy”, akcję charytatywną Fundacji
Polsat. Świąteczny spot Banku zatytułowany „Pług”, promujący pożyczkę z Gwarancją Najniższej Raty, został
wyemitowany w paśmie reklamowym, z którego dochód trafi do podopiecznych Fundacji. „Mikołajkowy Blok
Reklamowy” obejrzało w 2014 r. prawie 7 mln widzów. Według wstępnych szacunków pozwoliło to zebrać
kwotę ponad 1,5 mln zł, która w całości zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

Działalność sponsoringowa
W sierpniu 2014 r. Alior Bank, na mocy umowy podpisanej z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, uzyskał tytuł
„Oficjalnego Sponsora Piłkarskiej Reprezentacji Polski w piłce nożnej”. Oprócz korzyści marketingowych
współpraca Banku z PZPN obejmuje również realizację strategicznych projektów skierowanych do kibiców
reprezentacji. Alior Bank został oficjalnym partnerem multimedialnej platformy „Łączy nas piłka”. Portal
stanowi nie tylko cenne źródło informacji na temat reprezentacji, rozgrywek ligowych oraz futbolu młodzieżowego i amatorskiego, ale dzięki swoim funkcjom społecznościowym jest również narzędziem aktywizującym i angażującym środowisko piłkarskie i kibiców.
Kluczowym elementem powiązanym z platformą „Łączy nas piłka” jest nowa Karta Kibica. Dostępna dla
kibiców od listopada 2014 r. Karta pełni nie tylko funkcję identyfikatora i zastępuje tradycyjny, papierowy
bilet, ale również służy jako karta płatnicza prepaid, która umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych
na stadionie w trakcie meczu, ale również w każdym innym miejscu na świecie, akceptującym płatności
kartowe.

Nagrody i wyróżnienia
Alior Bank S.A. zdobył w 2014 r. szereg nagród i wyróżnień. Do najważniejszych zaliczają się:

•

3 nagrody dla Alior Banku w plebiscycie „Złoty Bankier 2013”. Alior Bank drugi rok z rzędu triumfował
w kategorii „Najlepszy kredyt gotówkowy”. Z kolei Alior Sync – wirtualny oddział Alior Banku (od maja
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br. funkcjonujący pod nową marką T-Mobile Usługi Bankowe świadczone przez Alior Bank) otrzymał
dwie statuetki w kategoriach „Najlepsza bankowość mobilna” i „Najlepszy sposób płatności w Internecie”
w uznaniu innowacyjności rozwiązań oferowanych przez Bank.

•

Tytuł „Najlepszy Bank w Polsce w 2014 r.” przyznany przez międzynarodowy magazyn finansowy „Global Finance”. Alior Bank otrzymał prestiżowe wyróżnienie w ramach corocznego rankingu instytucji
finansowych z krajów rozwijających się, jako instytucja, która najlepiej dopasowuje produkty i usługi do
specyfiki polskiego rynku.

•

Pierwsze miejsce w rankingu „Europe Structured Product Awards 2014” w kategorii „Best in Product
Performance in Poland”. Alior Bank został doceniony przez międzynarodowych ekspertów z serwisu
StructuredRetailProducts.com za ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne oferowanych produktów strukturyzowanych.

•

Tytuł „Najlepszy Bank Mały i Średni 2013” w konkursie „Liderzy Świata Bankowości” organizowanym
w ramach Banking Forum, jednego z najważniejszych wydarzeń w sektorze bankowym i finansowym.
Alior Bank został uznany za najlepszy wśród instytucji finansowych z kapitałem własnym do 3 mld zł.

•

Tytuł „Superbrands 2013/14” – Alior Bank został nagrodzony w dwóch kategoriach: finanse i ubezpieczenia oraz w kategorii usługi finansowe dla biznesu. Przyznane Alior Bankowi wyróżnienia, potwierdzone „Certyfikatami Superbrands 2013/2014” świadczą o przynależności Banku do elitarnego grona
najsilniejszych marek.

•

Tytuł „Najlepszy europejski bank detaliczny 2014” w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego przez „Retail Banker International” dla banków detalicznych. Alior Bank otrzymał ten prestiżowy
tytuł jako pierwszy polski bank w historii konkursu.

•

4 wyróżnienia dla pracowników Alior Banku w ramach konkursu „Polish National Sales Awards”,
najważniejszego wydarzenia na polskim rynku dedykowanego przedstawicielom działów sprzedaży.
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XIII.

XIII. SYSTEM KONTROLI W PROCESIE SPORZĄDZANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdania finansowe są sporządzane w Pionie Finansowym zgodnie z przyjętą przez Zarząd Banku polityką rachunkowości oraz organizacją rachunkowości, która określa zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
Banku odzwierciedlające w sposób rzetelny i jasny jego sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik
finansowy.
W wyniku ewidencji księgowej zdarzeń zgodnie z ich treścią ekonomiczną powstają księgi rachunkowe Banku,
które są podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące rodzaje ryzyka:

•
•
•
•

ryzyko błędnych danych wejściowych,
ryzyko niewłaściwej prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych,
ryzyko zastosowania błędnych szacunków,
ryzyko braku integracji systemów operacyjnych eksploatowanych w Banku, aplikacji operacyjnych
i sprawozdawczych.

W celu ograniczenia wyżej wymienionych rodzajów ryzyka określono strukturę procesu sporządzania sprawozdań finansowych w dwóch warstwach: aplikacyjnej i merytorycznej.
Część aplikacyjna procesu składa się z przepływu danych z systemów operacyjnych Banku poprzez zdefiniowane interfejsy do bazy danych systemu sprawozdawczości obowiązkowej.
Warstwa aplikacyjna podlega kontroli zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa systemów operacyjnych
eksploatowanych w Banku.
Kontrola w szczególności obejmuje:

•
•
•

zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
zarządzanie środowiskami produkcyjnym i rozwojowym,
integralność systemów transmisji danych, w tym prawidłowość działania interfejsów pod kątem kompletności transferu danych z systemów operacyjnych do środowiska sprawozdawczego.

Dla potrzeb zarządzania procesem sporządzania sprawozdań finansowych, został sporządzony opis procesu
według przyjętych w Banku zasad, który zawiera wszelkie czynności występujące w procesie oraz określenie
ich wykonawców. Ponadto, opis zawiera wskazanie kluczowych punktów kontrolnych. Do kluczowego zakresu
kontroli wbudowanej w proces sporządzania sprawozdań finansowych zaliczono m.in.:

•
•
•

kontrolę jakości danych wejściowych dla sprawozdań finansowych, wspieraną przez aplikacje kontroli
danych; w aplikacjach zdefiniowano szereg reguł poprawności danych, ścieżkę korekty błędów oraz ścisły
monitoring poziomu jakości danych,
kontrolę mapowania danych ze źródłowych systemów operacyjnych do sprawozdań finansowych, która
zapewnia prawidłową prezentację danych,
przegląd analityczny bazujący na wiedzy specjalistów, którego głównym celem jest zderzenie posiadanej
wiedzy o biznesie z danymi finansowymi i wychwycenie ewentualnych sygnałów nieprawidłowej prezentacji danych, względnie błędnych danych wsadowych.

Opis przyjętych przez Bank szacunków został ujęty w polityce rachunkowości, dokonany na podstawie profesjonalnego osądu oraz określenia założeń zgodnych z MSR/MSSF, które mają wpływ na przedstawiane
wartości przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań na dzień sprawozdawczy. Niepewność związana
z profesjonalnym osądem i szacunkami może jednak spowodować, że ostateczne efekty transakcji przyczynią
się w przyszłości do zmiany wartości aktywów i zobowiązań.
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Dla uniknięcia ryzyka błędnych szacunków zostały przyjęte m.in. następujące rozwiązania:

•

dla oszacowania utraty wartości kredytów Bank stosuje modele i procesy zatwierdzane przez Zarząd Banku, przy czym wszystkie modele i procesy podlegają kontroli oraz okresowemu monitoringowi i walidacji,
w ramach których weryfikowane są założenia funkcjonalne modeli, adekwatność parametrów i poprawność
implementacji,

•

dla wyceny instrumentów finansowych notowanych na aktywnych rynkach lub dla których wycena
bazuje na tych notowaniach zaimplementowano wymaganą funkcjonalność systemów podstawowych,
a ponadto wprowadzono kontrolę sprawowaną przez jednostkę zarządzającą ryzykiem rynkowym,

•

dla wyceny instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach zaimplementowano
modele wyceny, które podlegały wcześniejszemu, niezależnemu sprawdzeniu przed ich zastosowaniem
i które podlegały wcześniejszej kalibracji w oparciu o dostępne kwotowania transakcyjne dla tego typu
transakcji,

•

dla oszacowania rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe zlecono wykonanie szacunku niezależnemu
aktuariuszowi,

•

dla oszacowania rezerwy na premie dla pracowników i kadry kierowniczej – stosowane są wyliczenia
zgodnie z przyjętym w Banku regulaminem premiowania przy zastosowaniu prognozy wyników Banku.

