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CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane inwestorzy powinni uważnie przeanalizować 
omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Prospekcie. Każdy z wymienionych poniżej 
czynników ryzyka, jeżeli faktycznie wystąpi, może mieć znaczący negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 
wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. Skutkiem ziszczenia się któregokolwiek z poniższych ryzyk może być 
spadek ceny rynkowej Akcji Oferowanych, w wyniku czego inwestorzy mogą być narażeni na utratę całości lub części 
zainwestowanych środków. Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Jest możliwe, że istnieją 
inne okoliczności, które powinny być rozpatrzone przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

Czynniki ryzyka dotyczące działalności Grupy Alior 

Grupa Alior jest zależna od wykwalifikowanego personelu, w tym kierownictwa średniego i wyższego szczebla 

Sukces działalności Grupy Alior zależy od możliwości pozyskania i utrzymania pracowników o wysokich 
kwalifikacjach. Na efektywność realizacji strategii biznesowej oraz na prowadzenie bieżącej działalności Grupy Alior 
istotny wpływ mają kwalifikacje i umiejętności kierownictwa średniego i wyższego szczebla, a w szczególny sposób 
członków Zarządu. 

W Polsce występuje duża konkurencja w zakresie pozyskiwania wykwalifikowanego personelu specjalizującego się  
w bankowości i finansach, szczególnie na poziomie kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Uczestnicy polskiego 
rynku usług finansowych podejmują intensywne działania w celu rekrutacji wykwalifikowanego i utalentowanego 
personelu, często oferując wynagrodzenia powyżej rynkowego poziomu. W konsekwencji duża konkurencja w zakresie 
pozyskiwania wykwalifikowanego personelu może zwiększyć koszty osobowe Grupy Alior i utrudnić możliwość 
zatrudniania i motywowania wykwalifikowanego personelu przy zachowaniu odpowiedniego poziomu kosztów 
pracowniczych. Ponadto duża konkurencja może przyczyniać się również do podniesienia rotacji wśród obecnych 
członków kadry menedżerskiej wyższego szczebla odpowiedzialnych za relacje z kluczowymi partnerami biznesowymi  
i klientami Grupy Alior. W szczególności w przeszłości kilkukrotnie miały miejsce zmiany w składzie Zarządu (m.in. 
rezygnacja z funkcji członka Zarządu przez Cezarego Smorszczewskiego w 2013 r., rezygnacja z ubiegania się o wybór 
do składu Zarządu nowej kadencji przez Nielsa Lundorffa i Artura Maliszewskiego w 2014 r. oraz rezygnacja z funkcji 
członka Zarządu przez Michała Hucała w 2015 r.). Bank aktywnie reagował na te zmiany, dostosowując strukturę 
organizacyjną w sposób zapewniający ciągłość działania. 

W dniu 21 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza przyjęła Program Premiowy dla Zarządu, którego celem jest stworzenie 
dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu do podejmowania działań, które zapewnią,  
w długoterminowej perspektywie, stabilny wzrost wartości oraz stworzą mechanizmy powodujące silniejsze związanie  
z Bankiem oraz Grupą Alior (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał Zakładowy i Akcje – Program Opcji Menedżerskich 
oraz Program Premiowy”). Nie ma przy tym pewności, że Program Premiowy pozwoli zrealizować zakładane cele. 

Wystąpienie czynników opisanych powyżej, a w szczególności utrata usług świadczonych przez członków Zarządu,  
w tym Prezesa Zarządu, oraz niezrealizowanie zakładanych przez Program Premiowy celów może mieć negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Grupa Alior może nie być w stanie efektywnie wdrożyć swojej strategii rozwoju 

Na Datę Prospektu celem Alior Banku jest wejście do pierwszej piątki lub szóstki banków uniwersalnych działających na 
rynku w Polsce pod względem wartości aktywów. Alior Bank zamierza osiągnąć ten cel poprzez: (i) dalszy wzrost 
organiczny; oraz (ii) podejmowanie inicjatyw w zakresie transakcji fuzji i przejęć, zmierzających do umocnienia pozycji 
Alior Banku w toku konsolidacji polskiego sektora bankowego. 

W ramach rozwoju organicznego Grupy Alior strategia Grupy Alior zakłada: (i) utrzymanie przez Alior Bank pozycji 
lidera w zakresie marży odsetkowej netto oraz w zakresie innowacyjnej bankowości; (ii) osiągnięcie przez Alior Bank 
miejsca w pierwszej trójce banków komercyjnych w Polsce w zakresie jakości obsługi klienta; (iii) kontynuację 
zrównoważonego rozwoju segmentu detalicznego i biznesowego Alior Banku; (iv) osiągnięcie poziomu powyżej średniej 
rynkowej w zakresie sprzedaży uzupełniającej produktów (ang. cross-sell); (v) zdobycie pozycji lidera wydajności przy 
utrzymaniu wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 48%; jak również (vi) osiągnięcie poziomu 
rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 13% w perspektywie średniookresowej. 

Strategia Alior Banku zakłada również wzrost Banku poprzez transakcje fuzji i przejęć, przy czym na Datę Prospektu  
w zakresie fuzji i przejęć Alior Bank prowadził wyłącznie prace związane z realizacją Transakcji (zobacz „Dokument 
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Rejestracyjny – Transakcja”) oraz przejęciem Powszechnej SKOK w Knurowie (zobacz „ – Pogorszenie sytuacji 
finansowej SKOK może mieć niekorzystny wpływ na sytuację sektora bankowego w Polsce”).  

Informacje na temat strategii Alior Banku znajdują się w „Dokumencie Rejestracyjnym – Opis działalności Grupy Alior  
– Strategia”.  

Grupa Alior może nie osiągnąć określonych strategicznych celów. W odniesieniu do rozwoju organicznego brak 
realizacji strategicznych celów może zostać spowodowany zaistnieniem m.in. następujących czynników: (i) opóźnienia  
i trudności we wdrożeniu nowych produktów oraz innowacyjnych rozwiązań dla klienta, takich jak np. nowe systemy 
bankowości mobilnej i internetowej; (ii) opóźnienia we wdrożeniu rozwiązań dotyczących jakości obsługi klienta  
i doświadczeń klienta (ang. customer experience); (iii) trudności w rozwijaniu jednego z segmentów (detaliczny lub 
biznesowy) oraz (iv) problemy w rozwoju systemów i metod sprzedaży wiązanej. 

Dodatkowo w odniesieniu do zakładanych fuzji i przejęć Alior Bank może nie zidentyfikować podmiotów będących 
atrakcyjnym celem tego typu transakcji. Przeprowadzenie akwizycji będzie także wymagać uzyskania zgód 
korporacyjnych, a także zgód i zezwoleń odpowiednich organów, w tym KNF. Ponadto realizacja tego typu transakcji 
może napotkać szereg trudności, w tym natury regulacyjnej lub administracyjnej. Nie można też wykluczyć trudności  
z uzgodnieniem warunków przejęcia, w tym ceny sprzedaży oraz pozyskaniem stosownych środków na przeprowadzenie 
takich transakcji. Istnieje także ryzyko, że nawet w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu transakcji, transakcja 
może nie zostać zrealizowana lub jej realizacja może napotkać znaczące przeszkody. 

Niezależnie od powyższego Grupa Alior może nie być w stanie zrealizować celów strategicznych także ze względu na 
czynniki ogólne, takie jak: (i) trudne warunki ekonomiczne lub rynkowe, (ii) zaostrzenie regulacji sektora bankowego  
i usług finansowych w Polsce i na świecie, (iii) wzrost konkurencji na polskim rynku bankowym i usług finansowych, 
(iv) zmiany zachowań klientów oraz inne czynniki, które są poza kontrolą Grupy Alior. 

Jeżeli Grupa Alior nie wdroży z powodzeniem swojej strategii lub wdroży ją jedynie częściowo, może to mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Historyczne wyniki operacyjne i finansowe Grupy Alior nie stanowią wyznacznika przyszłych wyników operacyjnych  
i finansowych Grupy 

Grupa Alior może napotkać trudności w utrzymaniu stopy wzrostu w poszczególnych lub we wszystkich obszarach 
swojej działalności. Istnieje ryzyko, że Grupie Alior może nie udać się rozwijać bazy klientów w tempie, które udało się 
utrzymywać w przeszłości, ani utrzymać wzrostu portfela kredytów, marż i prowizji, wolumenów transakcji oraz wyniku 
z działalności operacyjnej. W przeszłości wzrost wyników operacyjnych i finansowych Grupy Alior był związany  
z krótką historią działalności i statusem nowego uczestnika rynku. Na Datę Prospektu Alior Bank jest instytucją  
o znacznie większej skali rozwoju. W konsekwencji Grupa Alior może napotkać trudności w utrzymaniu tempa wzrostu 
wyników operacyjnych i finansowych, które Grupie Alior udało się osiągnąć w początkowym okresie działalności. 

Ponadto strategia Grupy Alior zakłada rozwój Alior Banku w oparciu o akwizycje. Tego typu transakcje (zarówno 
zakończone, jak i planowane) mogą mieć znaczący wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy Alior.  
W szczególności w 2015 r. Alior Bank przeprowadził transakcję nabycia Meritum Bank ICB, która miała istotny wpływ 
na wyniki operacyjne i finansowe Grupy Alior (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej  
i finansowej Grupy Alior – Informacje ogólne – Szczególne czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy 
Alior – Nabycie Meritum Banku ICB”). Na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe Grupy Alior będzie mieć znaczący 
wpływ także Transakcja (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji – Grupa Alior jest narażona na ryzyko 
związane z tym, że historycznie stabilne i solidne wyniki Grupy Alior mogą, w wyniku integracji z Podstawową 
Działalnością Banku BPH, nie być dobrym wyznacznikiem i gwarancją osiągania podobnych wyników w przyszłości”). 
Dodatkowo na Datę Prospektu istnieje ryzyko, że Transakcja nie zostanie zrealizowana lub nie zostanie zrealizowana 
zgodnie z założeniami Alior Banku (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji – Sfinalizowanie Transakcji jest 
uwarunkowane czynnikami prawnymi, ograniczeniami czasowymi i innymi okolicznościami, które mogą być poza 
kontrolą Alior Banku i innych uczestników Transakcji”). 

Zważywszy na powyższe, nie ma pewności, czy Grupie Alior uda się zrealizować strategię rozwoju przez 
przeprowadzanie akwizycji, jakiej skali będą to akwizycje oraz w jakim horyzoncie będą realizowane. W związku  
z powyższym historycznie realizowane wyniki działalności Grupy Alior nie stanowią wyznacznika i nie mogą być 
traktowane jako wyznaczniki przyszłych wyników operacyjnych i finansowych Grupy Alior, co może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 
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Grupa Alior może nie być w stanie utrzymać aktualnych marż oraz prowizji na kredytach i depozytach lub osiągnąć 
swojego celu dotyczącego podwyższenia marż i prowizji w celu poprawy wyników finansowych 

Na działalność Grupy Alior wpływają m.in. zmiany stóp procentowych w Polsce, w Europie oraz na świecie. 
W szczególności działalność Grupy Alior zależy od zarządzania ryzykiem Grupy Alior w zakresie stóp procentowych 
oraz powiązań między rynkowymi stopami procentowymi a marżami odsetkowymi (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Zarządzanie ryzykiem – Ryzyko stopy procentowej”). Na przychody z tytułu odsetek Grupy Alior składają się przede 
wszystkim odsetki od kredytów i od pochodnych instrumentów zabezpieczających. Wynik z tytułu odsetek, który osiąga 
Grupa Alior, zależy w głównej mierze od poziomu aktywów i zobowiązań oprocentowanych Grupy Alior, jak również od 
średniego oprocentowania aktywów i zobowiązań oprocentowanych. 

Różne czynniki mogą wpłynąć na zdolność Grupy Alior do utrzymania marż kredytowych i depozytowych oraz prowizji 
na aktualnym poziomie. Wśród tych czynników są w szczególności zmieniające się otoczenie regulacyjne, rosnąca 
konkurencja rynkowa, zmieniający się popyt na kredyty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, ewentualne zmiany 
polityki pieniężnej wprowadzane przez Radę Polityki Pieniężnej (mające wpływ m.in. na wysokość odsetek 
maksymalnych pobieranych od kredytów detalicznych), wzrost poziomu inflacji oraz zmiany zarówno stopy WIBOR, jak 
i procentowych stawek LIBOR na zagranicznych rynkach międzybankowych. W szczególności w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi polskie władze monetarne zaczęły prowadzić ekspansywną politykę pieniężną, 
obejmującą zwiększoną częstotliwość obniżek stóp procentowych (sześć obniżek wysokości stóp procentowych  
w 2013 r.) oraz ich skala – obniżenie referencyjnej stopy procentowej o 1,75 punktu procentowego do poziomu 2,50%  
w 2013 r., o 0,5 punktu procentowego do poziomu 2,00% w październiku 2014 r. oraz o kolejne 0,5 punktu 
procentowego do poziomu 1,50% w marcu 2015 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Otoczenie rynkowe – Gospodarka 
Polski – Inflacja i stopy procentowe”). 

W takiej sytuacji Grupa Alior może musieć ponieść konsekwencje spadku swoich marż lub niemożności osiągnięcia celu 
strategicznego dotyczącego podwyższenia ich aktualnego poziomu, co może wynikać, w szczególności, z (i) obniżenia 
rynkowego oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej i niezdolności Grupy Alior do pokrycia tego spadku 
obniżeniem oprocentowania depozytów lub (ii) wzrostu oprocentowania depozytów lub innych funduszy, którego Grupa 
Alior nie będzie w stanie zrekompensować przez podwyższenie oprocentowania mającego zastosowanie do działalności 
kredytowej z uwagi na rosnącą konkurencję cenową między bankami działającymi na rynku. Z kolei obniżenie marż 
przez Grupę Alior może doprowadzić do obniżenia wyniku z tytułu odsetek. Ponadto wzrost stóp procentowych może 
spowodować wzrost wartości rat, jakie klienci Grupy Alior są zobowiązani uiszczać, który to wzrost może stać się 
przyczyną trudności w spłacie zaciągniętych kredytów. 

Dodatkowo odsetki pobierane od kredytów detalicznych udzielonych przez Grupę Alior nie mogą przewyższać odsetek 
maksymalnych określonych przez polskie prawo. W konsekwencji obniżenie stopy referencyjnej miałoby negatywny 
wpływ na wysokość odsetek, które Grupa Alior mogłaby pobierać od udzielonych kredytów detalicznych. Biorąc pod 
uwagę wysoką ekspozycję Grupy Alior na relatywnie wysoko oprocentowane kredyty detaliczne w porównaniu ze 
średnią sektora bankowego, obniżenie stopy referencyjnej mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Alior. 
Dodatkowo w dniu 11 marca 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Kredycie Konsumenckim, która określa m.in. 
maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu i odsetek naliczanych za nieterminową spłatę. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, co do zasady pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe niż 55% w skali roku,  
a łączna suma pozaodsetkowych kosztów kredytu może wynosić maksymalnie 100% całkowitej kwoty kredytu. 

Grupa Alior zawiera transakcje zabezpieczające w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej w celu ograniczenia 
potencjalnych niekorzystnych skutków wynikających z wpływu zmian stóp procentowych na wyniki działalności. Grupa 
Alior nie może zagwarantować, że jej polityka dotycząca zabezpieczeń okaże się skuteczna ze względu na takie czynniki, 
jak ryzyko behawioralne, nieprzewidziana niestabilność stóp procentowych oraz obniżająca się jakość kredytów 
udzielanych przez strony transakcji zabezpieczeń (hedgingowych) w okresach występowania zmian rynkowych. 
Niemożność Grupy Alior do utrzymania marż oraz prowizji na kredytach i depozytach oferowanych przez Grupę Alior, 
czy to poprzez transakcje zabezpieczające (hedging), wycenę produktów, monitorowanie zdolności kredytowej 
pożyczkobiorców czy też za pośrednictwem innych środków lub niemożność osiągnięcia celu strategicznego 
dotyczącego podwyższenia marż i prowizji może istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Grupa Alior może nie być w stanie zwiększyć portfela produktów i bazy klientów Grupy 

W ramach realizacji strategii rozwoju Grupa Alior zakłada zwiększenie posiadanego przez Grupę portfela kredytów 
zarówno w oparciu o rozwój organiczny, jak i akwizycje. Strategia ta wiąże się ze zwiększaniem niezabezpieczonych 
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ekspozycji o wyższej marży w segmencie detalicznym, z czym z kolei wiąże się wyższe ryzyko poniesienia strat niż  
w przypadku ekspozycji zabezpieczonych lub korporacyjnych. Ponadto strategia Grupy Alior przewiduje także szybszy 
rozwój w wysoce konkurencyjnym segmencie MSP, z którym wiąże się wyższy poziom ryzyka niż w przypadku 
większych przedsiębiorstw. Strategia rozwoju w drodze fuzji i przejęć skutkuje z kolei podwyższonym ryzykiem 
działalności ze względu na fakt, że analizy wiarygodności kredytowej klientów przejmowanych przedsiębiorstw oparte 
będą na obcych procedurach i nie będzie możliwe zagwarantowanie, że przejmowana spółka stosowała równie 
bezpieczne procedury kredytowe jak Alior Bank. Co więcej, w kontekście takich przejęć Alior Bank będzie miał tylko  
w bardzo ograniczonym zakresie, o ile w ogóle, dostęp do informacji historycznych o wiarygodności kredytowej, 
reputacji i profilu ryzyka takich klientów. 

Dodatkowo Grupa Alior podjęła działania zmierzające do dywersyfikacji swojej działalności przez oferowanie szerszej 
gamy nowych produktów zarówno klientom detalicznym, jak i korporacyjnym z zamiarem pozyskania dzięki tym 
produktom obu grup klientów. Grupa Alior może mieć trudności w efektywnej promocji i sprzedaży nowych produktów, 
które mogą wynikać m.in. z braku doświadczenia w zakresie sprzedaży danych produktów lub niejasności nowych 
przepisów prawa związanych z tzw. „misseling usług finansowych”, czyli oferowaniem usług finansowych 
nieadekwatnych dla danego klienta (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa – Decyzje organów ochrony 
konkurencji i konsumentów mogą wywrzeć negatywny wpływ na Grupę Alior”). 

Ponadto Grupa Alior podjęła działania związane z rozszerzeniem swojej działalności na rynki zagraniczne. W ramach 
współpracy z Telekom Romania Grupa Alior zamierza oferować swoje produkty na rynku rumuńskim (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy dotyczące pośrednictwa 
finansowego – Telekom Romania”). Grupa Alior może napotkać trudności związane z konkurowaniem na rynku 
rumuńskim, które mogą wynikać m.in. z braku doświadczenia związanego z działalnością na tym rynku, pozycji nowego 
uczestnika rynku oraz wymogów nowego otoczenia regulacyjnego. Wraz z rozpoczęciem działalności na rynku 
rumuńskim Grupa Alior będzie także narażona na ryzyko operacyjne związane m.in. z możliwością błędnego rozliczenia 
transakcji, wadliwościami dokumentacji, błędami w konstrukcji procesów lub mechanizmów kontrolnych, błędną 
realizacją procesów przez pracowników, oszustwami zewnętrznymi i wewnętrznymi, awariami systemów, wadliwą 
funkcjonalnością systemów oraz większym niż zakładano ryzykiem kredytowym. 

Grupa Alior może także napotkać trudności w utrzymaniu klientów z uwagi na zwiększoną konkurencję na rynku 
bankowym oraz oferty konkurencji kierowane do klientów Grupy Alior, co może mieć istotny negatywny wpływ na 
możliwość zwiększenia portfela kredytowego oraz bazy klientów Grupy Alior. Wystąpienie każdego z wyżej 
wymienionych czynników może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 

Grupa Alior może potrzebować dodatkowego kapitału, a jego pozyskanie na korzystnych warunkach może być 
utrudnione lub niemożliwe 

Zarząd zamierza przeznaczyć oczekiwane wpływy z Oferty na poziomie 2.200 mln PLN m.in. na przeprowadzenie 
Transakcji (zobacz „Dokument Ofertowy – Wykorzystanie wpływów z Oferty”). Na Datę Prospektu nie można 
przewidzieć, czy Oferta dojdzie do skutku lub czy dojdzie do skutku w pełnej wysokości ani czy zostanie 
przeprowadzona zgodnie z zakładanym harmonogramem. Tym samym nie jest pewne, czy Alior Bank pozyska stosowne 
wpływy w oczekiwanym terminie. Realizacja Oferty jest uzależniona od wielu czynników, do których należą m.in. 
warunki rynkowe oraz popyt na Akcje Oferowane. 

Grupa Alior nie może zagwarantować, że będzie dysponowała środkami odpowiednimi do realizacji zamierzonej strategii 
i działań. W konsekwencji Grupa Alior może być zmuszona do pozyskiwania dodatkowego kapitału umożliwiającego jej 
dalszy rozwój w zakładanej przez Grupę skali działalności przy jednoczesnej konieczności spełniania przez Grupę 
wymogów dotyczących minimalnego poziomu adekwatności kapitałowej oraz innych współczynników regulacyjnych, na 
utrzymanie których na Datę Prospektu znaczący wpływ miały umowy gwarancji i umowa kontrgwarancji zawarte w dniu 
31 marca 2016 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy mające 
istotne znaczenie dla wymogów kapitałowych – Umowa gwarancji i umowa kontrgwarancji”). Dodatkowo nie ma 
pewności, czy po okresie obowiązywania umowy gwarancji i umowy kontrgwarancji współpraca będzie kontynuowana 
na dotychczasowych warunkach (lub w ogóle). Na Datę Prospektu nie można wykluczyć, że wymogi regulacyjne, m.in. 
w zakresie adekwatności kapitałowej, nie ulegną w przyszłości podwyższeniu lub zaostrzeniu. Ponadto realizacja 
Transakcji wymaga poniesienia znaczących kosztów, które mogą ulec zwiększeniu w przyszłości, co może oznaczać 
konieczność pozyskania dodatkowego kapitału (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji – Wysiłki integracyjne 
związane z Podziałem mogą nie być w pełni skuteczne, a koszty integracji i restrukturyzacji wyższe, niż zakładano”). 
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Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Grupę Alior może być ograniczona między innymi ze względu na: (i) 
przyszłą kondycję finansową Grupy Alior oraz jej wyniki operacyjne; (ii) konieczność uzyskania zgód organów 
regulacyjnych; (iii) rating kredytowy Grupy Alior; (iv) ogólne warunki rynkowe determinujące pozyskiwanie kapitału przez 
banki komercyjne i inne instytucje finansowe oraz (v) warunki gospodarcze, polityczne i inne, w kraju, a także na świecie. 

W dotychczasowej historii Grupy Alior nie wystąpiły istotne problemy z pozyskaniem kapitału pozwalającego na 
kontynuowanie działalności i na rozwój Grupy Alior. Jednak Grupa Alior nie może zagwarantować, że nie będzie musiała 
pozyskać dodatkowego kapitału w przyszłości. Dodatkowo, jeżeli zajdzie taka konieczność, istnieje ryzyko, że Grupie Alior 
nie uda się pozyskać dodatkowego kapitału na korzystnych warunkach i w wymaganym terminie. Ewentualna niezdolność 
do pozyskania dodatkowego kapitału lub do jego pozyskania na korzystnych warunkach może mieć istotny negatywy 
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior może nie być w stanie spełnić wymogów dotyczących minimalnego poziomu adekwatności kapitałowej 
oraz innych wymogów kapitałowych 

Grupa Alior jest zobowiązana do utrzymywania lub spełniania wymogów dotyczących minimalnego poziomu adekwatności 
kapitałowej oraz innych współczynników regulacyjnych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego 
w Polsce – Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem”). Spełnianie przez Grupę Alior minimalnych 
wymagań w zakresie adekwatności kapitałowej może być uzależnione od wielu czynników, w tym między innymi od: (i) 
zwiększenia aktywów ważonych ryzykiem w Alior Banku; (ii) wzrostu ryzyka kredytowego, strat kredytowych lub odpisów 
aktualizacyjnych; (iii) możliwości pozyskania kapitału; (iv) wyników działalności Alior Banku; (v) spadku wartości portfela 
papierów wartościowych Alior Banku; (vi) szacunków w zakresie kwoty kapitału niezbędnej do pokrycia ryzyka 
operacyjnego przyjętych przez Alior Bank; (vii) zmian w zasadach rachunkowości (w tym MSSF) lub zaleceniach 
związanych z obliczaniem współczynnika wypłacalności banków; (viii) wahań kursów wymiany, które wywierają wpływ na 
wartość aktywów denominowanych w walutach obcych; (ix) zmian stóp procentowych oraz (x) zmian przepisów 
regulacyjnych lub sposobu ich stosowania przez organy regulacyjne, w tym KNF. 

Na Datę Prospektu nie ma pewności, że w przypadku zmiany regulacji lub przyjęcia bardziej rygorystycznych wymogów 
w zakresie adekwatności kapitałowej Grupa Alior będzie w stanie spełnić wymogi dotyczące adekwatności kapitałowej 
lub że wdrożenie tych wymogów nie będzie skutkowało obciążeniem Grupy Alior dodatkowymi znaczącymi kosztami, 
które nie są na Datę Prospektu przewidziane przez Grupę Alior. W szczególności do wzrostu wymogów w zakresie 
adekwatności kapitałowej mogłoby się przyczynić zawarcie Umowy Bazylea IV i przyjęcie pakietu CRD V.  

Na Datę Prospektu istotne znaczenie dla spełniania wymogów kapitałowych przez Grupę Alior miała umowa gwarancji  
i umowa kontrgwarancji zawarte w dniu 31 marca 2016 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy 
Alior – Istotne Umowy – Umowy mające istotne znaczenie dla wymogów kapitałowych – Umowa gwarancji i umowa 
kontrgwarancji”). Nie ma pewności, czy po okresie obowiązywania powyższych umów współpraca będzie 
kontynuowana na dotychczasowych warunkach (lub w ogóle). Dodatkowo Grupa Alior może napotkać w przyszłości 
problemy związane z pozyskaniem kapitału Tier II. 

Ponadto wybrane banki w Unii Europejskiej są okresowo poddawane kompleksowym przeglądom, w tym przeglądom 
jakości aktywów (ang. Asset Quality Review) i testom warunków skrajnych, które mają na celu m.in. określenie 
adekwatności aktywów, wyceny zabezpieczeń i wartości odpisów aktualizujących europejskich banków. Ostatni przegląd 
został przeprowadzony przez KNF w 2014 r. W ocenie Zarządu jego wyniki były satysfakcjonujące i wykazały silną 
pozycję kapitałową Banku. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku przeprowadzenia następnych przeglądów 
przez KNF, takie przeglądy wykażą niedobór kapitału Alior Banku lub inne nieprawidłowości. W takiej sytuacji Alior 
Bank może być zmuszony do pozyskania dodatkowego kapitału. 

Wystąpienie w przyszłości niedoboru kapitału wyemitowanego przez Alior Bank lub Grupę Alior może prowadzić do 
działań regulacyjnych, w tym do nałożenia na Alior Bank wymogu wyemitowania dodatkowych papierów 
wartościowych w kapitale podstawowym Tier I, zatrzymania przez Alior Bank niepodzielonych zysków lub zawieszenia 
wypłaty dywidendy lub wydania publicznego oświadczenia lub do nałożenia sankcji przez organy regulacyjne, w tym 
przez KNF. Może mieć to wpływ na zdolność Grupy Alior do kontynuowania prowadzenia działalności, wygenerowania 
zysku z kapitału, wypłaty dywidend w przyszłości lub dokonywania przejęć lub wykorzystywania innych strategicznych 
szans, co może mieć wpływ na potencjał wzrostu w przyszłości. Jeżeli, w odpowiedzi na jakikolwiek taki niedobór, 
Grupa Alior lub Alior Bank pozyska dodatkowy kapitał poprzez emisję kapitału zakładowego lub instrumentów 
kapitałowych, istniejący akcjonariusze mogą doświadczyć rozwodnienia posiadanych przez nich akcji lub spadku 
rentowności i zwrotów. Naruszenie innych obowiązujących wymogów może skutkować nałożeniem na Grupę Alior 
sankcji administracyjnych przez odpowiednie organy regulacyjne, w tym KNF.  
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Ponadto liczba nowych lub zmienionych przepisów i regulacji dotyczących działalności bankowej istotnie wzrosła  
w ostatnim czasie, w tym w okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior  
i nie można wykluczyć, że ta tendencja będzie utrzymywana w przyszłości. 

Wystąpienie jakiejkolwiek z powyższych okoliczności może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior podlega ryzyku kredytowemu, a metody zarządzania ryzykiem kredytowym przez Grupę mogą okazać się 
nieskuteczne 

Ryzyko kredytowe Grupy Alior, wynikające głównie z prowadzonej przez Grupę Alior działalności kredytowej, 
związane jest z niewywiązywaniem się klientów Grupy Alior z obowiązku terminowego regulowania swoich zobowiązań 
pieniężnych z tytułu zawartych umów. 

Grupa Alior posiada wewnętrzne regulacje w zakresie ryzyka kredytowego mające na celu zwiększenie efektywności  
i skuteczności identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością kredytową Grupy Alior oraz monitorowaniem tego 
ryzyka (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Zarządzanie ryzykiem – Ryzyko kredytowe”). W szczególności Grupa Alior 
używa narzędzi jakościowych i ilościowych oraz stosuje procedury zarządzania ryzykiem, których podstawą są, w dużej 
mierze, zaobserwowane historyczne zachowania oraz wskaźniki rynkowe dostarczane przez zewnętrzne spółki 
konsultingowe. Grupa Alior może nie być jednak w stanie zapewnić, że są one wystarczające. Dodatkowo Grupa Alior 
może nie być w stanie dokonać właściwej identyfikacji wskazanych zachowań oraz wskaźników lub należycie ocenić ich 
wpływu lub znaczenia. 

Ponadto jakość portfela kredytowego Grupy Alior jest uzależniona od zmian poziomu wiarygodności kredytowej jej 
klientów i ich zdolności do terminowej spłaty kredytów oraz od zdolności Grupy Alior do przeprowadzenia egzekucji  
z zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Grupy Alior w przypadku niewywiązania się przez klienta ze spłaty kredytu,  
a także od tego, czy wartość tych zabezpieczeń jest wystarczająca dla pełnego zaspokojenia roszczeń z tytułu takich 
kredytów. Jakość portfela kredytowego Grupy Alior może ulec pogorszeniu w wyniku wielu innych czynników, w tym 
czynników wewnętrznych (takich jak nieadekwatność procedur zarządzania ryzykiem lub sposobu ich stosowania) oraz 
czynników pozostających poza kontrolą Grupy Alior (takich jak negatywne zmiany stanu polskiej gospodarki, które 
mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej bądź do niewypłacalności klientów Grupy Alior lub ograniczenie 
zakresu dostępnych informacji kredytowych dotyczących określonych klientów). Dodatkowo rozwój portfela 
kredytowego Grupy Alior może skutkować pogorszeniem ogólnej jakości tego portfela. Dodatkowo należy zwrócić 
uwagę, że Grupa Alior ma relatywnie wysoką ekspozycję na niezabezpieczone i tym samym bardziej ryzykowne 
zaangażowania detaliczne w porównaniu ze średnią polskiego sektora bankowego (zobacz „ – Portfel kredytów Grupy 
Alior może mieć wyższe poziomy strat niż średnia rynkowa”). 

Jeżeli polityka zarządzania ryzykiem, procedury oraz metody oceny ryzyka wdrożone przez Grupę Alior w celu 
zmniejszania strat Grupy Alior z tytułu działalności kredytowej okażą się mniej skuteczne, niż się spodziewano, Grupa 
Alior może ponieść większe straty z tytułu ryzyka kredytowego, niż pierwotnie zakładano. Wystąpienie powyższych 
zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy 
rozwoju Grupy Alior. 

Portfel kredytów Grupy Alior może mieć wyższe poziomy strat niż średnia rynkowa 

Na Datę Prospektu portfel kredytowy Alior Banku zawiera znacznie mniejszy udział kredytów mieszkaniowych niż 
średnia rynkowa dla sektora niefinansowego. W konsekwencji Grupa Alior ma proporcjonalnie większą ekspozycję na 
niezabezpieczone i tym samym bardziej ryzykowne zaangażowania detaliczne niż średnia sektora bankowego. Zgodnie  
z danymi KNF, według stanu na dzień 31 marca 2016 r. udział niezabezpieczonych kredytów dla gospodarstw 
domowych, z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych, w kredytach brutto dla sektora niefinansowego wynosił  
w przypadku Grupy Alior 42,9% w porównaniu ze średnią sektora bankowego wynoszącą 34,9%. 

Niezabezpieczone portfele detaliczne charakteryzują się wyższym poziomem strat kredytowych. W konsekwencji 
wyższy udział niezabezpieczonego portfela detalicznego sprawia, że średni poziom strat kredytowych Alior Banku może 
być wyższy niż poziom rynkowy. Wyższy poziom strat kredytowych może również wynikać z dynamicznego wzrostu 
portfela kredytowego Alior Banku również w okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami 
Finansowymi Grupy Alior. Charakterystyczne dla ryzyka kredytowego są wyższe straty w początkowym okresie życia 
produktu, co sprawia, że szybko rosnące portfele kredytowe charakteryzują się wyższymi średnimi stratami, które 
obniżają się wraz ze spadkiem tempa wzrostu. Grupa Alior szacuje koszty ryzyka związane z każdym udzielanym 
kredytem i uwzględnia poziom strat w cenie produktów w celu zapewnienia oczekiwanej rentowności portfela 
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kredytowego. Nie ma jednak pewności, że szacunki te każdorazowo zostaną poprawnie określone, a w konsekwencji, że 
poziom strat uwzględniony w cenie produktu nie będzie zbyt niski. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior jest narażona na ryzyko koncentracji ekspozycji kredytowej 

Grupa Alior jest narażona na ryzyko koncentracji polegające na istnieniu znaczących ekspozycji kredytowych wobec 
pojedynczych podmiotów, grup podmiotów, branż, walut, terminów zapadalności lub rodzajów zabezpieczenia.  
W szczególności Grupa Alior jest narażona na ryzyko koncentracji w portfelu kredytów klientów biznesowych. Na dzień 31 
marca 2016 r. Grupa Alior identyfikowała wysokie zaangażowanie kredytowe w branżę związaną z budownictwem, obsługą 
nieruchomości oraz handlem hurtowym, wobec których zaangażowanie kredytowe Grupy Alior wynosiło odpowiednio 
14%, 13% i 8% portfela klientów biznesowych. Jakość portfela kredytowego Grupy Alior zaangażowanego  
w powyższe branże zależy m.in. od wiarygodności kredytowej klientów oraz od ich zdolności do terminowej spłaty 
zadłużenia, na co istotny wpływ mają makroekonomiczne warunki gospodarcze. Różne czynniki mogą wpłynąć na 
pogorszenie jakości portfela kredytowego Grupy Alior zaangażowanego w budownictwo oraz handel hurtowy,  
w szczególności ze względu na zjawiska będące poza kontrolą Grupy Alior, np. pogorszenie warunków 
makroekonomicznych lub ogłoszenie upadłości klienta lub grupy klientów Grupy Alior, wobec których Grupa Alior posiada 
istotne zaangażowanie. 

W toku swojej działalności Grupa Alior udziela finansowania kredytowego różnego rodzaju. Wybór rodzaju 
finansowania odpowiada potrzebom finansowym typowym dla podmiotów gospodarczych działających w tych branżach. 
W sektorze związanym z obsługą nieruchomości dominuje finansowanie typu „project finance” i kredyty inwestycyjne. 
W sektorze budowlanym i handlu dominują produkty o charakterze obrotowym, z reguły krótkoterminowym, których 
okres kredytowania nie przekracza 3 lat. Finansowanie typu „project finance” dominuje również w branży związanej  
z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych. Zaangażowanie kredytowe Grupy Alior typu „project finance” w te branże na 31 marca 2016 r. 
wynosiło 6% portfela kredytowego klienta biznesowego i dotyczyło finansowania projektów związanych z budową farm 
wiatrowych. 

W dotychczasowej historii Grupy Alior nie wystąpiły straty związane z przekroczeniem limitów koncentracji. Grupa 
Alior posiada narzędzia oraz regulacje wewnętrzne mające na celu monitorowanie oraz przestrzeganie limitów 
koncentracji. Jednak wysiłek Grupy Alior zmierzający do dywersyfikacji lub zabezpieczenia jej portfela kredytowego 
przed ryzykiem koncentracji może nie być wystarczający i dojdzie do sytuacji przekroczenia limitów koncentracji, co  
z kolei może prowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego i strat kredytowych. Koncentracja ryzyka kredytowego 
może zwiększyć prawdopodobieństwo powstania znacznych strat w portfelu kredytowym Grupy Alior.  

Wystąpienie powyższych okoliczności może istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Odpisy aktualizujące Grupy Alior z tytułu utraty wartości mogą nie wystarczyć na pokrycie strat portfela kredytowego 
Grupy Alior  

Wysokość odpisów aktualizujących Grupy Alior z tytułu utraty wartości aktywów zależy od oceny Grupy Alior, czy 
wystąpiły obiektywne przesłanki utraty ich wartości. Grupa Alior dokonuje wyceny utraty wartości aktywów 
indywidualnie na podstawie oszacowania oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych lub na podstawie 
przepływów pieniężnych szacowanych metodą grupową. 

W metodzie grupowej oceny utraty wartości dokonuje się na podstawie historycznych przepływów pieniężnych dla 
aktywów o podobnej charakterystyce ryzyka, jak aktywa ujęte w danej grupie. Jeżeli przepływy pieniężne zrealizowane 
na portfelu z utratą wartości będą niższe niż zakładane przy kalkulacji odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, 
wówczas może to negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Alior. 

Na dzień 31 marca 2016 r. współczynnik pokrycia odpisami, obliczony przez podzielenie odpisów aktualizujących  
z tytułu utraty wartości należności od klientów z utratą wartości na koniec okresu przez należności od klientów z utratą 
wartości brutto, wynosił 59,8%. Jednak nie można zagwarantować, że utworzone przez Grupę Alior odpisy 
aktualizacyjne będą wystarczające na pokrycie strat portfela kredytowego Grupy Alior. 

Grupa Alior może zostać zmuszona do zwiększenia wysokości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek w przyszłości, jako wynik wzrostu liczby kredytów z utratą wartości lub z innego powodu. 
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Jakikolwiek istotny wzrost liczby kredytów z utratą wartości, straty kredytowe przekraczające uprzednio określoną 
wysokość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów lub pożyczek lub zmiany w szacowanych odpisach 
z tytułu poniesionych, a jeszcze niezidentyfikowanych strat z tytułu kredytów lub pożyczek, może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior może być narażona na straty, jeżeli kluczowe oceny i oszacowania w zakresie rachunkowości okażą się 
nieprawidłowe lub niewłaściwe 

Sporządzenie Sprawozdań Finansowych Grupy Alior wymaga od Zarządu zastosowania profesjonalnego osądu oraz 
zastosowania szacunków lub założeń, które mają wpływ na przychody, koszty, aktywa i pasywa, a także wymaga 
przekazywania informacji dotyczących zobowiązań warunkowych na dzień sporządzania takiego sprawozdania. 
Jednakże ze względu na niepewność związaną z dokonywaniem profesjonalnych ocen lub szacunków wartość aktywów i 
pasywów może się w przyszłości zmienić, a tym samym ostateczny wynik transakcji może także ulec zmianie. Obszary, 
w których oszacowania dokonane na dzień sprawozdania finansowego narażone są na ryzyko korekty do wartości 
księgowej aktywów i pasywów wykazywanej na dzień bilansowy kończący kolejny rok finansowy, opisano w Nocie nr 2 
do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za 2015 r. 