Szczegółowy opis zasad rachunkowości został ujęty w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w części
„Polityka rachunkowości”.
Wprowadzona struktura organizacyjna Banku pozwala na zachowanie podziału obowiązków pomiędzy
Front-office, Back-office, Ryzykiem i Finansami. Dodatkowo wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli
wewnętrznej wymusza wdrożenie kontroli transakcji i danych finansowych w jednostkach backoffice’owych
i jednostkach wsparcia. Obszar ten podlega niezależnej i obiektywnej ocenie Departamentu Audytu Wewnętrznego zarówno pod kątem adekwatności systemu kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem, jak i pod
kątem ładu korporacyjnego.
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XIV.

XIV. ŁAD KORPORACYJNY
Zarząd oświadcza, że Bank i jego organy przestrzegały w 2014 r. przyjętych przez siebie zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”. Ponadto na mocy uchwały Rady
Nadzorczej Banku z dnia 29 grudnia 2014 r. do stosowania przyjęte zostały zasady ładu korporacyjnego dla
instytucji nadzorowanych.

Zakres ładu korporacyjnego
Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Alior Bank jako spółka
notowana na GPW jest zobowiązany do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych
Praktykach GPW. Dobre Praktyki GPW to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się
w szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy.
Tekst powyższego zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem http://corp-gov.gpw.pl.
Zarząd Banku, w zakresie kompetencji przyznanych mu przez Statut i powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, zamierza docelowo doprowadzić do stosowania przez Alior Bank wszystkich zasad przewidzianych
w Dobrych Praktykach.
Ponadto Zarząd Banku dołożył wszelkich starań, by polityka informacyjna wobec inwestorów, zarówno
indywidualnych, jak i instytucjonalnych, była w maksymalnym stopniu zgodna z ich oczekiwaniami.
Na chwilę obecną Zarząd Banku nie przewiduje jednak możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (zasada nr 10 z działu IV Dobrych
Praktyk). Powodem niestosowania obecnie tej jednej zasady ujętej w Dobrych Praktykach GPW jest brak
w aktualnej treści Statutu Banku przepisu dopuszczającego taką możliwość (wymagania Kodeksu spółek
handlowych), a także brak odpowiedniej praktyki rynkowej i doświadczeń związanych ze stosowaniem tej
zasady, co w konsekwencji może rodzić wątpliwości oraz komplikacje natury faktycznej i prawnej.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
Zmiana Statutu Banku wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Banku oraz jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany Statutu wymagają większości trzech czwartych głosów. Ponadto zgodnie
z art. 34 ust. 2 Prawa bankowego zmiana Statutu Banku w określonych przypadkach wymaga zezwolenia
Komisji Nadzoru Finansowego.
W roku obrotowym 2014 miały miejsce następujące zmiany Statutu Banku i rejestracje podwyższeń kapitału
zakładowego Banku dokonane na podstawie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Banku i dotyczące:

•

Podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii G o kwotę 63 582 960,00 zł. Wysokość kapitału zakładowego Banku po rejestracji wynosi 699 412 610,00 złotych i dzieli się na 69 941 261
akcji, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Banku
miała miejsce w dniu 2 stycznia 2014 r.

•

Podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji łącznie 37 105 akcji zwykłych na okaziciela
serii D, o łącznej wartości nominalnej 371 050 zł, której podstawą było częściowe rozliczenie Programu
Motywacyjnego. W dniu 30 września 2014 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Spółka
Akcyjna nastąpiła rejestracja 20 100 akcji Banku, natomiast w dniu 30 grudnia 2014 r. nastąpiła rejestracja 17 005 akcji w KDPW. Oba podwyższenia zostały zarejestrowane przez sąd.
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Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło w dniu 2 grudnia 2014 r. uchwałę w sprawie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H,
z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Banku w całości oraz zmiany Statutu Banku. Dotyczyła ona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kwotę nie wyższą niż 23 554 980 zł w drodze
emisji nie więcej niż 2 355 498 akcji. W dniu 25 lutego 2015 r. nastąpiła rejestracja 2 355 498 akcji w KDPW.
Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

•
•
•
•
•
•

50 000 000 akcji zwykłych serii A,
1 250 000 akcji zwykłych serii B,
12 332 965 akcji zwykłych serii C,
6 358 296 akcji zwykłych serii G,
37 105 akcji zwykłych serii D,
2 355 498 akcji zwykłych serii H.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Nie istnieją szczególne uprawnienia ani ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki
związane z akcjami zgodne są z przepisami prawa. Papiery wartościowe wyemitowane przez Bank nie dają
ich posiadaczom specjalnych uprawnień kontrolnych.
Statut Banku nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji Banku.
Statut Banku nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji Banku.
Ograniczenia wynikają z zapisów oryginalnego programu motywacyjnego opisanego poniżej.

Akcjonariusze Alior Banku S.A.
Akcjonariuszami Alior Banku posiadającymi według stanu na dzień 27 lutego 2015 r. ponad 5% udziału
w kapitale podstawowym zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami są:

•
•
•

Alior Lux S.a r. l. & Co S.C.A. wraz z Alior Polska Sp. z o.o.,
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK,
Genesis Asset Managers LLP.

Akcjonariusze z pakietami powyżej 5% akcji Banku na dzień 27.02.2015 r.

Akcjonariusz
Alior Lux S.a r.l. & Co. S.C.A.
(wraz z Alior Polska Sp. z o.o.)

Liczba akcji/
liczba głosów

Wartość
nominalna akcji

Udział akcji
w kapitale
zakładowym

Udział głosów
w ogólnej liczbie
głosów

18 318 473

183 184 730

25,32%

25,32%

Genesis Asset Managers LLP

5 113 021

51 130 210

7,07%

4,84%

Aviva Otrwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK

3 806 451

38 064 510

5,26%

5,26%

Pozostałe akcje

45 095 919

450 959 190

62,34%

64,58%

Razem

72 333 864

723 338 640

100%

100%

W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego Zarząd Banku otrzymał zawiadomienia,
z których wynika zmiana stanu posiadania akcji przez powyższych akcjonariuszy Banku.
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W dniu 16 stycznia 2015 r. Zarząd Banku otrzymał od Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva
BZ WBK zawiadomienie, w którym wskazano, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Alior Bank S.A. zawartej
w dniu 9 stycznia 2015 roku, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Banku powyżej 5%. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji Aviva OFE posiada 3 806 451 sztuk akcji Banku, stanowiących 5,44% kapitału
zakładowego (wyemitowanych akcji) Alior Bank S.A. i uprawniających do wykonania 3 806 451 głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,44% ogólnej liczby głosów.
W dniu 16 stycznia 2015 r. Zarząd Banku otrzymał od Genesis Asset Managers, LLP zawiadomienie, w którym wskazano, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Alior Bank S.A., zawartej w dniu 9 stycznia 2015 roku,
zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Banku powyżej 5%. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji Genesis
posiada 5 113 021 sztuk akcji Banku, stanowiących 7,30% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji)
Alior Bank S.A. i uprawniających do wykonania 3 502 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co
stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2015 r.
EBOiR dokonał redukcji posiadanych akcji i na dzień publikacji raportu posiada 3 514 035 akcji, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego Banku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 2 grudnia 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów
subskrypcyjnych serii D, z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku
w całości oraz zmiany Statutu Banku i dotyczyła warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kwotę nie wyższą niż 23 554 980 zł w drodze emisji, nie
więcej niż 2 355 498 akcji. W dniu 25 lutego 2015 r. nastąpiła rejestracja 2 355 498 akcji w KDPW. Według
najlepszej wiedzy Zarządu Banku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada 3 514 035 akcji Banku, które
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego stanowią 4,86% akcji Banku. Na dzień publikacji raportu
Zarząd Banku nie otrzymał od EBOiR zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Ponadto w okresie sprawozdawczym miała miejsce emisja łącznie 37 105 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o łącznej wartości nominalnej 371 050 zł, której podstawą było częściowe rozliczenie Programu Motywacyjnego. W związku z powyższym zmianie uległ procentowy udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym Banku.
W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Banku,
nie nastąpiła zmiana w strukturze akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów poza
opisanymi powyżej.
Akcjonariusze będący Członkami Zarządu Banku na dzień 27.02.2015 r.

Akcjonariusz
Wojciech Sobieraj

Liczba akcji/
liczba głosów

Wartość
nominalna akcji

Udział akcji
w kapitale
zakładowym

Udział głosów
w ogólnej liczbie
głosów

71 322

713 220

0,10%

0,10%

2 851

28 510

0,00%

0,00%

Krzysztof Czuba

168

1 680

0,00%

0,00%

Witold Skrok

168

1 680

0,00%

0,00%

Michał Hucał

70

700

0,00%

0,00%

Katarzyna Sułkowska

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiła zmiana w stanie posiadania akcji
Banku przez Członków Zarządu Banku.
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Akcjonariusze będący Członkami Rady Nadzorczej na dzień 27.02.2015 r.

Akcjonariusz

Liczba akcji/
liczba głosów

Helene Zaleski

Wartość
nominalna akcji

210 774

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Niels Lundorff

Udział akcji
w kapitale
zakładowym

Udział głosów
w ogólnej liczbie
głosów

2 107 740

0,30%

0,30%

1 465

14 650

0,00%

0,00%

90 000

900 000

0,13%

0,13%

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiła zmiana w stanie posiadania akcji
Banku przez Członków Rady Nadzorczej.

Program opcji menedżerskich
W dniu 13 grudnia 2012 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
z dnia 10 grudnia 2012 r. dokonano wstępnej alokacji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, uprawniających do obejmowania akcji Banku zgodnie z uchwałą nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank S.A. z dnia 19 października 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Banku oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, według następującego porządku:

•
•
•
•
•
•

Wojciech Sobieraj – 666 257 warrantów,
Niels Lundorff – 366 437 warrantów,
Krzysztof Czuba – 266 500 warrantów,
Artur Maliszewski – 266 500 warrantów,
Katarzyna Sułkowska – 266 500 warrantów,
Witold Skrok – 266 500 warrantów.

Szczegółowe dane dotyczące przyznanych warrantów dla Członków Zarządu zawiera tabela poniżej:

Imię i nazwisko
Wojciech Sobieraj

Liczba* przydzielonych
warrantów serii A

Liczba** odroczonych
warrantów serii A

Liczba warrantów serii B i C
wstępnie alokowanych

177 669

44 417

444 172

Krzysztof Czuba

35 533

53 300

177 666

Michał Hucał

26 650

26 650

133 250

Niels Lundorff

244 292

122 146

–

Artur Maliszewski

17 767

35 533

–

Witold Skrok

35 533

35 533

177 666

Katarzyna Sułkowska
Suma

53 300

35 533

177 666

468 598

230 967

1 354 712

* Przydzielone warranty są przekazywane w 4 transzach wynikających z zapisów „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska
kierownicze w Alior Bank S.A.” Wysokość transz to odpowiednio: 49,9%, 16,7%, 16,7%, 16,7%.
** Przyznanie odroczonych warrantów uzależnione jest od realizacji celów indywidualnych w 2014 r. przez osoby uprawnione.
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Plan motywacyjny objął również grupę kluczowych menedżerów Banku, którzy nie są członkami Zarządu.
Zasady realizacji programu motywacyjnego zostały określone w regulaminie pogramu motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
Założenia nowego planu motywacyjnego przewidują emisję trzech transz warrantów subskrypcyjnych (serie
A, B i C) oraz odpowiadających im trzech transz nowych akcji Banku (serie D, E i F), o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 33 312 500 zł, w tym:

•

do 1 110 417 warrantów subskrypcyjnych serii A, które będą uprawniać ich posiadaczy do objęcia do
1 110 417 akcji serii D Banku w okresie 5 lat, począwszy od dnia pierwszej rocznicy dnia pierwszego
notowania akcji Banku na GPW,

•

do 1 110 416 warrantów subskrypcyjnych serii B, które będą uprawniać ich posiadaczy do objęcia
do 1 110 416 akcji serii E Banku w okresie 5 lat, począwszy od dnia drugiej rocznicy dnia pierwszego
notowania akcji Banku na GPW,

•

do 1 110 417 warrantów subskrypcyjnych serii C, które będą uprawniać ich posiadaczy do objęcia
do 1 110 417 akcji serii F Banku w okresie 5 lat, począwszy od dnia trzeciej rocznicy dnia pierwszego
notowania akcji Banku na GPW.

Objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby uprawnione następuje pod warunkiem, że zmiana ceny akcji
Banku na GPW w okresie referencyjnym – obliczona jako różnica pomiędzy ceną ostateczną akcji oferowanych a średnim kursem zamknięcia z 30 dni sesyjnych poprzedzających, odpowiednio, dzień pierwszej
(w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A), drugiej (w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych
serii B) albo trzeciej (w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C) rocznicy dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW – będzie przewyższała zmianę wartości indeksu WIG–Banki w tym samym okresie
(obliczoną jako różnica pomiędzy wartością indeksu WIG–Banki w dniu pierwszego notowania akcji Banku
na GPW a średnią wartością zamknięcia indeksu WIG–Banki z 30 dni sesyjnych poprzedzających dzień,
odpowiednio, pierwszej, drugiej albo trzeciej rocznicy dnia pierwszego notowania akcji Banku na GPW).
Cena emisyjna akcji będzie równa średniej cenie akcji Banku w ofercie publicznej, obliczonej jako iloraz
wpływów netto z oferty publicznej i łącznej liczby akcji oferowanych przydzielonych w ofercie publicznej,
powiększonej, odpowiednio, o 10% – w stosunku do akcji serii D, o 15% – w stosunku do akcji serii E oraz
o 17,5% – w stosunku do akcji serii F.
Nowy plan opcji menedżerskich jest rozliczony w sposób analogiczny do oryginalnego programu motywacyjnego Banku (o którym mowa niżej), czyli ma wpływ na wynik finansowy Banku jako element kosztów pracowniczych i będzie ujmowany, w takiej samej wysokości, jako wzrost wartości kapitału własnego zaliczany
do pozostałych kapitałów – świadczenie w formie akcji – składnik kapitałowy. Na dzień uruchomienia planu
jego wartość wynosiła 24 692 tys. zł. Roczny koszt w 2014 r. wyniósł 7376 tys. zł.
Kwota wartości planu została określona w oparciu o model wartości godziwej. Wartość godziwa warrantów na akcje została ustalona w oparciu model symulacyjny cen akcji oraz wartości indeksu WIG-Banki.
Przyjęto, że zarówno ceny akcji, jak i indeksu, zmieniają się w czasie, zgodnie z procesem geometrycznego
ruchu Browna, przy założeniu: długoterminowej zmienności cen akcji Banku, długoterminowej zmienności
wartości indeksu WIG-Banki, korelacji między ceną akcji a wartością indeksu w okresie symulacji, stopą dywidendy z akcji oraz stopą wolną od ryzyka. Oszacowania zmienności oraz korelacji dokonano na podstawie
danych historycznych oraz porównywalnych (w przypadku braku danych historycznych). Model uwzględnia
prawo wykonania warrantów serii A, B i C przez okres 5 lat, odpowiednio od 1., 2. i 3. roku od daty emisji.
Rada Nadzorcza Banku w dniach 9 kwietnia 2014 r. oraz 16 grudnia 2014 r. podjęła uchwały w sprawie
zatwierdzenia przydziału warrantów subskrypcyjnych za pierwszy okres oceny w ramach Programu Motywacyjnego Alior Bank S.A. Zgodnie z postanowieniami uchwały przydzielone zostało 713 140 warrantów
serii A, a przyznanie 262 614 zostało odroczone i uzależnione od realizacji celów przez osoby uprawnione
w 2014 r. Aby nie uległa zmianie wycena programu, 134 663 warrantów serii A nie zostało alokowanych.
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W odniesieniu do osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku w rozumieniu Polityki Zmiennych
Składników Wynagrodzeń – zaoferowanie i wydawanie każdej puli warrantów następuje odpowiednio
w czterech transzach, pierwsza transza warrantów subskrypcyjnych wysokości 49,9%, trzy kolejne po 16,7%
liczby warrantów za dany okres oceny, z zastrzeżeniem spełnienia warunków Polityki Zmiennych Składników
Wynagrodzeń w Alior Bank S.A.
W odniesieniu do Osób Uprawnionych zaoferowanie i wydawanie warrantów subskrypcyjnych serii B i C
nastąpi niezwłocznie po dniu 30 czerwca 2016 r. lub po dniu zbycia pakietu akcji Banku posiadanego przez
podmioty z Grupy Carlo Tassara S.p.A. – w zależności od tego, która z wymienionych okoliczności nastąpi
pierwsza.
Na dzień publikacji raportu Zarząd Banku zakończył procedury podwyższenia kapitału zakładowego Banku
poprzez dwie emisje nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 371 050 zł,
stanowiących 1,1% wszystkich możliwych do realizacji praw z przyznanych uczestnikom Programu Warrantów Subskrypcyjnych. Nowe emisje stanowią 0,05% obecnie wyemitowanych akcji i dotyczą menedżerów
Banku niebędących Członkami Zarządu. Oświadczenia o wykonaniu prawa z przyznanych im przez Bank
warrantów subskrypcyjnych Serii A i dokonaniu objęcia łącznie 37 105 (trzydziestu siedem tysięcy stu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o łącznej
wartości nominalnej 371 050 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych), po cenie emisyjnej
61,84 zł (sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję serii D, zostały dostarczone
w dniach 29 sierpnia 2014 r. oraz 28 listopada 2014 r. W dniu 15 października 2014 r. oraz w dniu 5 lutego
2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, zarejestrował podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz zmiany
Statutu Banku.