Istnieje ryzyko, że oceny lub szacunki dokonywane przez Zarząd będą błędne, co może doprowadzić do nieprawidłowości 
w zakresie raportowania sytuacji finansowej i wyników Grupy Alior. Jeżeli oceny, szacunki i założenia stosowane przez 
Grupę Alior przy sporządzeniu Sprawozdań Finansowych Grupy Alior okażą się nieprawidłowe, Grupa Alior może ponieść 
istotną stratę, wyższą niż ta, której się spodziewano, lub z tytułu której utworzono rezerwę, co może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Spadek wartości zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Alior Banku może spowodować wyższe straty portfela 
kredytowego Grupy Alior 

Grupa Alior udziela kredytów podmiotom posiadającym w jej ocenie zdolność kredytową do obsługi zadłużenia. Część 
portfela kredytowego Grupy Alior jest zabezpieczona, w tym w formie hipoteki. Zabezpieczenia mają na celu 
zabezpieczenie interesu Grupy Alior, w szczególności dające możliwie najwyższy poziom odzysku danej wierzytelności 
w sytuacji podjęcia działań windykacyjnych. 

Wartość przedmiotów stanowiących zabezpieczenie portfela kredytowego Grupy Alior może jednak ulec obniżeniu  
z przyczyn, które są poza kontrolą Grupy Alior, w tym w związku z czynnikami makroekonomicznymi, politycznymi czy 
prawnymi. Spadek wartości przedmiotów zabezpieczenia (w tym m.in. nieruchomości) może spowodować spadek 
wartości środków, które Grupa Alior będzie mogła odzyskać w wyniku egzekucji zabezpieczeń, co w konsekwencji 
może skutkować wzrostem ryzyka kredytowego oraz ryzyka poniesienia straty przez Grupę Alior. Spadek wartości 
zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Alior Banku, niezdolność do uzyskania dodatkowych zabezpieczeń lub 
niepowodzenie w odzyskaniu wierzytelności w zakładanej wartości może narazić Grupę Alior na straty i może istotnie 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior jest narażona na ryzyko płynności przez niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów 

Grupa Alior jest narażona na ryzyko płynności w wyniku niedopasowania terminów zapadalności aktywów i pasywów, 
co jest związane w głównej mierze z koniecznością finansowania długoterminowych kredytów depozytami o krótszej 
zapadalności (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Zarządzanie ryzykiem – Ryzyko płynności”). Niedopasowanie terminów 
zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań Grupy Alior może wystąpić w sytuacji, jeżeli Grupa Alior nie będzie 
zdolna do pozyskania nowych depozytów lub alternatywnych źródeł finansowania istniejącego lub przyszłego portfela 
kredytów lub koszt ich pozyskania będzie odbiegał od cen rynkowych. 

W odniesieniu do płynności bieżącej i krótkoterminowej Grupa Alior jest także narażona na ryzyko niespodziewanego  
i nagłego wycofania przez klientów Grupy Alior depozytów o dużej wartości albo nieodnowienie depozytów 
terminowych po ich terminie zapadalności. Jeżeli Grupa Alior nie zdoła pozyskać nowych klientów i depozytów ani nie 
uzyska alternatywnych źródeł finansowania, pozycja płynnościowa Grupy Alior może ulec pogorszeniu. Płynność 
bieżąca może także podlegać wpływowi niekorzystnych warunków rynkowych. Jeżeli aktywa utrzymywane przez Grupę 
Alior w celu zapewnienia płynności utracą płynność w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń na rynku finansowym lub 
jeżeli nastąpi znaczny spadek ich wartości, Grupa Alior może nie być w stanie spełnić swoich zobowiązań w terminie ich 
wymagalności i tym samym może zostać zmuszona do korzystania z finansowania międzybankowego, które  
w niestabilnej sytuacji rynkowej może okazać się zbyt kosztowne, a jego dostępność niepewna. Ponadto możliwość 
wykorzystania takiego zewnętrznego źródła finansowania przez Grupę Alior jest bezpośrednio powiązana z poziomem 
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linii kredytowych, do których Grupa Alior będzie miała dostęp, a wielkość linii kredytowych zależy z kolei od kondycji 
finansowej i kredytowej Grupy Alior, a także od ogólnej sytuacji płynnościowej na rynku. 

Jednocześnie utrzymanie i podwyższenie poziomu akcji kredytowej Grupy Alior zależy częściowo od dostępności 
finansowania z lokat klientów indywidualnych, a jakikolwiek istotny wzrost konkurencji może negatywnie wpłynąć na 
zdolność Grupy Alior do dalszego rozwijania portfela kredytowego Grupy. W przypadku trudności w utrzymaniu 
płynności trwających przez dłuższy czas koszt finansowania w Grupie Alior może wzrosnąć, a zdolność Grupy Alior do 
realizacji zysków z płynnych inwestycji może ulec ograniczeniu. Jeżeli Grupa Alior nie będzie w stanie pozyskać 
wystarczających funduszy na sfinansowanie akcji kredytowej lub nie będzie w stanie zarządzać ryzykami dotyczącymi 
kosztów i dostępności finansowania, te i inne czynniki mogą wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Rating kredytowy Alior Banku może ulec pogorszeniu  

Rating kredytowy ma istotny wpływ na wysokość kosztów i inne warunki pozyskiwania funduszy przez banki. Agencje 
ratingowe na bieżąco dokonują oceny zadłużenia, uwzględniając szereg czynników, w szczególności sytuację finansową 
oraz jakość i stopień koncentracji portfela kredytowego, poziom i zmienność zysków, adekwatność kapitałową, jakość 
zarządzania oraz inne czynniki mające wpływ na sektor usług finansowych. 

Obniżenie ratingu kredytowego Alior Banku mogłoby skutkować wzrostem kosztów związanych z transakcjami na rynku 
międzybankowym i kapitałowym oraz niekorzystnie wpłynąć na płynność Grupy Alior i jej konkurencyjność, podważyć 
zaufanie do Grupy Alior, a także niekorzystnie wpłynąć na marże odsetkowe. Ponadto obniżenie ratingu Alior Banku 
poniżej poziomu ryzyka inwestycyjnego mogłoby w istotnym stopniu negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną 
Alior Banku, koszty refinansowania Grupy Alior i szanse wyboru Alior Banku jako kontrahenta transakcji dotyczących 
instrumentów pochodnych przez niektórych uczestników rynku. 

W dniu 5 września 2013 r. Fitch Ratings Ltd. przyznał Alior Bankowi ocenę ratingową na poziomie BB z perspektywą 
stabilną (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Ratingi”). Po zawarciu Umowy Sprzedaży 
Akcji i Podziału i ogłoszeniu przez Alior Bank zamiaru realizacji Transakcji Fitch Ratings Ltd. dokonał przeglądu 
powyższego ratingu, w wyniku którego podtrzymał rating Alior Banku na niezmienionym poziomie. Niezależnie od 
powyższego nie ma pewności, że agencja ratingowa nie obniży oceny ratingowej Alior Banku w przyszłości. Według 
Fitch Ratings Ltd. presja na obniżenie ratingów mogłaby wyniknąć z istotnej niezgodności między planowanymi przez 
Alior Bank a faktycznie zrealizowanymi po zamknięciu Transakcji parametrami, takimi jak adekwatność kapitałowa, 
skład portfela kredytowego lub finansowania, ze znaczących opóźnień w uzyskaniu ogłoszonych efektów synergii 
kosztowych, a także z ujawnienia nieprzewidzianych ryzyk operacyjnych lub integracyjnych mających istotny wpływ na 
wyniki finansowe Alior Banku. Presja na ratingi Banku mogłaby także powstać w przypadku znacząco słabszego 
generowania kapitału, którego źródłem są osiągane wyniki finansowe, lub istotnego pogorszenia jakości aktywów  
w połączeniu z mniej dogodnymi warunkami prowadzenia działalności. 

Nieutrzymanie przez Alior Bank wskaźników ratingowych może utrudnić pozyskiwanie finansowania, zwiększyć koszt 
takiego finansowania lub sprawić, że zostanie ono udzielone na mniej korzystnych warunkach, co może negatywnie 
wpłynąć na pozycję konkurencyjną Grupy Alior, a w związku z tym obniżenie ratingu może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior jest narażona na ryzyko wynikające z udzielania, finansowania i zabezpieczenia kredytów 
denominowanych w walutach obcych 

Część portfela kredytowego Alior Banku, w tym kredyty hipoteczne, jest denominowana w walutach obcych (zasadniczo 
w EUR), co generuje dla Grupy Alior dodatkowe ryzyko wystąpienia straty spowodowanej zmianą kursów walutowych. 
Deprecjacja PLN wobec waluty danego kredytu wpływa na wzrost miesięcznej raty kredytowej w przeliczeniu na PLN. 
Może to skutkować trudnościami kredytobiorców w spłacie zaciągniętych kredytów, co z kolei może spowodować 
pogorszenie jakości portfela kredytowego Grupy Alior oraz wzrost odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 
należności od klientów Grupy Alior. 

Grupa Alior prowadzi konserwatywną politykę w zakresie udzielania kredytów w walutach obcych (w tym kredytów 
hipotecznych) oraz zarządzania ryzykiem walutowym, które jest na bieżąco monitorowane i ograniczane. Od lipca 
2014 r. Grupa Alior udziela kredytów walutowych dla osób prywatnych tylko klientom osiągającym dochody w walucie 
kredytu. Jednakże część klientów detalicznych, którzy w poprzednich latach zaciągnęli kredyty denominowane  
w walutach obcych, osiąga dochody w PLN. Klienci ci zwykle nie są chronieni przed zmiennością kursu złotego wobec 
kursu waluty zaciągniętego kredytu.  
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Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. kredyty udzielone w walutach obcych wynosiły 3.880,5 mln PLN (z czego 
ekspozycja na segment detaliczny wyniosła 1.296,0 mln PLN, natomiast ekspozycja na segment biznesowy wyniosła 
2.584,5 mln PLN), co stanowiło 11,9% całej kwoty portfela kredytowego Grupy Alior. Największy udział w kredytach 
walutowych Grupy Alior miały kredyty udzielone w EUR. Na dzień 31 marca 2016 r. ich wartość wynosiła 3.396,9 mln 
PLN (z czego ekspozycja na segment detaliczny wyniosła 960,8 mln PLN, natomiast ekspozycja na segment biznesowy 
wyniosła 2.436,1 mln PLN). Wartość netto kredytów udzielonych w CHF wynosiła 200,9 mln PLN (z czego ekspozycja 
na segment detaliczny wyniosła 170,0 mln PLN, natomiast ekspozycja na segment biznesowy wyniosła 30,9 mln PLN), 
co stanowiło jedynie 0,6% wszystkich udzielonych kredytów w złotych i walutach obcych. 

Kredyty walutowe generują również ograniczone ryzyko płynności Grupy Alior, gdyż ich udział w bilansie jest zbliżony 
do udziału depozytów denominowanych w walutach obcych. Na dzień 31 marca 2016 r. zobowiązania wobec klientów  
w odniesieniu do depozytów denominowanych w walutach obcych wyniosły 4.749,7 mln PLN. 

Niezależnie od powyższego Grupa Alior jest także narażona na ryzyko związane z ewentualnym podjęciem  
w przyszłości przez polski rząd decyzji w sprawie zmiany warunków kredytów hipotecznych udzielonych w walutach 
obcych oraz w sprawie przewalutowania kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych po kursie historycznym 
(zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące polskiego sektora bankowego – Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane  
z przyjęciem regulacji dotyczących zmiany parametrów kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych, co może 
mieć znaczący efekt destabilizujący na cały polski sektor bankowy”). 

Pogorszenie jakości portfela kredytowego w walutach obcych Grupy Alior oraz wzrost odpisów aktualizujących z tytułu 
utraty wartości należności od klientów Grupy Alior, jak również przyjęcie rozwiązań legislacyjnych wskazanych 
powyżej lub podobnych może istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior może nie zdołać osiągnąć swojego celu strategicznego polegającego na przywróceniu poprzedniej pozycji 
Alior Banku wśród najlepszych polskich banków pod względem jakości obsługi i utrzymaniu swojej silnej marki oraz 
posiadanej reputacji 

Pozycja rynkowa Grupy Alior, rozwój jej działalności oraz zdolność do pozyskiwania nowych klientów zależą  
w znacznym stopniu od marki Grupy Alior, jakości usług świadczonych przez Grupę oraz reputacji posiadanej przez 
Grupę. Wiarygodność Grupy Alior i zaufanie ze strony klientów i kontrahentów stanowią istotny element 
funkcjonowania Grupy Alior. Zdolność do utrzymania oraz wzmocnienia marki i reputacji Grupy Alior zależy  
w znaczącym stopniu od umiejętności zapewniania wysokiej jakości usług spełniających wymagania klientów Grupy 
Alior, wysokiego poziomu obsługi klienta, a także od zdolności Grupy Alior do pogodzenia świadczenia wysokiej 
jakości usług i obsługi klienta z dalszym rozwojem Grupy Alior. 

W ujęciu historycznym rozwój Grupy Alior opierał się na rynkowej percepcji jej silnej marki. Wydaje się, że reputacja ta 
w ostatnich latach pogorszyła się w wyniku nabycia Meritum Bank ICB i dynamicznego wzrostu organicznego.  
W rankingach jakości obsługi Grupa Alior spadła znacznie poniżej czołowych pozycji (tj. pierwszych dziesięciu). 
Strategia Grupy Alior przewiduje odzyskanie wcześniejszej znakomitej reputacji związanej z jakością usług, jednak nie 
jest możliwe zagwarantowanie, że Grupa Alior będzie w stanie ten cel osiągnąć. Istnieje ryzyko, że marka i reputacja 
Grupy Alior mogą ulec dalszemu pogorszeniu, w szczególności w wyniku różnego rodzaju roszczeń kierowanych pod 
adresem Grupy Alior, postępowań i kar nakładanych przez organy nadzorcze, ewentualnych nieprawidłowości  
w świadczeniu usług przez pracowników Grupy Alior, a także nieprzychylnych doniesień medialnych lub ogólnie 
negatywnego postrzegania funkcjonowania Grupy Alior, jak i całego sektora bankowego. W szczególności w Grupie 
Alior, podobnie jak w przypadku innych instytucji finansowych, dochodzi niekiedy do oszustw pracowniczych, jak  
i jednostkowych przypadków obsługi klientów z niższym niż oczekiwane zaangażowaniem pracownika, co w efekcie 
negatywnie wpływa na ocenę jakości obsługi i reputację Grupy Alior. 

Ponadto na reputację Grupy Alior negatywny wpływ może mieć także przyjęta strategia rozwoju Grupy Alior 
zakładająca jej rozwój również w oparciu o akwizycje. W szczególności nie można wykluczyć negatywnej oceny Grupy 
Alior w związku z przejęciem Podstawowej Działalności Banku BPH w wyniku Transakcji. 

Jeśli reputacja Grupy Alior i jej marka nadal będą się pogarszać w wyniku opisanych wyżej czynników lub jeśli Grupa 
Alior nie będzie w stanie odzyskać wcześniejszej reputacji związanej z jakością usług, może to mieć negatywny wpływ 
na cele strategiczne i może istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy rozwoju Grupy Alior. 
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Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane z dostępnością lub jakością produktów i usług podmiotów spoza Grupy 
Alior oferowanych przez Grupę Alior 

Grupa Alior oferuje swoim klientom, oprócz produktów i usług własnych Grupy, produkty i usługi podmiotów spoza 
Grupy Alior, np. produkty ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne. Problemy z oferowaniem tych produktów  
i usług, z ich jakością, dostępnością lub płynnością mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy Alior, jak 
również mogą narazić Grupę Alior na ryzyko utraty reputacji. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Grupa Alior będzie 
zmuszona do zastąpienia tych produktów i usług innymi o podobnej charakterystyce. Grupa Alior może być narażona na 
ryzyka i koszty związane ze znalezieniem odpowiednich produktów zastępczych lub brakiem powodzenia w zastąpieniu 
produktów lub usług na warunkach rynkowych lub w ogóle. 

Dodatkowo w przypadku produktów i usług podmiotów spoza Grupy Alior istnieje ryzyko zakwestionowania przez 
UOKiK lub KNF ich oferowania przez Grupę Alior, np. w przypadku oferowania ich w nieuczciwy sposób, w sposób 
wprowadzający w błąd lub nieadekwatnie do potrzeb klienta. Możliwe konsekwencje związane z decyzjami organów 
ochrony konkurencji i konsumentów zostały przedstawione w „ – Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa – Decyzje 
organów ochrony konkurencji i konsumentów mogą wywrzeć negatywny wpływ na Grupę Alior”, natomiast ryzyka 
związane z rekomendacjami i działaniami KNF zostały przedstawione w „ – Czynniki ryzyka dotyczące polskiego sektora 
bankowego – Rekomendacje wydawane przez KNF mogą wpływać na działalność Grupy Alior”. 

Jeżeli podmioty trzecie nie będą w stanie zapewnić Grupie Alior produktów odpowiedniej jakości oraz ich obsługi,  
w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie, zdolność Grupy Alior do zapewnienia atrakcyjnej oferty produktowej  
i jej relacje z klientami mogą ulec pogorszeniu. Jakiekolwiek znaczące zaburzenia lub inne negatywne zdarzenia 
wpływające na dostępność, obsługę oraz jakość produktów i usług podmiotów spoza Grupy Alior mogą mieć negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior zleca realizację istotnej części zadań związanych ze swoją działalnością usługodawcom zewnętrznym 

Grupa Alior zleca realizację znaczącej części zadań związanych ze swoją działalnością usługodawcom zewnętrznym 
(zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Outsourcing”). Usługi zlecane na zewnątrz obejmują  
w szczególności: usługi pośrednictwa finansowego, obsługi pieniężnej, procesowania gotówki, windykację należności, 
wybrane usługi informatyczne, usługi rozliczeniowe i transportowe, autoryzację, produkcję, personalizację oraz doręczanie 
kart do klientów, przetwarzanie transakcji bankomatowych, transport, usługi skanowania i archiwizacji dokumentów, usługi 
skanowania dokumentów otrzymanych z zewnątrz, druki masowe oraz zarządzanie flotą samochodową. 

Niewykonywanie lub niewystarczająca jakość usług świadczonych przez zewnętrznych usługodawców, w szczególności 
świadczenie usług z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji bankowych albo podejmowanie 
nieprawidłowych działań, może skutkować brakami operacyjnymi, naruszeniem praw osób trzecich oraz występowaniem 
szkód. Problemy z oferowaniem takich produktów i usług, problemy z ich jakością lub dostępnością mogą niekorzystnie 
wpływać na wyniki finansowe Grupy Alior i rodzić ryzyko reputacyjne Grupy Alior. W razie konieczności zastąpienie 
tych produktów i usług innymi zbliżonymi produktami lub usługami mogą wystąpić dodatkowe nieprzewidywane koszty. 
Wszystkie powyższe czynniki, w tym utrata reputacji, naruszenie przepisów lub regulacji bankowych lub poniesienie 
przez Grupę Alior odpowiedzialności wobec swoich klientów z tytułu działalności usługodawców zewnętrznych Grupy 
Alior mogą istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy 
Alior. 

Ponadto umowy outsourcingowe mogą zostać rozwiązane przez takich zewnętrznych usługodawców, a Grupa Alior 
może nie mieć możliwości zapewnienia alternatywnych dostawców takich usług w szybkim terminie bądź może nie być 
w stanie zapewnić kontynuacji świadczenia takich usług na dotychczasowym poziomie i dotychczasowych warunkach  
(w tym cenowych), co może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 

Grupa Alior dystrybuuje znaczącą część swoich produktów i usług przez zewnętrzne kanały dystrybucji 

Grupa Alior dystrybuuje znaczącą część produktów i usług przez zewnętrzną sieć dystrybucji składającą się z placówek 
partnerskich oraz pośredników finansowych. Z niektórymi dystrybutorami zewnętrznymi Grupa Alior współpracuje na 
zasadach wyłączności, podczas gdy z innymi Grupa nie ma takiej wyłączności. Umowy dotyczące dystrybucji mogą 
zostać rozwiązane, a podmioty prowadzące dystrybucję mogą zdecydować, że nie będą aktywnie oferować produktów  
i usług Grupy Alior. Ponadto osoby prowadzące dystrybucję bez zachowania zasady wyłączności przeważnie mają 
wybór w zakresie produktów i usług, które zamierzają oferować klientom, a dokonując takiego wyboru, biorą pod uwagę 
charakterystykę, ceny i poziom prowizji od sprzedaży, jaką mogą uzyskać. Jeżeli taka ocena będzie niezadowalająca, 
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produkty Grupy Alior mogą nie być przedmiotem aktywnej sprzedaży prowadzonej przez wspomniane podmioty 
prowadzące dystrybucję. Ponadto, jeżeli jakość współpracy Grupy Alior z kluczowymi dystrybutorami pogorszy się, 
Grupa może nie mieć możliwości zapewnienia alternatywnych kanałów dystrybucji na korzystnych warunkach 
cenowych. 

Ponadto Grupa Alior pozyskuje znaczącą liczbę klientów dla swoich produktów kredytowych przez pośredników 
finansowych, a dane przekazywane we wnioskach kredytowych na potrzeby oceny posiadanych zabezpieczeń, dane 
dotyczące zatrudnienia i przychodów potencjalnych kredytobiorców, które Grupa Alior wykorzystuje na potrzeby 
ustalenia wiarygodności kredytowej, są pozyskiwane przez te osoby trzecie. Nie można zapewnić, że Grupa Alior nie 
zostanie wprowadzona w błąd, także w wyniku oszustwa poszczególnych pośredników finansowych, w wyniku czego 
Grupa Alior może ponieść szkody, które mogą być trudne do naprawienia w drodze dochodzenia odszkodowania. 

Dodatkowo Grupa Alior może być narażona na ryzyko odpowiedzialności wobec swoich klientów oraz utratę renomy, jeżeli 
dystrybutorzy zewnętrzni nie będą wykonywać swoich usług prawidłowo, a w szczególności, jeżeli będą wykonywać swoje 
usługi z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji bankowych albo jeżeli podejmą nieprawidłowe 
działania skutkujące naruszeniem praw osób trzecich. Wystąpienie którychkolwiek z powyższych czynników może 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Systemy informatyczne Grupy Alior mogą ulec awarii lub ich zabezpieczenia mogą zostać złamane  

Grupa Alior w znacznym stopniu polega na swoich systemach informatycznych, a w szczególności aplikacji 
przetwarzania danych, dostarczania informacji do klientów i utrzymywania bazy danych finansowych (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Rozwiązania informatyczne”). Dodatkowo w swojej 
działalności Grupa Alior wykorzystuje kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej obejmującej: 
bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej. 

Systemy informatyczne wykorzystywane przez Grupę Alior mogą być podatne na fizyczne i elektroniczne naruszenia, 
wirusy komputerowe oraz inne ataki tzw. „cyberprzestępców” lub oszustów internetowych, co w efekcie może prowadzić 
do m.in. wycieku danych klientów Grupy Alior, szkód związanych z włamaniami, zniszczenia dokumentacji, 
niemożności lub opóźnień w przeprowadzaniu transakcji oraz transakcji nieautoryzowanych. Ponadto błędy  
w oprogramowaniu i podobne problemy mogą wpływać na zdolność Grupy Alior do terminowej obsługi i zaspokajania 
potrzeb klientów, mogą zakłócić działalność Grupy Alior, naruszyć jej reputację, narazić Grupę Alior na wzmożoną 
kontrolę regulacyjną lub spowodować konieczność poniesienia istotnych kosztów technicznych, prawnych i innych. Nie 
można wykluczyć, że w przyszłości awarie systemów informatycznych Grupy Alior będą się zdarzały i będą miały 
istotny zakres i skutki. 

Zakłócenia w zdolności Grupy Alior do zaspokajania potrzeb swoich klientów w odpowiednim czasie mogą negatywnie 
wpłynąć na reputację Grupy Alior, narazić Grupę Alior na kontrole organów nadzoru lub zmusić Grupę Alior do 
poniesienia znacznych wydatków. Wystąpienie awarii systemów informatycznych lub złamanie ich zabezpieczeń może 
mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior podlega również przepisom dotyczącym wykorzystywania danych osobowych, których Grupa Alior jest 
zobowiązana przestrzegać. Grupa Alior dokłada starań w celu stosowania procedur zapewniających zgodność działań jej 
pracowników i podmiotów zewnętrznych świadczących na jej rzecz usługi z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych, stosując jednocześnie środki bezpieczeństwa mające zapobiec cyberprzestępczości. 
Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdyby Grupa Alior lub którykolwiek z jej usługodawców zewnętrznych nie 
dochował obowiązku bezpiecznego przechowywania lub przesyłania informacji o klientach, lub w przypadku utraty lub 
niewłaściwego przetwarzania danych klientów, Grupa Alior mogłaby się stać przedmiotem dochodzenia i egzekwowania 
prawa przez odpowiednie organy nadzoru, mogłaby zostać narażona na roszczenia lub skargi ze strony osób, których 
dane takie dotyczą, lub groziłaby jej odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa regulujących ochronę danych 
osobowych. Każde tego rodzaju zdarzenie może również skutkować uszczerbkiem dla reputacji Grupy, a także może 
wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju 
Grupy Alior. 

Powodzenie i rozwój działalności Grupy Alior zależy od jej zdolności do adaptacji do zmian technologicznych  

Sektor bankowy i zdolność banków do świadczenia usług finansowych stają się w coraz większym stopniu zależne od 
postępu technologicznego, w tym wprowadzenia bankowości mobilnej oraz internetowej odpowiadającej potrzebom 
klientów, opcji płatności elektronicznych oraz wewnętrznych ulepszeń rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych. 
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Zdolność Grupy Alior do utrzymania konkurencyjności jest w znacznym stopniu uzależniona od możliwości 
unowocześniania jej zasobów informatycznych terminowo i w sposób efektywny kosztowo. Na Datę Prospektu systemy 
informatyczne Banku były w stanie obsłużyć około 10 mln rachunków. Nakłady na systemy informatyczne, jakie Bank 
przewiduje do poniesienia w przyszłości, są związane z rozszerzeniem licencji na system centralny po przekroczeniu 
liczby 6 mln rachunków, co może wystąpić w wyniku przyłączenia bazy klientów przejmowanych z Banku BPH, przy 
czym w ocenie Banku wartość zakupu 1 mln rachunków nie jest znaczącą inwestycją. 

Nie ma pewności, że Grupa Alior będzie w stanie utrzymać poziom nakładów kapitałowych niezbędny do wsparcia 
rozwoju infrastruktury informatycznej i systemów zarządzania informacją na wymaganym poziomie oraz że wybrane 
przez Grupę Alior rozwiązania będą adekwatne do jej potrzeb. Niezależnie od powyższego nie ma pewności, że Grupa 
Alior będzie w stanie efektywnie przewidzieć i dostosować się do nieustannie zmieniających się zachowań oraz 
preferencji jej klientów. 

Nie można również wykluczyć, że rozwiązania technologiczne wprowadzone na rynek lub zastosowane przez Alior Bank 
mogą zostać zakwestionowane przez organy nadzoru, w tym KNF, lub że zostaną wydane określone rekomendacje 
dotyczące takich rozwiązań nakazujące zmodyfikowanie lub zaniechanie stosowania części lub całości ich funkcji. 
Ponadto rozwiązania prawne przyjęte w Polsce oraz prawodawstwo Unii Europejskiej mogą wpływać na to, czy i kiedy 
Alior Bank będzie w stanie stosować poszczególne rozwiązania technologiczne. Zmiany w tym względzie mogą  
w szczególności niekorzystnie wpływać na realizację strategii Grupy Alior i skutkować wolniejszym rozwojem akcji 
kredytowej i wolniejszym tempem wprowadzania do oferty produktów i usług wykorzystujących zaawansowane 
technologicznie narzędzia. Ponadto Grupa Alior może nie być w stanie zastąpić stosowanych przez siebie rozwiązań 
technicznych innymi rozwiązaniami, a koszty ponoszone w związku z opracowywaniem i wprowadzaniem nowych 
rozwiązań mogą być istotne. 

Brak lub nieefektywna adaptacja przez Grupę Alior do postępujących zmian technologicznych może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior podlega ryzyku operacyjnemu związanemu ze swoją działalnością 

Grupa Alior podlega ryzyku poniesienia szkody lub utraty potencjalnych korzyści w wyniku niedostosowania lub 
zawodności procedur wewnętrznych (dotyczących m.in ochrony danych osobowych, konfliktu interesów, dostępu do 
informacji poufnych), ludzi, systemów lub wskutek zdarzeń zewnętrznych (zobacz „ – Grupa Alior jest narażona na 
wystąpienie czynników nadzwyczajnych, które znajdują się poza kontrolą Grupy Alior”). Grupa Alior jest narażona na 
błędy lub nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych (w tym danych osobowych), a także ujawnienie danych objętych 
tajemnicą bankową lub inną tajemnicą prawnie chronioną. Podczas działalności mogą wystąpić zakłócenia, opóźnienia  
i przerwy w działalności operacyjnej (w wyniku działania różnych czynników, np. awarii oprogramowania lub sprzętu, 
przerwania połączeń telekomunikacyjnych). Ponadto występuje ryzyko niewłaściwej dystrybucji produktów bankowych 
lub nieprawidłowego świadczenia usług finansowych przez Grupę Alior, w tym jego pracowników lub zewnętrznych 
dystrybutorów (zobacz „ – Grupa Alior dystrybuuje znaczącą część swoich produktów i usług przez zewnętrzne kanały 
dystrybucji” oraz „ – Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane z dostępnością lub jakością produktów i usług 
podmiotów spoza Grupy Alior oferowanych przez Grupę”). Dodatkowo istnieje ryzyko niezrealizowania lub 
nieprawidłowego wykonania czynności zleconych wykonawcom zewnętrznym (zobacz „ – Grupa Alior zleca realizację 
istotnej części zadań związanych ze swoją działalnością usługodawcom zewnętrznym”). Grupa Alior może również 
ponieść straty wynikające z wad produktów lub umów, sporów prawnych, błędnego lub opóźnionego wdrożenia 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innych stosownych regulacji (w tym rekomendacji KNF), naruszenia 
standardów rynkowych, niekorzystnych zmian w orzecznictwie, niewłaściwej jakości dokumentacji formalnoprawnej, 
kar finansowych, a także sankcji ze strony organów regulacyjnych. Na Datę Prospektu Grupa Alior nie zarejestrowała 
strat z tytułu ryzyka operacyjnego skutkujących przekroczeniem apetytu na ryzyko operacyjne. 

Grupa Alior jest także narażona na działalność przestępczą (w tym wyłudzanie kredytów, pranie pieniędzy oraz 
przestępstwa elektroniczne), dokonywanie bezprawnych transakcji, rabunków czy też wyrządzenie innych szkód 
dotyczących aktywów. Dodatkowo wykrycie i zapobieganie wszelkiego rodzaju oszustwom lub innego rodzaju 
nieprawidłowym działaniom pracowników Grupy Alior lub osób trzecich działających w imieniu Grupy Alior może być 
niemożliwe lub utrudnione (np. ze względu na wysokie koszty), a zdarzenia takie mogą narazić Grupę Alior na sankcje 
nałożone przez organy nadzoru. Grupa Alior nie może zapewnić, że jej pracownicy nie dopuszczą się oszustwa, nie 
podejmą innych nieprawidłowych działań lub nie popełnią błędów. Powyższe nieodpowiednie działania mogą 
spowodować konieczność wypłaty przez Grupę Alior odszkodowań w znacznej wysokości. Dodatkowo nie można 
wykluczyć, że w przeszłości Grupa Alior naruszyła przepisy Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz 
Finansowaniu Terroryzmu lub inne przepisy dotyczące prania pieniędzy lub że naruszy takie przepisy w przyszłości 
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(zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa – Ryzyko nieprzestrzegania przez Grupę Alior przepisów  
i regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy”). 

Nieefektywność systemu zarządzania ryzykiem Grupy Alior w wykrywaniu lub eliminowaniu ryzyka operacyjnego lub 
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa lub brak postępowania w sposób profesjonalny i zgodny z prawem przez 
pracowników Grupy Alior i podmioty trzecie może istotnie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, 
wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy 

Zgodnie z polskim prawem dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne walne zgromadzenie 
spółki podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy 
(zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał zakładowy i Akcje – Prawa akcjonariuszy związane z Akcjami – Prawo do 
dywidendy”). 

Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok 
obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią 
uchwałę umożliwiającą wypłatę takiej dywidendy. Ponadto dokonanie przez Alior Bank wypłaty dywidendy podlega 
różnego rodzaju ograniczeniom umownym i prawnym, w tym rekomendacjom KNF w zakresie polityki dywidendowej 
instytucji finansowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Ograniczenia 
w zakresie wypłaty dywidendy”). Na Datę Prospektu Statut nie przewidywał możliwości wypłaty zaliczki na poczet 
dywidendy. 

Dodatkowo zdolność Alior Banku do wypłaty dywidendy będzie zależeć od wielu czynników, a w szczególności od 
perspektyw Alior Banku, przyszłych zysków, wymogów kapitałowych, pozycji finansowej, poziomu wskaźników 
płynności, rekomendacji KNF oraz planów rozwoju, a także od przepisów i regulacji dotyczących tej kwestii. 

W okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior, Alior Bank nie wypłacał 
dywidendy, przeznaczając w całości wypracowane zyski na pokrycie straty z lat ubiegłych albo na zwiększenie funduszy 
własnych Alior Banku w związku z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju Alior Banku oraz wymogami 
kapitałowymi KNF co do poziomu współczynnika wypłacalności. 

Zarząd nie planuje rekomendować dokonania wypłaty dywidendy na rzecz swoich akcjonariuszy z zysków za rok 
obrotowy 2016 i zamierza wykorzystać wynik finansowy, jeżeli taki zostanie wypracowany za ten okres, na 
finansowanie rozwoju swojej działalności. Po powyższym okresie Zarząd rozważy zmianę polityki w zakresie wypłaty 
dywidendy. Zarząd nie może jednak zapewnić, że polityka wypłaty dywidendy ulegnie zmianie. W szczególności  
w ocenie Zarządu wypłacenie dywidendy przez Alior Bank z zysku za 2017 r. (o ile taki zostanie wypracowany w tym 
okresie) może okazać się niemożliwe z uwagi na wysokie koszty Transakcji (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Transakcja – Wprowadzenie”) i towarzyszącej jej restrukturyzacji. Dodatkowo zdolność Alior Banku do wypłacenia 
dywidendy będzie zależna od szeregu czynników, w tym perspektyw, przyszłych wyników oraz sytuacji finansowej 
Grupy Alior, wymogów kapitałowych, wskaźników płynności, rekomendacji KNF oraz przepisów prawa. 

Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane ze współpracą z Grupą Deutsche Telekom oraz jej ewentualnym 
zakończeniem 

W dniu 11 grudnia 2013 r. między Alior Bankiem i T-Mobile Polska została zawarta umowa o współpracy w zakresie 
świadczenia przez T-Mobile Polska usług pośrednictwa finansowego (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis 
działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy dotyczące pośrednictwa finansowego – Umowa z T-Mobile Polska”). 
Zgodnie z umową, w okresie do dnia 30 czerwca 2038 r. wskazanemu przez T-Mobile Polska podmiotowi, jak również 
T-Mobile Polska przysługuje na podstawie i na warunkach określonych w umowie opcja nabycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Alior Banku, obejmującej działalność związaną z pośrednictwem w świadczeniu usług finansowych. 
Ponadto umowa przewiduje szereg kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
określonych w umowie, z których największa wynosi 90 mln PLN. Umowa przewiduje także postanowienie, na 
podstawie którego T-Mobile Polska przysługuje uprawnienie do wskazania osoby, która zostanie powołana w skład Rady 
Nadzorczej. Z ramienia T-Mobile Polska, na Datę Prospektu, członkiem Rady Nadzorczej wskazanym przez T-Mobile 
Polska a wybranym przez Walne Zgromadzenie był Paweł Szymański. Jeżeli członek Rady Nadzorczej Banku ze 
wskazania T-Mobile Polska przestanie wchodzić w skład Rady Nadzorczej i nie zostanie powołany przez Walne 
Zgromadzenie nowy członek Rady Nadzorczej wskazany przez T-Mobile Polska w okresie obowiązywania umowy, 
umowa ulega rozwiązaniu na żądanie T-Mobile Polska w terminie wskazanym przez T-Mobile Polska nie dłuższym niż 6 
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miesięcy od daty odwołania, o ile strony umowy nie postanowią inaczej. W przypadku rozwiązania umowy zastosowanie 
znajdą przepisy uprawniające T-Mobile Polska do skorzystania z opcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
Alior Banku, lecz nie wcześniej niż przed komercyjnym uruchomieniem bankowości T-Mobile Polska. 

Ponadto w dniu 7 sierpnia 2015 r. między Alior Bankiem i Telekom Romania została zawarta umowa o współpracy  
w zakresie świadczenia przez Telekom Romania usług pośrednictwa finansowego na warunkach zbliżonych do umowy  
z T-Mobile Polska (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy 
dotyczące pośrednictwa finansowego – Umowa z Telekom Romania”), w wyniku zawarcia której Grupa Alior planuje 
rozszerzenie swojej działalności na rynek rumuński, przy czym na Datę Prospektu działalność operacyjna na podstawie 
umowy nie została jeszcze rozpoczęta. W szczególności na podstawie umowy w okresie do dnia 30 czerwca 2038 r. 
wskazanemu przez Telekom Romania globalnemu operatorowi telekomunikacyjnemu, jak również Telekom Romania 
będzie przysługiwała opcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alior Banku obejmującej działalność 
związaną z pośrednictwem w świadczeniu usług finansowych. Ponadto umowa z Telekom Romania została zawarta pod 
szeregiem warunków rozwiązujących, co do części których terminy zapadalności na Datę Prospektu jeszcze nie upłynęły. 
W przypadku ich wystąpienia umowa ulegnie rozwiązaniu, o ile strony nie uzgodnią inaczej. 

Grupa Alior może również napotkać dodatkowe trudności związane z konkurowaniem na rynku rumuńskim (zobacz  
„ – Grupa Alior może nie być w stanie zwiększyć portfela produktów i bazy klientów Grupy”). W takim przypadku Grupa 
Alior może nie odnieść zakładanych korzyści z rozpoczęcia działalności na tym rynku. Dodatkowo ewentualne 
zakończenie współpracy z podmiotami z Grupy Deutsche Telekom wpłynęłoby negatywnie na pozycję konkurencyjną 
Grupy Alior i utrudniłoby Grupie konkurowanie z innymi bankami współpracującymi ze spółkami telekomunikacyjnymi, 
co w efekcie mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy 
rozwoju Grupy Alior. 

Alior Bank jest narażony na ryzyko związane z pozycją PZU jako największego akcjonariusza Alior Banku 

Na Datę Prospektu PZU, który jest największym akcjonariuszem w Alior Banku, posiada (wraz ze stronami 
porozumienia z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. PZU Życie, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum 
oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2) Akcje Istniejące reprezentujące 29,22% 
kapitału zakładowego Alior Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W rezultacie PZU może 
wywierać znaczący wpływ na działalność Alior Banku w ramach wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu 
w zakresie m.in. ustalania strategii i polityki Alior Banku, wyboru członków Rady Nadzorczej, podziału zysku netto 
Alior Banku i podejmowania innych decyzji, które muszą zostać podjęte przez akcjonariuszy Spółki. 

Na Datę Prospektu największym akcjonariuszem PZU był Skarb Państwa, który posiadał akcje stanowiące 35,19% 
kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PZU. Taka liczba akcji w połączeniu  
z uprawnieniami przyznanymi Skarbowi Państwa na mocy statutu PZU pozwala mu wywierać decydujący wpływ na 
decyzje dotyczące spraw korporacyjnych, które są istotne dla PZU, w tym politykę PZU wobec Alior Banku.  
W szczególności Skarb Państwa ma decydujący wpływ na politykę i strategię PZU, powoływanie członków rady 
nadzorczej PZU i w konsekwencji członków zarządu PZU oraz podejmowanie innych działań, które zgodnie z KSH 
wymagają uchwały walnego zgromadzenia PZU. Dodatkowo statut PZU przewiduje m.in. uprawnienie osobiste Skarbu 
Państwa do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej PZU. W konsekwencji, dzięki pozycji 
największego akcjonariusza PZU, Skarb Państwa może wywierać też pośredni wpływ na Alior Bank. 

Istnieje niepewność co do polityki Skarbu Państwa w ramach wykonywania praw głosu z akcji PZU lub jego wpływu na 
działalność PZU. Na politykę i działania Skarbu Państwa względem PZU, w tym inwestycji PZU w Akcje Istniejące, 
może mieć wpływ polityka państwa oraz ogólna sytuacja polityczna. Powyższe działania i decyzje mogą pozostawać  
w sprzeczności z zamierzeniami, interesami lub działaniami Zarządu lub akcjonariuszy Alior Banku innych niż PZU. 
Dodatkowo polityka i działania Skarbu Państwa względem PZU (i pośrednio Alior Banku) mogą ulec istotnym 
modyfikacjom w związku ze zmianami politycznymi i gospodarczymi, jakie mogą następować w Polsce. 

Wyrazem poparcia dla Transakcji jest zobowiązanie PZU do głosowania za Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału 
Zakładowego oraz Uchwałą o Podziale wynikające z Deklaracji Wsparcia wydanej przez PZU w związku z realizacją 
Transakcji (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Gwarancja GE oraz Deklaracja wsparcia PZU”). Na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 maja 2016 r., PZU głosowało za przyjęciem Uchwały o 
Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości PZU (lub Skarb Państwa jako 
największy akcjonariusz PZU) wycofa lub ograniczy swoje poparcie dla działań podejmowanych przez Zarząd. 

Powyższe okoliczności mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy 
Grupy Alior. 
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Podmioty z Grupy Alior zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi, które mogą zostać zakwestionowane przez 
organy podatkowe lub skarbowe  

W toku prowadzonej działalności podmioty należące do Grupy Alior zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi  
w rozumieniu Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych oraz Ustawy o Podatku VAT (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Transakcje z podmiotami powiązanymi”). Transakcje te służą zapewnieniu efektywności działalności 
Grupy Alior i obejmują, między innymi, świadczenie usług, finansowanie oraz inne transakcje, np. przyjmowanie 
depozytów lub udzielanie kredytów. Zawierając i wykonując transakcje z podmiotami powiązanymi, podmioty należące 
do Grupy Alior podejmują starania dla zapewnienia ich zgodności z właściwymi regulacjami dotyczącymi cen 
transferowych oraz gromadzenia wszelkiej dokumentacji niezbędnej w przypadku zawierania takich transakcji. Jednakże, 
ze względu na specyficzny charakter transakcji z podmiotami powiązanymi, złożoność i niejednoznaczność uregulowań 
prawnych dotyczących metod sprawdzania stosowanych cen, a także ze względu na trudności w zidentyfikowaniu 
porównywalnych transakcji dla celów referencyjnych, nie można całkowicie wykluczyć, że podmioty należące do Grupy 
Alior będą podlegały kontroli lub innym czynnościom wyjaśniającym podejmowanym przez organy podatkowe lub 
organy kontroli skarbowej, zmierzającym do weryfikacji poprawności stosowania właściwych zasad. Zakwestionowanie 
stosowanych zasad ustalania warunków rynkowych dla celów transakcji z podmiotami powiązanymi może negatywnie 
wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Grupa Alior jest narażona na ryzyka związane ze zrealizowanymi lub przyszłymi akwizycjami 

Niezależnie od planowanej Transakcji Alior Bank regularnie monitoruje i analizuje potencjalne transakcje nabycia 
polskich banków. W razie pojawienia się możliwości nabycia polskiego banku lub jego części oraz pod warunkiem 
spełnienia rygorystycznych kryteriów uzasadniających wzięcie pod uwagę tego typu transakcji, Alior Bank może 
rozważyć udział w transakcji jako nabywca. W razie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu transakcji mogłaby powstać 
konieczność pozyskania przez Alior Bank dodatkowych środków finansowych, jak również możliwe byłoby połączenie 
nabytego banku lub jego części z Alior Bankiem. Jakakolwiek transakcja nabycia polskiego banku lub jego części 
zostałaby przeprowadzona w sposób zmierzający do wzmocnienia pozycji Alior Banku na polskim rynku i wymagałaby 
uzyskania zgód korporacyjnych, a także zgód i zezwoleń odpowiednich organów, w tym KNF. 

W razie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu akwizycji jej realizacja może napotkać szereg trudności, w tym natury 
administracyjnej. Nie można też wykluczyć problemów z pozyskaniem stosownych środków na przeprowadzenie 
transakcji (zobacz „ – Grupa Alior może potrzebować dodatkowego kapitału, a jego pozyskanie na korzystnych 
warunkach może być utrudnione lub niemożliwe”). Ponadto ewentualne połączenie przejętego banku lub jego części  
z Alior Bankiem może skutkować koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych i kosztów integracji. 
W związku z powyższym, nawet w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu transakcji, może ona nie zostać 
zrealizowana lub też zostać zrealizowana w innym zakresie lub harmonogramie niż pierwotnie przewidywany. 

Jeżeli jednak ewentualna transakcja zostałaby zrealizowana, wówczas Grupa Alior mogłaby być narażona m.in. na 
ryzyko niezrealizowania zakładanych celów strategicznych, w tym zakładanych efektów synergii (lub zmiany ich 
wysokości) wynikających z nabycia innego banku lub jego części. Ponadto nie można wykluczyć, że jakość 
przejmowanych aktywów, w tym portfela kredytowego, mogłaby być gorsza od zakładanych wartości, co mogłoby 
zmusić Alior Bank do dokonania odpowiednich korekt przychodów, odpisów z tytułu utraty wartości i w konsekwencji 
wyniku finansowego Alior Banku. Przykładowo w związku z połączeniem Alior Banku z Meritum Bank ICB, 
zrealizowanym w dniu 30 czerwca 2015 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne 
umowy – Umowy sprzedaży akcji – Umowa sprzedaży akcji Meritum Bank ICB”), Alior Bank systematycznie monitoruje 
stopień uzyskiwania zakładanych wartości synergii wynikających z połączenia banków oraz jakość przejętego od 
Meritum Bank ICB portfela kredytowego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. obydwie wartości były zgodne  
z przyjętymi założeniami. Niemniej Alior Bank nie może zapewnić, że prognozowane kwoty synergii nie zostaną 
ostatecznie przeszacowane. Ponadto nie można wykluczyć, że jakość przejmowanych aktywów Meritum Bank ICB,  
w tym portfela kredytowego, może okazać się ostatecznie gorsza od zakładanych wartości, co może w konsekwencji 
zmusić Alior Bank do dokonania odpowiednich korekt przychodów, odpisów z tytułu utraty wartości i w konsekwencji 
wyniku finansowego Alior Banku. 

Z akwizycjami mogą się również wiązać ryzyka prawne, takie jak to, że zapewnienia sprzedającego mogą okazać się 
niewystarczające lub że organy nadzoru, w tym KNF, wydadzą nowe rekomendacje lub wytyczne mogące niekorzystnie 
wpłynąć na proces integracji lub osiągnięcie synergii i celów przejęć dokonywanych przez Grupę Alior. Materializacja 
któregokolwiek z powyższych ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności 
lub perspektywy Grupy Alior. 
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Uprawnienie do wykonywania prawa głosu z części Akcji Istniejących przez niektórych znacznych akcjonariuszy może 
być kwestionowane 

Alior Bank jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, co powoduje, iż nabywanie i zbywanie 
znacznych pakietów akcji Alior Banku podlega szczególnym obowiązkom określonym w rozdziale 4 tej ustawy (Znaczne 
pakiety akcji spółek publicznych). Obowiązki te dotyczą w szczególności ogłaszania wezwań oraz zawiadamiania KNF 
oraz Alior Banku o osiągnięciu lub przekroczeniu określonych progów głosowych wskazanych w Ustawie o Ofercie 
Publicznej (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów oraz, w niektórych 
przypadkach, zmiana stanu posiadania o 1% albo 2% ogólnej liczby głosów). Regulacje dotyczące obrotu znacznymi 
pakietami akcji spółek publicznych mają szczegółowy i złożony charakter, a obowiązki z nich wynikające są 
wykonywane przez akcjonariuszy spółek publicznych w sposób niejednolity. Rozbieżne są również poglądy doktryny  
w zakresie skutków naruszenia powyższych regulacji, w tym regulacji dotyczących zawiadomień składanych przez 
akcjonariuszy. 

Akcjonariusze Alior Banku zawierali w przeszłości liczne transakcje nabycia lub zbycia Akcji Istniejących, a tym samym 
w licznych przypadkach byli zobowiązani do zawiadamiania KNF oraz Alior Banku o osiągnięciu lub przekroczeniu 
określonych progów głosowych. Nie można zapewnić, że wymogi te były zawsze wykonywane w sposób prawidłowy,  
a tym samym, że wszystkie wymagane zawiadomienia zostały przekazane przez akcjonariuszy oraz że złożone 
zawiadomienia były zawsze kompletne i zawierały wszystkie informacje wymagane przez przepisy prawa. 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji będących przedmiotem 
czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
głosowego, jeżeli nastąpiło to z naruszeniem obowiązku przekazywania zawiadomień. W doktrynie sporne jest to, czy 
każde naruszenie powyższych wymogów (nawet o technicznym charakterze) powoduje zastosowanie powyższej sankcji. 
Przedmiotem rozbieżności jest również możliwość sanowania przez akcjonariusza naruszenia dotyczącego 
zawiadomienia po terminie przewidzianym na dokonanie zawiadomienia. Zgodnie z najdalej idącą wykładnią przepisów 
nawet najmniejsze naruszenie obowiązków w zakresie składania do KNF i odpowiedniej spółki publicznej zawiadomień 
akcjonariuszy o osiągnięciu lub przekroczeniu określonych progów głosowych powoduje powstanie sankcji zakazu 
wykonywania prawa głosu, która ma bezterminowy charakter. Nie można wykluczyć, że niektóre Akcje Istniejące 
posiadane w przeszłości lub obecnie przez znacznych akcjonariuszy Alior Banku były lub są objęte powyższą sankcją 
zakazu wykonywania prawa głosu. 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej prawo głosu z akcji spółki wykonywane wbrew omawianemu zakazowi nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. W razie ewentualnego podjęcia 
uchwały Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem praw głosu z akcji objętych zakazem ich wykonywania uchwały te 
mogą zostać zaskarżone w trybie powództwa o stwierdzenie ich nieważności. Nawet w razie upływu terminu na 
wniesienie takiego powództwa, zgodnie z KSH, w stosunku do tego typu uchwał Walnego Zgromadzenia może być 
postawiony zarzut nieważności. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może doprowadzić do stwierdzenia nieważności jednej lub wielu uchwał Walnego 
Zgromadzenia i może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy 
Grupy Alior, a także na możliwość przeprowadzenia Transakcji na zakładanych warunkach i w przewidywanym 
terminie. 

Wartość portfela inwestycyjnego Grupy Alior może ulec zmniejszeniu  

Portfel papierów wartościowych Grupy Alior (aktywa finansowe dostępne do sprzedaży) obejmuje zarówno instrumenty 
dłużne, jak i kapitałowe. Na jakość portfela papierów wartościowych Grupy Alior wpływ mają m.in. czynniki 
makroekonomiczne, ogólne otoczenie biznesowe i sytuacja finansowa podmiotów, w które Grupa Alior inwestuje,  
a także dostęp oraz zmiany na rynku kapitałowym. Jakość portfela papierów wartościowych Grupy Alior w znacznym 
stopniu zależy od wydarzeń na rynkach finansowych oraz od wiarygodności kredytowej i sytuacji finansowej podmiotów 
będących drugą stroną transakcji. Jakość instrumentów dłużnych posiadanych przez Grupę Alior jest zasadniczo zależna 
od zdolności emitentów tych instrumentów do dokonania ich spłaty w terminie wymagalności, która jest z kolei zależna 
od sytuacji finansowej tych podmiotów, w tym pozycji płynnościowej, zwiększonego ryzyka kredytowego oraz 
czynników makroekonomicznych. 

Na dzień 31 marca 2016 r. 89,4% portfela papierów wartościowych Grupy Alior (aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży) stanowiły instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Przegląd 
sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Płynność i zasoby kapitałowe – Aktywa – Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży”). Negatywny wpływ na cenę polskich skarbowych papierów wartościowych mogą mieć, między innymi, 
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wzrost podaży polskich skarbowych papierów wartościowych spowodowany zwiększeniem ich emisji, którego dokonuje 
się w celu sfinansowania deficytu budżetowego, wzrost wolumenu sprzedaży takich papierów wartościowych przez 
inwestorów oraz wzrost krajowych stóp procentowych, zwiększone ryzyko polityczne oraz negatywna ocena Polski przez 
inwestorów. Ponadto obniżenie ratingu kredytowego przyznanego Polsce może mieć negatywny wpływ na wycenę 
obligacji skarbowych znajdujących się w portfelu Grupy Alior, a przez to na wyniki finansowe Grupy. W dniu  
15 stycznia 2016 r. agencja Standard & Poor’s obniżyła długoterminowy rating kredytowy Polski denominowany  
w walutach obcych z „A-” do „BBB+”. Także w dniu 15 stycznia 2016 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła rating 
Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. W dniu 13 maja 2016 r. agencja Moody’s opublikowała zaktualizowany 
rating Polski, zgodnie z którym Polska ma rating na poziomie „A2” z perspektywą negatywną. Aktualizację ratingu 
poprzedziło wydanie przez agencję Moody’s w dniu 4 kwietnia 2016 r. ostrzeżenia o zwiększonym ryzyku politycznym 
wynikającym z trwającego w Polsce kryzysu konstytucyjnego. 

Spadek wartości polskich papierów skarbowych, które posiada Grupa Alior, może negatywnie wpłynąć na poziom 
kapitału Grupy. Ponadto, jeżeli Grupa Alior podejmie decyzję o sprzedaży wszystkich lub części posiadanych polskich 
skarbowych papierów wartościowych, wyżej wspomniane czynniki mogą mieć negatywny wpływ na ich cenę.  
W konsekwencji wystąpienie jakiejkolwiek okoliczności wskazanej powyżej może negatywnie wpłynąć na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Ochrona ubezpieczeniowa Grupy Alior może być niewystarczająca lub może nie pokryć szkody poniesionej przez 
Grupę Alior lub może nie zaspokoić roszczenia przeciwko Grupie 

Majątek Grupy Alior może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu z licznych przewidywalnych i nieprzewidywalnych 
powodów. Osoby trzecie, w tym klienci Grupy Alior, mogą również ponieść szkodę z powodu zdarzeń, za które Grupa 
Alior ponosi odpowiedzialność. Polisy ubezpieczeniowe Grupy Alior mogą nie pokrywać wszystkich strat, jakie Grupa 
Alior może ponieść. W konsekwencji Grupa Alior może nie uzyskać pełnego odszkodowania za poniesione straty. 
Ponadto nie można wykluczyć materializacji ryzyk, które mogą nie być pokryte ubezpieczeniem Grupy Alior lub ze 
względów ekonomicznych mogą być nieubezpieczane przez Grupę Alior, a w konsekwencji Grupa nie uzyska 
odszkodowania z tytułu ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto polisy ubezpieczeniowe posiadane przez Grupę Alior mają 
określone limity roszczeń objętych ochroną w toku swojej działalności. W związku z tym odszkodowania wypłacone  
w ramach takich polis mogą być niewystarczające do pokrycia wszystkich szkód poniesionych przez Grupę Alior. 

W konsekwencji Grupa Alior może nie posiadać wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej przed stratami, jakie może 
ponieść, co może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju 
Grupy Alior. 

Grupa Alior jest narażona na wystąpienie czynników nadzwyczajnych, które znajdują się poza kontrolą Grupy Alior 

Czynniki, które są poza kontrolą Grupy Alior, takie jak katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, działania wojenne  
i militarne lub zamieszki, wybuchy epidemii oraz inne podobne, niemożliwe do przewidzenia zdarzenia, a także reakcje 
na takie zdarzenia lub działania, mogą zakłócić stabilność gospodarczą lub polityczną, co może negatywnie wpłynąć na 
polską gospodarkę oraz, w szczególności, zakłócić działalność Grupy Alior lub spowodować po stronie Grupy Alior 
wystąpienie istotnych strat. Takie zdarzenia lub działania oraz wynikające z nich szkody są trudne do przewidzenia  
i mogą dotyczyć mienia, aktywów finansowych lub kluczowych pracowników. Jeżeli przyjęte przez Grupę Alior plany 
nie będą obejmowały wszystkich niezbędnych procedur, które powinny zostać zastosowane w wypadku wystąpienia 
takich sytuacji, lub jeśli nie będzie możliwe wdrożenie tych procedur w danych okolicznościach, skala takich szkód może 
wzrosnąć. Nieprzewidziane zdarzenia mogą również doprowadzić do poniesienia dodatkowych kosztów operacyjnych, 
takich jak wyższe koszty składek ubezpieczeniowych oraz wdrożenie systemów zastępczych. Objęcie określonych ryzyk 
ochroną ubezpieczeniową na Datę Prospektu nie było możliwe i może również nie być możliwe w przyszłości, co 
podwyższa poziom ryzyka, na które Grupa Alior jest narażona. 

Powyższe oraz dodatkowo niezdolność Grupy Alior do skutecznego zarządzania wskazanymi ryzykami mogą 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Grupa Alior ma w portfelu z utratą wartości istotną ekspozycję wobec Kompanii Węglowej S.A. 

Na Datę Prospektu Grupa Alior posiadała w portfelu z utratą wartości zaangażowanie w kwocie około 90 mln PLN 
wobec Kompanii Węglowej S.A. („Kompania Węglowa”), będącej jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Na 
powyższe zaangażowanie na dzień 31 marca 2016 r. utworzono odpis aktualizacyjny w wysokości około 19%. 
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Na dzień 31 grudnia 2015 r. powyższe zaangażowanie wynosiło około 96,8 mln PLN i było obciążone odpisem 
aktualizacyjnym w wysokości około 10,5%. Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. zaangażowanie zostało zmniejszone 
do kwoty około 90 mln PLN przy jednoczesnym zwiększeniu odpisu aktualizacyjnego do około 19% na skutek 
okresowego, dokonywanego w ramach restrukturyzacji, zwiększenia kwoty programu emisji obligacji objętej przez 
podmiot trzeci w celu zapewnienia dłużnikowi płynności. Zwiększenie programu emisji obligacji zmniejszyło pokrycia 
ekspozycji Banku wartością ustanowionych dla programu emisji obligacji zabezpieczeń, a w konsekwencji spowodowało 
zwiększenie odpisu aktualizacyjnego. 

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej zostało zawarte między zewnętrznymi 
inwestorami, bankami oraz związkami zawodowymi w dniu 26 kwietnia 2016 r. Porozumienie dotyczy restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej oraz rozwoju działalności Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. („PGG”) m.in. poprzez sprzedaż na 
rzecz PGG części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej obejmującej m.in. jedenaście kopalni węgla, proponowane 
podwyższenie kapitału zakładowego PGG przez emisję nowych akcji o wartości około 2,4 mld PLN oraz przeniesienie 
zaangażowania banków w formie długu Kompanii Węglowej na PGG poprzez objęcie przez banki (w tym Alior Bank) 
nowych obligacji, które zostaną wyemitowane przez PGG w łącznej kwocie około 1 mld PLN.  

W wykonaniu porozumienia, w dniu 28 kwietnia 2016 r. strony zawarły umowę programową dotyczącą programu emisji 
obligacji. Zgodnie z umową programową Bank zobowiązał się do objęcia nowych obligacji różnych serii w łącznej 
kwocie 89,63 mln PLN z emisji w łącznej kwocie około 1,148 mld PLN, a zaangażowanie Banku ma zostać całkowicie 
spłacone w okresie do 10 lat.  

Wszystkie obejmowane przez Bank obligacje będą uprawnione do udziału w dodatkowych wcześniejszych spłatach  
w przypadku osiągania przez PGG nadwyżek finansowych ponad uzgodniony poziom płynności wymagany do realizacji 
programu restrukturyzacji. Obligacje będą zabezpieczone między innymi na majątku trwałym i zapasach PGG, których 
wartość na Datę Prospektu Alior Bank szacował na kwotę co najmniej 2,5 mld PLN. Świadczenie Banku z tytułu zapłaty 
ceny za obligacje zostanie przekazane przez emitenta (PGG) do Kompanii Węglowej celem potrącenia z wierzytelnością 
Banku względem Kompanii Węglowej o wykup wyemitowanych przez nią obligacji. 

Niezależnie od zawartego porozumienia i umowy programowej nie można wykluczyć niepowodzenia procesu 
restrukturyzacji Kompanii Węglowej i w konsekwencji pogorszenia jej sytuacji finansowej. W takim przypadku może 
istnieć konieczność zmiany wysokości dokonanego odpisu aktualizacyjnego. Powyższe okoliczności mogą istotnie 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Czynniki ryzyka dotyczące polskiego sektora bankowego 

Zakres regulacji sektora usług finansowych i bankowości w Polsce oraz na świecie może ulec zwiększeniu lub zmianie  

Działalność Grupy Alior podlega przepisom prawa polskiego i europejskiego, a także różnego rodzaju orzeczeniom 
sądowym i decyzjom administracyjnym oraz rekomendacjom organów nadzoru, które nakładają wymogi i ograniczenia  
o szerokim zakresie zastosowania. Ponadto na działalność Grupy Alior wpływają i będą wpływać przepisy, wymogi  
i rekomendacje zawarte w uchwałach i rekomendacjach wydawanych przez KNF. 

Nie można wykluczyć, że polskie i europejskie regulacje dotyczące działalności bankowej lub maklerskiej zmienią się 
lub staną się bardziej restrykcyjne, szczególnie biorąc pod uwagę warunki rynkowe oraz oczekiwania w zakresie 
zaostrzenia nadzoru nad sektorem usług finansowych obowiązujące na Datę Prospektu. 

W wyniku ewentualnych zmian regulacji prawnych (włącznie ze zmianami dotyczącymi wymogów wynikających  
z regulacji i rekomendacji nałożonych przez organy administracji publicznej) Grupa Alior może stać się przedmiotem 
surowych wymogów organów nadzoru bankowego i nadzoru nad działalnością maklerską, wyższych wymogów  
w zakresie adekwatności kapitałowej (lub sposobów ich kalkulacji), w tym wymogów dotyczących podwyższenia 
kapitału, wskaźnika dźwigni oraz płynności finansowej, albo może zostać zobowiązana do poniesienia dodatkowych 
kosztów lub spełnienia dodatkowych zobowiązań w zakresie ujawnień i sprawozdawczości, a także może podlegać 
ograniczeniom dotyczącym zawierania różnego rodzaju transakcji. Liczba nowych lub zmienionych przepisów 
dotyczących działalności bankowej istotnie wzrosła w ostatnim czasie, w tym w okresie objętym Rocznymi 
Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior, skutkując dodatkowymi kosztami oraz niepewnością  
w stosunku do sektora bankowego (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Wymogi 
kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem”). Nie można wykluczyć, że tendencja ta będzie kontynuowana 
w przyszłości, co może mieć negatywny wpływ na cały sektor bankowy, a w szczególności na działalność, sytuację 
finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 
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Alior Bank może być zobowiązany do dokonania znaczących wpłat do BFG, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców lub 
na rzecz systemu rekompensat utworzonego przez KDPW 

Środki pieniężne zgromadzone na imiennych rachunkach bankowych w Polsce lub należne z tytułu wierzytelności 
potwierdzonych imiennymi dokumentami wystawionymi przez banki są objęte systemem gwarantowania przez BFG. 
System obowiązkowych gwarancji zapewnia, że na wypadek spełnienia warunku gwarancji środki zgromadzone na 
rachunkach banku zostaną zwrócone deponentom do równowartości w złotych kwoty 100 tys. EUR. W przypadku banku 
krajowego spełnienie warunku gwarancji oznacza wydanie przez KNF decyzji o zawieszeniu działalności banku  
i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu 
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego. Gwarancją BFG są również 
objęte depozyty w SKOK. W wypadku ziszczenia się sytuacji wymagającej uruchomienia gwarancji, BFG zwraca 
deponentom SKOK środki gwarantowane do równowartości w złotych kwoty 100 tys. EUR. 

Ustawa o BFG wprowadza również fundusz stabilizacyjny, zasilany przez banki opłatą ostrożnościową. Środki  
z funduszu stabilizacyjnego mają być wykorzystywane do udzielania pomocy finansowej bankowi poprzez udzielenie 
gwarancji zwiększania funduszy własnych banku krajowego, a w przypadku wykonania tej gwarancji – poprzez nabycie 
lub objęcie akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych banku krajowego. Jeżeli w stosunku do podmiotu 
będącego członkiem funduszu zostanie ogłoszona upadłość, pozostali członkowie funduszu, w tym Alior Bank, mogą 
być zobowiązani do dokonania dodatkowych płatności na pokrycie zobowiązań podmiotu, wobec którego ogłoszono 
upadłość. Zobowiązanie członka funduszu, w tym Alior Banku, w przypadku upadłości innego członka systemu może 
dotyczyć kwoty, której wartość będzie istotnie wyższa od standardowo przekazywanych składek. 

Zważywszy na powyższe, negatywny wpływ na sytuację polskiego sektora bankowego może mieć m.in. wpływ 
pogorszenia sytuacji banków spółdzielczych. Przykładowo, w dniu 26 listopada 2015 r., w związku z wystąpieniem przez 
KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, na podstawie 
Ustawy o BFG Alior Bank został zobowiązany do wniesienia opłaty do BFG w wysokości 57,0 mln PLN. Zgodnie  
z Załącznikiem nr 5 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu BFG z dnia 26 listopada 2015 r. łączna kwota składki 
polskich banków na rzecz BFG w związku z powyższym wyniosła 2,0 mld PLN (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację finansową  
i wyniki Grupy Alior – Bankowy Fundusz Gwarancyjny”). Dodatkowo zgodnie z Ustawą o BFG, depozyty w SKOK są 
również objęte gwarancją BFG i w wypadku ziszczenia się sytuacji wymagającej uruchomienia gwarancji, BFG zwraca 
deponentom kas środki gwarantowane do równowartości w złotych kwoty 100 tys. EUR. W 2016 r. KNF wystąpiła  
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości następujących SKOK: SKOK Kujawiak we Włocławku (według KNF na dzień  
31 października 2015 r. SKOK Kujawiak we Włocławku posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 77,7 mln 
PLN), SKOK Polska w Warszawie (według KNF na dzień 31 grudnia 2015 r. SKOK Polska w Warszawie posiadała 
ujemne fundusze własne w wysokości 92,0 mln PLN), SKOK Jowisz w Czeladzi (według KNF na 29 lutego 2016 r. 
SKOK Jowisz w Czeladzi posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 21,5 mln PLN) oraz SKOK Arka w Dąbrowie 
Górniczej (według KNF na 31 marca 2016 r. SKOK Arka w Dąbrowie Górniczej posiadała ujemne fundusze własne  
w wysokości 26,4 mln PLN) (zobacz „ – Pogorszenie sytuacji finansowej SKOK może mieć niekorzystny wpływ na 
sytuację sektora bankowego w Polsce”). 

Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, stworzony został fundusz wsparcia kredytobiorców. 
Fundusz przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do 
spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego. Środki 
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pochodzą m.in. z wpłat kredytodawców dokonywanych proporcjonalnie do 
wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie 
kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Alior Bank jest zobowiązany do dokonywania stosowanych wpłat na fundusz 
wsparcia kredytobiorców, a w przypadku, gdy wielkość środków w tym funduszu spadnie poniżej 100 mln PLN, do 
odpowiedniego uzupełnienia wniesionej składki w wysokości proporcjonalnej do wielkości wsparcia udzielonego 
klientom Alior Banku w okresie od dnia utworzenia funduszu lub jego ostatniego uzupełnienia. 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Biuro Maklerskie Alior Banku 
będące wyodrębnioną jednostką organizacyjną Alior Banku jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat 
utworzonego przez KDPW. W przypadku, gdy suma roszczeń inwestorów z tytułu rekompensat przekroczy wysokość 
środków zgromadzonych w tym systemie oraz określonych niewpłaconych jeszcze rat, kwota rocznych wpłat może 
zostać podwyższona na zasadach określonych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
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Wszelkie dodatkowe płatności, których Alior Bank jest lub będzie zobowiązany dokonać na rzecz BFG, Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców oraz innych systemów rekompensat, w tym systemu rekompensat utworzonego przez KDPW, mogą mieć 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Pogorszenie sytuacji finansowej SKOK może mieć niekorzystny wpływ na sytuację sektora bankowego w Polsce 

SKOK stanowią część polskiego sektora finansowego, a kondycja finansowa SKOK jest słabsza w porównaniu ze 
średnią dla podmiotów z sektora bankowego, co może mieć niekorzystny wpływ na sytuację sektora bankowego  
w Polsce. W październiku 2012 r. SKOK zostały objęte nadzorem KNF. 

Niektóre SKOK wobec wyczerpania możliwości poprawy ich sytuacji finansowej przez zarządców komisarycznych oraz 
braku wsparcia SKOK przez Kasę Krajową lub nieznalezienia innych SKOK gotowych do dokonania akwizycji, na mocy 
decyzji KNF są przeznaczane do przejęcia przez banki komercyjne przy wsparciu BFG albo ogłaszana jest ich upadłość. 
Przykładowo, w dniach 8 stycznia 2016 r., 25 lutego 2016 r., 22 kwietnia 2016 r. oraz 11 maja 2016 r. KNF zawiesiła 
działalność czterech SKOK, odpowiednio, SKOK Kujawiak we Włocławku, SKOK Polska w Warszawie, SKOK Jowisz 
w Czeladzi oraz SKOK Arka w Dąbrowie Górniczej. Następnie KNF wystąpiła do właściwych sądów z wnioskami  
o ogłoszenie upadłości tych podmiotów, stanowiącymi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków 
gwarantowanych z BFG. W przypadku SKOK Polska w Warszawie w dniu 13 kwietnia 2016 r. zostało wydane 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Z kolei w związku z zagrożeniem upadłością SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni, w dniu  
26 stycznia 2016 r. KNF podjął decyzję o przejęciu SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni przez Alior 
Bank (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Zdarzenia  
w ostatnim okresie (po dacie bilansowej) – Przejęcie SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni”). 
Dodatkowo na podstawie decyzji KNF z dnia 26 kwietnia 2016 r. Alior Bank objął zarząd majątkiem Powszechnej 
SKOK w Knurowie w dniu 27 kwietnia 2016 r. Alior Bank przejmie Powszechną SKOK w Knurowie w dniu 1 czerwca 
2016 r. Według KNF na dzień 31 marca 2016 r. Powszechna SKOK w Knurowie posiadała ujemne fundusze własne  
w wysokości 15,1 mln PLN. Według KNF wartość aktywów Powszechnej SKOK w Knurowie wynosi 0,1% wartości 
aktywów Alior Banku. 

Dodatkowo zgodnie z Ustawą o BFG depozyty w SKOK są również objęte gwarancją BFG i w wypadku ziszczenia się 
sytuacji wymagającej uruchomienia gwarancji BFG zwraca deponentom kas środki gwarantowane do równowartości  
w złotych kwoty 100 tys. EUR (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące polskiego sektora bankowego – Alior Bank może być 
zobowiązany do dokonania znaczących wpłat do BFG lub na rzecz systemu rekompensat utworzonego przez KDPW”). 

Dalsze pogorszenie sytuacji SKOK i konieczność ich wsparcia ze strony banków, w tym Alior Banku, przez m.in. 
przejęcia SKOK przez banki, jak również zajście okoliczności wymagających uruchomienia gwarancji wobec SKOK 
mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację polskiego sektora bankowego, a w konsekwencji mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Dodatkowe obciążenia podatkowe mogą zostać nałożone na polskie banki 

W dniu 1 lutego 2016 r. weszła w życie Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych”). 
Powyższa ustawa reguluje opodatkowanie aktywów niektórych instytucji finansowych, w tym banków krajowych, 
oddziałów banków zagranicznych czy oddziałów instytucji kredytowych. Podatek wynosi 0,0366% podstawy 
opodatkowania miesięcznie i w pierwszym kwartale 2016 r. obciążył wynik finansowy brutto Alior Banku kwotą  
20,7 mln PLN. 

Ponadto od 2011 r. trwają prace nad regulacją wprowadzającą podatek od transakcji finansowych (ang. Financial 
Transaction Tax), z którego część wpływów zasilałaby bezpośrednio budżet Unii Europejskiej (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Podatek od Transakcji Finansowych (Financial Transaction 
Tax”). W grudniu 2015 r. dziesięć Państw Członkowskich (w tym Francja i Niemcy) porozumiało się co do pewnych, 
podstawowych założeń przyszłego Podatku od Transakcji Finansowych. Jednocześnie powyższe kraje założyły, że 
pozostałe kwestie, w tym stawki podatku, powinny zostać uzgodnione do końca czerwca 2016 r. Na Datę Prospektu 
ewentualny termin wprowadzenia Podatku od Transakcji Finansowych nie był znany. 

Mając na względzie powyższe, należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obciążeń podatkowych dla 
sektora bankowego, co może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy rozwoju Grupy Alior. 
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Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane z przyjęciem regulacji dotyczących zmiany parametrów kredytów 
hipotecznych udzielonych w walutach obcych, co może mieć znaczący efekt destabilizujący na cały polski sektor 
bankowy 

Mimo że Grupa Alior posiada ograniczoną ekspozycję na kredyty walutowe (w tym kredyty hipoteczne) z uwagi na 
swoją konserwatywną politykę w tym zakresie, Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane ze złożonymi 
konsekwencjami dla polskiego sektora bankowego, wynikającymi z ewentualnego podjęcia w przyszłości przez polski 
rząd decyzji w sprawie zmiany parametrów kredytów hipotecznych udzielanych w walutach obcych oraz w sprawie 
przewalutowania kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych po kursie historycznym. Powyższa decyzja 
może systemowo osłabić polski sektor bankowy i mieć istotny destabilizujący wpływ na cały sektor. 

Na Datę Prospektu nie można wykluczyć, że koszty dokonania powyższych przewalutowań lub innych rozwiązań kwestii 
kredytów hipotecznych udzielanych w walutach obcych obciążą cały sektor bankowy. W dniu 15 stycznia 2016 r. 
Kancelaria Prezydenta RP opublikowała projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów 
kredytu i umów pożyczki odnoszący się do kredytów oraz pożyczek we wszystkich obcych walutach (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron 
niektórych umów kredytu i umów pożyczki”). W dniu 17 marca 2016 r. KNF negatywnie zaopiniował projekt ustawy, 
publikując informację o skutkach finansowych projektu ustawy. Według KNF skutki finansowe projektowanej ustawy 
mogą, oprócz zachwiania stabilności banków mających portfele kredytów hipotecznych w walutach obcych z lat 2000-
2012, prowadzić również do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys 
finansowy. Dodatkowo w ocenie NBP łączne bezpośrednie koszty wprowadzenia ustawy kilkukrotnie przewyższałyby 
obecne zyski sektora bankowego, co w efekcie zagroziłoby jego stabilności (NBP, Raport o stabilności systemu 
finansowego, luty 2016 r.). Mimo stanowiska KNF i NBP nie można wykluczyć, że rozwiązania legislacyjne 
przewidziane w powyższym projekcie (lub podobne) zostaną wprowadzone. 

Niezależnie od powyższego istnieje ryzyko wystąpienia przez kredytobiorców z pozwami przeciwko bankom, które 
udzieliły im kredytów hipotecznych w walutach obcych. Nie można wykluczyć, że w takich postępowaniach zapadłyby 
negatywne rozstrzygnięcia dla banków, co mogłoby się przyczynić do pogorszenia sytuacji sektora bankowego w Polsce. 

Przyjęcie rozwiązań legislacyjnych wskazanych powyżej (lub podobnych) i w konsekwencji destabilizacja polskiego 
sektora bankowego jako całości może mieć daleko idące konsekwencje, których całkowity zakres nie jest możliwy do 
przewidzenia. Destabilizacja sektora bankowego miałaby znaczący negatywny wpływ na Grupę Alior oraz może 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior jest narażona na intensywną konkurencję ze strony polskiego sektora finansowego 

Poziom konkurencji w polskim sektorze finansowym jest względnie wysoki, co jest między innymi skutkiem ekspansji 
banków z kapitałem zagranicznym, rozwojem krajowych instytucji finansowych, konkurencją ze strony instytucji 
płatniczych, jak również procesami konsolidacyjnymi. Należy także zwrócić uwagę na rosnące znaczenie podmiotów 
niebędących bankami, które oferują usługi i produkty o charakterze bankowym. Według danych KNF na dzień 29 lutego 
2016 r. w Polsce działało 38 banków komercyjnych, 26 oddziałów instytucji kredytowych oraz 560 banków 
spółdzielczych. Polski sektor bankowy charakteryzuje się znacznym udziałem banków z większościowym udziałem 
kapitału zagranicznego oraz dużą liczbą banków spółdzielczych, mimo ich relatywnie niewielkiego udziału w aktywach 
sektora. Na dzień 31 marca 2016 r. liczba banków kontrolowanych przez Skarb Państwa wynosiła 5, liczba 
banków/oddziałów z przewagą kapitału prywatnego wynosiła 567, a liczba banków/oddziałów z przewagą kapitału 
zagranicznego wynosiła 52. 

Zmiany poziomu konkurencji na rynku kredytów i depozytów są wynikiem wpływu różnych czynników, a w szczególności 
aktualnej sytuacji na globalnych rynkach gospodarczych i finansowych, dostępności finansowania na międzynarodowym  
i polskim rynku finansowym, perspektyw rozwoju polskiej gospodarki oraz kursów wymiany złotego do walut obcych. 
Grupa Alior jest szczególnie narażona na konkurencję w obszarze bankowości uniwersalnej, gdzie konkuruje z dużymi 
bankami prowadzącymi działalność w Polsce na rynku klientów detalicznych i biznesowych. Niektórzy konkurenci Grupy 
Alior prowadzą działalność na większą skalę niż Grupa Alior, a wielu konkurentów Grupy Alior to podmioty zależne od 
banków międzynarodowych, które zapewniają tańsze finansowanie swoim podmiotom zależnym. Na pozycję 
konkurencyjną banków, w tym Alior Banku, wpływa także działalność tzw. „parabanków”, tj. podmiotów niebędących 
bankami, które zajmują się świadczeniem usług finansowych. Z uwagi na brak nadzoru ze strony KNF te podmioty często 
oferują potencjalnym klientom warunki świadczenia usług finansowych, które są atrakcyjniejsze niż oferta banków. Tym 
samym polski sektor bankowy jest także narażony na konkurencję ze strony podmiotów świadczących usługi finansowe 
niebędące pod nadzorem KNF. 