Oryginalny program motywacyjny
W wyniku rozliczenia oryginalnego programu motywacyjnego (ustanowionego na podstawie umowy z dnia
25 sierpnia 2008 r.) 105 menedżerów Alior Banku, w tym Członkowie Zarządu Banku, otrzymało (pośrednio,
poprzez spółkę LuxCo 82 s.a.r.l.) w dniu 14 grudnia 2012 r. 2 414 118 akcji Alior Banku. Pozostałe 1 299 909
akcji Banku, będące wynikiem rozliczenia dotychczasowego programu motywacyjnego, zostało przekazanych
przez Grupę Carlo Tassara do LuxCo 82 s.a.r.l. w dniu 30 czerwca 2014 r. LuxCo 82 S.a.r.l. jest spółką prawa
luksemburskiego, kontrolowaną przez kadrę menedżerską Alior Banku i reprezentującą interesy uczestników
planu motywacyjnego. Całość programu motywacyjnego realizowanego w ramach spółki Luxco 82 obejmowała 3 714 027 akcji Alior Bank S.A.
Członkowie Zarządu Alior Banku związani byli umownymi ograniczeniami zbycia w odniesieniu do 30% akcji
motywacyjnych przez okres 9 miesięcy, a w odniesieniu do 70% akcji motywacyjnych – umownymi ograniczeniami zbycia przez okres 24 miesięcy liczonymi od dnia 14 grudnia 2012 r. Akcje motywacyjne przysługujące
pozostałym uczestnikom planu, niebędącym Członkami Zarządu, w odniesieniu do 30% akcji motywacyjnych
objęte były umownymi ograniczeniami zbycia do końca stycznia 2013 r., a w odniesieniu do 70% akcji motywacyjnych – umownymi ograniczeniami zbycia przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia 14 grudnia 2012 r.
W związku z częściowym wygaśnięciem lock-upów spółka LuxCo 82 s.a.r.l. w dniu
14 maja 2013 r. zbyła 405 683 akcji Banku, w dniu 1 października 2013 r. pakiet 678 856, a w dniu 31 marca
2014 r. 1 171 474 akcji Banku.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan posiadania akcji LuxCo 82 s.a.r.l. wynosił 1 458 012 sztuk akcji, co stanowi
2,084% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
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Organy Alior Banku S.A.

Zarząd
Skład Zarządu Banku
na dzień 31.12.2014

Skład Zarządu Banku
na dzień 1.01.2014

Wojciech Sobieraj

Prezes Zarządu

Wojciech Sobieraj

Prezes Zarządu

Krzysztof Czuba

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Czuba

Wiceprezes Zarządu

Michał Hucał

Wiceprezes Zarządu

Michał Hucał

Wiceprezes Zarządu

Witold Skrok

Wiceprezes Zarządu

Artur Maliszewski

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sułkowska

Wiceprezes Zarządu

Witold Skrok

Wiceprezes Zarządu

Niels Lundorff

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sułkowska

Wiceprezes Zarządu

W dniu 9 kwietnia 2014 r. Panowie Niels Lundorff oraz Artur Maliszewski złożyli rezygnację z ubiegania się
o wybór do składu Zarządu Banku na kolejną 3-letnią kadencję. Rada Nadzorcza w dniu 9 kwietnia 2014 r.
podjęła uchwałę (uchwała 41/2014) o powołaniu w skład Zarządu Banku na nową kadencję Pana Wojciecha Sobieraja jako Prezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa Czubę, Pana Michała Hucała, Pana Witolda
Skroka i Panią Katarzynę Sułkowską jako Wiceprezesów Zarządu.

Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu

Od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. W latach 2002-2006 zajmował
stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A., gdzie był odpowiedzialny za Pion Bankowości
Detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku BPH S.A. pełnił również funkcje Przewodniczącego
Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. oraz BPH Banku Hipotecznego S.A.
W latach 1997 - 2002 był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group
(BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję
partnera i Wiceprezesa. W BCG zajmował również stanowisko Dyrektora Usług Finansowych
w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku
płatności bankowych. W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European
Financial Group w Nowym Jorku zajmującej się analizą rynków kapitałowych Europy Wschodniej.
W tym samym okresie zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 1993 podjął naukę w New York University, Stern School of Business i w 1995 r. uzyskał
dyplom Master of Business Administration.

Krzysztof Czuba
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. pełni od czerwca 2009 r. Od momentu uzyskania licencji
bankowej przez Bank jest odpowiedzialny m.in. za doradztwo strategiczne i prowadzenie projektów
związanych z wprowadzaniem oferty detalicznej. Zajmował się m.in. organizacją działalności regionów
detalicznych, oddziałów, a także przygotował założenia projektu uruchomienia agencji Banku. Ponadto sprawował kontrolę nad realizacją planów akwizycyjnych i finansowych oddziałów Banku. W latach
1994-2007 pracował w Banku BPH S.A., gdzie pełnił między innymi funkcje Dyrektora Oddziału,
Dyrektora Makroregionu Bankowości Detalicznej, a następnie Dyrektora Zarządzającego Banku
odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży i Dystrybucji Pionu Bankowości Detalicznej. Ponadto,
w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Śrubex S.A., a w latach 2007-2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki ZEG S.A. W 1995 r. ukończył studia wyższe w dziedzinie
organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uczestniczył w szeregu szkoleń. Były
to między innymi: General Management Program dla Kadry Zarządzającej Grupy HVB/ BACA organizowany wspólnie z Executive Academy of Wirtschaftsuniversität (2006) oraz Professional Banking
Cyber School organizowana przez Finance & Trainer w Szwajcarii (2006).
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Michał Hucał
Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od lutego 2013 r. Od 2012 r. kierował Departamentem Rozwoju
Produktów, a w latach 2008-2012 był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Bankowości Detalicznej.
Odegrał wiodącą rolę w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług dla klientów indywidualnych
oraz biznesowych, które zapewniły Alior Bankowi najwyższy wzrost liczby klientów na polskim rynku
bankowym. W latach 2003-2007 pracował w Banku BPH S.A., gdzie od 2005 r. zajmował stanowisko
Dyrektora ds. Kont Osobistych i Oszczędności. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.

Witold Skrok
Wiceprezes Zarządu

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od grudnia 2011 r. Od maja 2008 r. był zatrudniony w Banku
jako dyrektor obszaru finansów. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego z funkcją CFO w Banku BPH S.A. W tym czasie pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej
Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. Współpracował także z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). W okresie 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej Banku BPH S.A. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za utworzenie
wspólnej platformy sprawozdawczej na potrzeby raportowania obligatoryjnego i informacji zarządczej. W 2001 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Kontrolingu w Banku BPH S.A. W 2000 r.
podjął pracę w Powszechnym Banku Kredytowym na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu
Kontrolingu. W latach 1991-2000 pracował w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz Ministerstwa Finansów, gdzie w 1999 r. został powołany na stanowisko dyrektora tego departamentu.
W latach 1998-2000 pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej w Banku Powszechna Kasa
Oszczędności S.A. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz wiele kursów, takich jak
Visiting Program Partners oraz Financial Programming and Policy w Instytucie IMF w Waszyngtonie,
a także inne szkolenia z zakresu bankowości, finansów i podatków.

Katarzyna Sułkowska
Wiceprezes Zarządu

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od grudnia 2011 r. Od stycznia 2008 r. do listopada 2011 r. kierowała Obszarem Ryzyka Kredytowego w Alior Banku. W ramach pełnienia tej funkcji odpowiadała
za stworzenie polityki kredytowej, założeń produktowych oraz metodologicznych, zaprojektowanie
oraz wdrożenie procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji. W latach 2002-2007 była
dyrektorem zarządzającym Departamentu Windykacji Detalicznej Banku BPH S.A. W tym czasie
była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie procesu połączenia dwóch struktur windykacyjnych
Banków BPH i PBK, wdrożenie nowego podejścia procesowego oraz systemu informatycznego
wspierającego ten proces. Odpowiadała również za przeprowadzenie jednej z pierwszych pakietowych sprzedaży wierzytelności. W latach 1998-2001 pracowała w Citibank Polska, gdzie pełniła
funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Krakowie, jako pracownik w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie z dyplomem w dziedzinie finanse i bankowość (1997),
a następnie różne szkolenia w Polsce i za granicą, uczestniczyła także w konferencjach dotyczących
m.in. obsługi zadłużenia i zarządzania kredytami.