CZYNNIKI RYZYKA

 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 23
 

Presja konkurencyjna historycznie była widoczna głównie po stronie pozyskiwania depozytów, a także w segmencie 
dużych klientów korporacyjnych, a w kilku ostatnich kwartałach również w zakresie kredytów gotówkowych. 
Konkurencja banków w tym zakresie prowadziła do przejściowych, niewielkich wzrostów kosztu płynności i wpływała 
na obniżenie marży odsetkowej o 0,1–0,3 p.p. 

Niezależnie od powyższego zwiększona konkurencja w krajowym sektorze finansowym może wpłynąć na zwiększenie 
presji cenowej na usługi i produkty oferowane przez Grupę Alior oraz ponoszenia z tego tytułu dodatkowych istotnych 
nakładów. Jeżeli Grupie Alior nie uda się utrzymać konkurencyjnej pozycji w sektorze bankowym w Polsce, może to 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Rekomendacje wydawane przez KNF mogą wpływać na działalność Grupy Alior 

KNF jest organem nadzorującym działalność sektora bankowego w Polsce, w związku z czym jest upoważniona do 
wydawania rekomendacji odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania banków (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania 
ryzykiem – Wymogi prawa polskiego”). Rekomendacje KNF nie stanowią wiążących przepisów prawa, jednakże polskie 
instytucje finansowe zobowiązane są brać je pod uwagę i stosować się do ich zapisów. 

W ostatnich latach KNF wydała nowe rekomendacje (w tym m.in. Rekomendację W dotyczącą zarządzania ryzykiem 
modeli w bankach oraz Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk bancassurance) i wprowadziła zmiany do 
poprzednio wydanych rekomendacji (w tym m.in. do Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem 
operacyjnym w bankach, Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa 
środowiska teleinformatycznego w bankach, Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania 
ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oraz Rekomendacji P dotyczącej zarządzania ryzykiem 
płynności finansowej banków). W grudniu 2015 r. do publicznych konsultacji zostały przesłane projekty zmienionej 
Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji oraz projekt Rekomendacji Z dotyczącej zasad 
zarządzania wewnętrznego w bankach.  

W wyniku powyższych rekomendacji, jak również zmian w istniejących rekomendacjach, polskie banki, w tym Alior 
Bank, podlegają surowszym wymogom dotyczącym, między innymi, działalności kredytowej, wymogów kapitałowych, 
zarządzania ryzykiem oraz oferowania klientom ubezpieczeń, a także surowszym wymogom w zakresie adekwatności 
kapitałowej. Ponadto, w szczególności, w związku z wydaniem nowych i zmianami w dotychczasowych rekomendacjach 
Bank podlega regularnym kontrolom ze strony KNF, efektem których są przede wszystkim zalecenia pokontrolne, które 
Bank zobowiązany jest wdrożyć i poinformować o ich wykonaniu KNF. Nie można wykluczyć, że w efekcie przyszłych 
kontroli Bank będzie zobowiązany do realizacji nowych zaleceń pokontrolnych o istotnym znaczeniu dla działalności 
Banku albo że na Bank zostaną nałożone innego rodzaju zobowiązania, lub że Bank może nie być w stanie dostosować 
się do zaleceń w całości lub istotnej części. Ponadto banki, w tym Alior Bank, mogą zostać zobowiązane do poniesienia 
dodatkowych kosztów lub mogą podlegać ograniczeniom w stosunku do angażowania się w różnego rodzaju transakcje. 

Wystąpienie któregokolwiek z powyższych czynników może negatywnie wpłynąć na strategię Alior Banku, jego 
potencjał wzrostu, kwotę opłat i prowizji, marży pobieranej przez Bank, a w rezultacie także na działalność, sytuację 
finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Stopa wzrostu polskiego sektora bankowego może ulec znacznemu obniżeniu 

W ostatnich latach polski sektor bankowy charakteryzował się przyrostem sumy bilansowej. Na wzrost aktywów 
polskiego sektora bankowego największy wpływ miał wzrost portfela kredytów, przy czym tendencje różniły się  
w zależności od produktu. W latach 2011-2015 przyrost kwartalny kredytów mieszkaniowych stopniowo malał  
z poziomu około 6 mld PLN w pierwszym kwartale 2011 r. do nieco powyżej 3 mld PLN w trzecim kwartale 2015 r. 
Salda kredytów konsumpcyjnych notowały spadek od początku 2011 r. do połowy 2013 r. o około 2 mld PLN na 
kwartał, a od trzeciego kwartału 2013 r. notują stabilny wzrost na tym samym poziomie. Kredytowanie dla 
przedsiębiorstw w omawianym okresie cechowało się dużo większą zmiennością. Jego średni wzrost wyniósł około  
6-7 mld PLN kwartalnie, przy czym w pojedynczych kwartałach (czwartym kwartale 2012 r., czwartym kwartale 2013 r. 
oraz czwartym kwartale 2014 r.) występował spadek o 2-4 mld PLN. Lata 2011-2012 cechowały się nieco wyższą 
dynamiką w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast kolejne lata to szybszy wzrost kredytowania dla 
dużych firm. 

Chociaż w ostatnich latach polski sektor bankowy cechował się dość stabilnym wzrostem, nie ma pewności, że 
relatywnie szybkie tempo wzrostu sektora bankowego zostanie utrzymane w przyszłości. Czynnikami ryzyka dla 
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utrzymania szybkiego tempa wzrostu sektora bankowego w Polsce były obserwowane w latach 2011-2015 spowolnienie 
tempa wzrostu gospodarki globalnej (głównie gospodarek Państw Członkowskich), co ma znaczący wpływ na 
gospodarkę Polski oraz utrzymująca się niepewność na międzynarodowych rynkach finansowych (związana z 
niepewnymi perspektywami gospodarki światowej oraz kryzysem zadłużenia w Strefie Euro). Powyższe czynniki 
wpłynęły między innymi na spowolnienie tempa wzrostu polskiego sektora bankowego w latach 2012-2013. 

Dodatkowymi czynnikami ryzyka dla wzrostu polskiego sektora bankowego jest m.in. wejście w życie w dniu 1 lutego 
2016 r. Ustawy o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora 
bankowego w Polsce – Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych”) oraz rosnące wymagania w zakresie 
utrzymywania dodatkowych wymogów kapitałowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego 
w Polsce – Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem”). Dodatkowo na Datę Prospektu nie 
można wykluczyć, że w Polsce zostaną wprowadzone regulacje w sprawie zmiany parametrów kredytów udzielanych  
w walutach obcych oraz w sprawie przewalutowania kredytów udzielonych w walutach obcych po kursie historycznym 
(zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące działalności Grupy Alior – Grupa Alior jest narażona na ryzyko wynikające  
z udzielania, finansowania i zabezpieczenia kredytów denominowanych w walutach obcych”). 

W związku z powyższym wyniki osiągane przez polski sektor bankowy w przeszłości nie mogą być traktowane jako 
wyznacznik przyszłych tendencji, a ograniczenie tempa wzrostu polskiego sektora bankowego może niekorzystnie 
wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Ryzyko związane z wdrożeniem Dyrektywy BRR 

W dniu 15 maja 2014 r. przyjęto Dyrektywę BRR, której celem jest zminimalizowanie obciążenia podatników  
w przypadku niewywiązania się przez banki ze zobowiązań, jednocześnie zapewniając, że koszty z tym związane zostaną 
poniesione przez akcjonariuszy i wierzycieli (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce 
– Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem – Wymogi prawa europejskiego – Dyrektywa BRR”). 

Dyrektywa BRR ustanawia między innymi instrument bail-in, który ma zapewnić, że podatnicy w ostatniej kolejności 
będą ponosić koszty związane z pogorszeniem sytuacji banków. Dyrektywa BRR, co do zasady, nie wyklucza 
interwencji państwa, aby utrzymać płynność upadającego banku, ale taka interwencja ma być możliwa jedynie  
w wyjątkowych przypadkach – gdy jest to niezbędne z punktu widzenia interesu publicznego polegającego na 
konieczności zapewnienia stabilności systemu finansowego, a mimo braku możliwości dokapitalizowania banku ze 
środków prywatnych, będzie istniała szansa na jego uratowanie. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy BRR, 
prowadzenie działalności przez upadający bank powinno być kontynuowane za pomocą narzędzi restrukturyzacji  
i uporządkowanej likwidacji przy wykorzystaniu środków prywatnych w możliwie największym stopniu. Termin 
transpozycji Dyrektywy BRR przez Państwa Członkowskie upłynął co do zasady 1 stycznia 2015 r. (w ograniczonym 
zakresie, w stosunku do stosowania instrumentu bail-in, termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2016 r.), jednakże na 
Datę Prospektu Dyrektywa BRR nie została implementowana do polskiego systemu prawnego. 

Po wdrożeniu do polskiego systemu prawnego postanowienia Dyrektywy BRR znajdą bezpośrednio zastosowanie do 
Grupy Alior, m.in. w postaci wzrostu opłaty na BFG, przy czym na Datę Prospektu nie jest możliwe ocenienie pełnego 
wpływu rozwiązań Dyrektywy BRR na funkcjonowanie Grupy Alior. Wdrożenie Dyrektywy BRR może mieć istotny 
niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Proces egzekucji zabezpieczeń kredytów bankowych w Polsce jest trudny i czasochłonny 

Pomimo że kredyty udzielane przez banki, w tym Alior Bank, są zabezpieczone w różnej formie, w szczególności 
hipotekami, prowadzenie egzekucji z zabezpieczeń może być czasochłonne i utrudnione. W szczególności procedury 
sprzedaży nieruchomości lub innych form egzekucji z zabezpieczeń hipotecznych mogą być długotrwałe, a ich 
praktyczna realizacja utrudniona. Przykładowo, proces egzekucji zabezpieczenia z nieruchomości może trwać dłużej niż 
rok. Dodatkowo w listopadzie 2015 r. weszły w życie regulacje, na podstawie których została zniesiona instytucja 
bankowego tytułu egzekucyjnego, która dotychczas stanowiła ułatwienie dla banków w egzekwowaniu ich należności. 
Chociaż Alior Bank w ramach wyceny oferowanych produktów uwzględnia specyfikę przyjmowanych zabezpieczeń, 
uwarunkowania procesu egzekucji, w szczególności czas trwania procesów oraz ich rezultaty w postaci uzyskania 
środków z zabezpieczeń oraz pomimo tego, że Bank opiera przyjmowane założenia na podstawie danych historycznych  
i wiedzy na temat zmian w uwarunkowaniach prawnych, to nie można wykluczyć opóźnień w egzekucji lub niezdolności 
do egzekucji w odniesieniu do znaczącej liczby zabezpieczeń, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 
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Grupa Alior podlega wymogom informacyjnym w związku z FATCA i automatyczną wymianą informacji w sprawach 
podatkowych 

W związku z wprowadzeniem FATCA, dotyczącej ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych, Grupa Alior jest 
objęta określonymi obowiązkami w zakresie rejestracji, gromadzenia danych o klientach Grupy Alior oraz 
przekazywania danych do właściwych organów podatkowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora 
bankowego w Polsce – Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA”). W przypadku polskich podmiotów, w celu zachowania zgodności z przepisami prawa 
polskiego, wskazane obowiązki nie są jednak wykonywane bezpośrednio wobec amerykańskich organów podatkowych, 
ale za pośrednictwem polskich organów podatkowych. W tym celu w dniu 7 października 2014 r. zawarta została umowa 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszące jej 
uzgodnienia końcowe. Ustawa ratyfikująca powyższą umowę i towarzyszące jej Uzgodnienia końcowe weszły w życie  
w dniu 2 czerwca 2015 r. W celu realizacji powyższej umowy uchwalona została ustawa o wykonywaniu umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, która weszła w życie w dniu 1 grudnia 
2015 r. („Ustawa FATCA”). 

Ponadto w dniu 1 stycznia 2016 r. minął termin implementacji Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. 
zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie 
opodatkowania oraz regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż 
unijne państwami w oparciu o wspólny standard do wymiany informacji (Common Reporting Standard, CRS), do których 
wprowadzenia Rzeczpospolita Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. wielostronnym 
porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych. Na 
Datę Prospektu trwały prace legislacyjne nad wdrożeniem powyższej dyrektywy do polskiego porządku prawnego. 

Wraz z wprowadzeniem powyższego ustawodawstwa lub jego późniejszą zmianą Alior Bank będzie zmuszony podjąć 
działania dostosowawcze, co może skutkować zwiększonymi kosztami związanymi z dostosowaniem się do tych 
zmienianych i nowych przepisów. Na Datę Prospektu w Alior Banku obowiązywały procedury mające na celu 
zapewnienie dostosowania Banku do wymogów wynikających z Ustawy FATCA. Nie można jednak wykluczyć, że 
wprowadzone procedury okażą się niewystarczające. Dodatkowo w przypadku niewypełniania określonych obowiązków 
przewidzianych w Ustawie FATCA Alior Bank może ponosić określone konsekwencje prawne, co może negatywnie 
wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Czynniki ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi 

Zjawiska o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym mogą mieć wpływ na sytuację finansową, wyniki 
działalności, sytuację finansową i perspektywy Grupy Alior 

Sytuacja makroekonomiczna oraz tempo rozwoju gospodarczego mają wpływ na działalność i wyniki Grupy Alior. 
Kryzys finansowy w latach 2008-2009 dotknął kraje rozwinięte, a rynki rozwijające się, w tym gospodarka Polski, 
doświadczyły znacznego spowolnienia rozwoju gospodarczego. Spowolnienie rozwoju gospodarczego, spadek zaufania 
do instytucji finansowych, ograniczony dostęp do rynku międzybankowego i innych form finansowania, rosnące 
bezrobocie oraz spadek cen na rynku akcji doprowadziły do zakłóceń na światowych rynkach finansowych, mając wpływ 
na płynność i finansowanie w międzynarodowym systemie bankowym. Sytuacja ta miała niekorzystny wpływ na wycenę 
aktywów i wymogi adekwatności kapitałowej dla wielu instytucji finansowych na całym świecie. W konsekwencji 
pogorszenia się sytuacji gospodarczej wzrosły rezerwy na ryzyko kredytowe, pogorszył się dostęp do rynków 
kapitałowych i kredytowych oraz do innych dostępnych form finansowania. Wystąpił również kryzys płynnościowy,  
a koszt pozyskania finansowania zwiększył się w istotny sposób. 

W drugiej połowie 2010 r. kryzys finansowy zaczął wywierać istotny wpływ na sytuację budżetową wielu krajów,  
w szczególności w Strefie Euro, co w połączeniu z rosnącym ryzykiem związanym z zadłużeniem publicznym zmusiło 
kraje najbardziej dotknięte kryzysem finansowym do wdrożenia programów oszczędnościowych. Powyższe wywarło 
dodatkowy nacisk na kondycję finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w tych krajach. 

Mimo poprawienia się sytuacji sektora finansowego w ostatnich latach, w szczególności dzięki zastosowaniu 
nadzwyczajnych środków w wielu rozwiniętych gospodarkach, włącznie ze znaczącym złagodzeniem polityki pieniężnej 
przez banki centralne, rządowymi programami stymulowania popytu oraz rekapitalizacją niektórych banków ze środków 
publicznych, perspektywy rozwoju sektora finansowego są w dalszym ciągu niepewne i mogą ulec zmianie. 
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Pomimo tego, że w ostatnich latach światowa gospodarka wychodzi z kryzysu, a warunki rynkowe i ekonomiczne uległy 
poprawie, nadal istnieje groźba ekonomicznych turbulencji i nie ma pewności, że warunki ekonomiczne ulegną trwałej 
poprawie. Pogorszenie się sytuacji światowej gospodarki lub ponowne wystąpienie kryzysu zadłużenia w Strefie Euro 
miałoby negatywny wpływ na warunki makroekonomiczne na całym świecie, a w szczególności w Europie, co z kolei 
mogłoby spowodować ponowne spowolnienie rozwoju gospodarczego i zwiększenie kosztów finansowania, 
wyraźniejszy wzrost bezrobocia oraz inne negatywne zdarzenia makroekonomiczne, łącznie z upadkiem Euro jako 
wspólnej waluty w krajach UE. Z punktu widzenia Grupy Alior mogłoby w szczególności skutkować spadkiem popytu 
na kredyty i depozyty Grupy Alior, wzrostem zaległości lub trwałym niespłacaniem zobowiązań przez kredytobiorców, 
niższą wartością aktywów Grupy Alior oraz ograniczonym dostępem Grupy Alior do rynków kapitałowych  
i finansowania oraz pogorszoną płynnością, co w efekcie mogłyby mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Planowane referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i ryzyko związane  
z niestabilnością systemów politycznych w Europie, mogące mieć wpływ na działalność Grupy Alior 

W dniu 15 maja 2015 r. rząd Wielkiej Brytanii ogłosił przeprowadzenie referendum w sprawie kontynuacji członkostwa 
Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Referendum ma się odbyć w dniu 23 czerwca 2016 r. Jeśli wyborcy w Wielkiej 
Brytanii zdecydują o wystąpieniu z Unii Europejskiej (tzw. „Brexit”), wynik referendum może mieć daleko idące skutki 
dla stabilizacji politycznej oraz koniunktury gospodarczej w Polsce. Polska jest bowiem beneficjentem europejskich 
funduszy strukturalnych, a Wielka Brytania jednym z największych płatników netto do budżetu UE. Wystąpienie 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może skutkować koniecznością dokonania korekt budżetowych, które mogłyby 
ograniczyć ilość środków przekazywanych do budżetu Polski z UE. Wielka Brytania jest również jednym z kluczowych 
centrów finansowych na świecie. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może skutkować ograniczeniem swobody 
przepływu towarów, osób, a także usług i kapitału, czego efektem może być ograniczenie dostępu do finansowania, co  
z kolei może niekorzystnie wpłynąć na rozwój gospodarki. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może również wiązać się 
ze wzrostem niechęci do potencjalnie ryzykownych inwestycji, a jako takie mogą być postrzegane papiery wartościowe 
wyemitowane przez emitentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym akcje Alior Banku, oraz spadkiem 
wartości papierów wartościowych znajdujących się w portfelu papierów wartościowych Grupy Alior. Ponadto 
wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może skutkować wahaniami walutowymi i destabilizacją kursu Euro (zobacz  
„ – Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane z destabilizacją sytuacji politycznej i ekonomicznej w Unii 
Europejskiej i związane z tym ryzyko walutowe”). Mimo że Grupa Alior na bieżąco monitoruje i ocenia potencjalne 
konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla działalności Grupy Alior, sytuacja pozostaje niepewna. 

Ponadto rozwój sytuacji na Ukrainie, w tym aneksja Półwyspu Krymskiego przez Rosję w 2015 r. i będące jej 
konsekwencją sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, nie pozostają bez wpływu na środowisko 
ekonomiczne i polityczne w Polsce, a zatem również na działalność Alior Banku. Powyższe okoliczności mogą 
skutkować zniechęceniem międzynarodowych inwestorów do całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej  
i ograniczeniem ich inwestycji w polskie instrumenty finansowe z powodu pogarszających się warunków gospodarczych 
lub finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Uwarunkowania ekonomiczne w Polsce mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Alior  

Zasadniczo Grupa Alior prowadzi działalność w Polsce, gdzie działalność gospodarczą prowadzi większość jej klientów. 
W związku z tym sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma istotny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności lub perspektywy Grupy Alior. Z kolei uwarunkowania gospodarcze w Polsce są uzależnione od szeregu 
czynników, w tym m.in. sytuacji demograficznej w kraju, podaży pracy (na którą może mieć wpływ zapowiadana 
reforma systemu emerytalnego lub planowane wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę) oraz poziomu 
wydatków rządowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Otoczenie Rynkowe – Gospodarka Polski – Finanse 
Publiczne”). Ponadto Polska, szczególnie od momentu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 r., jest mocno powiązana  
z gospodarkami pozostałych krajów UE. Pogorszenie warunków makroekonomicznych na świecie i w Europie (zobacz  
„ – Zjawiska o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym mogą mieć wpływ na sytuację finansową, wyniki 
działalności, sytuację finansową i perspektywy Grupy Alior” powyżej) historycznie miało i może mieć wpływ na polską 
gospodarkę, w szczególności skutkować zmniejszeniem tempa wzrostu PKB. 

Niekorzystne tendencje w polskiej gospodarce; jakie zaistniały w okresie poprzedzającym okres objęty Rocznymi 
Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior spowodowały pogorszenie sytuacji na rynku pracy  
w Polsce i wzrost bezrobocia, jak również spowolnienie akcji kredytowej, osłabienie wyników polskiego sektora 
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bankowego oraz obniżenie jakości portfela kredytowego. Reagując na pogarszającą się sytuację gospodarczą, polskie 
władze zaczęły prowadzić ekspansywną politykę pieniężną, której przejawem były zwiększona częstotliwość obniżek 
stóp procentowych (6 obniżek wysokości stóp procentowych w 2013 r.) oraz ich skala – obniżenie referencyjnej stopy 
procentowej o 1,75 punktu procentowego do poziomu 2,50% w 2013 r., o 0,5 punktu procentowego do poziomu 2,00% 
w październiku 2014 r. oraz o kolejne 0,5 punktu procentowego do poziomu 1,50% w marcu 2015 r. (zobacz również 
„Dokument Rejestracyjny – Otoczenie Rynkowe – Gospodarka Polski – Inflacja i stopy procentowe”). Tak szybkie 
obniżanie stóp procentowych kreowało w szczególności presję na marżę odsetkową netto w polskim sektorze bankowym. 

Od 2014 r. polska gospodarka odnotowała poprawę wskaźników wzrostu gospodarczego (PKB wyniósł 3,4% i 3,6% 
odpowiednio w 2014 r. i 2015 r.). Jednak ewentualne kolejne spowolnienie tempa rozwoju lub pogorszenie sytuacji 
polskiej gospodarki i rynków finansowych może skutkować ograniczoną dostępnością lub wyższymi kosztami 
finansowania dla polskich instytucji bankowych, jak również większą konkurencją w zakresie depozytów, oraz może 
niekorzystnie wpłynąć na popyt na usługi bankowości detalicznej i korporacyjnej ze strony klientów Grupy Alior. 
Pogorszenie perspektyw polskiej gospodarki (w tym wyższa stopa bezrobocia i niższy poziom konsumpcji), jak również 
zawirowania na rynkach finansowych (w tym na rynku walutowym) mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację 
finansową kredytobiorców Grupy Alior oraz ich zdolność do obsługi i spłaty zobowiązań, co może z kolei doprowadzić 
do wzrostu należności przeterminowanych Grupy Alior. Możliwy spadek dochodów gospodarstw domowych może 
ograniczyć popyt na kredyty Grupy Alior adresowane do klientów detalicznych i biznesowych i uszczuplić wartość 
aktywów służących jako zabezpieczenie kredytów i pożyczek. Ponadto w niestabilnych warunkach rynkowych wartość 
zabezpieczeń dla kredytów udzielonych przez Grupę Alior obecnie lub w przyszłości, w tym nieruchomości 
stanowiących takie zabezpieczenie, może w istotny sposób ulec obniżeniu.  

Dodatkowo poziom ryzyka akceptowanego przez klientów może również ulec obniżeniu w odniesieniu do inwestycji  
w papiery wartościowe, jednostki funduszy inwestycyjnych lub inne produkty inwestycyjne, oferowane przez Grupę 
Alior. Znaczna zmienność lub spadki na rynku finansowym mogą zniechęcać potencjalnych klientów do zakupu 
produktów inwestycyjnych oferowanych przez Grupę Alior, a ich obecni posiadacze mogą się wycofywać lub zmniejszać 
swoje zaangażowanie w te produkty, co w szczególności może mieć niekorzystny wpływ na przychody Grupy Alior  
z tytułu opłat i prowizji. 

Wystąpienie powyższych okoliczności może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, 
wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane z destabilizacją sytuacji politycznej i ekonomicznej w Unii Europejskiej 
i związane z tym ryzyko walutowe  

Rynki i gospodarki europejskie mogą odczuwać negatywny wpływ trudności związanych z potencjalnym powrotem 
kryzysu zadłużenia państw Strefy Euro, ryzykiem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i narastaniem 
wątpliwości dotyczących stabilności Euro. Dalszy rozwój sytuacji w Strefie Euro może zależeć od szeregu czynników 
politycznych i ekonomicznych, w tym skuteczności działań podejmowanych przez EBC i Komisję Europejską w związku 
z zadłużeniem niektórych państw europejskich, utrzymaniem politycznej i gospodarczej stabilności Strefy Euro oraz roli 
Euro jako wspólnej waluty w obliczu zróżnicowanej sytuacji gospodarczej i politycznej w poszczególnych państwach 
członkowskich Strefy Euro. W szczególności istnieje zagrożenie, że pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych  
w Unii Europejskiej oraz problemy związane z wysokim zadłużeniem niektórych krajów Unii Europejskiej doprowadzą 
do likwidacji Euro jako wspólnej waluty w niektórych lub wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Likwidacja Euro oraz mogąca ją poprzedzać destabilizacja kursu Euro względem innych walut mogłyby wpłynąć na 
działalność Grupy Alior, w szczególności w następujący sposób: (i) waluty narodowe, które zastąpiłyby Euro, mogłyby 
się okazać początkowo niestabilne, co spowodowałoby wzrost ryzyka walutowego, na które Grupa Alior jest narażona; 
(ii) należności lub zobowiązania z tytułu umów, których stroną jest Grupa Alior, lub papierów wartościowych 
posiadanych lub wyemitowanych przez Grupę Alior, w których walutą płatności jest Euro, zostałyby przeliczone na 
waluty narodowe po niekorzystnym kursie; oraz (iii) likwidacja Euro skutkowałaby wzrostem kosztów transakcyjnych, 
które obecnie są ograniczone ze względu na posługiwanie się Euro w niektórych krajach, w których klienci Grupy Alior 
prowadzą działalność; wzrost kosztów transakcyjnych mógłby negatywnie wpłynąć na handel międzynarodowy, którego 
finansowanie jest jednym z obszarów działalności Grupy Alior. 

Niezależnie od powyższego, ze względu na znaczące zaangażowanie walutowe istotnej liczby polskich gospodarstw 
domowych w kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich i Euro istotna deprecjacja złotego w stosunku 
do walut zagranicznych, a w szczególności do franka szwajcarskiego lub Euro, może utrudnić dłużnikom spłatę ich 
kredytów denominowanych w walutach obcych. Może to wywrzeć negatywny wpływ na polski sektor bankowy, 
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zwiększając prawdopodobieństwo powstania zaległości gospodarstw domowych w spłacie kredytów hipotecznych, a tym 
samym może skutkować pogorszeniem jakości portfeli kredytowych banków. Jeżeli Grupa Alior nieprawidłowo określi 
swoją ekspozycję na ryzyko walutowe i wymogi kapitałowe konieczne do pokrycia ryzyka walutowego, to może to 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa 

Postępowania sądowe, postępowania administracyjne lub inne mogą wywrzeć negatywny wpływ na Grupę Alior 

W związku z prowadzoną działalnością Grupa Alior może być narażona na wszczęcie przeciwko niej spraw  
w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych przez klientów, pracowników, akcjonariuszy i inne osoby. 
Zdaniem Banku żadne z pojedynczych postępowań toczących się aktualnie przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, jak również wszystkie postępowania łącznie nie 
stwarzają zagrożenia dla płynności finansowej Banku.  

Trudno ocenić prawdopodobieństwo wszczęcia takich postępowań i określić wartościowo ich ewentualne skutki. Strony 
wszczynające postępowania przeciwko Grupie Alior mogą, w szczególności, żądać zapłaty znaczących kwot tytułem 
odszkodowania lub zadośćuczynienia lub żądać zaspokojenia roszczeń w inny sposób lub zaskarżyć uchwały organów 
podmiotów z Grupy Alior. Ponadto rezerwy utworzone przez Grupę Alior mogą okazać się niewystarczające do pokrycia 
jej zobowiązań. Powyższe czynniki mogą wpłynąć na zdolność Grupy do prowadzenia działalności, a wysokość 
potencjalnych kosztów wynikających z takich postępowań może być niepewna przez znaczny czas. Także koszty obrony 
w ewentualnych przyszłych postępowaniach mogą być znaczne (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności 
Grupy Alior – Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe”). Możliwe jest również podejmowanie 
negatywnych akcji informacyjnych związanych z prowadzonymi postępowaniami przeciwko podmiotom z Grupy Alior, 
co może negatywnie wpłynąć na reputację podmiotów z Grupy Alior, bez względu na to, czy wszczęte sprawy są 
uzasadnione i jaki będzie ich wynik. Możliwość występowania przez klientów banków z pozwami zbiorowymi znacznie 
obniża koszty obsługi prawnej ponoszone przez klientów banków oraz inne koszty takich postępowań, co może 
skutkować większą liczbą postępowań sądowych przeciwko podmiotom z Grupy Alior. Nie ma pewności, że Grupa Alior 
nie zostanie stroną postępowania wszczętego na skutek wniesienia pozwu zbiorowego lub że postępowania takie nie 
staną się powszechne w polskim sektorze bankowym. Ponadto wszelkie kontrole i postępowania wyjaśniające przed 
organami nadzoru, a także wewnętrzne kontrole procedur i procesów będące konsekwencją wszczynanych postępowań 
sądowych i administracyjnych, mogą wywrzeć niekorzystny wpływ na Grupę Alior. Wystąpienie powyższych zdarzeń 
może oznaczać konieczność poniesienia znaczących wydatków przez Grupę Alior lub wypłacenia odszkodowań, co 
może dodatkowo negatywnie wpłynąć na reputację Grupy Alior lub prowadzić do podjęcia czynności wobec Grupy Alior 
przez KNF lub inne organy nadzoru. Powyższe zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju Grupy Alior. 

Decyzje organów ochrony konkurencji i konsumentów mogą wywrzeć negatywny wpływ na Grupę Alior 

Działalność Grupy Alior musi być prowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów. 
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może stwierdzić, że praktyki stosowane przez 
danego przedsiębiorcę naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Za praktyki naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów mogą zostać uznane np. przekazywanie klientom informacji wprowadzających w błąd, stosowanie 
nieuczciwych praktyk rynkowych oraz misseling usług finansowych. 

W dniu 17 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie Ustawy o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza dodatkowe kompetencje dla Prezesa UOKiK.  
W szczególności po wejściu w życie znowelizowanej ustawy Prezes UOKiK będzie w drodze decyzji administracyjnej 
rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowień wzorców umów i zakazywał ich dalszego stosowania (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Ochrona konsumentów”). Nowelizacja Ustawy  
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów wprowadza również nowy rodzaj praktyki naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów – tzw. „misseling usług finansowych”, czyli oferowanie usług finansowych nieadekwatnych dla danego 
klienta, w sposób wprowadzający w błąd. Grupa Alior wprowadziła odpowiednie procedury oraz system szkoleń w celu 
zminimalizowania ryzyka związanego z oferowaniem usług finansowych nieadekwatnych dla danego klienta. Jednak  
w związku z tym, że pojęcie misselingu zostało sformułowane w bardzo szeroki i niejasny sposób, istnieje ryzyko 
wszczęcia postępowań przez UOKiK mających na celu nałożenie kary pieniężnej z tytułu oferowania przez Grupę Alior 
usług finansowych nieadekwatnych dla danego klienta. 
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Prezes UOKiK może zakazać stosowania wskazanych powyżej praktyk (tj. naruszeń zbiorowych interesów 
konsumentów, stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umownych) i nałożyć na przedsiębiorcę karę 
pieniężną w wysokości do 10% przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym kara taka została 
nałożona lub zastosować inne środki, np. zobowiązać przedsiębiorcę do wypłaty rekompensaty poszkodowanym 
konsumentom. Ponadto porozumienia mogące ograniczać konkurencję są w całości lub w odpowiedniej części nieważne 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Z kolei postanowienia 
umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki 
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających 
główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. 

Wszelkie potencjalne spory z Prezesem UOKiK mogą skutkować wszczęciem postępowania sądowego przed 
odpowiednim sądem w Polsce, który może utrzymać w mocy lub uchylić taką decyzję. Ponadto negatywne dla Alior 
Banku decyzje UOKiK mogą skutkować w szczególności składaniem przez konsumentów lub reprezentantów ich 
interesów indywidualnych lub grupowych pozwów o ochronę praw konsumentów (zobacz „ – Postępowania sądowe, 
postępowania administracyjne lub inne mogą wywrzeć negatywny wpływ na Grupę Alior”). Istnieje również ryzyko 
wnoszenia przez klientów podmiotów z Grupy Alior Banku reklamacji do Rzecznika Finansowego (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Ochrona konsumentów”). 

W przeszłości decyzją z dnia 30 grudnia 2014 r. Prezes UOKiK nałożył na Alior Bank karę pieniężną w kwocie 3,314 mln 
PLN z tytułu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Alior Bank wniósł odwołanie od decyzji, 
zaskarżając ją w całości i wnosząc o jej uchylenie w całości, ewentualnie zmianę poprzez zmniejszenie kary pieniężnej.  
Z kolei decyzją z dnia 16 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK zobowiązał Alior Bank do poinformowania klientów o możliwości 
uzyskania zwrotu kosztów składki ubezpieczeniowej poniesionej w związku z zabezpieczeniem kredytu konsumenckiego 
zaciągniętego w ramach promocji „Pożyczka z BIK PASSem” oraz „Pożyczka na prezenty i nie tylko…”. Ponadto 
postanowieniami z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz 4 stycznia 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowania w sprawie 
stosowania przez Alior Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w wyniku których może zostać 
nałożona na Alior Bank kara pieniężna. Dodatkowo na Datę Prospektu Prezes UOKiK prowadził w odniesieniu do Banku 
kilka postępowań wyjaśniających, z których jedno dotyczyło ustalenia, czy działania Alior Bank podejmowane w związku  
z oferowaniem ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym uzasadniają wszczęcie postępowania  
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności  
– Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe”). Wystąpienie powyższych zdarzeń, w tym wszczęcie postępowań 
przez Prezesa UOKiK zakończonych wydaniem decyzji o nałożeniu kary, może negatywnie wpłynąć na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Alior Banku. 

Interpretacja przepisów polskiego prawa może być niejasna, a prawo polskie może ulec zmianie 

Podmioty z Grupy Alior zostały utworzone i działają zgodnie z przepisami prawa polskiego. Znacząca liczba 
obowiązujących przepisów oraz regulacji dotyczących działalności instytucji finansowych, emitowania papierów 
wartościowych oraz obrotu nimi, praw akcjonariuszy, inwestycji zagranicznych, kwestii związanych z działalnością 
spółek oraz ładem korporacyjnym, handlem, zasad rachunkowości, podatkami oraz prowadzeniem działalności 
gospodarczej ulegała i może ulegać zmianom (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące działalności Grupy Alior – Grupa 
Alior może nie być w stanie spełnić wymogów dotyczących minimalnego poziomu adekwatności kapitałowej oraz innych 
wymogów kapitałowych”, „ – Czynniki ryzyka dotyczące działalności Grupy Alior – Alior Bank może być zobowiązany do 
dokonania znaczących wpłat do BFG lub na rzecz systemu rekompensat utworzonego przez KDPW”, „ – Czynniki ryzyka 
dotyczące polskiego sektora bankowego – Rekomendacje wydawane przez KNF mogą wpłynąć na działalność Grupy 
Alior”, „ – Czynniki ryzyka dotyczące polskiego sektora bankowego – Dodatkowe obciążenia mogą zostać nałożone na 
banki”). Zakres tych zmian, ich kierunek, a także wpływ na działalność podmiotów sektora finansowego jest trudny do 
przewidzenia. Co więcej, w ostatnim czasie wprowadzono liczne nowelizacje prawa wpływające na działalność instytucji 
finansowych i planowane są kolejne (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce”).  
W związku z zakresem dokonywanych zmian przepisów prawa i częstotliwością dokonywania tych zmian nie można 
wykluczyć, że Grupa Alior nie będzie w stanie wdrożyć i przestrzegać stosowanych procedur mających na celu 
zapewnienie zgodności wykonywanej działalności z wymogami powszechnie obowiązującego prawa. Niezdolność do 
efektywnego zarządzania ryzykiem regulacyjnym lub niedostosowanie się przez Grupę Alior do zmieniającego się 
otoczenia prawnego może prowadzić do nałożenia na Grupę Alior dotkliwych sankcji przez organy nadzoru oraz 
wpłynąć na pozycję konkurencyjną i reputację Grupy. 

Ponadto wskazane wyżej przepisy prawa oraz regulacje podlegają różnym interpretacjom oraz orzeczeniom sądowym  
i w związku z tym mogą być stosowane w sposób niejednolity. Z kolei Grupa Alior nie może zagwarantować, że 
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stosowana przez nią interpretacja przepisów prawa nie zostanie zakwestionowana, co może skutkować 
odpowiedzialnością Grupy Alior lub koniecznością zmiany praktyki przez podmioty z Grupy Alior, co z kolei może 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Interpretacja przepisów polskiego prawa podatkowego właściwych dla działalności Grupy Alior może być niejasna,  
a przepisy te mogą ulegać zmianom 

Polski system podatkowy podlega częstym zmianom. Ponadto niektóre przepisy prawa podatkowego są niejasne, ich 
interpretacja często nie jest jednoznaczna, a praktyka organów podatkowych często nie jest jednolita. W szczególności 
pojawiają się liczne wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa podatkowego regulujących działalność banków oraz 
innych instytucji finansowych, a więc mających zastosowanie do złożonych transakcji finansowych. Ze względu na 
częste zmiany przepisów prawa podatkowego oraz różne interpretacje tych przepisów, ryzyko związane z polskimi 
przepisami podatkowymi może być wyższe niż w innych jurysdykcjach podatkowych. 