Skład Zarządu
Zgodnie ze Statutem w skład Zarządu wchodzi co najmniej trzech członków. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu w tajnym
głosowaniu. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje Wiceprezesów Zarządu. Powołanie
dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wymaga zgody KNF. Rada Nadzorcza występuje do KNF
z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie tych dwóch Członków Zarządu. Ponadto, Rada Nadzorcza
informuje KNF o składzie Zarządu oraz o zmianie składu Zarządu niezwłocznie po jego powołaniu lub po
dokonaniu zmiany w jego składzie. Rada Nadzorcza informuje KNF także o Członkach Zarządu, którym
podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz komórką audytu wewnętrznego. Obecnie
zgodę KNF na pełnienie funkcji w Zarządzie posiadają Prezes Zarządu Wojciech Sobieraj i Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska. Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów,
poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz do oddelegowania Członków Rady Nadzorczej na
okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali
odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Członek Zarządu
może zostać również odwołany lub zawieszony w czynnościach uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2014 r.

96

Kompetencje Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje Bank. Do jego uprawnień należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Banku. Uchwały
Zarządu wymagają wszystkie sprawy wykraczające poza zakres zwykłych czynności Banku. Zarząd, w formie
uchwały, w szczególności:

•
•
•

określa długoterminowe plany działania i cele strategiczne Banku,

•

akceptuje zasady, polityki i regulaminy w zakresie działalności Banku, a w szczególności w zakresie
ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, zarządzania ryzykiem, działalności kredytowej, działalności inwestycyjnej, systemu zarządzania Bankiem, zarządzania aktywami i pasywami, rachunkowości,
funduszy Banku, zarządzania kadrami oraz zasady wykonywania kontroli wewnętrznej,

•
•
•

ustala wysokość puli premii przeznaczonych dla pracowników Banku i ich ogólny podział,

•

podejmuje decyzje co do zaciągania zobowiązań, rozporządzania aktywami, obciążania lub wydzierżawiania (także najem i leasing) aktywów, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu
przekracza 1/100 kapitału zakładowego Banku, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 Regulaminu Zarządu,

•

zatwierdza plan inwestycyjny oraz akceptuje każdą inwestycję własną Banku (nabycie lub zbycie środków trwałych lub praw majątkowych) o wartości przekraczającej 1/100 kapitału zakładowego Banku,
z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 Regulaminu Zarządu,

•

akceptuje sprawy dotyczące struktury organizacyjnej centrali Banku, w tym tworzenia i likwidacji jednostek
organizacyjnych Banku oraz komórek organizacyjnych centrali Banku,

•
•

podejmuje decyzje co do tworzenia i likwidacji oddziałów Banku,

•
•

akceptuje wszelkie dokumenty przedstawiane Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu,

•

podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach z zakresu działalności Banku, o ile wymagają tego
odrębne przepisy lub o ile decyzje takie mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub wizerunek
Banku. Kodeks spółek handlowych zakazuje Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej wydawania
Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Banku. Ponadto, Członkowie Zarządu
i Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność wobec Banku za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu.

ustala krótkoterminowe i długoterminowe plany finansowe Banku oraz monitoruje ich wykonanie,
monitoruje system zarządzania Bankiem, w tym system sprawozdawczości zarządczej służący bieżącej
kontroli działalności Banku,

udziela prokury,
podejmuje decyzje co do emisji przez Bank obligacji z wyjątkiem obligacji zamiennych lub z prawem
pierwszeństwa; akceptuje obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Bank akcji lub udziałów
w spółkach,

podejmuje decyzje co do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, po uzyskaniu akceptacji
Rady Nadzorczej,
rozpatruje inne sprawy wniesione do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie, członków
Zarządu, jednostki organizacyjne Banku albo powołane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku
komitety lub zespoły,

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku, decyzje dotyczące emisji lub wykupu
akcji należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Banku.
Natomiast Zarządowi Banku, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 28/2012 z dnia 19.10.2012 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz emisji warrantów subskrypcyjnych
(regulującej zasady emisji akcji serii D, E i F z prawem do ich objęcia dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, którymi są uczestnicy Programu Motywacyjnego, czyli Członkowie Zarządu Banku, członkowie wyższej
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kadry kierowniczej Banku, Członkowie Zarządów spółek zależnych oraz partnerzy Alior Doradztwo Prawne)
przyznane zostały kompetencje do:

•

oferowania oraz wydania warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego innym niż
członkowie Zarządu Banku (w przypadku Członków Zarządu kompetencje należą do Rady Nadzorczej),

•

podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji nowej emisji niezwłocznie po ich emisji,

•

zawarcia umowy z KDPW o rejestrację akcji nowej emisji oraz, niezwłocznie po emisji, podjęcia wszelkich
innych czynności związanych z ich dematerializacją.

Szczegółowych opis czynności wykonywanych przez Zarząd na potrzeby emisji akcji w ramach Programu
Motywacyjnego zawiera Regulamin Programu Motywacyjnego zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Kompetencje Prezesa Zarządu
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy, w szczególności:

•
•
•
•

kierowanie pracami Zarządu,

•

wykonywanie innych praw i obowiązków zgodnie z regulaminem Zarządu.

zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie jego obradom,
prezentowanie stanowiska Zarządu wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych,
wydawanie regulaminów wewnętrznych dotyczących działalności Banku i upoważnianie innych Członków
Zarządu lub pracowników Banku do wydawania takich regulaminów,

Zasady funkcjonowania Zarządu
Zarząd działa na podstawie Statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Radę
Nadzorczą. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu zarządu oraz w trybie obiegowym.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu
Zarządu lub głosujących w trybie obiegowym, z wyjątkiem uchwały w sprawie powołania prokurenta, która
wymaga jednomyślności wszystkich Członków Zarządu. Co do zasady, uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. Jednak osoba przewodnicząca posiedzeniu Zarządu może zarządzić głosowanie tajne; głosowanie tajne może zostać zarządzone także na wniosek co najmniej jednego Członka Zarządu. W wypadku
równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zgodnie z regulaminem Zarządu, dla ważności uchwał
podejmowanych przez Zarząd konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu
i prawidłowe powiadomienie wszystkich Członków. Oświadczenia w imieniu Banku składają:

•
•
•
•

dwaj Członkowieów Zarządu łącznie,
jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem,
dwaj prokurenci łącznie,
pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Opis działalności Zarządu w roku obrotowym 2014
W roku obrotowym 2014 Zarząd odbył 46 posiedzeń i podjął 372 uchwały dotyczące m.in. akceptacji planu
finansowego na rok obrotowy 2014, akceptacji strategii Banku w zakresie IT i bezpieczeństwa IT 20142016, przyjęcia i zmian regulaminów, instrukcji, polityk, metodologii oraz innych regulacji wewnętrznych
normujących zasady funkcjonowania Banku oraz zasad świadczenia usług przez Bank, wprowadzania
produktów i usług do oferty Banku, w tym nowych produktów skarbowych, ustalania i anulowania limitów
transakcyjnych i limitów koncentracji, akceptacji wniosków o udzielanie finansowania, emitowania obligacji podporządkowanych, zakupu bankowych papierów wartościowych, kontynuacji współpracy z T-Mobile
Polska S.A., utworzenia i zmiany danych dotyczących oddziałów Banku, nabycia przez Alior Bank S.A.
akcji spółki Meritum Bank ICB S.A., zbycia udziałów spółki Alior Instytut Szkolenia Sp. z o.o., wybór firmy
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PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. na biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Banku,
zbycia udziałów spółki Polbita Sp. z o.o., przeprowadzania postępowań przetargowych oraz przygotowania
wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Banku.

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej Banku
na dzień 31.12.2014

Skład Rady Nadzorczej Banku
na dzień 1.01.2014

Helene Zaleski

– Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Helene Zaleski

–P
 rzewodnicząca
Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

–Z
 astępca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

–Z
 astępca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej

Sławomir Dudzik*

–C
 złonek Rady Nadzorczej

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

–C
 złonek Rady Nadzorczej

Marek Michalski

–C
 złonek Rady Nadzorczej

Marek Michalski

–C
 złonek Rady Nadzorczej

Niels Lundorff

–C
 złonek Rady Nadzorczej

Krzysztof Obłój

–C
 złonek Rady Nadzorczej

**

Krzysztof Obłój

–C
 złonek Rady Nadzorczej

Stanisław Popów**

–C
 złonek Rady Nadzorczej

* W dniu 23 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku i powołało w jej skład Pana Sławomira
Dudzika.
** W dniu 22 października 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku i powołało w jej skład Nielsa
Lundorffa oraz Stanisława Popów.
Z dniem 8 września 2014 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyła Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Członek Rady Nadzorczej.

Helene Zaleski
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Reprezentuje inwestora – Grupę Carlo Tassara. W latach 1994-2000 pełniła funkcję doradcy zarządu
Carlo Tassara S.p.A. W latach 1990 –1994 pracowała w AGF Ubezpieczenia Życie, filii AGF w Polsce.
W 1989 r. uzyskała dyplom statystyka (specjalizacja rachunkowość i statystyka ubezpieczeniowa)
w Instytucie Statystyki Uniwersytetu Paryskiego im. Pierre’a i Marii Curie.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Zastępca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej

Jest związana od 1995 r. ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie zdobywała kolejne stopnie
naukowe, a w 2009 r. tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Jest uznaną specjalistką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz stabilności finansowej. W latach 1993-2007 czynnie związana z praktyką bankową (Polski Bank Rozwoju SA
i Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Współpracuje także z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową
oraz Warszawskim Instytutem Bankowości. Odbyła staże w bankach belgijskich i niemieckich oraz
w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA. Jest autorką i współautorką
ponad 100 publikacji z zakresu bankowości i rynku usług finansowych oraz uczestniczką krajowych
i zagranicznych projektów badawczych.

Sławomir Dudzik
Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny i doradca podatkowy; profesor Wydziału Prawa i Ad-ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; partner w kancelarii T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp.k. w Krakowie; autor
licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej (w tym prawa konkurencji i prawa pomocy państwa dla przedsiębiorstw); reprezentował klientów kancelarii w wielu sporach z organem ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi, w tym w największym w Polsce
sporze z zakresu prawa konkurencji dotyczącym kart płatniczych.

Marek Michalski
Członek Rady Nadzorczej

Jest Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UKSW, prezesem
Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A.; do 2008 r. był także
członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poprzednio prof. Marek Michalski był m. in. dyrektorem Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,
a także doradcą Ministra Skarbu Państwa. Uczestniczył m.in. w pracach legislacyjnych, dotyczących
obrotu papierami wartościowymi, funduszy inwestycyjnych, świadectw rekompensacyjnych, giełd
towarowych i reprywatyzacji. Jest autorem oraz współautorem ponad 100 publikacji naukowych,
dotyczących problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu
papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek
akcyjnych.
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Niels Lundorff – Member of the
Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1987 r. jako projektant oprogramowania IT w jednej z największych
duńskich firm z branży informatycznej. Przez następne cztery lata pracował jako audytor w firmie
KPMG w Kopenhadze i w Pradze, gdzie brał udział w międzynarodowych projektach. Do listopada
2007 r. pracował dla New UniCredit Group. Swoją karierę w tej korporacji rozpoczął w 1993 r. od
stanowiska dyrektora Działu Rachunkowości i Controllingu w Banku Austria w Republice Czeskiej.
W latach 1995 –1999 był Wiceprezesem Zarządu Banku Austria Creditanstalt w Słowacji, gdzie
odpowiadał za finanse, ryzyko kredytowe, sprawy skarbowe i prawne, płatności i przejęcia klientów anglosaskich lub skandynawskich. W 1999 r. został mianowany Dyrektorem Zarządzającym
PBK S.A. w Polsce odpowiedzialnym za Obszar Finansów. W 2001 r. wszedł w skład Zarządu
PBK S.A. i BPH S.A., gdzie odpowiadał między innymi za finanse, ryzyko kredytowe, restrukturyzację ryzyka kredytowego i ryzyko rynkowe. W czerwcu 2005 r. został mianowany Wiceprezesem Zarządu Banku BPH odpowiedzialnym za finanse, ryzyko rynkowe, zaangażowania kapitałowe banku
w innych podmiotach i za wdrożenie standardów wprowadzonych umową kapitałową Bazylea II.
W październiku 2006 r. objął stanowisko Dyrektora obszaru kontroli ryzyka oraz kształtowania
polityki kredytowej w UniCredit Group w Mediolanie. W latach 2008-2014 Niels Lundorff piastował
stanowisko Wiceprezesa Alior Banku odpowiedzialnego za ryzyko kredytowe, finanse, zarządzanie
ryzykiem finansowym, relacje inwestorskie, zarządzanie kadrami oraz CF.

Krzysztof Obłój
Członek Rady Nadzorczej

Jest społecznym doradcą Prezydenta RP i znanym specjalistą z zakresu strategii organizacji i zarządzania międzynarodowego. Wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w Akademii im. L. Koźmińskiego. Prowadził także zajęcia w renomowanych międzynarodowych uczelniach,
m.in. University of Illinois at Urbana Champaign, francuskiej ESCP-EAP oraz Ecole Nationale des
Ponts et Chaussees, angielskiej Henley-on-Thames College, BI Norwegian School of Management
i słoweńskiej Bled School of Management. Jest autorem wielu publikacji z zakresu organizacji i zarządzania, a jego książki i artykuły są publikowane w USA, Europie i Polsce. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w dziedzinie strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Ma także
duże doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego. Był przewodniczącym lub członkiem Rad
Nadzorczych m.in. Agory-Gazety SA, Orlen SA, Dwory SA, Ambra SA, Polmos Lublin SA, Eurobank SA,
NFI Foksal SA. Aktualnie jest członkiem rad nadzorczych Impel SA, Prochem SA oraz MCI Management SA.

Stanisław Popów
Członek Rady Nadzorczej

W latach 1985–1989 pracował w BNP w działach finansów międzynarodowych, rynków kapitałowych
oraz zarządzania ryzykiem w Paryżu i Londynie. W latach 1989–1991 współtworzył pion zarządzania ryzykiem na Europę Centralną i Wschodnią oraz na Afrykę w JP Morgan w Londynie. Następnie
zajmował kierownicze stanowiska w Bankers Trust w Londynie i w Warszawie, pełnił funkcję prezesa
zarządu Bank of America w Polsce oraz zasiadał w radach nadzorczych Banku Współpracy Europejskiej S.A. (obecnie Meritum Bank) oraz Family Finance. Od 2003 jest prezesem zarządu Finacorp
Sp. z o.o., działając w obszarze doradztwa inwestycyjno-korporacyjnego. Stanisław Popów jest
absolwentem Uniwersytetu Sorbona w Paryżu oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris, na wydziale
Ekonomii i Finansów.

Kompetencje Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności. Do jej obowiązków należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy, zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, innymi dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Rada
Nadzorcza reprezentuje Bank przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu i w sporach z Członkami Zarządu,
chyba że kompetencje w tym zakresie zostaną przyznane powołanemu uchwałą Walnego Zgromadzenia
pełnomocnikowi.
Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, należy:

•
•

ocena okresowej informacji dotyczącej kontroli wewnętrznej;

•
•

powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej
Banku,
występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
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•
•
•
•

zawieranie i zmiany umów z Członkami Zarządu,

•
•

reprezentowanie Banku w sprawach pomiędzy Członkami Zarządu a Bankiem,

•

delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności,

•

opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie tworzenia i przystępowania Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają
charakter długotrwały i strategiczny,

•
•

opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych,

•

zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału
w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5 000 000 złotych,

•

zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami,
których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku,

•

sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w tym
w szczególności sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz dokonywanie
co najmniej raz w roku oceny adekwatności i skuteczności tego systemu,

•

zatwierdzanie zasad sprawowania kontroli wewnętrznej oraz procedur dotyczących szacowania kapitału
wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,

•
•

zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,

•
•
•
•

akceptowanie ogólnego poziomu ryzyka Banku,

uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
zatwierdzanie ustalanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu,
ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej
umowy,
zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu
Banku,

uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy przewidzianych
w Statucie,

zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Banku oraz ustalonej przez Zarząd zasadniczej struktury
organizacyjnej Banku dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka,
zatwierdzanie założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności;
zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku,
wybór biegłego rewidenta.

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu i uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku
obrotowym. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów, o ile przepisy
prawa lub Statut nie przewiduje inaczej, w głosowaniu jawnym, na posiedzeniach oraz w trybie obiegowym.
W sprawach personalnych lub na wniosek co najmniej jednego Członka Przewodniczący Rady Nadzorczej
zarządza głosowanie tajne. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady
Nadzorczej i zaproszenie wszystkich członków. Rada Nadzorcza może tworzyć stałe i doraźne komitety.
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Opis działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014
W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń i podjęła 90 uchwał dotyczących m.in.:
oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku za 2013 r., wniosków dotyczących
podziału zysku i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2013 r., przyjęcia sprawozdania
Rady z działalności w 2013 r., akceptacji planu finansowego Banku, zmiany polityki zarządzania aktywami
i pasywami Banku, akceptacji zmian niektórych regulacji i procedur Banku, wyrażenia zgody na udzielenie
finansowania podmiotom w przypadkach wynikających ze Statutu oraz funkcjonujących w Banku zasad
kompetencji kredytowych, akceptacji wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia Banku,
zmiany składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Alior Banku S.A.,
zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie kontynuowania współpracy z T-Mobile Polska S.A.