Oprócz własnych zobowiązań podatkowych Grupa Alior dokonuje płatności podatków także na rzecz i w imieniu swoich 
klientów, pracowników oraz innych podmiotów. Oznacza to, że na podstawie przepisów prawa podatkowego Grupa Alior 
odpowiada całym swoim majątkiem za prawidłowe wyliczenie i terminową wpłatę danego podatku. Organy podatkowe są 
upoważnione do sprawdzania prawidłowości rozliczeń podatkowych Grupy Alior z tytułu nieprzedawnionych zobowiązań 
podatkowych, w tym należytego wywiązywania się przez Grupę Alior z obowiązków płatnika (zobowiązania podatkowe 
ulegają przedawnieniu po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym stały się zaległe). Nie można 
zapewnić, że nie zajdą zmiany w przepisach prawa podatkowego, które będą niekorzystne dla Grupy Alior, ani że polskie 
organy podatkowe nie przyjmą odmiennej albo niekorzystnej interpretacji przepisów prawa podatkowego lub wyliczeń  
w stosunku do interpretacji przyjętej przez Grupę Alior lub wyliczeń dokonanych przez Grupę Alior, ani że indywidualne 
interpretacje prawa podatkowego, które Grupa Alior uzyskała lub uzyska, nie zostaną uchylone albo zmienione. Skutkiem 
tego mogą być spory z organami podatkowymi, podważenie przez nie rozliczeń podatkowych Grupy Alior dotyczących 
nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych, a także naliczenie zaległych kwot podatków. Powyższe okoliczności mogą 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Alior Bank może być zobowiązany do przygotowania i wdrożenia programu postępowania naprawczego na podstawie 
przepisów Prawa Bankowego 

Na mocy Prawa Bankowego, jeżeli bank poniesie stratę, istnieje groźba poniesienia straty lub jeżeli istnieje groźba 
niewypłacalności ze strony banku, zarząd banku jest zobowiązany do powiadomienia KNF i przedstawienia programu 
postępowania naprawczego oraz musi zapewnić, że program ten zostanie wdrożony. KNF może nałożyć na bank 
obowiązek przygotowania programu postępowania naprawczego w wyznaczonym terminie lub zlecić jego uzupełnienie 
lub ponowne opracowanie. Jeżeli program postępowania naprawczy zostanie wdrożony przez bank, zysk wypracowany 
przez bank zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie kapitału własnego 
banku. KNF może również wyznaczyć kuratora do nadzoru wdrożenia programu postępowania naprawczego. Jeżeli KNF 
uzna, że program postępowania naprawczego jest niewystarczający lub jego realizacja jest nienależyta, pewne dodatkowe 
ograniczenia i zobowiązania, takie jak obowiązek zwołania walnego zgromadzenia banku, mogą być wymagane w celu 
weryfikacji sytuacji finansowej banku oraz podjęcia stosownej uchwały, np. uchwały o zwiększeniu funduszy własnych 
banku. Nie ma pewności, że Alior Bank, w szczególności w przypadku pogorszenia się wyników jego działalności, nie 
zostanie zobowiązany do sporządzenia i wdrożenia takiego programu postępowania naprawczego. Niepoprawne 
wdrożenie przez Bank programu postępowania naprawczego może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację 
finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Grupa Alior będzie zobowiązana do przestrzegania wymogów Dyrektywy MAD i Rozporządzenia MAR 

W dniu 16 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie MAR, które wprowadza wiele zmian do 
regulacji i stanu prawnego obowiązującego na Datę Prospektu, m.in. w zakresie: (i) publikacji informacji poufnych; (ii) 
raportowania o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze; (iii) działań mających na celu zapobieganie nadużyciom 
i manipulacjom na rynku; (iv) raportowania transakcji podejrzanych; oraz (v) konfliktu interesów (zobacz „Dokument 
Ofertowy – Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z nabywaniem  
i zbywaniem Akcji Oferowanych”). Rozporządzenie MAR wchodzi w życie w dniu 3 lipca 2016 r. i od tego dnia będzie 
bezpośrednio stosowane w całości we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce. Dodatkowo 
do dnia 3 lipca 2016 r. do polskiego porządku prawnego ma zostać implementowana Dyrektywa MAD, która m.in. 
zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia sankcji karnych za manipulacje na rynku. 
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Wejście w życie Rozporządzenia MAR wymaga od Grupy Alior przeprowadzenia weryfikacji procedur, polityk i systemów 
obowiązujących na Datę Prospektu w Grupie Alior lub wdrożenia odpowiednich procedur zapewniających dostosowanie do 
wymogów wynikających z Rozporządzenia MAR. Na Datę Prospektu Grupa Alior była na etapie przeprowadzania 
weryfikacji procedur, polityk i systemów, po zakończeniu których Grupa Alior planuje zaktualizować i wdrożyć 
odpowiednie rozwiązania zapewniające dostosowanie do wymogów wynikających z Rozporządzenia MAR oraz Dyrektywy 
MAD. Niedostosowanie lub nieprawidłowe dostosowanie się przez Grupę Alior do wymogów Rozporządzenia MAR może 
skutkować m.in. nałożeniem na Grupę dotkliwych sankcji przez organy nadzoru. Wystąpienie takich zdarzeń może 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Ryzyko nieprzestrzegania przez Grupę Alior przepisów i regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
przepisów antykorupcyjnych 

„Pranie pieniędzy” jest terminem określającym wszelkiego rodzaju działalność, której celem jest legalizacja wpływów  
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W ocenie Zarządu Grupa Alior wprowadziła procedury w celu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, które są wymagane przepisami prawa, w tym Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu 
Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. Jednakże nie można zagwarantować, że przeprowadzenie wszystkich 
niedozwolonych transakcji zostanie udaremnione. Niektóre takie transakcje mogą zostać zrealizowane albo w wyniku 
nieprzestrzegania powyższych procedur przez pracowników Grupy Alior, albo ze względu na zastosowanie nieznanych 
dotąd metod legalizacji „brudnych pieniędzy”. 

Grupa Alior, jej pracownicy oraz usługodawcy zewnętrzni podlegają również szeregu przepisom dotyczącym 
przeciwdziałania i zwalczania korupcji, w tym przepisom zakazującym oferowania lub przyjmowania korzyści 
finansowych. Grupa Alior wprowadziła procedury w celu przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym, jednak nie 
można zagwarantować, że procedury te są kompleksowe oraz że uniemożliwią podejmowanie działań korupcyjnych,  
w szczególności przez pracowników i zewnętrznych usługodawców Grupy Alior.  

Ponadto monitorowanie zgodności działań z przepisami i procedurami przeciwdziałającymi praniu brudnych pieniędzy 
lub działaniom korupcyjnym może wymagać zapewnienia dodatkowych rozwiązań technicznych oraz skutkować 
znacznym obciążeniem finansowym po stronie Grupy Alior. 

Jeżeli wspomniane naruszenia wystąpią, Grupa Alior i jej kierownictwo odpowiedzialne za wspomniane działania mogą 
podlegać sankcjom prawnym oraz ryzyku utraty reputacji, co z kolei może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację 
finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Inwestorzy mogą nie być w stanie egzekwować orzeczeń sądów zagranicznych przeciwko Grupie Alior 

Grupę Alior stanowią podmioty utworzone i działające zgodnie z przepisami prawa polskiego, a niemal wszystkie 
aktywa Grupy Alior są zlokalizowane na terytorium Polski. Inwestorzy mogą egzekwować w Polsce orzeczenia 
dotyczące spraw cywilnych i handlowych, wydane przez sąd w Państwie Członkowskim, ponieważ w Polsce będącej 
Państwem Członkowskim stosuje się bezpośrednio Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
Nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych  
i handlowych. Jedynym Państwem Członkowskim UE, do którego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1215/2012 nie ma zastosowania, jest Dania. 

Inwestorzy mogą napotkać trudności przy próbach egzekwowania w polskich sądach orzeczeń wydanych przez sądy 
państwa, które nie jest Państwem Członkowskim. Zasadniczo wspomniane orzeczenia sądów zagranicznych w sprawach 
cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa i mogą być egzekwowane w Polsce zgodnie z ogólnymi przepisami KPC. 
Wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce może nastąpić pod warunkiem, między innymi, że orzeczenia sądów 
zagranicznych są prawomocne w państwach, w których zostały wydane, oraz o ile nie są sprzeczne z podstawowymi 
zasadami polskiego porządku prawnego. Grupa Alior nie może zagwarantować, że zostaną spełnione wszystkie warunki 
dla egzekucji wyroków sądów zagranicznych w Polsce lub że konkretne orzeczenie będzie podlegać egzekucji w Polsce. 

Czynniki ryzyka dotyczące Podstawowej Działalności Banku BPH 

Po przeprowadzeniu Podziału, Podstawowa Działalność Banku BPH zostanie przeniesiona na Grupę Alior. W ocenie 
Grupy Alior wszystkie czynniki ryzyka wskazane w „ – Czynniki ryzyka dotyczące działalności Grupy Alior”, „ – Czynniki 
ryzyka dotyczące polskiego sektora bankowego”, „ – Czynniki ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi” oraz  
„ – Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa” dotyczą także Podstawowej Działalności Banku BPH i będą dotyczyć 
Grupy Alior po przeprowadzeniu Transakcji i w przypadku ich wystąpienia mogą negatywnie wpłynąć, w istotnym zakresie, 
na działalność, wyniki działalności, sytuację finansową oraz perspektywy Grupy Alior. 
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Pomimo dokonania analizy Podstawowej Działalności Banku BPH przez Grupę Alior przed podjęciem decyzji  
o przeprowadzeniu Transakcji, Grupa Alior dysponuje jedynie ograniczoną wiedzą na temat Podstawowej Działalności 
Banku BPH. W konsekwencji nie można wykluczyć, że czynniki ryzyka Podstawowej Działalności Banku BPH mogą się 
istotnie różnić od czynników ryzyka dotyczących Grupy Alior. W szczególności czynniki ryzyka przedstawione powyżej 
nie muszą być jedynymi, jakie mogą zagrażać Podstawowej Działalności Banku BPH, a niektóre z tych czynników ryzyka 
mogą okazać się w rzeczywistości bardziej lub mniej istotne dla Podstawowej Działalności Banku BPH niż dla Grupy 
Alior. Nie można także wykluczyć, że w przypadku ich materializacji będą one mogły negatywnie wpłynąć na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior po realizacji Transakcji. 

Negocjacje ze związkami zawodowymi, spory zbiorowe z pracownikami lub inne formy sporów pracowniczych mogą 
mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Alior po przeprowadzeniu Transakcji oraz wysiłki związane z integracją 

Na Datę Prospektu pracownicy Grupy Alior byli reprezentowani przez jeden związek zawodowy, natomiast pracownicy 
Banku BPH byli reprezentowani przez pięć różnych związków zawodowych (w tym również ten funkcjonujący w Alior 
Banku). Na Datę Prospektu Bank BPH prowadził spory zbiorowe dotyczące poziomu odszkodowań dla pracowników 
oddziałów własnych Banku BPH przejmowanych przez nowych pracodawców (franczyzobiorców) i zwiększenia 
wynagrodzeń zasadniczych zapewnianych przez Bank BPH, w tym związanych z restrukturyzacją zatrudnienia zgodnie  
z przyjętym przez Bank BPH Planem Transformacji Biznesowej. Ponadto na Datę Prospektu formalnie otwarte pozostawały 
dwa inne spory zbiorowe wszczęte przez związki zawodowe w latach 2005 oraz 2007 dotyczące wewnątrzzakładowych 
regulaminów pracy i wynagradzania oraz poziomu wynagrodzeń. Po przeprowadzeniu Transakcji powiększona Grupa Alior 
będzie zatrudniać pracowników reprezentowanych przez pięć związków zawodowych. W związku z tym Alior Bank może 
zostać w przyszłości zmuszony do prowadzenia przeciągających się negocjacji ze związkami zawodowymi lub nawet 
doświadczyć protestów czy strajków pracowniczych wywołanych próbą dostosowania poziomów zatrudnienia czy pakietów 
odszkodowań z tytułu zwolnień, próbą optymalizacji kosztów zatrudnienia czy wprowadzania programu restrukturyzacji 
czy integracji, a także żądaniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń. W związku z powyższym koszty zatrudnienia mogą  
w przyszłości wzrosnąć. Co więcej, w przypadku zwolnień lub innych podobnych działań restrukturyzacyjnych Alior Bank 
może być zobligowany do wypłaty wyższych odpraw, co może opóźnić lub ograniczyć zdolność Alior Banku do realizacji 
celów strategicznych lub może zwiększyć koszty związane z takimi działaniami. Alior Bank może także być zobligowany 
do tego, aby koordynować lub konsultować z każdym związkiem zawodowym swoje działania związane z dążeniem do 
realizacji celów strategicznych, co może opóźnić lub uniemożliwić realizację takich działań i prowadzić do wystąpienia 
sporów zbiorowych, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 

Niekorzystny wynik postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących Podstawowej Działalności Banku BPH 
może mieć wpływ na Grupę Alior 

Bank BPH jest narażony na postępowania sądowe (w tym postępowania toczące się przed sądem antymonopolowym) 
wszczęte w wyniku działalności prowadzonej przez część Banku BPH stanowiącą Podstawową Działalność Banku BPH. 
Ponadto w ramach działalności związanej z Podstawową Działalnością Banku BPH, Bank BPH był na Datę Prospektu 
stroną kilku postępowań przed Prezesem UOKiK mających na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów (w tym postępowań wyjaśniających dotyczących m.in. stosowania przez Bank BPH tabel opłat  
i prowizji). Ewentualne spory z Prezesem UOKiK mogą skutkować wszczęciem postępowania sądowego przed 
odpowiednim sądem antymonopolowym w Polsce. Ponadto negatywne dla Podstawowej Działalności Banku BPH 
decyzje Prezesa UOKiK mogą również skutkować zgłaszaniem przez konsumentów odpowiednich roszczeń. Zgodnie  
z Planem Podziału włączonym do niniejszego Prospektu przez odniesienie oraz na zasadach określonych we właściwych 
przepisach prawa Alior Bank wstąpi w prawa i obowiązki Banku BPH w sprawach, sporach i postępowaniach, których 
stroną na Dzień Podziału jest Bank BPH, z wyłączeniem tych spraw i postępowań, które są związane  
m.in. z Działalnością Hipoteczną Banku BPH. W szczególności Alior Bank wstąpi w prawa i obowiązki Banku BPH  
w ramach spraw, sporów i postępowań związanych z prawami i obowiązkami, umowami, pracownikami i roszczeniami 
byłych pracowników Banku BPH czy aktywami Banku BPH przenoszonymi na Alior Bank. Na dzień 31 marca 2016 r. 
łączna wartość przedmiotu sporu takich postępowań sądowych (w tym toczących się przed sądem antymonopolowym) 
niezwiązanych z Działalnością Hipoteczną Banku BPH, w których Bank BPH był pozwanym, wynosiła 70,0 mln PLN.  
W większości przypadków Grupa Alior nie jest w stanie oszacować kwoty lub zakresu szkody, która będzie wynikać  
z niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania. Nawet jeżeli Grupa Alior będzie w stanie efektywnie się obronić  
w ramach postępowań, ich prowadzenie może oznaczać konieczność poniesienia dodatkowych wydatków. Ponadto Alior 
Bank przejmie również postępowania zainicjowane na Dzień Podziału poprzez wniesienie pozwu lub wniosku  
o nadanie bankowego tytułu egzekucyjnego, które odnoszą się do wierzytelności Banku BPH wynikających z umów 
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(zarówno obowiązujących, jak i już nieobowiązujących) przypadających Alior Bankowi i innych stosunków prawnych 
związanych z wykonywaniem Podstawowej Działalności Banku BPH. Niekorzystny wynik jednego czy większej liczby 
postępowań sądowych bądź administracyjnych może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową  
i wyniki działalności Alior Banku (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa – Postępowania sądowe, 
postępowania administracyjne lub inne mogą wywrzeć negatywny wpływ na Grupę Alior” oraz „ – Czynniki ryzyka 
dotyczące Transakcji – Ryzyko związane z solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania Banku BPH w związku  
z Podziałem”).  

Nieutrzymanie bądź brak możliwości podwyższania aktualnych marż i prowizji na kredytach i depozytach Podstawowej 
Działalności Banku BPH mogą mieć wpływ na Alior Bank 

Podstawowa Działalność Banku BPH może być narażona na te same ryzyka, które odnoszą się do marży odsetkowej na 
aktywach, które mają zastosowanie do Grupy Alior (w celu uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień na temat tego 
rodzaju ryzyka (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące działalności Grupy Alior – Grupa Alior może nie być w stanie 
utrzymać aktualnych marż oraz prowizji na kredytach i depozytach lub osiągnąć swojego celu dotyczącego podwyższenia 
marż i prowizji w celu poprawy wyników finansowych”). W przypadku Podstawowej Działalności Banku BPH,  
w związku z ofertą produktów znajdujących się w portfelu kredytowym segmentu detalicznego, właśnie ten portfel jest 
szczególnie narażony na negatywny wpływ spadku stóp procentowych kredytów (w tym zmianę wysokości odsetek 
maksymalnych) mający istotny niekorzystny wpływ na przychód odsetkowy netto Podstawowej Działalności Banku 
BPH w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. oraz w pierwszym kwartale 2016 r. Nie ma pewności, że portfel 
kredytowy Podstawowej Działalności Banku BPH nie pozostanie pod negatywnym wpływem spadków stóp 
procentowych w przyszłości, w szczególności, jeżeli portfel kredytowy pozostanie zasadniczo podobny do portfela 
produktowego na koniec marca 2016 r. Spadające stopy procentowe mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Podstawowa Działalność Banku BPH jest narażona na ryzyko koncentracji ekspozycji kredytowej 

Podstawowa Działalność Banku BPH jest narażona na ryzyko koncentracji ekspozycji kredytowej niezależnie od ryzyka, 
na które narażona jest Grupa Alior (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące działalności Alior Banku – Grupa Alior jest 
narażona na ryzyko koncentracji ekspozycji kredytowej”). W szczególności Podstawowa Działalność Banku BPH jest 
narażona na ryzyko koncentracji w portfelu kredytów klientów biznesowych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Bank BPH 
identyfikował wysokie zaangażowanie kredytowe wobec klienta z branży paliwowej (ekspozycja pozabilansowa  
w kwocie 450 mln PLN), wobec grupy klientów powiązanych zajmujących się handlem i rolnictwem (łączna ekspozycja 
w kwocie 133 mln PLN), wobec klienta z sektora wynajmu nieruchomości (łączna ekspozycja w kwocie 118 mln PLN) 
oraz wobec klienta z sektora przemysłu wysokiej technologii (łączna ekspozycja w kwocie 101 mln PLN). Ekspozycje te 
stanowiły jedne z największych ekspozycji kredytowych Podstawowej Działalności Banku BPH w ramach całego 
portfela kredytowego. W konsekwencji brak spłaty zobowiązań przez jednego lub większą liczbę tych kredytobiorców 
może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Podstawowa Działalność Banku BPH jest narażona na ryzyko związane z realizacją Planu Transformacji Biznesowej 

W czwartym kwartale 2015 r. Bank BPH ogłosił Plan Transformacji Biznesowej na lata 2015-2020, który ma na celu 
dostosować działalność Banku BPH do zmieniających się potrzeb klientów, poprawić jego pozycję konkurencyjną  
i odbudować rentowność w średniej i długiej perspektywie, w tym zrestrukturyzować sieć dystrybucji Banku BPH oraz 
zoptymalizować zatrudnienie (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Podstawowej Działalności Banku 
BPH – Opis działalności – Plan Transformacji Biznesowej”). Przewiduje się, że kluczowe elementy Planu Transformacji 
Biznesowej zostaną wdrożone w 2016 r. przed Podziałem. Po Podziale Alior Bank zamierza kontynuować transformację 
Podstawowej Działalności Banku BPH w oparciu o własny plan działalności. Nie ma pewności, że zakładane koszty 
transformacji biznesowej nie ulegną zwiększeniu, w szczególności koszty za 2016 r. Ponadto w trakcie realizacji 
transformacji mogą wystąpić dodatkowe okoliczności, w tym regulacyjne, czasowe i inne, które mogą utrudnić lub 
uniemożliwić jej wdrożenie. 

Nie ma również pewności, że wdrożenie Planu Transformacji Biznesowej Banku BPH spowoduje osiągnięcie 
oszczędności na poziomie około 160 mln PLN przed opodatkowaniem, ani że oszczędności te zostaną osiągnięte  
w oczekiwanym terminie (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Podstawowej Działalności Banku BPH  
– Synergie”), z powodu wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej lub z powodu wystąpienia innych istotnych 
okoliczności związanych z działalnością, sytuacją gospodarczą lub otoczeniem konkurencyjnym, które są trudne do 
przewidzenia i które mogą znajdować się poza kontrolą Grupy Alior. 
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Realizacja Planu Transformacji Biznesowej może również nie pozwolić na utrzymanie przychodów Grupy Alior na 
dotychczasowym poziomie lub nie przyczynić się do ich zwiększenia. Niepowodzenie realizacji Planu Transformacji 
Biznesowej, w tym niewdrożenie Planu Transformacji Biznesowej Banku BPH z powodów wskazanych powyżej, może 
mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki działalności Grupy Alior po Transakcji. 

Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji 

Korzyści osiągnięte z realizacji Transakcji mogą być mniejsze niż zakładane lub czas niezbędny do ich osiągnięcia 
może się wydłużyć, a założone synergie związane z Transakcją mogą okazać się przeszacowane 

Celem Transakcji jest umocnienie przez Grupę Alior swojej pozycji na konsolidującym się rynku bankowym. Zarząd 
oczekuje, że Podział przyniesie określone pozytywne efekty ekonomiczne, które będą miały istotny wpływ na pozycję 
rynkową i sytuację finansową Grupy Alior po przeprowadzeniu Podziału (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja 
– Wprowadzenie”). Osiągnięcie powyższych korzyści jest uzależnione od sprawności przeprowadzenia Podziału i od 
efektywnego przeprowadzenia procesu integracji Alior Banku oraz Podstawowej Działalności Banku BPH. 

Ewentualne opóźnienia w przeprowadzeniu Podziału lub wystąpienie nieprzewidzianych problemów w procesie 
integracji mogą spowodować, że osiągnięte korzyści będą znacznie mniejsze niż wcześniej zakładane, a czas ich 
osiągnięcia wydłuży się. Nie można zapewnić, że po Podziale zostaną osiągnięte oczekiwane synergie oraz oszczędności 
związane z integracją. 

W związku z realizacją Transakcji Alior Bank oczekuje docelowych, rocznych synergii na poziomie około 300 mln PLN 
przed opodatkowaniem (z uwzględnieniem dyssynergii przychodowych), które zostaną wygenerowane w wyniku 
połączenia Alior Banku i Podstawowej Działalności Banku BPH. Dodatkowe korzyści w wysokości docelowo około 
160 mln PLN wynikać będą z wdrożenia Planu Transformacji Biznesowej Banku BPH. Alior Bank oczekuje, że 
docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w pełni w 2019 r., a dodatkowe korzyści z wdrożenia Planu Transformacji 
Biznesowej już w 2018 r. Istnieje jednak ryzyko możliwego przeszacowania kwot synergii oraz dodatkowych korzyści 
oraz ryzyko, że jakość przejmowanych aktywów Banku BPH może być gorsza, niż to wynika z zakładanych wartości, co 
może zmusić Alior Bank do dokonania odpowiednich korekt przychodów, odpisów z tytułu utraty wartości  
i w konsekwencji korekt wyniku finansowego Alior Banku. Nie można zagwarantować, że wszystkie ryzyka związane  
z nabyciem Podstawowej Działalności Banku BPH zostały prawidłowo zidentyfikowane i zabezpieczone. Nie jest 
również wykluczone, że zakładana cena nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH ulegnie zwiększeniu ze względu 
na możliwą pozytywną korektę ceny przede wszystkim ze względu na wzrost wartości aktywów rzeczowych netto 
Podstawowej Działalności Banku BPH, na zasadach i z uwzględnieniem ograniczenia zwiększenia ceny określonych  
w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału. 

Niezależnie od powyższego nie można wykluczyć, że realizacja Transakcji zostanie negatywnie oceniona przez klientów, 
kontrahentów, pracowników lub inwestorów Grupy Alior, co może przyczynić się do obniżenia reputacji przez Grupę 
Alior.  

Wystąpienie powyższych zdarzeń może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 

Wysiłki integracyjne związane z Podziałem mogą nie być w pełni skuteczne, a koszty integracji i restrukturyzacji 
wyższe, niż zakładano 

Proces integracji wiąże się z przyjęciem i realizacją określonych celów w zakresie integracji oraz długoterminowych 
celów finansowych. Alior Bank może nie osiągnąć swoich celów strategicznych po Podziale ze względu na czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne o charakterze regulacyjnym, prawnym, finansowym, społecznym lub operacyjnym, które  
w części mogą być poza kontrolą Alior Banku. Nie ma pewności, że Alior Bank wdroży cele strategiczne w planowany 
sposób lub koszty ich wdrożenia nie okażą się wyższe od oczekiwanych. W szczególności w trakcie procesu 
integracyjnego Grupa Alior może napotkać następujące istotne i nieprzewidziane problemy: (i) rotacja lub absencja 
personelu, utrata kluczowych pracowników, wszczęcie postępowań sądowych lub strajków przez pracowników Grupy 
Alior lub Banku BPH; (ii) wzrost reklamacji klientów Grupy Alior; (iii) wzrost ryzyk oszustw wewnętrznych  
i zewnętrznych, w tym ataki na systemy informatyczne Grupy Alior; (iv) wyłudzenia i wykorzystywanie danych klientów 
Grupy Alior; oraz (v) utrata lub wyciek danych klientów Grupy Alior, w tym danych wrażliwych lub informacji objętych 
tajemnicą bankową. 

W ocenie Alior Banku całkowite koszty integracji Podstawowej Działalności Banku BPH z Alior Bankiem mogą sięgnąć 
około 650-950 mln PLN (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Wprowadzenie”), w zależności od skuteczności 
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Alior Banku we wdrażaniu założonych procesów integracyjnych opracowanych m.in. w oparciu o doświadczenia nabyte  
w trakcie integracji z Meritum Bank ICB. Ostateczna wysokość kosztów integracji będzie zależała od przeprowadzenia  
z sukcesem integracji, przede wszystkim w obszarach IT, operacji i HR, a także od szeregu innych czynników, które mogą 
wpłynąć na wysokość powyższych kosztów. Jednak nie można zapewnić, że wspomniane koszty nie ulegną zwiększeniu lub 
możliwa skala ich ograniczenia nie zostanie osiągnięta, co mogłoby wpłynąć negatywnie na wynik finansowy Alior Banku 
w przyszłości. Zarząd zakłada, że koszty integracji zostaną poniesione do 2018 r., z czego 2/3 w latach 2016-2017 i 1/3  
w 2018 r. Nie można jednak zapewnić, że powyższy harmonogram nie ulegnie zmianie.  

Wystąpienie powyższych zdarzeń może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 

Realizacja Transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału,  
a w razie ich niespełnienia umowa ta może zostać rozwiązana, a Alior Bank może być zobowiązany do zapłacenia 
wynagrodzenia na rzecz Sprzedających 

Przeprowadzenie Transakcji jest uzależnione od spełnienia określonych warunków zawieszających, określonych w Umowie 
Sprzedaży Akcji i Podziału (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału”). 
Powyższe warunki obejmują: (i) uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego; (ii) uzyskanie przez Bank BPH, 
Alior Bank i GEIP stosownych zgód KNF; (iii) zatwierdzenie i podpisanie Planu Podziału przez zarząd Banku BPH oraz 
Zarząd; (iv) podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego; (v) zarejestrowanie 
przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku przeprowadzanego na podstawie Uchwały  
o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego; (vi) podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały o Podziale; oraz (vii) uzyskanie 
określonych interpretacji podatkowych związanych z Podziałem (zobacz „ – Alior Bank jest narażony na ryzyko podatkowe 
związane z Podziałem”). Warunki wskazane w pkt (iii) oraz (iv) powyżej spełniły się odpowiednio w dniu 29 kwietnia 
2016 r. oraz w dniu 5 maja 2016 r., to jest w terminach wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. Zgodnie  
z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału pozostałe warunki zawieszające powinny zostać spełnione do dnia 1 listopada 2016 r. 

Realizacja Transakcji wymaga w szczególności uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego, to jest Prezesa 
UOKiK, a także zgody KNF. Nie ma pewności, że takie zgody zostaną uzyskane. Ponadto właściwe organy, wydając 
zgody na realizację Transakcji, mogą określić dodatkowe warunki jej realizacji lub żądać dokonania zmian warunków 
Transakcji. Nie jest wykluczone, że brak takich zgód, identyfikacja konieczności uzyskania dodatkowych zgód  
i zezwoleń w związku z Transakcją, nałożenie dodatkowych warunków lub żądanie zmiany warunków Transakcji przez 
Prezesa UOKiK, KNF lub inne właściwe organy może skutkować powstaniem dodatkowych ryzyk prawnych, 
opóźnieniem lub utrudnieniem przeprowadzenia Transakcji, a nawet uniemożliwieniem jej przeprowadzenia lub 
poniesieniem dodatkowych kosztów przez Bank. W szczególności ryzyka takie mogą wystąpić, w przypadku uznania 
przez KNF, że realizacja Transakcji może być niekorzystana dla stabilnego i ostrożnego zarządzania Alior Bankiem lub 
Bankiem BPH lub jeżeli Podział może powodować poważne szkody dla gospodarki narodowej lub dla ważnych 
interesów Państwa. 

Niektóre z warunków opisanych powyżej (takie jak, w szczególności, warunki dotyczące zgody organów regulacyjnych) 
mogą nie zostać spełnione przed zakończeniem Oferty i rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku 
dokonanego na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. W konsekwencji, podejmując decyzję  
o inwestycji w Akcje Oferowane, potencjalni inwestorzy nie będą mieć pewności, czy wszystkie warunki zawieszające 
określone w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału się spełnią, a w konsekwencji mogą nie mieć pewności, że Transakcja 
zostanie przeprowadzona, a wpływy z Oferty zostaną przeznaczone na jej realizację (zobacz „ – W razie 
niezrealizowania Transakcji akcjonariusze nie otrzymają zwrotu kwot wniesionych na Akcje Oferowane, a wpływy  
z Oferty zostaną przeznaczone na inne cele”). 

Ponadto w razie nieziszczenia się warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału przed 
odpowiednimi terminami końcowymi umowa ta może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, o ile strony nie uzgodnią 
przedłużenia takich terminów końcowych. Skutkiem rozwiązania Umowy Sprzedaży i Podziału będzie niedojście 
Transakcji do skutku. Ponadto, jeśli rozwiązanie Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału nastąpi wskutek niezarejestrowania 
przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Banku przeprowadzonego na podstawie Uchwały  
o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego lub niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały o Podziale w terminie do 
dnia 1 listopada 2016 r. (w odniesieniu do obu tych warunków) Bank zobowiązany będzie do zapłacenia GEIP 
wynagrodzenia w wysokości 16 mln EUR powiększonego o VAT, o ile będzie on należny. Jeżeli Alior Bank nie dołożył 
najlepszych starań, by zapewnić ziszczenie się powołanych powyżej warunków, wynagrodzenie to nie będzie stanowić 
wyłącznego odszkodowania dostępnego dla Sprzedających i zostanie ono zaliczone na poczet wyrównania szkody, za 
którą Alior Bank może być odpowiedzialny.  
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Dodatkowo na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału Sprzedający zobowiązali się wobec Banku, że w Dniu 
Podziału Podstawowa Działalność Banku BPH będzie posiadała wskaźnik CET 1 Podstawowej Działalności Banku BPH 
na poziomie 13,25%. Jeżeli przed Dniem Podziału wystąpi zmiana w przepisach prawa lub standardach rachunkowości  
w odniesieniu do kredytów hipotecznych w walutach obcych albo nastąpi inne zdarzenie w sektorze bankowym, co do 
którego można oczekiwać, że istotnie niekorzystnie wpłynie na Bank BPH i w konsekwencji spowoduje spadek 
wskaźnika CET 1 Podstawowej Działalności Banku BPH poniżej poziomu 13,25% w oczekiwanym Dniu Podziału, 
Sprzedający zobowiązali się do zapewnienia wskaźnika CET 1 Podstawowej Działalności Banku BPH m.in. przez 
przeprowadzenie rekapitalizacji Banku BPH do kwoty 400 mln PLN. Jeżeli wymagana będzie wyższa kwota, 
Sprzedający mogą albo zapewnić wskaźnik CET 1 Podstawowej Działalności Banku BPH poprzez przeprowadzenie 
rekapitalizacji w wyższej kwocie, albo zrezygnować z tego i rozwiązać Umowę Sprzedaży Akcji i Podziału. W razie 
niepodjęcia działań, o których mowa powyżej, przez Sprzedających w terminie określonym w umowie, Alior Bank ma 
prawo rozwiązać Umowę Sprzedaży Akcji i Podziału. W przypadku rozwiązania z powyższego powodu Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału przez Alior Bank lub Sprzedających pomiędzy rozliczeniem Wezwania a Dniem Podziału 
Sprzedający są zobowiązani do odkupienia od Alior Banku wszystkich akcji Banku BPH nabytych przez Alior Bank  
w Wezwaniu oraz w ramach Przymusowego Wykupu po cenie ustalonej zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału 
(zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału – Rozwiązanie Umowy Sprzedaży 
Akcji i Podziału”). 

Ponadto Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału może zostać rozwiązana w określonych przypadkach wskazanych  
w umowie, mających zastosowanie do Alior Banku lub Banku BPH, takich jak np. utrata licencji bankowej, wszczęcie 
postępowania upadłościowego lub układowego, wprowadzenie zarządu komisarycznego lub zawieszenie działalności.  

Zarząd nie może zapewnić, że wszystkie warunki zawieszające określone w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału zostaną 
spełnione we właściwym terminie lub że zostaną spełnione w ogóle. Niespełnienie któregokolwiek z warunków 
zawieszających może skutkować niezrealizowaniem Transakcji w proponowanej strukturze, niezrealizowaniem jej  
w zakładanym terminie lub niezrealizowaniem Transakcji w ogóle. Brak spełnienia warunków zawieszających 
określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału (a także innych warunków wynikających z tej umowy) bądź 
spełnienie ich po upływie określonych terminów końcowych może prowadzić do rozwiązania Umowy Sprzedaży Akcji  
i Podziału. Rozwiązanie Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału będzie z kolei skutkować niezrealizowaniem Transakcji,  
a ponadto może skutkować obowiązkiem zapłacenia przez Bank wspomnianego wyżej wynagrodzenia ustalonego  
w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału lub dodatkowego odszkodowania na rzecz Sprzedających, co może negatywnie 
wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Sfinalizowanie Transakcji jest uwarunkowane czynnikami prawnymi, ograniczeniami czasowymi i innymi 
okolicznościami, które mogą być poza kontrolą Alior Banku i innych uczestników Transakcji  

Transakcja ma złożony charakter i jest wieloetapowa, a harmonogram jej realizacji jest wyjątkowo napięty. Zarząd 
przewiduje zamknięcie Transakcji do końca 2016 roku. Z tego powodu w okresie realizacji Transakcji wymagana jest 
ścisła współpraca wszystkich stron, w przeciwnym razie może nie dojść do zrealizowania Transakcji w założonym 
harmonogramie lub może nie dojść do zrealizowania Transakcji w ogóle. Podmioty zaangażowane w Transakcję zawarły 
Umowę Sprzedaży Akcji i Podziału oraz Umowę o Współpracy Przed Podziałem (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Transakcja – Główne etapy realizacji Transakcji”). Powołane umowy określają zasady współdziałania stron m.in. przy 
uzyskiwaniu zgód regulacyjnych, przygotowywaniu dokumentów w celu uzyskania zgód regulacyjnych, a także 
dokumentów związanymi z Ofertą i Podziałem. W szczególności umowy te określają zasady przygotowywania 
odpowiednich informacji na potrzeby Transakcji. Dodatkowo PZU wydało Deklarację Wsparcia określającą pewne 
zobowiązania PZU w związku z Transakcją (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Gwarancja GE oraz 
Deklaracja wsparcia PZU”). Brak współdziałania ze strony podmiotów, które zawarły Umowę Sprzedaży Akcji  
i Podziału oraz Umowę o Współpracy Przed Podziałem lub ze strony PZU, na zasadach określonych w powyższych 
umowach lub w Deklaracji Wsparcia, w tym niewykonanie zobowiązań określonych w tych dokumentach przez 
którykolwiek z powyższych podmiotów, może opóźnić, utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie Transakcji na 
zakładanych warunkach lub uniemożliwić jej przeprowadzenie w ogóle. 

Ponadto realizacja każdego z etapów Transakcji, w szczególności Oferty, Wezwania i Podziału wymaga 
przeprowadzenia określonych procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przygotowania i opublikowania 
szeregu dokumentów, których zakres jest ściśle określony przez przepisy prawa. Realizacja każdego z etapów Transakcji 
jest też co do zasady uzależniona od terminowego zakończenia wcześniejszych etapów, co zwiększa ryzyko związane  
z realizacją Transakcji ze względu na ewentualne opóźnienia w wykonywaniu napiętego harmonogramu prac nad 
poszczególnymi etapami. Ponadto realizacja poszczególnych etapów jest zależna od działań, które mogą być 
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podejmowane przez organy regulacyjne (organy antymonopolowe i KNF) oraz sądy rejestrowe, na które to działania 
Bank oraz inni uczestnicy Transakcji mogą mieć ograniczony wpływ lub nie mieć go w ogóle. W konsekwencji 
realizacja każdego z etapów Transakcji jest obarczona szeregiem ryzyk, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację 
Transakcji w rozważanej strukturze i harmonogramie, a opóźnienie lub niezrealizowanie któregokolwiek z etapów 
Transakcji stanowi ryzyko dla skutecznego przeprowadzenia Transakcji w całości. W szczególności przeprowadzenie 
Transakcji ma zostać sfinansowane z wpływów z Oferty. Na Datę Prospektu nie można zapewnić, że Oferta zostanie 
przeprowadzona zgodnie z zakładanym harmonogramem oraz czy w rezultacie Alior Bank pozyska potrzebne środki 
finansowe w oczekiwanym terminie. 

Alior Bank, podejmując decyzje dotyczące nabycia Podstawowej Działalność Banku BPH, opierał się na 
informacjach, które mogły być niepełne lub nierzetelne 

Analizując Podstawową Działalność Banku BPH, jej wyniki finansowe oraz możliwość przeprowadzenia jej integracji  
z Alior Bankiem oraz podejmując decyzję o zawarciu Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału i uzgodnieniu Planu Podziału 
Alior Bank opierał się na informacjach publicznie dostępnych oraz na informacjach o Banku BPH udostępnionych przez 
ten bank. Nie można wykluczyć, że informacje, o których mowa powyżej, na których opierał się Alior Bank, podejmując 
wspomniane decyzje, mogą okazać się nierzetelne, niepełne lub nieprawdziwe w zakresie, który mógłby negatywnie 
wpłynąć na wyniki analiz prowadzonych przez Bank. W związku z tym, podejmując decyzję o zawarciu Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału i podpisując Plan Podziału, Alior Bank mógł nie posiadać wszystkich potrzebnych i istotnych 
informacji dla dokonania wszechstronnej oceny skutków Transakcji na sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy 
Alior. Ponadto Alior Bank mógł nie zidentyfikować wszystkich ryzyk związanych z Transakcją, niewłaściwie określić 
koszty, poziom zadłużenia, zapotrzebowanie na kapitał i możliwość integracji Alior Banku z Podstawową Działalnością 
Banku BPH. Istnieje również ryzyko, że pewne umowy zawarte przez Bank BPH, których stroną w wyniku Podziału 
stanie się Alior Bank, zawierają postanowienia mogące skutkować rozwiązaniem tych umów w razie przejęcia kontroli 
nad Podstawową Działalności Banku BPH, a Alior Bank nie będzie w stanie w to miejsce zawrzeć nowych umów lub nie 
będzie w stanie zawrzeć w to miejsce umów na tak samo korzystnych warunkach. Ryzyka takie występują m.in.  
w odniesieniu do umów zapewniających działanie systemów informatycznych Podstawowej Działalności Banku BPH 
(zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji – W trakcie planowanej integracji systemów informatycznych Grupy 
Alior oraz Podstawowej Działalności Banku BPH mogą nastąpić błędy lub opóźnienia”). Nie można także wykluczyć, że 
niektóre umowy, których stroną stanie się Alior Bank w wyniku Podziału mogą zawierać pewne postanowienia, które 
będą ograniczały działalność Alior Banku, w szczególności takie jak postanowienia dotyczące wyłączności. Istnieje 
również ryzyko, że pewne składniki majątku Banku BPH, które powinny stanowić część Podstawowej Działalności 
Banku BPH, nie zostały prawidłowo zidentyfikowane w Planie Podziału jako przechodzące do Alior Banku, ewentualnie, 
że pewne składniki majątku stanowiące część Podstawowej Działalności Banku BPH obciążone są ograniczonymi 
prawami rzeczowymi lub innymi prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. 

Wystąpienie powyższych okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Alior Bank może być narażony na ryzyko związane z działalnością BPH TFI przed Podziałem 

BPH TFI, spółka pośrednio zależna od Banku BPH, w latach 2005-2015 zarządzała funduszem inwestycyjnym 
działającym pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości („BPH FIZ SN”) utworzonym 
zgodnie z prawem polskim na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Obecnie trwa likwidacja BPH FIZ SN,  
a likwidatorem jest BPH TFI. Na mocy umowy zawartej w dniu 22 lipca 2008 r. pomiędzy Bankiem BPH a BPH FIZ SN 
funkcję banku depozytariusza dla BPH FIZ SN pełni Bank BPH. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez BPH FIZ 
SN były obejmowane przez inwestorów w ofercie publicznej za cenę 97 PLN za certyfikat, a łączne wpływy z emisji 
certyfikatów wyniosły około 332 mln PLN. Certyfikaty były przedmiotem obrotu na GPW do grudnia 2015 r. Jak wynika 
ze sprawozdania finansowego BPH FIZ SN na dzień otwarcia likwidacji, to jest 29 grudnia 2015 r. wartość aktywów 
netto BPH FIZ SN na certyfikat inwestycyjny wynosiła zaledwie 0,64 PLN. Wycena ta nie jest ostateczna, przy czym 
postępowanie likwidacyjne na Datę Prospektu nie zostało jeszcze zakończone. Jak wynika z publicznie dostępnych 
informacji, Bank BPH zapewniał także finansowanie dla BPH FIZ SN w drodze kredytu. BPH TFI zarządza także 
funduszem o nazwie BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 (fundusz ten i BPH FIZ SN 
określane dalej jako „Fundusze”), który obecnie także jest w likwidacji, a w stosunku do którego Bank BPH także działa 
jako bank depozytariusz.  

Zgodnie z doniesieniami prasowymi oraz innymi publicznie dostępnymi informacjami, inwestorzy w BPH FIZ SN 
podjęli lub zagrozili podjęciem działań prawnych przeciwko Bankowi BPH oraz BPH TFI. Według doniesień prasowych 
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i innych publicznie dostępnych informacji inwestorzy w BPH FIZ SN zgłosili lub zagrozili zgłoszeniem zarzucanych 
nieprawidłowości dotyczących działania funduszu do KNF oraz złożyli lub zagrozili złożeniem do KNF żądania 
niezatwierdzenia Podziału i Transakcji do czasu zaspokojenia ich ewentualnych roszczeń dotyczących BPH FIZ SN. 
Inwestorzy mogą podjąć szereg innych działań, a w szczególności zawiadomić inne odpowiednie organy, podejmować 
inne działania prawne oraz ubiegać się o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i naprawienie ewentualnych szkód, także 
w kontekście Podziału. 

Podstawowa Działalność Banku BPH, którą Alior Bank przejmuje w wyniku Transakcji, nie obejmuje: (i) żadnej z akcji 
BPH TFI posiadanych pośrednio przez Bank BPH, (ii) praw i obowiązków Banku BPH wynikających z umów 
dystrybucji certyfikatów Funduszy oraz wykonywania przez Bank BPH funkcji depozytariusza, powiernika i sponsora 
emisji dla Funduszy ani (iii) żadnej odpowiedzialności Banku BPH dotyczącej oferowania i dystrybucji certyfikatów 
inwestycyjnych Funduszy oraz pełnienia przez Bank BPH innych funkcji wobec Funduszy. Wszystkie wymienione 
akcje, prawa, obowiązki i zobowiązania zostaną w ramach Podziału przydzielone do Działalności Hipotecznej Banku 
BPH i nie są ujęte w zestawieniu aktywów i zobowiązań przenoszonych do Alior Banku w ramach Podziału, 
wyszczególnionym w Planie Podziału. Niemniej jednak Alior Bank może być zobowiązany do pełnienia wobec 
Funduszy funkcji depozytariusza, powiernika lub sponsora emisji na podstawie nowych umów, jakie Alior Bank może 
być zobowiązany na podstawie Umowy o Współpracy Przed Podziałem zawrzeć z Funduszami ze skutkiem na Dzień 
Podziału, na okres co najmniej jednego roku od Dnia Podziału. 

Istnieje ryzyko, że po Podziale inwestorzy, którzy zainwestowali w BPH FIZ SN, będą podejmowali działania prawne 
również przeciwko Alior Bankowi, jako właścicielowi Podstawowej Działalności Banku BPH, stanowiącej część Banku 
BPH w okresie, gdy miały miejsce zarzucane zdarzenia. Zarząd uważa, że ryzyko związane z takimi ewentualnymi 
roszczeniami przeciwko Bankowi jest nieznaczne, podobnie jak ryzyko zablokowania przez KNF lub sądy sfinalizowania 
Transakcji przed rozpatrzeniem takich roszczeń. W razie wystąpienia przez inwestorów z przedmiotowymi roszczeniami, 
wszelkie szkody poniesione w wyniku roszczeń zgłoszonych przeciwko Alior Bankowi, jako właścicielowi Podstawowej 
Działalności Banku BPH, zostałyby tak czy inaczej pokryte w ramach zwolnienia z odpowiedzialności zapewnionego 
Alior Bankowi przez Bank BPH oraz zwolnienia z odpowiedzialności i gwarancji udzielonej Alior Bankowi przez 
Sprzedających, zabezpieczonych Gwarancją GE, w związku z Transakcją (łącznie „Zwolnienie z Odpowiedzialności  
i Gwarancja”) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Podział i zwolnienie z odpowiedzialności”). 

Niemniej jednak nie ma pewności, że: (i) w ramach Zwolnienia z Odpowiedzialności i Gwarancji uda się uzyskać pokrycie 
całości lub części szkód i kosztów związanych z roszczeniami zgłaszanymi przez inwestorów przeciwko Alior Bankowi; (ii) 
Zwolnienie z Odpowiedzialności i Gwarancja będą wystarczające, by pokryć całość szkód i kosztów związanych  
z roszczeniami przeciwko Alior Bankowi; (iii) upływ czasu pomiędzy podjęciem przez Alior Bank obrony przed 
roszczeniami a pokryciem szkód w ramach Zwolnienia z Odpowiedzialności i Gwarancji nie doprowadzi do poniesienia 
niepowetowanych szkód i kosztów związanych z wartością pieniądza w czasie lub innych; oraz że (iv) roszczenia przeciwko 
Alior Bankowi, niezależnie czy będą objęte Zwolnieniem z Odpowiedzialności i Gwarancją czy też nie, nie wykreują 
negatywnego przekazu i nie zaszkodzą marce lub renomie Alior Banku. Ponadto nie można zapewnić, że negatywne 
wydarzenia związane z Funduszami lub działania, które inwestorzy w Funduszach mogą podejmować w przyszłości, nie 
doprowadzą do opóźnienia lub w inny sposób nie wpłyną negatywnie na procedurę Podziału i Transakcję. 

Każde ze zdarzeń opisanych powyżej może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności oraz perspektywy Grupy Alior.  

Bank BPH narażony jest na ryzyko związane ze swoim portfelem kredytów hipotecznych udzielonych we frankach 
szwajcarskich, co może wpłynąć na Transakcję przed jej zakończeniem lub skutkować roszczeniami przeciwko Alior 
Bankowi po jej przeprowadzeniu 

Bank BPH posiada portfel kredytów hipotecznych walutowych o dużej wartości. Na dzień 31 marca 2016 r. łączna wartość 
kredytów zabezpieczonych hipotecznie, które zostały udzielone osobom fizycznym w walutach obcych, wyniosła 13.084,0 
mln PLN. Wśród nich największą rolę odgrywają kredyty udzielone we frankach szwajcarskich, których łączna wartość na 
dzień 31 marca 2016 r. wyniosła 12.800,0 mln PLN. Jakkolwiek opisany powyżej portfel kredytów hipotecznych 
walutowych Banku BPH ma zostać przypisany w ramach Podziału do Działalności Hipotecznej Banku BPH, niemniej 
jednak z tego tytułu Alior Bank narażony jest na ryzyko dotyczące sfinalizowania Transakcji, a po zrealizowaniu Transakcji 
na ryzyko roszczeń posiadaczy kredytów hipotecznych walutowych udzielonych przez Bank BPH. 

Podobnie jak wszystkie inne pozostałe polskie banki mające portfele kredytów hipotecznych walutowych, Bank BPH 
narażony jest na ryzyko podjęcia w przyszłości przez ustawodawcę decyzji zmieniających parametry kredytów 
udzielonych w walutach obcych i przeliczenia kredytów walutowych według historycznych kursów wymiany (zobacz  



CZYNNIKI RYZYKA

 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 39
 

„ – Czynniki ryzyka dotyczące polskiego sektora bankowego – Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane  
z przyjęciem regulacji dotyczących zmiany parametrów kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych, co może 
mieć znaczący efekt destabilizujący na cały polski sektor bankowy”). 

Jeżeli ustawa taka zostanie przyjęta przed Dniem Podziału lub jeżeli nastąpią inne zmiany w przepisach prawa lub 
standardach rachunkowości w odniesieniu do kredytów hipotecznych w walutach obcych albo nastąpi inne zdarzenie  
w sektorze bankowym, co do którego można rozsądnie oczekiwać, że istotnie niekorzystnie wpłynie na Bank BPH  
i w konsekwencji spowoduje spadek wskaźnika CET 1 Podstawowej Działalności Banku BPH poniżej poziomu 13,25% 
w oczekiwanym Dniu Podziału, istnieje ryzyko, że Transakcja nie zostanie zrealizowana zgodnie z przyjętymi planami 
(zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji – Realizacja Transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków 
określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału, a w razie ich niespełnienia umowa ta może zostać rozwiązana,  
a Alior Bank może być zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia na rzecz Sprzedających”).  

Niezależnie od przypisania portfela walutowych kredytów hipotecznych Banku BPH w ramach Podziału do Działalności 
Hipotecznej Banku BPH istnieje ryzyko, że posiadacze kredytów hipotecznych walutowych udzielonych przez Bank 
BPH mogą wnosić roszczenia przeciwko Alior Bankowi po sfinalizowaniu Transakcji. Przejmowana przez Alior Bank  
w wyniku Transakcji Podstawowa Działalność Banku BPH nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych Banku BPH  
(w tym jakichkolwiek kredytów hipotecznych walutowych udzielonych przez Bank BPH). Niemniej jednak istnieje 
ryzyko, że po Podziale kredytobiorcy posiadający hipoteczne kredyty walutowe udzielone przez Bank BPH będą 
usiłowali zgłaszać roszczenia przeciwko Alior Bankowi jako właścicielowi Podstawowej Działalności Banku BPH, 
stanowiącej część Banku BPH w czasie, gdy kredyty były udzielane przez Bank BPH.  

Zarząd uważa, że ryzyko skutecznego zgłoszenia takich roszczeń przeciwko Bankowi, podobnie jak ryzyko, że w ich 
wyniku powstaną istotne zobowiązania po stronie Alior Banku, jest nieznaczne podobnie jak ryzyko zablokowania przez 
KNF lub sądy sfinalizowania Transakcji przed rozpatrzeniem takich roszczeń. W razie wystąpienia z przedmiotowymi 
roszczeniami wszelkie szkody poniesione w wyniku roszczeń zgłoszonych przeciwko Alior Bankowi, jako właścicielowi 
Podstawowej Działalności Banku BPH, zostałyby tak czy inaczej pokryte w ramach zwolnienia z odpowiedzialności 
zapewnionego Alior Bankowi przez Bank BPH oraz zwolnienia z odpowiedzialności i gwarancji udzielonej Alior 
Bankowi przez Sprzedających, zabezpieczonych Gwarancją GE, w związku z Transakcją (łącznie „Zwolnienie  
z Odpowiedzialności i Gwarancja”) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Podział i zwolnienie  
z odpowiedzialności”). 

Niemniej jednak nie ma pewności, że: (i) w ramach Zwolnienia z Odpowiedzialności i Gwarancji uda się uzyskać pokrycie 
całości lub części szkód i kosztów związanych z roszczeniami przeciwko Alior Bankowi zgłaszanymi przez kredytobiorców 
posiadających hipoteczne kredyty walutowe; (ii) Zwolnienie z Odpowiedzialności i Gwarancja będą wystarczające, by 
pokryć całość szkód i kosztów związanych z roszczeniami przeciwko Alior Bankowi; (iii) upływ czasu pomiędzy podjęciem 
przez Alior Bank obrony przed roszczeniami a pokryciem szkód w ramach Zwolnienia z Odpowiedzialności i Gwarancji nie 
doprowadzi do poniesienia niepowetowanych szkód i kosztów związanych z wartością pieniądza w czasie lub innych; oraz 
że (iv) roszczenia przeciwko Alior Bankowi, niezależnie czy będą objęte Zwolnieniem z Odpowiedzialności  
i Gwarancją czy też nie, nie wykreują negatywnego przekazu i nie zaszkodzą marce lub renomie Alior Banku. Ponadto nie 
można zapewnić, że negatywne wydarzenia związane z hipotecznymi walutowymi kredytami mieszkaniowymi nie 
doprowadzą do opóźnienia lub w inny sposób nie wpłyną negatywnie na procedurę Podziału i Transakcję. 

Każde ze zdarzeń opisanych powyżej może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności oraz perspektywy Grupy Alior.  

Historyczne wyniki oraz sytuacja finansowa Grupy Alior i Podstawowej Działalności Banku BPH oraz Informacje 
Finansowe Pro Forma mogą nie być właściwym wyznacznikiem osiągania podobnych wyników oraz sytuacji 
finansowej przez Grupę Alior w przyszłości, w tym w okresie po integracji z Podstawową Działalnością Banku BPH 

W wyniku realizacji Transakcji Podstawowa Działalność Banku BPH zostanie przeniesiona na Alior Bank. Biorąc pod 
uwagę skalę Transakcji i charakterystykę Podstawowej Działalności Banku BPH, wszystkie ewentualne ryzyka związane 
zarówno z Podstawową Działalnością Banku BPH i Podziałem oraz złożoność planowanego procesu integracji, nie 
można zapewnić, że po Podziale i zakończeniu procesu integracji historyczne wyniki i sytuacja finansowa Grupy Alior 
będą rzetelnym wyznacznikiem osiągania przez Grupę Alior podobnych wyników i sytuacji finansowej w przyszłości. 

Informacje finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH, zawarte w Prospekcie, zostały przedstawione jedynie  
w celach ilustracyjnych, aby przedstawić sytuację finansową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne oddzielnie 
Podstawowej Działalności Banku BPH i Działalności Hipotecznej Banku BPH we wszystkich okresach objętych tymi 
informacjami finansowymi, dla jak najwierniejszego zobrazowania działalności przenoszonej w ramach Transakcji do 
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Alior Banku. Ani Podstawowa Działalność Banku BPH, ani Działalność Hipoteczna Banku BPH nigdy nie 
funkcjonowały jako samodzielne przedsiębiorstwa, w związku z czym ich prezentowana sytuacja finansowa, wyniki  
i przepływy pieniężne mogą do pewnego stopnia odbiegać od stanu faktycznego, który zaistniałby, gdyby w okresach 
objętych analizą podmioty te funkcjonowały jako samodzielne przedsiębiorstwa, także w zakresie ich przyszłych 
wyników działalności. W okresach objętych prezentowanymi danymi finansowymi Podstawowa Działalność Banku BPH 
i Działalność Hipoteczna Banku BPH były, oraz aż do Dnia Podziału będą, zarządzane wspólnie, w ramach jednej osoby 
prawnej. W związku z tym dokonanie ich kompletnego rozdzielenia nie jest możliwe. W sprawozdaniach finansowych 
Banku BPH operacje Działalności Hipotecznej Banku BPH stanowią część działalności w segmencie bankowości 
detalicznej. Niektóre funkcje zarządcze i powiązane z nimi koszty dotyczyły jego całej działalności operacyjnej. Ponadto 
Bank BPH, jako podmiot objęty nadzorem, zobowiązany był do utrzymywania kapitałów i funduszy w odniesieniu do 
całej działalności prowadzonej przez Bank BPH, a nie oddzielnie w odniesieniu do Podstawowej Działalności Banku 
BPH. W związku z powyższym, w szczególności zamieszczenie w Prospekcie informacji finansowych Podstawowej 
Działalności Banku BPH nie ma na celu określenia wyników i sytuacji finansowej Podstawowej Działalności Banku 
BPH, która w wyniku realizacji Transakcji zostanie nabyta przez Alior Bank, w jakichkolwiek przyszłych okresach.  
W konsekwencji informacje finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH także nie mogą stanowić i nie stanowią 
rzetelnego wyznacznika sytuacji finansowej lub wyników działalności Podstawowej Działalności Banku BPH i Grupy 
Alior w przyszłości, w tym w okresie po realizacji Transakcji. 

Dodatkowo Informacje Finansowe Pro Forma, zawarte w Prospekcie, zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych 
i ze względu na swój charakter prezentują hipotetyczną sytuację i nie stanowią one prognoz sytuacji finansowej lub 
wyników działalności Alior Banku w razie dokonania Podziału i przejęcia Podstawowej Działalności Banku BPH. 
Informacje Finansowe Pro Forma zostały opracowane w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań finansowych Grupy 
Alior oraz Banku BPH oraz informacji finansowych Podstawowej Działalności Banku BPH, które zostały poddane pewnym 
korektom w oparciu o przyjęte założenia dotyczące Transakcji oraz funkcjonowania Grupy Alior po zakończeniu Podziału. 
W związku z tym, że Informacje Finansowe Pro Forma stanowią kompilację historycznych informacji finansowych,  
w szczególności nie przedstawiają one rzeczywistych wyników i sytuacji Grupy Alior za przedstawiony okres oraz nie jest 
ich celem określenie wyników i sytuacji finansowej Grupy Alior w jakichkolwiek przyszłych okresach, w tym po realizacji 
Transakcji. W konsekwencji Informacje Finansowe Pro Forma nie mogą stanowić i nie stanowią rzetelnego wyznacznika 
sytuacji finansowej lub wyników działalności Grupy Alior w przyszłości. 

W razie niezrealizowania Transakcji akcjonariusze nie otrzymają zwrotu kwot wpłaconych na Akcje Oferowane,  
a wpływy z Oferty zostaną przeznaczone na inne cele 

Alior Bank planuje wykorzystać środki z Oferty przede wszystkim na sfinansowanie nabycia akcji BPH w ramach 
Wezwania oraz ewentualnie Przymusowego Wykupu oraz na inne cele związane z działalnością Banku (zobacz 
„Dokument Ofertowy – Wykorzystanie wpływów z Oferty”). Ze względu jednak na strukturę i harmonogram Transakcji 
nie można wykluczyć, że po zakończeniu Oferty zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie 
Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego przez sąd rejestrowy nastąpi przed uzyskaniem wszystkich 
wymaganych zgód regulacyjnych dotyczących Transakcji lub spełnienia innych warunków zawieszających określonych 
w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji  
i Podziału – Warunki”). Gdyby takie zgody nie zostały uzyskane, inne warunki zawieszające nie spełniłyby się lub 
Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału zostałaby rozwiązana z innych względów, Transakcja nie zostanie zrealizowana.  
W konsekwencji Zarząd nie może zapewnić, że pomimo zakończenia Oferty sukcesem – zostanie przeprowadzone 
Wezwanie i ewentualnie Przymusowy Wykup, w wyniku których Bank nabędzie akcje Banku BPH. Zarząd nie może 
również zapewnić, że mimo przeprowadzenia Wezwania oraz ewentualnego Przymusowego Wykupu i nabycia pakietu 
akcji Banku BPH nastąpi Podział i Transakcja zostanie sfinalizowana w zakładanym kształcie. 

Po złożeniu i opłaceniu przez inwestorów zapisów na Akcje Oferowane i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 
zakładowego Alior Banku przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenie kapitału będzie mieć charakter ostateczny  
i będzie skuteczne niezależnie od tego, czy Wezwanie zostanie przeprowadzone oraz czy nastąpi Podział. Poza 
prawomocnym wyrokiem uchylającym albo stwierdzającym nieważność Uchwały o Podwyższeniu Kapitału 
Zakładowego KSH nie przewiduje możliwości cofnięcia skutków rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego  
z inicjatywy spółki lub jej akcjonariuszy i tym samym przywrócenia stanu poprzedzającego rejestrację. W konsekwencji 
nie jest możliwe cofnięcie procesu przydziału Akcji Oferowanych i zwrócenie Akcji Oferowanych przez inwestorów  
w zamian za zwrot wkładów wniesionych przez nich na poczet objęcia Akcji Oferowanych, nawet wtedy, gdy nabycie 
akcji Banku BPH lub Podział nie zostaną z jakiegokolwiek powodu zrealizowane. 
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W związku z tym, że Oferta zostanie zakończona przed planowanym zakończeniem Transakcji, inwestorzy obejmujący 
Akcje Oferowane staną się ich właścicielami, nie mając pewności, czy Transakcja dojdzie do skutku. W przypadku 
niezakończenia Transakcji sukcesem inwestorzy ci pozostaną akcjonariuszami Alior Banku funkcjonującego  
w dotychczasowej strukturze (jeśli nie dojdzie do przeprowadzenia Wezwania) lub Alior Banku, będącego znaczącym 
akcjonariuszem Banku BPH (jeśli po przeprowadzeniu Wezwania nie dojdzie do Podziału), a nie Alior Banku 
połączonego z Podstawową Działalnością Banku BPH. Może to być niezgodne z założeniami leżącymi u podstaw 
podjęcia przez danego inwestora decyzji o złożeniu zapisu na Akcje Oferowane. Nie można w tej sytuacji wykluczyć, że 
akcjonariusze Alior Banku będą podejmować działania w celu uzyskania ze strony Banku świadczeń pieniężnych w celu 
zrekompensowania kwot wpłaconych na objęcie Akcji Oferowanych. Takie działania mogą dotyczyć, przykładowo, 
podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy lub nabywania akcji własnych przez 
Bank. Zarząd nie może jednak przewidzieć, czy takie działania zostaną podjęte, ani czy zakończą się sukcesem. Nie jest 
także wykluczone podnoszenie przez inwestorów obejmujących Akcje Oferowane roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
niedojścia Transakcji do skutku.  

Mimo że w ocenie Zarządu zostały podjęte wszelkie uzasadnione działania, by wyeliminować ryzyko niedojścia 
Transakcji do skutku, nie można wykluczyć, że Transakcja nie zostanie zamknięta. W sytuacji niedojścia Transakcji do 
skutku Zarząd zamierza szczegółowo przeanalizować możliwości alternatywnego wykorzystania wpływów z Oferty,  
w szczególności z uwzględnieniem następujących sposobów wykorzystania wpływów z Oferty: (i) przeprowadzenie 
przez Alior Bank transakcji fuzji i przejęć, w tym nabycie portfela kredytowego, który mógłby obejmować zarówno 
ekspozycje na klientów detalicznych, jak i klientów biznesowych; (ii) przyspieszenie wzrostu organicznego działalności 
kredytowej Alior Banku; oraz (iii) spłacenie przez Alior Bank gwarancji udzielonej przez PZU na mocy umowy 
gwarancji zawartej w dniu 31 marca 2016 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności – Istotne umowy  
– Umowy mające istotne znaczenie dla wymogów kapitałowych – Umowa gwarancji i umowa kontrgwarancji”).  
Z zastrzeżeniem przedstawionych powyżej możliwości wykorzystania wpływów z Oferty w przypadku niedojścia 
Transakcji do skutku, ostateczne przeznaczenie wpływów z Oferty w przypadku niedojścia Transakcji do skutku zostanie 
ustalone przez Alior Bank po zakończeniu Oferty. Nie można przy tym wykluczyć, że w razie niezrealizowania 
Transakcji po dojściu Oferty do skutku Zarząd nie będzie w stanie zapewnić efektywnego wykorzystania środków  
z Oferty, czego skutkiem może być niekorzystna wycena rynkowa Alior Banku.  

Każde z powyższych zdarzeń może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 

Ryzyko związane z solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania Banku BPH w związku z Podziałem oraz prawem 
wierzycieli do żądania zabezpieczenia roszczeń  

Zgodnie z art. 546 § 1 KSH za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo 
zawiązanej pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie przez trzy lata 
od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej 
spółce w planie podziału. Na podstawie tego przepisu istnieje ryzyko, że Alior Bank i Bank BPH zostaną uznane za 
solidarnie odpowiedzialne za zobowiązania odpowiednio Banku BPH oraz Alior Banku, powstałe przed Dniem Podziału, 
przypisane każdemu z banków w ramach Podziału. Dlatego nie można wykluczyć, że wierzyciele Banku BPH,  
w stosunku do których Bank BPH pozostał zobowiązanym po Dniu Podziału, będą kierowali swoje roszczenia przeciwko 
Alior Bankowi.  

Z uwagi na powyższe Bank BPH zobowiązał się zwolnić Alior Bank z odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące 
Działalności Hipotecznej Banku BPH do wartości aktywów netto Podstawowej Działalności Banku BPH zgodnie  
z procedurą i na warunkach określonych w Umowie o Współpracy Przed Podziałem. Dodatkowo Sprzedający 
zobowiązali się sprawić i zagwarantować, że Bank BPH zwolni Alior Bank z odpowiedzialności za zobowiązania 
dotyczące Działalności Hipotecznej Banku BPH do wartości aktywów netto Podstawowej Działalności Banku BPH 
zgodnie z procedurą i z ograniczeniami określonymi w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału. Powyższe Zobowiązanie 
Sprzedających jest objęte Gwarancją GE. Podobnie Alior Bank zobowiązał się zwolnić Bank BPH z odpowiedzialności 
za zobowiązania dotyczące Podstawowej Działalności Banku BPH (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja  
– Podział i zwolnienie z odpowiedzialności”). 

W szczególności z uwagi na możliwą solidarną odpowiedzialność Alior Banku za zobowiązania Banku BPH powstałe 
przed Dniem Podziału (na ewentualnej podstawie art. 546 § 1 KSH) na Datę Prospektu nie można wykluczyć, że  
z roszczeniami przeciwko Alior Bankowi wystąpią inwestorzy w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez BPH 
TFI (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji – Alior Bank może być narażony na ryzyko związane  
z działalnością BPH TFI przed Podziałem”). 
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Niezależnie od ryzyka związanego z odpowiedzialnością solidarną Alior Banku i Banku BPH wierzyciele Banku BPH 
oraz Alior Banku, którzy zgłosili swoje roszczenia w okresie między dniem ogłoszenia Planu Podziału (to jest dniem 
30 kwietnia 2016 r.) a dniem ogłoszenia Podziału i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Podział, 
mogą żądać na podstawie art. 546 § 2 KSH, by sąd udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli 
zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez Bank BPH lub Alior Bank.  

Mimo ustalenia przez uczestników Transakcji zasad odpowiedzialności w związku z Podziałem, wystąpienie przez 
wierzycieli Banku BPH z roszczeniami przeciwko Alior Bankowi może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację 
finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego może zostać zaskarżona przez akcjonariuszy Alior Banku 

Realizacja Transakcji uzależniona jest od przeprowadzenia Oferty, natomiast przeprowadzenie Oferty jest uzależnione od 
podjęcia Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego może 
zostać zaskarżona w drodze powództwa przeciwko Bankowi o jej uchylenie albo stwierdzenie nieważności. 

Zgodnie z art. 422 KSH, uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze 
powództwa o uchylenie uchwały skierowanego przeciwko spółce. Ponadto, zgodnie z art. 425 KSH, uchwała walnego 
zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.  
W obu przypadkach powództwa są wnoszone przeciwko spółce, a prawo do wniesienia powództwa przysługuje:  
(i) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym jej członkom, (ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko 
uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu w protokole, (iii) akcjonariuszowi, który został 
bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu, oraz (iv) akcjonariuszowi, który nie był obecny na 
walnym zgromadzeniu, jeśli walne zgromadzenie zostało zwołane wadliwie lub uchwała została powzięta w sprawie 
nieobjętej porządkiem obrad. Powyższe prawa przysługują każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od liczby posiadanych 
przez niego akcji spółki. Żaden z akcjonariuszy Alior Banku nie zażądał zaprotokołowania sprzeciwu w protokole 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2016 r. w związku z podjęciem Uchwały o Podwyższeniu 
Kapitału Zakładowego 

Termin do wniesienia powództwa w przypadku spółki publicznej wynosi jeden miesiąc od dnia otrzymania wiadomości 
o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały w przypadku powództwa o uchylenie 
uchwały, a w przypadku powództwa o stwierdzenie nieważności – 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż  
w terminie roku od dnia jej podjęcia.  

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje co do zasady postępowania związanego z rejestracją uchwały przez sąd rejestrowy. 
Jednakże właściwy sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. Zawieszenie 
postępowania rejestrowego może także nastąpić na podstawie postanowienia sądu, jako zabezpieczenie powództwa  
o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały. Udzielenie takiego zabezpieczenia przez sąd wymaga 
uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, tj. uprawdopodobnienia, że brak 
zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób 
uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. 

Nie można wykluczyć, że Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego zostanie zaskarżona. Podobnie nie można 
wykluczyć, że w przypadku zaskarżenia Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego postępowanie rejestrowe 
dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego zostanie zawieszone, rejestracja podwyższenia się 
opóźni, jak również, że podwyższenie kapitału nie zostanie zarejestrowane w ogóle. Nie można też wykluczyć 
następczego uchylenia lub stwierdzenia nieważności Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, a także 
podnoszenia zarzutu nieważności Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. Postępowanie wszczęte wskutek 
zaskarżenia Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego może skutkować uzyskaniem prawa do dysponowania 
przez Bank środkami z tytułu wpływów Oferty później, niż wynika to z harmonogramu. Opóźnienie, o którym mowa 
powyżej, może mieć wpływ na zamknięcie Transakcji w zakładanej strukturze i harmonogramie lub może uniemożliwić 
realizację Transakcji. Podobnie skutkiem prawomocnej odmowy zarejestrowania podwyższenia kapitału będzie 
niedojście Oferty do skutku, co może z kolei skutkować nieprzeprowadzeniem Transakcji w ogóle lub 
przeprowadzeniem jej później, niż wynika to z harmonogramu lub w innej strukturze, niż zakładano. 

Każde z powyższych zdarzeń może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 
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Sąd rejestrowy może odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku na podstawie Uchwały  
o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego lub rejestracja taka może się opóźnić 

Realizacja Transakcji wymaga zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku  
w związku z Ofertą. Podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku nie nastąpi, jeżeli Zarząd nie złoży  
w odpowiednim terminie do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Alior 
Banku wraz z wymaganymi dokumentami. Podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku nie nastąpi również, jeżeli 
właściwy sąd rejestrowy prawomocnie odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku. 

Dodatkowo, nie można jednoznacznie określić, jak długo potrwa postępowanie rejestrowe w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Alior Banku. Nie można wykluczyć, że wystąpi opóźnienie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 
Alior Banku. Opóźnienie może nastąpić w szczególności w przypadku zaskarżenia Uchwały o Podwyższeniu Kapitału 
Zakładowego przez akcjonariuszy (zobacz „ – Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego może zostać zaskarżona 
przez akcjonariuszy Alior Banku”). 

Zmiana Statutu dokonana na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego wymaga zgody KNF,  
a rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS nie nastąpi bez takiej zgody. 

Opóźnienie w zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego może skutkować uzyskaniem prawa do 
dysponowania przez Bank środkami z tytułu wpływów Oferty później, niż wynika to z harmonogramu. Opóźnienie,  
o którym mowa powyżej, może mieć wpływ na zamknięcie Transakcji w zakładanej strukturze i harmonogramie lub 
może uniemożliwić realizację Transakcji. Podobnie skutkiem prawomocnej odmowy zarejestrowania podwyższenia 
kapitału będzie niedojście Oferty do skutku, co może z kolei skutkować nieprzeprowadzeniem Transakcji w ogóle lub 
przeprowadzeniem jej później, niż wynika to z harmonogramu lub w innej strukturze, niż zakładano. Opóźnienie lub 
prawomocna odmowa rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego może także skutkować obowiązkiem zapłacenia 
wynagrodzenia przez Alior Bank na rzecz Sprzedających lub dodatkowego odszkodowania (zobacz „ – Czynniki ryzyka 
dotyczące Transakcji – Realizacja Transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków określonych w Umowie 
Sprzedaży Akcji i Podziału, a w razie ich niespełnienia umowa ta może zostać rozwiązana, a Alior Bank może być 
zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia na rzecz Sprzedających”). 

Brak rejestracji lub opóźnienie w rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z Ofertą może 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Harmonogram i szczegóły dotyczące Wezwania są nieustalone na Datę Prospektu, a Wezwanie może się przedłużyć 
lub nie dojść do skutku, jeśli Sprzedający nie wykonają swoich zobowiązań 

Jednym z etapów Transakcji jest Wezwanie, w wyniku którego Alior Bank stanie się i do momentu przeprowadzenia 
Podziału będzie znacznym akcjonariuszem Banku BPH (obejmującego zarówno Podstawową Działalność Banku BPH, 
jak i Hipoteczną Działalność Banku BPH). Szczegóły dotyczące Wezwania nie zostały na Datę Prospektu jeszcze 
ustalone. W szczególności nie jest ustalone, jakiego rodzaju Wezwanie zostanie ogłoszone, ani jaki będzie harmonogram 
ogłoszenia i przeprowadzenia Wezwania. W zależności od liczby akcji Banku BPH, jakie zamierza nabyć Alior Bank, 
Wezwanie może być ogłoszone jako Wezwanie na 66% lub jako Wezwanie na 100%. Decyzja, czy Bank ogłosi 
Wezwanie na 66%, czy Wezwanie na 100% zależy od tego, czy w ramach Wezwania na 66% Alior Bank będzie w stanie 
nabyć wszystkie akcje zbywane przez Sprzedających oraz wszystkie akcje należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych 
Banku BPH bez proporcjonalnej redukcji akcji objętych zapisami (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja  
– Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału – Wezwanie oraz zobowiązania stron w Okresie Przejściowym”). Decyzja ta będzie 
miała wpływ na wysokość środków, jakie Alior Bank będzie musiał przeznaczyć na nabycie akcji Banku BPH w ramach 
Wezwania. 

Zarówno Wezwanie na 66%, jak i Wezwanie na 100% mogą być ogłoszone pod warunkiem prawnym uzyskania zgód 
regulacyjnych, przy czym warunki te powinny się spełnić przed zakończeniem wezwania, o ile Alior Bank nie postanowi 
inaczej. Okres przyjmowania zapisów w Wezwaniu może być przedłużany w celu ziszczenia się warunków prawnych 
określonych w Wezwaniu maksymalnie do 120 dni. W przypadku, jeśli Alior Bank ogłosi Wezwanie pod warunkiem 
uzyskania określonych zgód regulacyjnych (tj. zgód wynikającym z Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału określonych 
jako warunki zawieszające (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału  
– Warunki”)) lub pod innymi warunkami, nabycie akcji w wyniku Wezwania będzie możliwe po spełnieniu się tych 
warunków. W przypadku, jeśli warunki nie spełnią się w terminie przyjmowania zapisów w Wezwaniu (z zastrzeżeniem 
jego maksymalnego przedłużenia zgodnie z przepisami prawa) Alior Bank rozważy ogłoszenie kolejnego Wezwania.  
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Po ogłoszeniu Wezwania, a przed rozpoczęciem zapisów, KNF ma prawo zgłosić żądanie wprowadzenia zmian lub 
uzupełnień w treści Wezwania albo przekazania odpowiednich wyjaśnień, przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów 
w Wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu uwzględnienia czynności zażądanych przez KNF.  

W zależności od rodzaju Wezwania różne są wymogi dotyczące określenia minimalnej ceny oferowanej w Wezwaniu, 
przy czym zarówno w przypadku Wezwania na 66%, jak i Wezwania na 100% minimalna cena w Wezwaniu jest 
uzależniona w szczególności od średniej ceny rynkowej akcji BPH na GPW ustalonej zgodnie z przepisami Ustawy  
o Ofercie Publicznej. Zarząd analizuje na bieżąco ceny akcji Banku BPH na GPW pod kątem kwoty, jaką Bank musiałby 
zapłacić Akcjonariuszom Mniejszościowym Banku BPH za akcje w Wezwaniu (cena płacona przez Alior Bank za akcje 
Sprzedającym jest ustalona zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału i jest niezależna od zmiany cen akcji na GPW). 
Gdyby jednak cena akcji Banku BPH na GPW zaczęła rosnąć w sposób powodujący wzrost ceny minimalnej oferowanej 
w Wezwaniu, wzrosłaby też kwota, jaką musiałby zapłacić Alior Bank za akcje nabyte w Wezwaniu od Akcjonariuszy 
Mniejszościowych Banku BPH. Dla potrzeb ustalenia ceny minimalnej w Wezwaniu bierze się pod uwagę wyłącznie 
ceny akcji na GPW z okresu sprzed ogłoszenia Wezwania, jednak w razie przesunięcia terminu ogłoszenia Wezwania 
przez Alior Bank przy jednoczesnym znaczącym wzroście cen kwota, jaką Bank musiałby zapłacić za akcje nabyte  
w Wezwaniu od Akcjonariuszu Mniejszościowych Banku BPH, będzie także ulegać wzrostowi. Ponadto Umowa 
Sprzedaży Akcji i Podziału przewiduje mechanizm korekty ceny wypłacanej na rzecz Sprzedających. W szczególności 
część z takich korekt ma zostać przeprowadzona po zakończeniu Wezwania. W przypadku, gdy w wyniku 
wspomnianych korekt przeprowadzanych po zakończeniu Wezwania cena w przeliczeniu na każdą akcję Banku BPH 
zbytą w Wezwaniu przez Sprzedających będzie wyższa niż cena zaoferowana w Wezwaniu, Alior Bank będzie 
zobowiązany, zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży i Podziału, do wypłacenia różnicy na rzecz Akcjonariuszy 
Mniejszościowych Banku BPH, którzy zbyli swoje akcje Banku BPH w Wezwaniu. Obowiązek ten będzie miał 
zastosowanie zarówno w przypadku Wezwania na 66%, jak i Wezwania na 100%. Ponadto cena za akcje Banku BPH 
zaoferowana przez Alior Bank w Wezwaniu będzie miała wpływ na cenę wykupu akcji od Akcjonariuszy 
Mniejszościowych w ramach Przymusowego Wykupu (jeśli Alior Bank go przeprowadzi), gdyż zgodnie z Ustawą  
o Ofercie Publicznej, cena ta nie będzie mogła być niższa niż cena zaoferowana w Wezwaniu. Ponadto cena 
Przymusowego Wykupu nie może być niższa niż średnie ceny rynkowe akcji Banku BPH z określonych okresów 
poprzedzających przeprowadzenie Przymusowego Wykupu. Jeżeli Alior Bank zdecyduje się na ogłoszenie Wezwania na 
100%, a następnie przeprowadzi Przymusowy Wykup po wyższej cenie niż świadczenie oferowane w tym Wezwaniu 
(np. z uwagi na wzrost średnich cen rynkowych akcji Banku BPH), Alior Bank będzie zobowiązany, zgodnie z Ustawą  
o Ofercie Publicznej, do wypłacenia różnicy wszystkim akcjonariuszom, którzy zbyli akcje Banku BPH w Wezwaniu na 
100%, z wyjątkiem Sprzedających. 