Komitety Rady Nadzorczej
Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza może w drodze uchwały tworzyć
stałe i doraźne komitety. W takim wypadku Rada Nadzorcza ustala regulamin takiego komitetu, jego skład
i cele. Komitet do spraw wynagrodzeń został powołany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w dniu
7 grudnia 2011 r. w celu stosowania zasad dotyczących ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, przyjętych uchwałą KNF nr 258/2011 z dnia
4 października 2011 r., która weszła w życie w dniu 31 grudnia 2011 r. Komitet do spraw wynagrodzeń:

•

opiniuje politykę dotyczącą zmiennych składników wynagrodzenia, zgodnie z zasadami stabilnego
i ostrożnego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością, a także ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowych interesów Banku oraz interesów jego akcjonariuszy,

•

opiniuje dopuszczalność wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń w części dotyczącej odroczonych
terminów płatności zmiennych składników wynagrodzenia,

•

opiniuje i monitoruje zmienne wynagrodzenia płatne na rzecz osób zajmujących stanowiska kierownicze
w Banku wiążące się z zarządzaniem ryzykiem i przestrzeganiem przez Bank obowiązujących przepisów
prawa i regulaminów wewnętrznych,

•

opiniuje klasyfikację stanowisk, która podlega polityce zmiennych składników wynagrodzenia.

W skład Komitetu do spraw wynagrodzeń wchodzą następujące osoby:
Helene Zaleski,
Marek Michalski,
Krzysztof Obłój.
W roku obrotowym 2014 Komitet do spraw wynagrodzeń odbył jedno posiedzenie (w dniu 19 marca 2014 r.),
na którym ocenił efekty pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze w myśl Polityki zmiennych
składników wynagrodzeń oraz zaopiniował listę osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych
w Ramach Programu Motywacyjnego.
Komitet ds. Audytu powstał w celu wypełnienia wymogów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządach.
W skład Komitetu Audytu wchodzą:
Helene Zaleski,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Lucyna Stańczak-Wuczyńska (dnia 24.10.2014 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu,
w miejsce Pani Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej, Członka Rady Nadzorczej Banku, Pana Stanisława Popów).
W roku obrotowym 2014 Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia (w dniach 4 luty 2014 r., 19 marca 2014 r.,
4 czerwca 2014 r., 29 października 2014 r.), podczas których dokonano przeglądu komórki audytu w świetle
wymogów Rekomendacji H KNF, założenia planu kontroli na rok 2014, przedstawiono propozycje zmian
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procedur kontroli wewnętrznej wynikające z przeglądu DAW, oceny z niezależnego przeglądu DAW wykonanego przez firmę PWC oraz harmonogram realizacji rekomendacji wydanych w wyniku tego przeglądu,
przedstawiono raport Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW) z przeprowadzonej kontroli za drugi
kwartał 2014 r. Zrealizowane zostały jego zadania w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości
finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem
operacyjnym lub ryzykiem braku zgodności. W ramach swoich obrad Komitet dokonał monitoringu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowania niezależności biegłego rewidenta, podczas spotkania i dyskusji z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Banku.

Walne Zgromadzenie
Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich
wykonywania określają: Regulamin przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca
2013 r., Statut Banku oraz stosowne przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych i Prawo bankowe.
Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd
Banku, chyba że właściwe przepisy prawa, Statut Banku lub Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowią
inaczej. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku, bądź w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Banku zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane
na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia
sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku
mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
(dzień rejestracji). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek
handlowych lub Statutu Banku nie stanowią inaczej. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Alior Bank S.A. zmiana Statutu Banku wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian
Statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Walne Zgromadzenia w roku obrotowym 2014
W roku obrotowym 2014 odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Banku, które podjęły łącznie 37 uchwał.

•

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (23 stycznia 2014 r.) poza uchwałami o charakterze porządkowym
podjęło uchwałę w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podjęło decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Banku pana Sławomira Dudzika.

•

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (15 maja 2014 r.) poza uchwałami o charakterze porządkowym
podjęło uchwały w sprawach odnoszących się do zamknięcia roku obrotowego 2013 i dotyczących
zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania Zarządu
z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, podziału zysku, wykorzystania kapitału zapasowego
oraz udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

•

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (22 października 2014 r., wznowione po przerwie w dniu 31 października 2014 r.) poza uchwałami o charakterze porządkowym podjęło uchwałę w sprawie określenia
liczby Członków Rady Nadzorczej Banku oraz podjęło decyzję o powołaniu w jej skład pana Stanisława
Popówa oraz pana Nielsa Lundorffa.
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•

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (2 grudnia 2014 r.) poza uchwałami o charakterze porządkowym
podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany Statutu Banku.

Wynagrodzenia Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2014 r.
Wynagrodzenie członków Zarządu Alior Banku S.A. w 2014 r. (w tys. zł)

(w tys. zł)

Okres

Wynagrodzenie

Opieka
medyczna/
ubezpieczenie
na życie

Narzuty na
wynagrodzenie

Wypłacone
odszkodowanie
z tytułu zakazu
konkurencji/
wcześniejszego
rozwiązania
umowy o pracę

Razem

Wojciech Sobieraj

01.01.2014-31.12.2014

2160

0,4

88

2248

Katarzyna Sułkowska

01.01.2014-31.12.2014

1092

0,5

28

1121

Witold Skrok

01.01.2014-31.12.2014

1049

52

1101

Michał Hucał

01.01.2014-31.12.2014

914

48

962

Krzysztof Czuba

01.01.2014-31.12.2014

1092

0,4

53

1146

Niels Lundorff *

01.01.2014-20.04.2014

660

0,1

40

2160

2860

Artur Maliszewski **

01.01.2014-30.04.2014

362

0,2

30

1232

1624

Cezary Smorszczewski ***
Total

0

0

0

1260

1260

7 329

1,6

339

4 652

12 321

* Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem od dnia 21.04.2014.
** Rozwiązanie stosunku pracy z dniem 30.04.2014.
*** Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem od dnia 11.02.2013; rozwiązanie stosunku pracy z dniem 15.02.2013.
Podana w tabeli kwota 1260 tys. zł została wypłacona w 2014 r.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2014 r. (w tys. zł)
Rada Nadzorcza

Okres

Wynagrodzenie

Opieka
medyczna

Narzuty
na wynagrodzenie

Razem

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

01.01.2014-31.12.2014

120

0,00

0,00

120

Marek Michalski

01.01.2014-31.12.2014

120

0,00

0,00

120

Krzysztof Obłój

01.01.2014-31.12.2014

120

0,00

0,00

120

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

01.01.2014-08.09.2014

83

0,00

0,00

83

Niels Lundorff

22.10.2014-31.12.2014

23

0,00

0,00

23
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Helene Zaleski

01.01.2014-31.12.2014

120

0,00

0,00

120

Sławomir Dudzik

23.01.2014-31.12.2014

113

0,00

0,00

113

Stanisław Popów

22.10.2014-31.12.2014

23

0,00

0,00

23

723

0

0

723

Total
* Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie należne, niewypłacone w 2014.

Umowy zawarte z Członkami Zarządu
Umowy z Członkami Zarządu są zawierane na czas nieokreślony. Umowy mogą zostać rozwiązane przez każdą
ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec odpowiedniego miesiąca kalendarzowego.
W przypadku rozwiązania przez Bank umowy o pracę z Członkiem Zarządu przed upływem okresu kadencji
Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania odszkodowania w kwocie stanowiącej nie mniej niż 6–krotność i nie więcej niż 12- krotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.
Umowy zawierają postanowienia dotyczące zakazu konkurencji, na podstawie których Członkowie Zarządu, po
ustaniu stosunku pracy z Bankiem, nie mogą prowadzić żadnej działalności konkurencyjnej przez 12 miesięcy
po rozwiązaniu umowy. W związku z tym Członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia,
które stanowi łącznie równowartość ich wynagrodzenia brutto za 12 miesięcy.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego
W zakresie przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2014 r. oraz badania rocznych sprawozdań finansowego za 2014 r. Grupa Kapitałowa Alior Banku korzysta
z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z którą 6.06.2014 r. zawarto umowę. Umowa została
zawarta na okres 3 lat.

The auditor’s fee in PLN in 2013/ 2014 for:
2013

2014

Audit of the annual financial statements

450 000

430 000

Other assurance services, including review of the financial statements

387 000

150 000

Spółka Alior Services Sp. z o.o. w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 korzystała
z usług spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. Wynagrodzenie z tytułu badania wyniosło 18 200 zł.
Na dzień publikacji raportu w związku z badaniem rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Money
Makers S.A. utworzyła rezerwy w wysokości 35 000 zł na usługi spółki Ernst & Young Audyt Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
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XV.