Ponadto Alior Bank zamierza ogłosić Wezwanie z określeniem minimalnej liczby akcji Banku BPH objętych zapisami, 
od osiągnięcia której jest uzależnione nabycie akcji w Wezwaniu przez Bank. Tak ustalona minimalna liczba akcji Banku 
BPH ma odpowiadać liczbie akcji, jaką zobowiązali się sprzedać Sprzedający w Wezwaniu na podstawie Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału. Poza zobowiązaniami Sprzedających wynikającymi z powołanej umowy Alior Bank nie 
dysponuje jednak żadnymi instrumentami, które mogły być użyte w celu zapewnienia sprzedaży przez Sprzedających 
akcji w Wezwaniu, jeśli z jakichkolwiek powodów nie wykonają oni swoich zobowiązań umownych. W związku  
z powyższym, jeśli Sprzedający, wbrew zobowiązaniom wynikającym z Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału, nie 
odpowiedzą na Wezwanie poprzez zapisanie się na sprzedaż akcji Banku BPH w liczbie wynikającej z Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału, Wezwanie nie dojdzie do skutku.  

W związku z okolicznościami opisanymi powyżej nie można wykluczyć, że ogłoszenie Wezwania może ulec opóźnieniu 
lub że po ogłoszeniu Wezwania harmonogram przyjmowania zapisów i zakończenia Wezwania może ulec przedłużeniu. 
Opóźnienie ogłoszenia Wezwania lub konieczność jego powtórzenia mogą z kolei powodować wzrost ceny, jaką Bank 
będzie zobowiązany zapłacić Akcjonariuszom Mniejszościowym Banku BPH, co spowoduje wzrost kosztów Wezwania 
po stronie Banku. Ponadto w razie ogłoszenia Wezwania może ono nie dojść do skutku, co może mieć miejsce zwłaszcza 
w razie niezłożenia zapisu na sprzedaż akcji przez Sprzedających wbrew ich zobowiązaniom wynikającym  
z Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału lub w razie braku udzielenia zgód regulacyjnych, których uzyskanie będzie objęte 
warunkami określonymi w Wezwaniu, co może z kolei doprowadzić do niezrealizowania Podziału. 

Dodatkowo zamiarem Alior Banku jest ogłoszenie Wezwania, w ramach którego wszyscy Akcjonariusze Mniejszościowi 
Banku BPH będą mieli możliwość sprzedania wszystkich posiadanych akcji Banku BPH. Nie można jednak 
zagwarantować, że wszyscy Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH sprzedadzą wszystkie posiadane akcje Banku 
BPH w Wezwaniu. W przypadku, jeśli po zakończeniu Wezwania w akcjonariacie Banku BPH pozostaną Akcjonariusze 
Mniejszościowi Banku BPH, Alior Bank rozważy przeprowadzenie Przymusowego Wykupu, przy czym Przymusowy 
Wykup byłby możliwy, jeśli Alior Bank i Sprzedający będą dysponowali akcjami stanowiącymi co najmniej 90% 
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kapitału zakładowego Banku BPH. Przeprowadzenie Przymusowego Wykupu z kolei może mieć wpływ na 
harmonogram realizacji Transakcji. Jeśli Przymusowy Wykup nie zostanie przeprowadzony, realizacja Transakcji będzie 
wymagać przeprowadzenia Oferty Podziałowej, z którą mogą wiązać się dodatkowe ryzyka (zobacz „ – Podział będzie 
wymagać sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania dokumentu ofertowego dotyczącego Oferty Podziałowej, jeśli 
przed podjęciem Uchwały o Podziale w akcjonariacie Banku BPH będą pozostawać Akcjonariusze Mniejszościowi 
Banku BPH”). 

Wszystkie powołane powyżej okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Alior Bank będzie mieć bardzo ograniczony wpływ na działalność Banku BPH w okresie przed Podziałem 

Alior Bank na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału zobowiązał się w Okresie Przejściowym nie wykonywać, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedających, jakichkolwiek praw wynikających z akcji Banku BPH, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w tej umowie (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Wezwanie”). Z kolei na 
podstawie powołanej umowy Sprzedający zobowiązali się do niegłosowania za podjęciem przez walne zgromadzenie 
Banku BPH określonych uchwał o istotnym znaczeniu dla Banku BPH, jak też do podjęcia działań jako akcjonariusz, by 
Bank BPH nie dokonał pewnych czynności oraz aby działalność Banku BPH była prowadzona, co do zasady, w ramach 
tzw. zwykłej działalności. Analogiczne zobowiązania zostały podjęte przez Bank BPH w Umowie o Współpracy Przed 
Podziałem. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo zobowiązań kontraktowych ciążących na Sprzedających oraz 
Banku BPH może dojść do sytuacji, w której działalność Banku BPH będzie prowadzona w sposób, który może być 
uznany za niekorzystny z punktu widzenia Alior Banku jako nabywcy Podstawowej Działalności Banku BPH, a Alior 
Bank może nie być w stanie temu skutecznie przeciwdziałać.  

Zważywszy na powyższe, nie można wykluczyć, że działalność Banku BPH w Okresie Przejściowym będzie 
prowadzona w sposób odmienny od zakładanego lub że wyniki bądź sytuacja Banku BPH ulegną pogorszeniu. 
Dodatkowo istnieje ryzyko, że powyższe okoliczności nie będą w pełni zrekompensowane w korekcie Ceny dla 
Sprzedających określonej w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja  
– Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału – Cena”) lub na podstawie innych postanowień umów zawartych w związku  
z realizacją Transakcji, w tym Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. W takiej sytuacji Alior Bank może nabyć 
Podstawową Działalność Banku BPH, której wartość będzie niższa niż zakładano lub planowane efekty synergii nie 
zostaną osiągnięte. Ponadto korekta ceny za Podstawową Działalność Banku BPH dotyczy zasadniczo obniżenia się 
wartości księgowej rzeczowych aktywów netto Podstawowej Działalności Banku BPH, a nie innych istotnych 
wskaźników dotyczących sytuacji finansowej Podstawowej Działalności Banku BPH. Korekta taka, jeżeli będzie miała 
zastosowanie, będzie dotyczyła ceny płatnej na rzecz Sprzedających. Cena za akcje Banku BPH płatna na rzecz 
Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH w ramach przeprowadzonego Wezwania lub Przymusowego Wykupu nie 
może zostać obniżona poniżej ceny minimalnej określonej przez przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej. Nie jest także 
możliwe obniżenie ceny dla takich akcjonariuszy po zakończeniu Wezwania. 

Okoliczności takie mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 

Podział wymaga podjęcia uchwał przez walne zgromadzenia Alior Banku i Banku BPH, a uchwały te mogą zostać 
zaskarżone przez akcjonariuszy 

Przeprowadzenie Podziału, stanowiącego jeden z etapów Transakcji, wymaga podjęcia uchwał zatwierdzających Podział 
przez walne zgromadzenia Alior Banku oraz Banku BPH. W przypadku Alior Banku zwołanie Walnego Zgromadzenia  
w celu podjęcia Uchwały o Podziale jest planowane po zakończeniu Wezwania, co może nastąpić w okresie kilku miesięcy 
po Dacie Prospektu (przy czym zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału podjęcie uchwały powinno nastąpić do dnia  
1 listopada 2016 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału – Warunki”)). 
Podobnie zwołanie walnego zgromadzenia Banku BPH w celu podjęcia uchwały w przedmiocie Podziału jest oczekiwane w 
okresie kilku miesięcy po Dacie Prospektu. Zgodnie z przepisami KSH, walne zgromadzenia obu banków muszą być 
zwołane z zachowaniem odpowiednich wymogów. Ponadto przeprowadzenie Podziału wymaga dokonania szeregu 
czynności, w tym w szczególności: (i) sporządzenia, podpisania i ogłoszenia przez zarządy Alior Banku oraz Banku BPH 
Planu Podziału (wraz z załącznikami), który musi być poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy 
oraz (ii) dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy obu banków o planowanym Podziale wraz z umożliwieniem im 
zapoznania się z określonymi dokumentami w terminach wynikającym z KSH. Na Datę Prospektu zarządy obu banków 
były w trakcie realizacji procedury związanej z Podziałem, w szczególności w dniu 29 kwietnia 2016 r. został sporządzony, 
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podpisany, a w dniu 30 kwietnia 2016 r. został ogłoszony Plan Podziału wraz z odpowiednimi załącznikami oraz dokonane 
zostało pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy obu banków o planowanym Podziale. 

Podjęcie uchwały w przedmiocie Podziału przez walne zgromadzenia każdego banków wymaga większości dwóch 
trzecich głosów. W przypadku Alior Banku największy akcjonariusz, czyli PZU, zobowiązał się głosować za podjęciem 
Uchwały o Podziale (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Gwarancja GE oraz Deklaracja wsparcia PZU”), 
niemniej jednak na Datę Prospektu Zarząd nie może zagwarantować, że taka uchwała zostanie podjęta. W razie 
niepodjęcia Uchwały o Podziale Transakcja nie dojdzie do skutku. Natomiast w przypadku Banku BPH, Sprzedający, 
będący największymi akcjonariuszami Banku BPH, zobowiązali się do głosowania za Podziałem, a po przeprowadzeniu 
Wezwania Bank oraz Sprzedający, działając zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału, powinni 
dysponować większością głosów wymaganą do podjęcia uchwały w przedmiocie Podziału. 

Podobnie jak w przypadku Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego istnieje ryzyko, że uchwały w przedmiocie 
Podziału podjęte przez walne zgromadzenia obu banków mogą zostać zaskarżone w drodze powództwa o uchylenie albo 
stwierdzenie nieważności w terminie miesiąca od dnia ich powzięcia (podstawy zaskarżenia uchwał walnego 
zgromadzania spółki akcyjnej oraz tryb postępowania został omówiony w „ – Uchwała o Podwyższeniu Kapitału 
Zakładowego może zostać zaskarżona przez akcjonariuszy Alior Banku”). Jednak uchwała nie może zostać zaskarżona ze 
względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie Parytetu. W przypadku Banku BPH ryzyko zaskarżenia uchwały  
w przedmiocie Podziału byłoby bardzo ograniczone w sytuacji, jeśli w dniu podjęcia tej uchwały w akcjonariacie Banku 
BPH nie byłoby już Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH. Zaskarżenie uchwał w przedmiocie Podziału może 
mieć negatywny wpływ na przebieg i termin Podziału. W przypadku prawomocnego uwzględnienia powództwa przez 
sąd Podział nie dojdzie do skutku, bądź jeżeli został uprzednio zarejestrowany – zostanie uchylony. 

Realizacja Podziału wymaga rejestracji Podziału, w tym (i) zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH 
oraz następnie (ii) zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku przez właściwe sądy rejestrowe 
zgodnie z art. 542 § 4 KSH. Podobnie jak w przypadku zaskarżenia Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego 
(zobacz „ – Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego może zostać zaskarżona przez akcjonariuszy Alior Banku”) 
zaskarżenie uchwał w sprawie Podziału co do zasady nie wstrzymuje odpowiednich postępowań rejestrowych. Jednakże 
właściwy sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. Nie można również 
wykluczyć, że zawieszenie postępowania rejestrowego mogłoby także nastąpić na podstawie postanowienia sądu, jako 
zabezpieczenie powództwa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały.  

Nie można także wykluczyć, że w przypadku zaskarżenia którejkolwiek z uchwał w przedmiocie Podziału, postępowania 
rejestrowe dotyczące Podziału zostaną zawieszone, jak również, że uchwała podlegająca zaskarżeniu utraci moc.  
W przypadku zawieszenia któregokolwiek z postępowań rejestrowych dotyczących Podziału, Podział ulegnie 
opóźnieniu. Istnieje również ryzyko, że długotrwałe zawieszenie któregokolwiek z postępowań rejestrowych 
dotyczących Podziału może doprowadzić do rezygnacji przez Alior Bank oraz Bank BPH z Podziału na warunkach 
określonych w Planie Podziału.  

W przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności którejkolwiek z uchwał w przedmiocie Podziału przed rejestracją 
Podziału, Podział i związana z nim emisja akcji Alior Banku nie nastąpią. Natomiast gdyby pomimo wniesienia 
powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności którejkolwiek z tych uchwał sąd zarejestrował Podział, zgodnie  
z przepisem art. 545 § 1 KSH w następstwie prawomocnego uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały sąd 
rejestrowy z urzędu wykreśli z KRS wpisy dokonane w związku z Podziałem.  

Ponadto sąd rejestrowy może w terminie sześciu miesięcy od Dnia Podziału uchylić Podział ze względu na braki 
wskazane w art. 21 KSH (art. 532 KSH).  

W przypadku prawomocnego uchylenia bądź stwierdzenia nieważności uchwał w przedmiocie Podziału lub uchylenia 
Podziału, Podział uważany byłby za niebyły, zaś Alior Bank byłby zobowiązany do zwrotu majątku Banku BPH, który 
przypadł mu w związku z Podziałem. Sytuacja taka powodowałaby daleko idące konsekwencje dla Alior Bank oraz 
Banku BPH, w tym trudne do przewidzenia ryzyka związane z rozliczeniem skutków ewentualnego uchylenia Podziału. 
W szczególności w sytuacji, gdyby w wyniku Podziału Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH nabyli akcje Alior 
Banku, nie byłoby pewności, że otrzymają oni odpowiednie wyrównanie uszczerbku majątkowego, jaki zostałby 
spowodowany uchyleniem Podziału.  

Wystąpienie powyższych zdarzeń może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 
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Właściwe sądy rejestrowe mogą odmówić rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH lub podwyższenia 
kapitału zakładowego Alior Banku w związku z Podziałem lub ich rejestracja może się opóźnić 

Podobnie jak w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku na podstawie Uchwały o Podwyższeniu 
Kapitału Zakładowego (zobacz „ – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji – Sąd rejestrowy może odmówić rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego lub 
rejestracja taka może się opóźnić”) realizacja Podziału wymaga zarejestrowania Podziału przez sąd rejestrowy. Zgodnie 
z art. 530 § 2 KSH Podział nastąpi w Dniu Podziału, tj. dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 
zakładowego Alior Banku w związku z Podziałem. Natomiast zgodnie z art. 542 § 4 KSH rejestracja Podziału może 
nastąpić dopiero po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH. 

Obniżenie kapitału zakładowego Banku BPH nie nastąpi, jeżeli zarząd Banku BPH nie złoży w odpowiednim terminie 
wniosku o obniżenie kapitału zakładowego wraz z wymaganymi dokumentami do sądu rejestrowego. Ponadto obniżenie 
kapitału zakładowego Banku BPH nie nastąpi, jeżeli właściwy sąd rejestrowy odmówi prawomocnie rejestracji obniżenia 
kapitału zakładowego Banku BPH. 

Podobnie jak w przypadku obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku 
nie nastąpi, jeżeli Zarząd nie złoży w odpowiednim terminie wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego wraz  
z wymaganymi dokumentami do sądu rejestrowego. Ponadto podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku nie nastąpi, 
jeżeli właściwy sąd rejestrowy odmówi prawomocnie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku. 

Dodatkowo nie można wykluczyć, że wystąpi opóźnienie rejestracji Podziału. Opóźnienie może nastąpić w szczególności  
w przypadku zaskarżenia podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz walne zgromadzenie Banku BPH uchwał  
w przedmiocie Podziału, obejmujących odpowiednio podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku oraz obniżenie 
kapitału zakładowego Banku BPH, zwłaszcza jeśli powództwo będzie połączone z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 
w postaci zawieszenia postępowania rejestrowego dotyczącego Podziału. Na warunkach określonych w art. 546 § 2 KSH 
udzielenia zabezpieczenia mogą także żądać wierzyciele Banku BPH lub Alior Banku. 

Opóźnienie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH lub podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku 
przez właściwe sądy rejestrowe może mieć negatywny wpływ na przebieg i termin Podziału. Natomiast w przypadku 
prawomocnej odmowy rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH lub podwyższenia kapitału zakładowego 
Alior Banku przez właściwe sądy rejestrowe Podział nie dojdzie do skutku. Powyższe okoliczności mogą negatywnie 
wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Zarząd oraz zarząd Banku BPH zamierzają wskazać proponowany Dzień Podziału właściwym sądom rejestrowym. Nie 
ma jednak pewności, czy rejestracja Podziału nastąpi w tak wskazanym dniu. Sądy rejestrowe nie są związane taką 
propozycją, choć w praktyce przy tego typu transakcjach sądy w większości wypadków biorą pod uwagę prośbę stron 
postępowania rejestracyjnego. Jeżeli rejestracja Podziału nastąpiłaby w dniu innym niż zakładany, sytuacja taka 
skutkowałaby ryzykami operacyjnymi i komplikacjami w realizacji i rozliczeniu Podziału. Wystąpienie tych ryzyk może 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Podział będzie wymagać sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania dokumentu ofertowego dotyczącego Oferty 
Podziałowej, jeśli przed podjęciem Uchwały o Podziale w akcjonariacie Banku BPH będą pozostawać Akcjonariusze 
Mniejszościowi Banku BPH  

Jeśli przed podjęciem Uchwały o Podziale w akcjonariacie Banku BPH będą pozostawać Akcjonariusze Mniejszościowi 
Banku BPH, przeprowadzenie Podziału wymagać będzie sporządzenia przez Alior Bank odpowiedniego dokumentu 
ofertowego (to jest Prospektu dotyczącego Oferty Podziałowej albo memorandum informacyjnego) dotyczącego Oferty 
Podziałowej, jego zatwierdzenia przez KNF oraz jego opublikowania. 

Zamiarem Alior Banku jest opublikowanie dokumentu ofertowego dotyczącego Oferty Podziałowej w odpowiednim 
terminie przed walnym zgromadzeniem Banku BPH podejmującym uchwałę w sprawie Podziału. Nie można zapewnić, 
że Alior Bank będzie w stanie sporządzić dokument ofertowy dotyczący Oferty Podziałowej w odpowiednim terminie, 
ani nie można zapewnić, że uzyska jego zatwierdzenie przez KNF w terminie umożliwiającym przeprowadzenie Oferty 
Podziałowej i Podziału w zakładanym terminie. Opóźnienie w sporządzeniu dokumentu ofertowego dotyczącego Oferty 
Podziałowej lub w uzyskaniu jego zatwierdzenia może spowodować opóźnienie w dokonaniu Podziału, natomiast tak 
długo, jak dokument ofertowy dotyczący Oferty Podziałowej nie zostanie zatwierdzony i opublikowany, nie będzie 
możliwe przeprowadzenie Oferty Podziałowej, a co za tym idzie, nie będzie możliwe zamknięcie Transakcji.  

Wystąpienie powyższych okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności 
lub perspektywy Grupy Alior. 
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Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH mogą wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko Alior 
Bankowi dotyczącymi Parytetu lub mogą się domagać wykupienia objętych przez nich Akcji Podziałowych 

Struktura Transakcji zakłada, że w wyniku realizacji Podziału Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH będący  
w posiadaniu akcji Banku BPH we właściwym dniu wskazanym w Planie Podziału otrzymają akcje w kapitale 
zakładowym Alior Banku emitowane w ramach Podziału zgodnie z Parytetem (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Transakcja – Podział”). Zgodnie z art. 544 § 3 KSH uchwała podziałowa nie może zostać zaskarżona wyłącznie na 
podstawie przyjętego parytetu wymiany. Nie wyklucza to jednak dochodzenia przez Akcjonariuszy Mniejszościowych 
Banku BPH odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Nie można również wykluczyć, że w ramach powyższych postępowań Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH 
wystąpią z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia swoich powództw w postaci zawieszenia postępowań rejestrowych 
dotyczących obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH lub podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku  
w związku z Podziałem. Udzielenie takiego zabezpieczenia przez sąd wymagałoby uprawdopodobnienia roszczenia oraz 
interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, tj. uprawdopodobnienia, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub 
poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie 
celu postępowania w sprawie. 

W przypadku zawieszenia jakiegokolwiek postępowania rejestrowego dotyczącego Podziału, Podział ulegnie opóźnieniu. 
Istnieje również ryzyko, że długotrwałe zawieszenie jakiegokolwiek postępowania rejestrowego dotyczącego Podziału 
może doprowadzić do rezygnacji przez Alior Bank oraz Bank BPH z Podziału na warunkach określonych w Planie 
Podziału. 

Zgodnie z Planem Podziału Parytet został ustalony w ten sposób, że za jedną akcję Banku BPH każdemu z Akcjonariuszy 
Mniejszościowych Banku BPH przyznane i przydzielone zostanie 0,44 Akcji Podziałowej, z zastrzeżeniem korekty 
wynikającej z rozwodnienia związanego z Ofertą. Nie można wykluczyć ryzyka związanego z ewentualnymi roszczeniami 
odszkodowawczymi akcjonariuszy Banku BPH wobec Alior Banku dotyczącymi wysokości Parytetu. Wystąpienie z takimi 
roszczeniami może negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji Transakcji na zakładanych warunkach i w uzgodnionym 
harmonogramie, a tym samym na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Ponadto nie można wykluczyć, że Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH, o ile tacy akcjonariusze będą pozostawać 
w akcjonariacie Banku BPH w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie Banku BPH uchwały w przedmiocie Podziału, 
wystąpią na podstawie art. 541 § 5 KSH z żądaniem wykupu objętych przez nich Akcji Podziałowych. Takie prawo 
żądania wykupu przysługuje akcjonariuszom spółki dzielonej, jeśli plan podziału przewiduje objęcie przez nich akcji  
w spółce przejmującej na warunkach mniej korzystnych niż w spółce dzielonej, o ile wniosą oni zastrzeżenia do planu 
podziału w terminie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia i zażądają od spółki przejmującej wykupienia tych akcji  
w terminie trzech miesięcy od dnia podziału. Wykup akcji w spółce, której akcje są notowane na GPW, jest dokonywany 
po cenie notowanej na GPW, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed podjęciem uchwały  
w przedmiocie podziału (art. 417 § 1 KSH). W takim przypadku spółka przejmująca może nabyć akcje własne o łącznej 
wartości nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego. W przypadku zgłoszenia żądania wykupu akcji Alior Banku na 
podstawie art. 541 § 5 KSH Alior Bank może być zobowiązany do dokonania takiego wykupu. Przeprowadzenie wykupu 
spowoduje z kolei poniesienie dodatkowych kosztów po stronie Banku, co może negatywnie wpłynąć na działalność, 
sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior.  

Interpretacja przepisów prawnych dotyczących Podziału, przyjęta przez sądy bądź organy administracji państwowej 
może być odmienna niż ta, którą przyjął Alior Bank 

Podstawowymi przepisami prawa, na podstawie których zostanie przeprowadzony Podział, są KSH oraz Prawo 
Bankowe. W doktrynie prezentowane są wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania w praktyce przepisów  
o podziale, a linia orzecznictwa nie jest w tym zakresie jednolita. Mimo przeprowadzenia przez Alior Bank szczegółowej 
analizy wszelkich aspektów prawnych mogących się pojawić w procesie realizacji Transakcji, w tym Podziału, Alior 
Bank nie jest w stanie zagwarantować, że w wyniku interpretacji przepisów prawa przez sądy bądź organy administracji 
państwowej, w tym organy podatkowe, odmiennej niż ta, którą Alior Bank przyjął, procedura Podziału nie ulegnie 
wydłużeniu. 

Istotne znaczenia dla przeprowadzenia Transakcji mają także przepisy prawa podatkowego. W szczególności uzyskanie 
określonych interpretacji podatkowych stanowi jeden z warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży 
Akcji i Podziału, od których spełnienia jest uzależniona realizacja Transakcji (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału – Warunki” oraz „ – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji  
– Realizacja Transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału,  
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a w razie ich niespełnienia umowa ta może zostać rozwiązana, a Alior Bank może być zobowiązany do zapłacenia 
wynagrodzenia na rzecz Sprzedających”). Na Datę Prospektu nie można zagwarantować, że w przypadku braku 
uzyskania określonych interpretacji podatkowych strony Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału zdecydują się na pewne 
zmiany w strukturze Transakcji lub organizacji poszczególnych części Banku BPH lub na zrzeczenie spełnienia tego 
warunku i tym samym przeprowadzą Transakcję mimo braku uzyskania określonych interpretacji podatkowych. 

Interpretacje podatkowe, o które zamierza wystąpić m.in. Alior Bank, mają w szczególności potwierdzić, że Podstawowa 
Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH stanowią „zorganizowane części przedsiębiorstwa”  
w rozumieniu przepisów podatkowych. Mimo zakładanego uzyskania powyższych interpretacji nie można całkowicie 
wykluczyć ryzyka kwestionowania przez organy podatkowe skuteczności ochrony wynikającej dla Alior Bank  
w związku z uzyskaniem przez Alior Bank takich interpretacji podatkowych.  

Wystąpienie powyższych okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki 
działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Alior Bank jest narażony na ryzyko podatkowe związane z Podziałem 

W ocenie Alior Banku Podstawowa Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH stanowią 
„zorganizowane części przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów podatkowych. W konsekwencji, zgodnie  
z odpowiednimi przepisami Ordynacji Podatkowej, z Dniem Podziału Alior Bank wstąpi we wszelkie przewidziane  
w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku BPH pozostające w związku z Podstawową Działalnością 
Banku BPH (sukcesja podatkowa). 

Powyższe oznacza również, że po Podziale Alior Bank może ponosić odpowiedzialność za ewentualne zaległości 
podatkowe Banku BPH pozostające w związku z Podstawową Działalnością Banku BPH na takich samych zasadach, na 
jakich Alior Bank odpowiadałby za własne zaległości podatkowe. Przy czym takie zaległości podatkowe Banku BPH, za 
które odpowiedzialność przejdzie w wyniku Podziału na Alior Bank (o ile istnieją), wynikałyby z czynności podjętych 
przez Bank BPH lub zdarzeń zaistniałych przed Dniem Podziału, na których ujęcie w rozliczeniach podatkowych Banku 
BPH Alior Bank nie miał wpływu. 

Jednakże w przypadku, gdyby organy podatkowe zajęły odmienne stanowisko i uznały, że Podstawowa Działalność 
Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie stanowią „zorganizowanych części przedsiębiorstwa”, 
istniałoby ryzyko kwestionowania przez organy podatkowe zastosowania do Podziału przewidzianej w Ordynacji 
Podatkowej zasady sukcesji podatkowej. W konsekwencji organy podatkowe mogłyby prezentować odmienne 
stanowisko co do zasad rozliczania przez Alior Bank zobowiązań podatkowych po Podziale, w tym w zakresie prawa do 
rozpoznawania przez Alior Bank niektórych kosztów uzyskania przychodu związanych z Podstawową Działalnością 
Banku BPH. W szczególności organy podatkowe mogłyby kwestionować możliwość rozpoznawania przez Alior Bank 
dla celów podatkowych istotnych pozycji kosztowych. 

W związku z Podziałem przewidywane jest uzyskanie m.in. przez Alior Bank określonych interpretacji podatkowych,  
w tym w szczególności potwierdzających, że Podstawowa Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku 
BPH stanowią „zorganizowane części przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów podatkowych. Uzyskanie takich 
interpretacji stanowi jeden z warunków zawieszających Umowę Sprzedaży Akcji i Podziału (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału – Warunki” oraz „ – Czynniki ryzyka dotyczące 
Transakcji – Realizacja Transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków określonych w Umowie Sprzedaży Akcji  
i Podziału, a w razie ich niespełnienia umowa ta może zostać rozwiązana, a Alior Bank może być zobowiązany do 
zapłacenia wynagrodzenia na rzecz Sprzedających”). Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć ryzyka 
kwestionowania przez organy podatkowe skuteczności ochrony wynikającej dla Alior Bank w związku z uzyskaniem 
przez Alior Bank takich interpretacji podatkowych. Wystąpienie powyższych okoliczności może negatywnie wpłynąć na 
działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

Ponadto sposób stosowania przepisów Ordynacji Podatkowej dotyczących sukcesji podatkowej do operacji takich jak 
Podział (podziałów przez wydzielenie) nie jest jasny, interpretacja tych przepisów często nie jest jednoznaczna,  
a praktyka organów podatkowych często nie jest jednolita. W konsekwencji w przypadku uznania, że Podstawowa 
Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH stanowią „zorganizowane części przedsiębiorstwa”,  
a do Podziału ma zastosowanie zasada sukcesji podatkowej, nie można zapewnić, że polskie organy podatkowe nie 
przyjmą odmiennej albo niekorzystnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w tym zakresie lub związanych z nimi 
wyliczeń w stosunku do interpretacji przyjętej przez Alior Bank lub wyliczeń dokonanych przez Alior Bank. Skutkiem 
tego mogą być spory z organami podatkowymi, podważenie przez nie rozliczeń podatkowych Alior Banku dotyczących 
nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych, a także naliczenie zaległych kwot podatków. 
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Ryzyko związane z potencjalnym obowiązkiem objęcia Banku BPH konsolidacją przez Alior Bank, jeśli Podział nie 
zostanie zarejestrowany w odpowiednim terminie 

Zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału, Alior Bank zobowiązał się do niewykonywania bez zgody Sprzedających, 
po przeprowadzeniu Wezwania, praw z akcji Banku BPH z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie Sprzedaży 
Akcji i Podziału, obejmujących: (i) prawo do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu; (ii) głosowanie na walnym 
zgromadzeniu Banku BPH za Podziałem; oraz (iii) przeniesienia, pożyczenia lub ustanowienia obciążenia na rzecz 
Sprzedających na części akcji Banku BPH nabytych przez Alior Bank w Wezwaniu (określnych jako Akcje Zwracane) 
(zobacz „Dokument Rejestracyjny – Wezwanie”). Opisane powyżej zobowiązanie do niewykonywania praw z akcji 
Banku BPH wygasa w terminie 6 miesięcy od nabycia akcji Banku BPH przez Alior Bank w wyniku Wezwania, o ile  
w tym terminie nie dojdzie do zarejestrowania Podziału ani nie dojdzie do rozwiązania Umowy Sprzedaży Akcji  
i Podziału. W rezultacie, jeśli w terminie 6 miesięcy nie dojdzie do zarejestrowania Podziału (i o ile nie dojdzie do 
rozwiązania Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału) i o ile ten termin nie zostanie on przedłużony za zgodą stron Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału, Alior Bank będzie mógł wykonywać przysługujące mu prawo głosu z akcji Banku BPH, co 
może oznaczać, że Alior Bank mógłby zostać uznany za jednostkę dominującą wobec Banku BPH. Uznanie Alior Banku 
za jednostkę dominującą wobec Banku BPH mogłoby skutkować powstaniem obowiązku objęcia Banku BPH 
konsolidacją przez Alior Bank (wówczas konsolidacji przez Alior Bank podlegałaby cała działalność Banku BPH (w tym 
Działalność Hipoteczna Banku BPH) i grupa kapitałowa Banku BPH, a nie tylko Podstawowa Działalność Banku BPH, 
która stanowi przedmiot Transakcji). Wskutek tego bezpośredni wpływ na wyniki działalności oraz sytuację finansową 
Grupy Alior (w tym negatywny, poprzez obowiązek konsolidacji przez Alior Bank również potencjalnej straty) miałyby 
wówczas również wyniki działalności oraz sytuacja finansowa zarówno jednostek zależnych Banku BPH, jak  
i Działalności Hipotecznej Banku BPH, które nie stanowią przedmiotu Transakcji. 

Wystąpienie powyższych okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki, działalność 
lub perspektywy Grupy Alior.  

Alior Bank jest narażony na ryzyko konfliktów między akcjonariuszami (dotychczasowymi i nowymi), których interesy 
mogą się okazać rozbieżne 

Na Datę Prospektu największym akcjonariuszem w Banku jest PZU, który posiada, wraz ze stronami porozumienia  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Znaczni Akcjonariusze – Znaczni akcjonariusze”), Akcje 
Istniejące reprezentujące 29,22% kapitału zakładowego Alior Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Oznacza to, że PZU (wraz z podmiotami działającymi w porozumieniu) może wywierać znaczący wpływ na działalność 
Alior Banku w ramach wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Dotyczy to, między innymi, ustalania 
strategii i polityki Alior Banku, wyboru członków Rady Nadzorczej, podziału zysku netto Alior Banku i podejmowania 
innych decyzji, które muszą zostać podjęte przez akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie PZU (wraz z podmiotami 
działającymi w porozumieniu) nie dysponują samodzielnie Akcjami Istniejącymi w liczbie gwarantującej bezwzględną 
większość głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym może dojść do powstawania sojuszy lub porozumień 
między akcjonariuszami, które mogą mieć taki sam skutek jak posiadanie pakietu kontrolnego. Dodatkowo, z uwagi na 
brak akcjonariusza większościowego w Alior Banku, nie można wykluczyć, że dojdzie do nabycia kontrolnego pakietu 
akcji Alior Banku przez inny podmiot niż PZU. W przypadku nabycia przez określonego inwestora, innego niż PZU, 
kontrolnego pakietu akcji Alior Banku lub powstania wspominanej wcześniej grupy kontrolującej, Alior Bank może 
doświadczyć nagłych i nieoczekiwanych zmian polityki korporacyjnej i strategii, w tym także dokonanych takimi 
metodami jak zmiana członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. W rezultacie mogą wystąpić próby przejęcia kontroli nad 
Alior Bankiem oraz konflikty z tego wynikające. 

Z kolei brak akcjonariusza kontrolującego lub grupy kontrolującej więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu może spowodować utrudnienie lub nieskuteczność pewnych procesów decyzyjnych z powodu 
niemożności zgromadzenia kworum bądź uzyskania większości wymaganych przepisami polskiego prawa do podjęcia 
pewnych decyzji. Zgodnie z przepisami polskiego prawa niektóre decyzje korporacyjne (takie jak zmiany statutu, 
podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub 
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, a także przystępowanie do połączeń i podziałów) wymagają zgody co 
najmniej dwóch trzecich lub trzech czwartych zarejestrowanego kapitału zakładowego. Nie można również wykluczyć, 
że jeden z akcjonariuszy (lub grupa) będzie w stanie blokować podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie,  
w szczególności uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z drugiej strony 
nie można wykluczyć, że w przypadku niskiej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu jeden z akcjonariuszy posiadający 
nawet mniejszościowy udział w kapitale zakładowym Alior Bank i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
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może być również w stanie uzyskać odpowiednią większość głosów i podejmować uchwały w istotnych sprawach  
(w szczególności uchwały dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i przeznaczenia zysku).  

Dodatkowo w wyniku realizacji Transakcji, w tym przeprowadzenia Oferty oraz emisji Akcji Podziałowych na rzecz 
Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH w związku z Podziałem może dojść do rozwodnienia dotychczasowych 
akcjonariuszy Alior Banku. W szczególności taka sytuacja wystąpi, gdy w Ofercie dotychczasowi akcjonariusze Alior 
Banku nie wykonają przysługujących im Praw Poboru, a tym samym nie złożą zapisu na Akcje Oferowane. 

Nie można także wykluczyć, że interesy nowych akcjonariuszy Alior Banku (w szczególności akcjonariuszy, którzy 
obejmą Akcje Oferowane nieobjęte zapisami złożonymi w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapisu Dodatkowego lub 
akcjonariuszy, którzy otrzymają Akcje Podziałowe) będą rozbieżne z interesami aktualnych akcjonariuszy Alior Banku, 
w tym PZU. W rezultacie mogą wystąpić próby przejęcia kontroli nad Alior Bankiem oraz konflikty z tego wynikające. 
Nagłe i nieoczekiwane zmiany składu organów Spółki, jej polityki lub strategii, a także próby przejęcia kontroli i spory 
pomiędzy akcjonariuszami dotyczące ich praw mogą szkodzić bieżącemu funkcjonowaniu Spółki. W konsekwencji mogą 
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 

W trakcie planowanej integracji systemów informatycznych Grupy Alior oraz Podstawowej Działalności Banku BPH 
mogą nastąpić błędy lub opóźnienia 

Działalność Grupy Alior oraz Podstawowej Działalności Banku BPH jest w dużej mierze uzależniona od zdolności 
systemów informatycznych do poprawnego i szybkiego przetwarzania wielu transakcji. Poprawne działanie systemów 
informatycznych ma w działalności Grupy Alior oraz Podstawowej Działalności Banku BPH kluczowe znaczenie dla 
realizacji strategii i skutecznego konkurowania na rynku finansowym. Jednym z obszarów integracji, od których zależy 
powodzenie Transakcji i wysokość jej kosztów, jest obszar IT, w tym integracja systemów informatycznych.  

Alior Bank zamierza realizować ten proces, zapewniając bezpieczeństwo i niezakłóconą migrację klientów i ich 
rachunków do platformy informatycznej Alior Banku. Ze względu jednak na złożoność procesu integracji systemów 
informatycznych Alior Banku oraz Podstawowej Działalności Banku BPH mogą wystąpić ryzyka błędów oraz opóźnień 
podczas planowanej migracji danych lub integracji, systemy informatyczne mogą okazać się niewydajne lub ich 
wydajność może być ograniczona. Ponadto istnieje ryzyko, że niektóre umowy dotyczące systemów informatycznych 
obsługujących procesy w ramach Podstawowej Działalności Banku BPH mogą zawierać postanowienia o zakazie lub 
ograniczeniu przenoszenia praw i obowiązków na inne podmioty i skutkować ich rozwiązaniem w razie przejęcia 
kontroli nad Podstawową Działalnością Banku BPH przez Alior Bank. W szczególności dotyczy to umowy ramowej  
z dnia 19 grudnia 2014 r. zawartej przez Bank BPH z Fidelity National Information Services (Netherlands) B.V.  
z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („FIS”) dotyczącej m.in. licencji na system informatyczny i platformę PROFILE 
(„Umowa FIS”). Na podstawie Umowy o Współpracy Przed Podziałem Bank BPH zobowiązał się podjąć wszelkie 
niezbędne kroki w celu uzyskania zgody FIS na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy FIS na Alior 
Bank w związku z Podziałem oraz uzyskania zgody FIS na korzystanie przez Alior Bank po Podziale z systemów 
objętych Umową FIS w celu świadczenia przez Alior Bank usług na podstawie umów Ops SLA i IT SLA („Dokument 
Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału – Dodatkowe umowy związane z Umową Sprzedaży 
Akcji i Podziału”). 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub 
perspektywy Grupy Alior. 