XV. OCENA DZIAŁALNOŚCI ALIOR BANKU
ORAZ PERSPEKTYWY NA 2015 R.
Ocena działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.
Grupa Alior Banku wypracowała w 2014 r. zysk netto na poziomie 322,0 mln zł, osiągając wskaźnik zwrotu
na kapitale (ROE) w wysokości 12,4%. Powyższy wynik finansowy, osiągnięty pomimo licznych czynników
mających negatywny wpływ na funkcjonowanie banków w Polsce (obawy co do trwałości osiąganego wzrostu gospodarczego, rekordowo niski poziom stóp procentowych, zmiany regulacyjne skutkujące spadkiem
przychodów i jednoczesnym wzrostem kosztów działalności bankowej), Zarząd uważa za satysfakcjonujący.
Stanowi on solidne podstawy do konsekwentnego i bezpiecznego zwiększania skali działalności Banku
w kolejnych latach.
Głównym źródłem przychodów Grupy w 2014 r. był wynik odsetkowy netto, który pomimo presji ze strony
niskich stóp procentowych, dzięki dynamicznemu wzrostowi akcji kredytowej oraz skutecznemu zarządzaniu polityką cenową Banku, wzrósł w ujęciu rocznym o 217,2 mln zł do kwoty 1215,8 mln zł. Do głównych
źródeł przychodów w 2014 r. Grupa zalicza również wynik z tytułu opłat i prowizji, który w ujęciu rocznym
wzrósł o 73,0 mln zł i posiadał 18,6% udział w przychodach wygenerowanych przez Bank w 2013 r. Ponadto
na przychody Grupy osiągnięte w 2014 r. istotny wpływ miał wynik na działalności handlowej stanowiący
14,3% przychodów, a w szczególności wynik wygenerowany w związku z dokonywanymi na rzecz klientów
transakcjami na rynku walutowym oraz transakcjami stopy procentowej.
Nie bez znaczenia na poziom wygenerowanego wyniku finansowego netto miała również ścisła kontrola
kosztów, których wzrost w ujęciu rok do roku wyniósł jedynie 9,2%.
W opinii Zarządu Banku osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe pozwalają w dniu publikacji niniejszego
Sprawozdania domniemywać, iż realizacja celów strategicznych na 2016 r., tj. zdobycie 4-procentowego
udziału w rynku, wskaźnika Koszty/Dochody na poziomie nie wyższym od 45% oraz wskaźnika ROE na poziomie większym od 16%, pozostaje w zasięgu Banku.

Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale II – Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Banku
w 2015 r. – spodziewane jest utrzymywanie się korzystnych czynników wpływających na silny wzrost polskiej
gospodarki.
W efekcie zakładane jest utrzymanie solidnego tempa wzrostu PKB Polski w latach 2015 i 2016. Silny rynek pracy będzie podtrzymywał konsumpcję. Dodatkowo wykorzystanie funduszy unijnych wesprze wydatki
infrastrukturalne sektora publicznego. Bezrobocie będzie spadać o 1 punkt procentowy rocznie, głównie
w konsekwencji wzrostu zatrudnienia przy utrzymującym się współczynniku partycypacji. Inflacja w 2014 r.
spadła poniżej zera i utrzyma się w tym rejonie do wczesnych miesięcy 2015 r.
Najważniejsze czynniki zewnętrzne wpływające na wzrost PKB i inflację w Polsce
to przede wszystkim trwałość i skala ożywienia w strefie euro, możliwość wystąpienia znacznej aprecjacji
euro, bankructwo Rosji skutkujące wzrostem awersji na ryzyko oraz ewentualna eskalacja konfliktu na linii
Ukraina-Rosja. Trwałość ożywienia wzrostu dla strefy euro, głównego partnera handlowego Polski, jest
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również uzależniona od wciąż nierozwiązanego konfliktu między Rosją a Ukrainą oraz wpływu sankcji nałożonych w konsekwencji konfliktu. Dodatkowo spadek obrotów w handlu światowym i spowolnienie wzrostu
w krajach rozwijających budzi dodatkowe obawy co do oczekiwań wobec wzrostu światowej gospodarki.
Mając na względzie opisane powyżej uwarunkowania zewnętrzne, w celu realizacji przyjętych celów strategicznych Alior Bank zamierza kontynuować wdrażanie istniejących oraz inicjować nowe projekty mające na
celu wzbogacenie i optymalizację oferty produktowej oraz konsekwentne utrzymanie dynamicznego tempa
pozyskiwania nowych klientów. Powyższe działania stanowią podstawę strategii Banku zakładającą pogłębienie relacji Banku z istniejącymi klientami oraz pozyskiwanie nowych do istniejącej sieci dystrybucji.
Do najbardziej istotnych procesów, jakie będą miały wpływ na funkcjonowanie Banku, będzie należeć proces
połączenia z Meritum Bankiem. Połączenie doświadczenia Meritum Banku, w szczególności w segmencie
pożyczek gotówkowych oraz w bankowości dla mikrofirm i małych firm, z dotychczasową działalnością
Alior Banku pozwoli na osiągnięcie skutecznych synergii biznesowych oraz stworzenie banku z obiecującymi
perspektywami rozwoju.
Ponadto istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie Banku w 2015 r. będzie kontynuowanie procesów zmierzających do dynamicznego pozyskiwania klientów i utrzymania wysokich wolumenów sprzedaży
kredytów gotówkowych i hipotecznych (w przypadku klientów detalicznych) oraz kredytów obrotowych
i inwestycyjnych (w odniesieniu do klientów biznesowych).
Wsparciem dla akwizycji klientów i generowanego poziomu sprzedaży będzie:

•

Rozwijanie działalności bankowej wewspółpracy z T-Mobile Polska w ramach marki: T-Mobile Usługi
Bankowe dostarczane przez Alior Bank. W ramach dalszej współpracy w 2015 r. wprowadzane będą
nowe produkty łączące usługi bankowe z telekomunikacyjnymi, w tym produkty dla małych firm, oraz
rozwijane będą kanały dostępu. Ambicją Alior Banku jest pozyskanie w ciągu 5 lat w oparciu o powyższą inicjatywę 2 milionów klientów. Planowany zwrot na kapitale w trzecim roku ma osiągnąć 16%,
rosnąc w roku piątym do około 40%.

•

Kontynuowanie akwizycji klientów w obszarze Consumer Finance. Na bazie sprzedaży kredytów ratalnych, w oparciu o rozległą sieć sklepów detalicznych Bank tworzy bazę klientowską będącą podstawą
do dalszego rozwijania sprzedaży produktów kredytowych (głównie pożyczek gotówkowych). Zwiększanie skali uproduktowienia tak pozyskanych klientów jest jednym ze źródeł wzmacniających poziom
generowanych przychodów.

•

Współpraca ze spółką zależną Money Makers, mająca na celu coraz lepsze uzupełnianie oferty depozytowej banku bogatą ofertą produktów inwestycyjnych, co ma szczególne znaczenie w sytuacji utrzymywania
przez NBP stóp procentowych na historycznie niskim poziomie, stwarzając możliwość oferowania klientom produktów alternatywnych w stosunku do nisko oprocentowanych lokat bankowych.
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XVI.

XVI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
Wybór audytora
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz
biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami i normami zawodowymi.

Zasady przyjęte przy przygotowaniu sprawozdania finansowego
Zarząd Banku oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 2014 rok oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Alior Banku oraz jej wynik finansowy. Zawarte w niniejszym dokumencie sprawozdanie Zarządu
zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji (wraz z opisem podstawowych rodzajów ryzyka)
Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2014 r.

Istotne umowy
Zarząd Banku oświadcza, że na dzień 31 grudnia 2014 r. Alior Bank S.A. nie posiadał:

•
•

znaczących umów pożyczek, poręczeń i gwarancji niedotyczących działalności operacyjnej,
zobowiązań w stosunku do banku centralnego.

W okresie sprawozdawczym Bank posiadał zobowiązania wynikające z emitowanych dłużnych papierów
wartościowych, w tym w szczególności obligacji podporządkowanych i Bankowych Papierów Wartościowych oraz innych instrumentów finansowych. W 2014 r. Bank nie zawierał ani nie wypowiadał umów kredytów i pożyczek poza normalnym zakresem działalności biznesowej Banku. Podmioty wchodzące w skład
Grupy Kapitałowej Banku nie udzielały poręczeń kredytów lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub
jednostce zależnej od tego podmiotu, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Banku.
W okresie ostatniego roku obrotowego w ramach Grupy Kapitałowej Alior Banku nie dokonano istotnych
transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Transakcje zawarte przez Bank
lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi opisane zostały w pkt. 34 Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.
Bank nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
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Postępowania toczące się przed sądem
W sprawach dotyczących klientów biznesowych liczba wystawionych przez Bank tytułów egzekucyjnych
w 2014 r. wyniosła 816 i obejmowała zadłużenie na łączną kwotę 240 272,9 tys. zł. W odniesieniu do
klientów detalicznych Bank wystawił w 2014 r. 20 401 bankowych tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę
404 080,7 tys. zł.
Wartość postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Alior Banku toczących się w 2014 r.
nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Alior Banku. Zdaniem Banku żadne z pojedynczych postępowań
toczących się w 2014 r. przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej, jak również wszystkie postępowania łącznie, nie stwarzają zagrożenia dla płynności
finansowej Banku.
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