Alior Bank jest narażony na ryzyko utraty części swoich klientów oraz klientów Banku BPH w związku z Podziałem 

Z uwagi na złożoność procesu integracji Alior Banku i Podstawowej Działalności Banku BPH płynność i efektywność 
jego przeprowadzenia, jego długotrwałość oraz ryzyko niepełnego zrealizowanych zakładanych synergii jest możliwe, że 
w obawie przed niepowodzeniem lub nieefektywnością działań integracyjnych część klientów zdecyduje się 
zrezygnować z całości lub części usług oferowanych przez Alior Bank po połączeniu z Podstawową Działalnością Banku 
BHP. Ponadto z uwagi na ograniczenia prawne Alior Bank nie dysponuje obecnie dokładnymi danymi dotyczącymi 
liczby klientów, którzy są jednocześnie klientami Alior Banku i Banku BPH. Alior Bank zamierza przeprowadzić 
konwersję produktów oferowane przez Podstawową Działalności Banku BPH na odpowiednie dla potrzeb klienta 
produkty w Alior Banku, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Celem Zarządu jest, aby w okresie przejściowym (tj. od 
Dnia Podziału do zakończenia procesu integracji) obsługa klientów odbywała się, co do zasady, na niezmienionych 
warunkach, w szczególności aby klienci Podstawowej Działalności Banku BPH i Alior Banku mogli korzystać  
z dotychczasowych sposobów kontaktu ze swoim bankiem w ramach danej sieci. Po okresie przejściowym klienci 
otrzymają dostęp do wszystkich kanałów dystrybucji w ramach zintegrowanego systemu dystrybucji Alior Banku.  
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Jednak część produktów i usług obecnie oferowanych przez Podstawową Działalność Banku BPH może nie znaleźć 
odzwierciedlenia w docelowej ofercie Alior Banku po Podziale.  

Ponadto Alior Bank nie może wykluczyć, że brak pełnej kontynuacji oferty produktowej Podstawowej Działalności 
Banku BPH przez Alior Bank po Podziale, a zwłaszcza tych jej elementów, które są rozpoznawane wśród klientów  
i cieszą się ich większym zainteresowaniem, może negatywnie wpłynąć na stosunek dotychczasowych klientów 
Podstawowej Działalności Banku BPH do Alior Banku po Podziale. Nie ma pewności, czy działania podejmowane przez 
Alior Bank w celu utrzymania klientów takie odniosą zamierzony skutek. Brak możliwości oferowania niektórych 
dotychczasowych produktów Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior Bank po Podziale może skutkować 
utratą obecnych klientów Banku BPH. Podobnie część obecnych klientów Alior Banku może się obawiać zmiany 
dotychczasowej oferty produktowej Alior Banku i może zrezygnować z korzystania z usług Banku po Podziale. Utrata 
obecnych klientów Banku BPH oraz obecnych klientów Alior Banku może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację 
finansową, wyniki działalności lub perspektywy Grupy Alior. 
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ISTOTNE INFORMACJE 

Dokument rejestracyjny oraz forma prospektu emisyjnego 

Dokument Rejestracyjny wraz z Dokumentem Ofertowym i Dokumentem Podsumowującym po ich zatwierdzeniu przez 
KNF stanowią Prospekt, który został sporządzony w formie zestawu dokumentów, zgodnie z art. 9 ust. 4 Dyrektywy 
Prospektowej oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z Ofertą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej Akcji Oferowanych oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie: (i) 72.707.463 Jednostkowych 
Praw Poboru; (ii) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 220.000.000 Praw do Akcji oraz (iii) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 
220.000.000 Akcji Oferowanych do obrotu na GPW. 

Struktura Transakcji, którą zamierza zrealizować Alior Bank, może wymagać przeprowadzenia niezależnie od Oferty 
dodatkowo Oferty Podziałowej w związku z Podziałem (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Główne etapy 
realizacji Transakcji”). Na potrzeby przeprowadzenia Oferty Podziałowej Alior Bank przygotuje memorandum 
informacyjne zgodnie z art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej albo odrębny prospekt emisyjny („Prospekt dotyczący 
Oferty Podziałowej”) w formie zestawu dokumentów zgodnie z art. 9 ust. 4 Dyrektywy Prospektowej oraz art. 21 ust. 1 
pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Prospekt dotyczący Oferty Podziałowej będzie składał się z Dokumentu 
Rejestracyjnego, dokumentu ofertowego dotyczącego Oferty Podziałowej („Dokument Ofertowy dotyczący Oferty 
Podziałowej”) oraz dokumentu podsumowującego dotyczącego Oferty Podziałowej („Dokument Podsumowujący 
dotyczący Oferty Podziałowej”). 

Dokument Rejestracyjny wraz z Dokumentem Ofertowym dotyczącym Oferty Podziałowej oraz Dokumentem 
Podsumowującym dotyczącym Oferty Podziałowej, po ich zatwierdzeniu przez KNF, będą stanowić Prospekt dotyczący 
Oferty Podziałowej. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej do Dokumentu Ofertowego dotyczącego Oferty 
Podziałowej Alior Bank dołączy informacje o istotnych czynnikach, okolicznościach lub zdarzeniach mogących wpłynąć 
na ocenę akcji Alior Banku emitowanych w ramach Oferty Podziałowej, zaistniałych po zatwierdzeniu Dokumentu 
Rejestracyjnego lub jego zaktualizowaniu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej lub o których Alior Bank 
powziął wiadomość po zatwierdzeniu lub zaktualizowaniu. Na podstawie Prospektu dotyczącego Oferty Podziałowej 
Alior Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach Oferty Podziałowej do 
obrotu na GPW.  

Dostępne informacje na temat Spółki jako spółki notowanej na GPW 

Z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym (rynku 
podstawowym) prowadzonym przez GPW, Spółka podlega obowiązkom informacyjnym określonym w przepisach 
Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz innych przepisach prawa polskiego  
i właściwych regulacjach, w ramach których Spółka zobowiązana jest przekazywać pewne informacje KNF, GPW oraz 
do publicznej wiadomości. Do informacji udostępnianych przez Spółkę należą w szczególności: (i) informacje finansowe 
przekazywane w formie raportów rocznych, raportów półrocznych i raportów kwartalnych; (ii) informacje bieżące; (iii) 
informacje poufne; (iv) zawiadomienia otrzymywane od znacznych akcjonariuszy Spółki w przedmiocie posiadanych 
przez nich pakietów Akcji; oraz (v) zawiadomienia otrzymywane w szczególności od członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej dotyczące transakcji mających za przedmiot Akcje lub inne powiązane z nimi instrumenty finansowe. 
Powyższe informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki dostępnej pod adresem: www.aliorbank.pl, w zakładce 
„Relacje inwestorskie” (zobacz „Dokument Ofertowy – Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych 
oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji – Podstawowe regulacje” oraz rozdział „Regulacje dotyczące 
polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji Oferowanych  
– Obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej  
– Obowiązki notyfikacyjne dotyczące nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji spółki publicznej”). 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż oświadczenia 
dotyczące faktów mających miejsce w przeszłości, w tym oświadczenia, w których, przed którymi albo po których 
występują wyrazy takie jak: „cele”, „sądzi”, „przewiduje”, „dąży”, „zamierza”, „będzie”, „może”, „uprzedzając”, 
„byłby”, „mógłby” albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących obecnej i przyszłej działalności Grupy 
Alior oraz otoczenia, w którym Grupa Alior prowadzi działalność i będzie prowadzić działalność w przyszłości. 
Założenia te obejmują w szczególności przewidywania Alior Banku dotyczące strategii Grupy Alior i jej zdolności do 
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realizacji tej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, perspektyw rozwoju sektora bankowego  
w Polsce oraz w UE, nakładów inwestycyjnych, adekwatności kapitałowej, dostępności finansowania oraz zamierzeń 
dotyczących zmiany struktury oraz organizacji Grupy Alior. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym Prospekcie oparte są na aktualnych poglądach Zarządu 
dotyczących przyszłych zdarzeń i wyników finansowych Alior Banku lub Grupy Alior. Pomimo że Alior Bank uważa, iż 
szacunki i założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości są uzasadnione, mogą one okazać się błędne. 
Poglądy przedstawione w stwierdzeniach dotyczących przyszłości najlepiej odzwierciedlają oceny Zarządu, jednak, 
ponieważ zależą od okoliczności, które nastąpią w przyszłości, łączą się one ze znanymi i nieznanymi kwestiami 
obarczonymi szeregiem ryzyk i niepewności oraz pozostającymi poza kontrolą Grupy Alior. Oznacza to, że na Datę 
Prospektu istnieją lub mogą zaistnieć w przyszłości istotne czynniki, które mogą spowodować, że zdarzenia zawarte  
w stwierdzeniach dotyczących przyszłości mogą się różnić od faktycznych zdarzeń, które będą mieć miejsce, a tym 
samym mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Alior Banku lub Grupy Alior, ich sytuacja finansowa, wyniki 
działalności lub perspektywy będą się istotnie różnić od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości lub  
z nich wynikających, a także od poprzednich wyników, rezultatów lub osiągnięć Alior Banku lub Grupy Alior. 

Niektóre czynniki mogące spowodować, że rzeczywiste wyniki Alior Banku lub Grupy Alior, ich sytuacja finansowa, 
wyniki działalności lub perspektywy będą różniły się od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, 
zostały opisane w rozdziałach „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, „Czynniki ryzyka” oraz w innych rozdziałach 
Prospektu. 

Inwestorzy, opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością wziąć pod uwagę 
wyżej wskazane czynniki oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, 
społecznego i regulacyjnego, w którym działa Alior Bank i Grupa Alior. 

Alior Bank nie oświadcza, nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia, że czynniki opisane w stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną z możliwych opcji, która nie powinna 
być uważana za opcję najbardziej prawdopodobną lub typową. 

Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe 

Dane finansowe, podane przez źródła zewnętrzne, mogą być publikowane w oparciu o dane według konwencji innej niż 
MSSF. 

Informacje zamieszczone w Prospekcie pochodzą od Spółki lub zostały zaczerpnięte z innych źródeł wskazanych  
w Prospekcie. Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe zawarte w Prospekcie zostały zaczerpnięte z wielu źródeł 
branżowych oraz innych źródeł niezależnych od Spółki. Nie można zagwarantować poprawności i kompletności tych 
informacji. 

Dane przedstawione w rozdziale „Otoczenie rynkowe” zostały zaczerpnięte głównie z publicznie dostępnych źródeł,  
w szczególności: (i) statystyk publikowanych przez GUS; (ii) statystyk publikowanych przez Eurostat; (iii) opracowań 
publikowanych przez KNF oraz NBP; (iv) opracowań publikowanych przez EBC; oraz innych dokumentów dostępnych 
publicznie, takich jak np. publikacje prasowe, sprawozdania roczne, raporty roczne czy strony internetowe. 

Wybór zakresu informacji zawartych w rozdziale „Otoczenie rynkowe” jest ściśle powiązany z zakresem raportów 
dostępnych na rynku oraz wykorzystywanych przez Spółkę na potrzeby tego rozdziału. Informacje dotyczące otoczenia 
rynkowego opisane w powyższym rozdziale zostały ponadto uzupełnione o dane zaczerpnięte z wewnętrznych zasobów 
Spółki – w zakresie, w jakim dane te nie są dostępne na podstawie źródeł dostępnych publicznie. 

Informacje zamieszczone w Prospekcie, których źródło nie zostało wyraźnie wskazane, pochodzą od Spółki. Co do 
zasady, w przypadku wykorzystania w Prospekcie informacji pochodzących od osób trzecich, informacja o źródle 
pochodzenia takich informacji została zamieszczona w treści Prospektu. 

Przedstawione dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie są danymi wybranymi i obejmują dane 
szacunkowe, pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji, które Spółka uznaje za wiarygodne. Powyższe dane 
oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły zostać zebrane i opracowane według różnego rodzaju metodologii  
i statystyki, w szczególności w poszczególnych krajach. Nie można również zapewnić, że według rodzaju statystyki 
stosowanej w innym kraju lub w przypadku zastosowania odmiennych metod zbierania danych, ich analizy i przetwarzania, 
uzyskano by takie same wyniki. 
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Spółka potwierdza, że powyższe informacje zostały dokładnie powtórzone i w stopniu, w jakim jest tego świadoma oraz 
w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, 
które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 

Jednakże, opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane 
zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, 
Spółka, Menedżerowie Oferty oraz ich jednostki powiązane nie dokonywały ich weryfikacji. Nie przeprowadzono 
również analiz adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych 
lub dokonania szacunków i prognoz. 

Wskazane powyżej źródła informacji rynkowych, gospodarczych i branżowych stanowią m.in. podstawę założeń 
wszelkich zamieszczonych w Prospekcie oświadczeń Spółki, dotyczących jej pozycji konkurencyjnej. 

Spółka nie jest w stanie zapewnić, że informacje rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych 
są dokładne albo w przypadku danych prognozowanych, że dane te zostały sporządzone na podstawie poprawnych 
danych i założeń, ani że prognozy okażą się trafne. Spółka, o ile stosowne obowiązki nie wynikają z przepisów prawa, 
nie zamierza uaktualniać danych dotyczących branży lub rynku przedstawionych w Prospekcie. 

Zmiany w prospekcie emisyjnym 

Opublikowanie prospektu emisyjnego po dacie jego zatwierdzenia przez KNF nie oznacza, że w okresie od daty 
zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF do dnia udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości 
sytuacja Alior Banku lub Grupy Alior nie uległa zmianie ani też, że informacje zawarte w prospekcie emisyjnym są 
aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po dacie jego zatwierdzenia przez KNF lub w jakimkolwiek terminie 
określonym w prospekcie emisyjnym jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, zależnie od tego, który  
z tych terminów nastąpił wcześniej. 

Aneksy do prospektu emisyjnego 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF Alior Bank jest obowiązany 
przekazywać KNF informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści prospektu emisyjnego lub znaczących 
czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papierów wartościowych objętych prospektem emisyjnym, zaistniałych  
w okresie od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub o których Alior Bank powziął wiadomość po zatwierdzeniu 
prospektu emisyjnego przez KNF, do dnia wygaśnięcia ważności prospektu emisyjnego. Przekazanie takich informacji 
powinno nastąpić w formie aneksu do prospektu emisyjnego. Przekazanie do KNF aneksu do prospektu emisyjnego, 
wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o błędach lub 
niedokładnościach w treści prospektu emisyjnego lub znaczących czynnikach, które uzasadniają przekazanie aneksu do 
prospektu emisyjnego, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych. 

Aneksy do prospektu emisyjnego podlegają zatwierdzeniu przez KNF. KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do 
prospektu emisyjnego, w przypadku gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym  
w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia danego aneksu do prospektu emisyjnego, KNF stosuje środki, o których 
mowa w art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej. Środki te mogą polegać np. na wstrzymaniu rozpoczęcia albo 
przerwaniu przebiegu oferty publicznej na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych lub zakazaniu rozpoczęcia oferty 
publicznej albo dalszego jej prowadzenia lub opublikowaniu, na koszt Alior Banku, informacji o niezgodnym z prawem 
działaniu w związku z ofertą publiczną. 

Po zatwierdzeniu danego aneksu do prospektu emisyjnego Alior Bank ma udostępnić niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 24 godzin, aneks do prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 
udostępniony prospekt emisyjny. 

Powyższe regulacje Ustawy o Ofercie Publicznej będą stosowane zarówno do Prospektu, jak i Prospektu dotyczącego 
Oferty Podziałowej (o ile zostanie on sporządzony) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Oferta Podziałowa”). 

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej konieczne będzie udostępnienie aneksów do 
Prospektu lub Prospektu dotyczącego Oferty Podziałowej (o ile zostanie on sporządzony), inwestorzy zainteresowani 
nabyciem akcji Alior Banku w ramach Oferty lub Oferty Podziałowej powinni być świadomi, że niektóre informacje 
zawarte w Prospekcie lub Prospekcie dotyczącym Oferty Podziałowej mogą, po dniu ich publikacji, ulec zmianie zgodnie 
z treścią odpowiednich aneksów zatwierdzonych przez KNF i opublikowanych przez Alior Bank. 
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Komunikaty aktualizujące 

Informacje powodujące zmianę treści prospektu emisyjnego lub aneksów do prospektu emisyjnego, po ich udostępnieniu 
do publicznej wiadomości, w zakresie organizacji lub prowadzenia sprzedaży papierów wartościowych lub dopuszczenia 
papierów wartościowych objętych prospektem emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym, niemające charakteru 
informacji skutkujących obowiązkiem udostępnienia aneksu do prospektu emisyjnego, Alior Bank może udostępnić do 
publicznej wiadomości bez zachowania trybu określonego dla aneksów do prospektu emisyjnego, w formie komunikatu 
aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny. 

Powyższe regulacje Ustawy o Ofercie Publicznej będą stosowane zarówno do Prospektu, jak i Prospektu dotyczącego 
Oferty Podziałowej (o ile zostanie on sporządzony) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Oferta Podziałowa”). 

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej konieczna będzie publikacja komunikatów 
aktualizujących, inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji Alior Banku w ramach Oferty lub Oferty Podziałowej 
powinni być świadomi, że niektóre informacje w zakresie organizacji lub prowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych lub 
Akcji Podziałowych lub dopuszczenia papierów wartościowych objętych Prospektem lub Prospektem dotyczącym Oferty 
Podziałowej do obrotu na rynku regulowanym zawarte w Prospekcie lub Prospekcie dotyczącym Oferty Podziałowej 
mogą, po dniu jego publikacji, ulec zmianie zgodnie z treścią komunikatów aktualizujących. 

Informacje o istotnych czynnikach, okolicznościach lub zdarzeniach mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego 

W sytuacji, w której w związku z Podziałem zostanie przeprowadzona Oferta Podziałowa, Alior Bank przygotuje 
Prospekt dotyczący Oferty Podziałowej, składający się z Dokumentu Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego 
dotyczącego Oferty Podziałowej oraz Dokumentu Podsumowującego dotyczącego Oferty Podziałowej. Zgodnie z art. 30 
ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej do Dokumentu Ofertowego dotyczącego Oferty Podziałowej Alior Bank dołączy 
informacje o istotnych czynnikach, okolicznościach lub zdarzeniach mogących wpłynąć na ocenę akcji Alior Banku 
emitowanych w ramach Oferty Podziałowej, zaistniałych po zatwierdzeniu Dokumentu Rejestracyjnego lub jego 
zaktualizowaniu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub o których Alior Bank powziął wiadomość po 
zatwierdzeniu lub zaktualizowaniu. 

Ważność dokumentu rejestracyjnego i prospektu emisyjnego 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, termin ważności dokumentu rejestracyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego 
zatwierdzenia. 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, termin ważności prospektu emisyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego 
zatwierdzenia. Ważność prospektu emisyjnego wygasa z upływem dnia: (i) przydziału akcji w ostatniej z ofert publicznych 
przewidzianych przez emitenta do przeprowadzenia na podstawie prospektu emisyjnego albo (ii) dopuszczenia do obrotu na 
rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych objętych prospektem emisyjnym – w zależności od tego, który z 
tych dni przypadnie później. Ponadto ważność prospektu emisyjnego wygasa z dniem: (i) przekazania przez emitenta do KNF 
oświadczenia o rezygnacji odpowiednio z dokonania wszystkich ofert publicznych będących przedmiotem tego prospektu 
emisyjnego, oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym na podstawie tego prospektu emisyjnego (jeżeli prospekt emisyjny nie został jeszcze udostępniony do 
publicznej wiadomości) albo (ii) ogłoszenia, w sposób określony w art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej przez emitenta, 
informacji odpowiednio o odwołaniu wszystkich ofert publicznych będących przedmiotem tego prospektu emisyjnego oraz o 
rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na 
podstawie tego prospektu emisyjnego (jeżeli prospekt emisyjny już został udostępniony do publicznej wiadomości). 

Powyższe regulacje Ustawy o Ofercie Publicznej będą stosowane do Dokumentu Rejestracyjnego, Prospektu oraz Prospektu 
dotyczącego Oferty Podziałowej (o ile zostanie on sporządzony) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Oferta 
Podziałowa”). 

Skróty i definicje 

W Dokumencie Rejestracyjnym w rozdziale „Skróty i definicje” oraz w Dokumencie Ofertowym w rozdziale „Skróty  
i definicje” zamieszczone zostały co do zasady skróty i definicje stosowane w więcej niż jednym z pozostałych 
rozdziałów niniejszego Prospektu. W przypadku skrótów i definicji stosowanych wyłącznie w ramach jednego rozdziału 
niniejszego Prospektu dany skrót bądź definicja zostały zamieszczone co do zasady w miejscu, gdzie w danym rozdziale 
po raz pierwszy zamieszczone zostało wyrażenie opatrzone następnie danym skrótem bądź definicją. 

O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Alior Banku odnoszą 
się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu. 
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PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWYCH I INNYCH 

Informacje finansowe 

Historyczne informacje finansowe 

W niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym informacje finansowe Grupy Alior pochodzą ze zbadanych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Alior za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2013, 31 grudnia 2014 i 31 grudnia 2015 r. 
(„Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior”), niezbadanego skróconego śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. 
(„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r.”) oraz z niezbadanych danych 
zarządczych opartych na ewidencji księgowej Grupy Alior. Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior 
łącznie ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Alior za I kwartał 2016 r. określane są dalej jako 
„Sprawozdania Finansowe Grupy Alior”. 

W niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym informacje finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH pochodzą ze 
zbadanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia Banku BPH za 2 lata obrotowe zakończone 31 grudnia 
2015 r. („Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r.”), z niezbadanej 
śródrocznej skróconej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia Banku BPH za okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca 2016 r. („Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 
2016 r.”) oraz z niezbadanych danych zarządczych opartych na ewidencji księgowej Banku BPH, natomiast informacje 
finansowe Banku BPH pochodzą ze zbadanych jednostkowych sprawozdań finansowych Banku BPH za lata obrotowe 
zakończone 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r. („Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Banku BPH”) 
oraz z niezbadanych danych zarządczych opartych na ewidencji księgowej Banku BPH. Sprawozdanie Finansowe 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r., Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia 
Banku BPH za I kwartał 2016 r. oraz Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Banku BPH nie stanowią 
sprawozdań finansowych Alior Banku ani żadnego z podmiotów z Grupy Alior. Sprawozdania te zostały zamieszczone  
w Prospekcie w związku z wymogami art. 4a ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego w związku z poczynieniem przez 
Alior Bank znaczącego zobowiązania finansowego, które stanowi realizacja Transakcji. Sprawozdanie Finansowe 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. łącznie ze Śródroczną Informacją Finansową Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. określane są dalej jako „Sprawozdania Finansowe Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH”, natomiast Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Banku BPH jako „Sprawozdania 
Finansowe Banku BPH”. 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior oraz Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe 
Banku BPH zostały przedstawione zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
przyjętymi przez Unię Europejską („MSSF”). Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 
r. zostało przygotowane zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 Śródroczna 
Sprawozdawczość Finansowa. 

Prezentacja informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od kierownictwa, odpowiednio, Grupy Alior oraz Banku 
BPH dokonywania oszacowań i założeń, które mogą mieć wpływ na wartości przedstawione w Rocznych 
Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych Grupy Alior, Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy 
Alior za I kwartał 2016 r., Rocznych Jednostkowych Sprawozdaniach Finansowych Banku BPH i informacjach 
dodatkowych do tych sprawozdań finansowych. Faktyczne wartości mogą się różnić od tych założeń.  

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. oraz Śródroczna Informacja 
Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. zostały sporządzone przy użyciu tych samych 
zasad (polityk) rachunkowości, jakie wykorzystano podczas sporządzania sprawozdań finansowych Banku BPH, które 
zostały oparte o MSSF. Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. oraz 
Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. zostały sporządzone  
z punktu widzenia Alior Banku, stąd Działalność Hipoteczna Banku BPH (która nie zostanie nabyta przez Alior Bank) 
została zaprezentowana podobnie jak działalność zaniechana. MSSF nie przewidują sporządzania sprawozdania 
finansowego dla części jednostki, zatem przy sporządzaniu Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia 
Banku BPH za 2014 i 2015 r. oraz Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za  
I kwartał 2016 r. wykorzystano określone konwencje księgowe powszechnie wykorzystywane przy sporządzaniu 
historycznych informacji finansowych w dokumentach ofertowych i opisane w podstawie sporządzenia, odpowiednio, 
Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. lub Śródrocznej Informacji 
Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 
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Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. oraz Śródroczna Informacja 
Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. zostały sporządzone w celu przedstawienia 
sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych oddzielnie Podstawowej Działalności Banku 
BPH i Działalności Hipotecznej Banku BPH we wszystkich okresach objętych tymi informacjami finansowymi, dla jak 
najwierniejszego zobrazowania działalności przenoszonej w ramach Transakcji do Alior Banku. Ani Podstawowa 
Działalność Banku BPH, ani Działalność Hipoteczna Banku BPH nigdy nie funkcjonowały jako samodzielne 
przedsiębiorstwa, w związku z czym ich prezentowana sytuacja finansowa, wyniki i przepływy pieniężne mogą do 
pewnego stopnia odbiegać od stanu faktycznego, który zaistniałby, gdyby w okresach objętych analizą podmioty te 
funkcjonowały jako samodzielne przedsiębiorstwa, także w zakresie ich przyszłych wyników działalności. W okresach 
objętych prezentowanymi danymi finansowymi, aż do Dnia Podziału Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność 
Hipoteczna Banku BPH były zarządzane wspólnie, w ramach jednej osoby prawnej, tym samym nie są w pełni rozłączne. 
W sprawozdaniach finansowych Banku BPH operacje Działalności Hipotecznej Banku BPH stanowią część działalności 
w segmencie bankowości detalicznej. Część funkcji zarządczych i związane z nimi koszty obejmują całą jego 
działalność. Ponadto, Bank BPH, jako podmiot objęty nadzorem, zobowiązany był do utrzymywania kapitałów  
i funduszy pokrywających obie sfery działalności. 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior i odnośne opinie biegłego rewidenta EY (dotycząca 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013) oraz PwC (dotyczące Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior 
za rok 2015) oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. i odnośny raport  
z przeglądu biegłego rewidenta (PwC) zostały do niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego włączone przez odniesienie 
(zobacz „Dokument Rejestracyjny – Informacje dodatkowe – Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie”). 
Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej Alior Banku, tj. www.aliorbank.pl.  

Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Banku BPH i odnośne opinie biegłego rewidenta PwC zostały do 
niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego włączone przez odniesienie (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Informacje 
dodatkowe – Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie”). Dokumenty te są dostępne na stronie 
internetowej Alior Banku, tj. www.aliorbank.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. 

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. oraz opinia biegłego rewidenta PwC 
dotycząca Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. i Śródroczna Informacja 
Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. oraz raport z przeglądu biegłego rewidenta PwC 
dotyczący Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. zostały 
zamieszczone, odpowiednio, w punktach „Dokument Rejestracyjny – Informacje Finansowe –Sprawozdanie Finansowe 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r.”, „Dokument Rejestracyjny – Informacje Finansowe – Opinia  
z badania Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r.”, „Dokument 
Rejestracyjny – Informacje Finansowe – Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za  
I kwartał 2016 r.” oraz „Dokument Rejestracyjny – Informacje Finansowe – Raport z przeglądu Śródrocznej Informacji 
Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r.”. 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior 
za I kwartał 2016 r., Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Banku BPH, Sprawozdanie Finansowe Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. i Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH 
za I kwartał 2016 r. przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym należy analizować łącznie z notami 
objaśniającymi. 

Potencjalnym inwestorom doradza się konsultacje ze swoimi profesjonalnymi doradcami w celu zapoznania się  
z: (i) różnicami między MSSF a ogólnie przyjętymi w USA zasadami rachunkowości („US GAAP”) oraz innymi ogólnie 
przyjętymi zasadami rachunkowości we właściwych jurysdykcjach potencjalnych inwestorów, oraz ze sposobem, w jaki 
różnice te mogą wpływać na informacje finansowe przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym oraz 
(ii) wpływem, jaki przyszłe dodatkowe MSSF lub zmiany aktualnych MSSF mogą mieć na wyniki Grupy Alior lub jej 
sytuację finansową, a także na porównywalność z poprzednimi okresami. 

Ponadto, niniejszy Dokument Rejestracyjny zawiera pewne mierniki finansowe i wskaźniki nieprzewidziane w MSSF. 
Zobacz „ – Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w MSSF” poniżej. 

Wszelkie informacje finansowe dotyczące Alior Banku lub Grupy Alior zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym 
oznaczone jako „niezbadane” nie pochodzą z Rocznych Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy Alior, lecz ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z Informacji Finansowych Pro Forma lub 
z niezbadanych danych zarządczych opartych na ewidencji księgowej Grupy Alior albo oparte są na wyliczeniach 
dokonanych na podstawie powyższych źródeł.  
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Wszelkie informacje finansowe dotyczące Podstawowej Działalności Banku BPH lub Banku BPH zawarte w niniejszym 
Dokumencie Rejestracyjnym oznaczone jako „niezbadane” nie pochodzą ani ze Sprawozdania Finansowego Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r., ani z Rocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych Banku BPH, 
lecz ze Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r., z Informacji 
Finansowych Pro Forma lub z niezbadanych danych zarządczych opartych na ewidencji księgowej Banku BPH albo 
oparte są na wyliczeniach dokonanych na podstawie powyższych źródeł. 

Pewne liczby przedstawione w Dokumencie Rejestracyjnym, łącznie z danymi finansowymi i operacyjnymi, zostały 
zaokrąglone, a niektóre z nich, a także inne liczby zostały również przedstawione w mln lub mld PLN, a nie w tys. PLN, 
jak w Rocznych Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych Grupy Alior, Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym Grupy Alior za I kwartał 2016 r., Sprawozdaniu Finansowym Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 
2014 i 2015 r., Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. lub 
Rocznych Jednostkowych Sprawozdaniach Finansowych Banku BPH. W związku z tym sumy kwot podanych  
w niektórych kolumnach lub rzędach tabel i innych list przedstawionych w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym 
mogą się nieco różnić od kwot razem podanych w podsumowaniu tych kolumn lub rzędów. Podobnie, niektóre wartości 
procentowe przedstawione w tabelach niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego zostały zaokrąglone, a ich sumy 
przedstawione w tabelach mogą nie sumować się do 100%. Procenty i kwoty odzwierciedlające zmiany w czasie 
dotyczące danych finansowych i innych przedstawionych w Dokumencie Rejestracyjnym w „Przeglądzie sytuacji 
operacyjnej i finansowej Grupy Alior” i „Przeglądzie sytuacji operacyjnej i finansowej Podstawowej Działalności Banku 
BPH” zostały wyliczone z zastosowaniem danych liczbowych ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy 
Alior, jednostkowych sprawozdań finansowych Banku BPH, w tym sprawozdań finansowych specjalnego przeznaczenia, 
lub z tabel przedstawiających inne dane (zaokrąglone) zawartych w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym,  
w zależności od przypadku, i bez wykorzystania danych liczbowych z niniejszego opisu. 

Informacje finansowe przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym nie mają być zgodne z Amerykańską 
Ustawą o Papierach Wartościowych i regulaminem Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), 
które miałyby zastosowanie, gdyby Akcje Oferowane podlegały rejestracji w SEC. 

Informacje Finansowe Pro Forma 

Ponadto niniejszy Dokument Rejestracyjny zawiera niezbadane informacje finansowe pro forma Grupy Alior 
obejmujące: (i) niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2015 r.; (ii) niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2016 r.; (iii) niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 marca 2016 r.; i (iv) 
noty objaśniające (łącznie „Informacje Finansowe Pro Forma”). 

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma przedstawia hipotetyczną sytuację finansową 
Grupy Alior, gdyby Transakcja miała miejsce na dzień 31 marca 2016 r. Niezbadane rachunki zysków i strat pro forma 
przedstawiają hipotetyczne wyniki Grupy Alior, gdyby Transakcja miała miejsce, odpowiednio, 1 stycznia 2015 r. lub  
1 stycznia 2016 r. 

Informacje Finansowe Pro Forma zostały sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych, i z racji swego charakteru 
przedstawiają sytuację hipotetyczną. W związku z tym nie przedstawiają faktycznych wyników i sytuacji finansowej 
Grupy Alior za bieżący okres, gdyby omawiana Transakcja faktycznie miała miejsce w założonych datach, a ich celem 
nie jest określenie wyników ani sytuacji finansowej w jakimkolwiek przyszłym okresie. 

Informacje Finansowe Pro Forma nie zostały sporządzone w celu spełnienia wymogów Regulacji S-X Amerykańskiej 
Ustawy o Papierach Wartościowych. Założenia, na podstawie których dokonano korekt pro forma, ani wynikające z nich 
Informacje Finansowe Pro Forma nie zostały zbadane ani poddane przeglądowi zgodnie z ogólnie przyjętymi 
standardami badania sprawozdań finansowych. 

Informacje Finansowe Pro Forma zostały sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prospektowego. Informacje 
Finansowe Pro Forma przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym należy analizować łącznie z notami 
objaśniającymi. 

Informacje Finansowe Pro Forma oraz raport biegłego rewidenta PwC dotyczący Informacji Finansowych Pro Forma 
zostały zamieszczone, odpowiednio, w punktach „Dokument Rejestracyjny – Informacje Finansowe – Informacje 
Finansowe Pro Forma” oraz „Dokument Rejestracyjny – Informacje finansowe – Raport o Informacjach Finansowych 
Pro Forma”. 
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Zmiana prezentacji danych finansowych 

Podczas sporządzania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r. Grupa Alior 
zastosowała sposób prezentacji przyjęty w związku ze sporządzeniem Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy 
Alior za rok 2015 (zgodnie z definicją poniżej). W związku z tym w odniesieniu do niektórych pozycji skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat, informacje porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. zostały przekształcone 
dla odzwierciedlenia zmian w prezentacji wprowadzonych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za 
rok 2015 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

W zakresie, w jakim powyższe zmiany mają wpływ, dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r. nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi finansowymi 
pochodzącymi ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Alior na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca 2015 r. Z uwagi na powyższe różnice między Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Alior za  
I kwartał 2016 r. i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Alior na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca 2015 r. wszystkie przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym dane finansowe Grupy Alior za okres 
3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za  
I kwartał 2016 r., chyba że treść niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego wprost wskazuje inne źródło. 

W związku ze sporządzeniem zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Alior na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2015”) 
Grupa Alior zmieniła sposób prezentacji niektórych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Informacje 
porównawcze za 2014 r. zostały przekształcone dla odzwierciedlenia zmian w prezentacji wprowadzonych w 2015 r. 

W zakresie, w jakim powyższe zmiany mają wpływ, dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2015 nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi finansowymi pochodzącymi 
ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. Z uwagi na powyższe różnice między 
Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Alior za rok 2015 i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym 
Grupy Alior za rok 2014, przedstawionymi w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym, wszystkie dane finansowe Grupy 
Alior za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy 
Alior za rok 2015, chyba że treść niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego wprost wskazuje inne źródło. 

W związku ze sporządzeniem zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Alior na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2014”) Grupa 
Alior zmieniła sposób prezentacji niektórych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej. Informacje 
porównawcze za 2013 r. zostały przekształcone dla odzwierciedlenia zmian w prezentacji wprowadzonych w 2014 r. 

W zakresie, w jakim powyższe zmiany mają wpływ, dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2014 nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi finansowymi 
pochodzącymi ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013 („Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2013”). Z uwagi na powyższe różnice między Skonsolidowanym 
Sprawozdaniem Finansowym Grupy Alior za rok 2014 i Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Alior za 
rok 2013, przedstawionymi w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym, dane finansowe Grupy Alior na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., w zakresie objętym powyższymi zmianami prezentacyjnymi, pochodzą ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014, natomiast w pozostałym zakresie ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. 

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian przedstawiono w pozycjach „ – Zmiana prezentacji danych 
porównawczych na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. przedstawionych w niezbadanym skróconym 
śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Alior na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca 2016 r.”, „ – Zmiana prezentacji danych porównawczych na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2014 r. przedstawionych w zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Alior na dzień i za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.” i „ – Zmiana prezentacji danych porównawczych na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. przedstawionych w zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy Alior na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.” poniżej. Z uwagi na te zmiany  
w prezentacji Bank postanowił ująć w Dokumencie Rejestracyjnym następujące dane finansowe: 

 w odniesieniu do danych na dzień i za rok zakończony 31 marca 2016 r. i 2015 r. – dane pochodzące ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r.; 

 w odniesieniu do danych na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. – dane pochodzące ze zbadanego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015; 
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 w odniesieniu do danych na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. – dane pochodzące ze zbadanego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015; oraz 

 w odniesieniu do danych na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. – dane pochodzące ze zbadanego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013, z wyjątkiem wybranych danych 
przekształconych podczas sporządzania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014, 
które pochodzą ze zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 

Zmiana prezentacji danych porównawczych na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. 
przedstawionych w niezbadanym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Alior 
na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono, zgodnie ze szczegółowym opisem w Nocie 2.1 do Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r., skutki zmian prezentacyjnych dotyczących danych porównawczych za 
okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. 

Powyższe zmiany wynikały z decyzji Grupy Alior o zmianie prezentacji wyniku z tytułu odsetek na CIRS i IRS.  
W wyniku tych zmian przychody z tytułu odsetek i koszty z tytułu odsetek dotyczące tych transakcji są przedstawione  
w pozycji wynik z tytułu odsetek, podczas gdy w poprzednim okresie obrotowym były przedstawione w pozycji wynik 
handlowy. Celem zmiany było zapewnienie spójności przedstawionych wyników z ich treścią ekonomiczną. 

Pozycje rachunku zysków i strat 

Dane za okres  
3 miesięcy 

zakończony  
31 marca 2015 r. 

zgodnie z 
poprzednią 
prezentacją Zmiana 

Dane za okres  
3 miesięcy 

zakończony  
31 marca 2015 r. 

zgodnie ze 
zmienioną 

prezentacją 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek ........................................................................................... 480,8 75,3 556,1

Koszty z tytułu odsetek ................................................................................................. (137,7) (74,1) (211,8)

Wynik z tytułu odsetek ............................................................................................... 343,2 1,1 344,3

Wynik handlowy.......................................................................................................... 65,5 (1,1) 64,4

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

Zmiana w prezentacji danych porównawczych na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 
przedstawionych w zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Alior na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono, zgodnie ze szczegółowym opisem w Nocie 2.1 do Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2015, skutki zmian prezentacyjnych dotyczących danych porównawczych za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 

Powyższe zmiany wynikały z decyzji Grupy Alior o zmianie prezentacji wyniku z tytułu odsetek na CIRS i IRS.  
W wyniku tych zmian przychody z tytułu odsetek i koszty z tytułu odsetek dotyczące tych transakcji są przedstawione  
w pozycji wynik z tytułu odsetek, podczas gdy w poprzednim roku obrotowym były przedstawione w pozycji wynik 
handlowy. Celem zmiany było zapewnienie spójności przedstawionych wyników z ich treścią ekonomiczną. 

Pozycje rachunku zysków i strat 

Dane za 2014 r. 
zgodnie  

z poprzednią 
prezentacją Zmiana 

Dane za 2014 r. 
zgodnie ze 
zmienioną 

prezentacją 

 (mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek ........................................................................................... 1.713,1 350,2 2.063,3

Koszty z tytułu odsetek ................................................................................................. (497,3) (336,4) (833,7)

Wynik z tytułu odsetek ................................................................................................. 1.215,8 13,8 1.229,6

Wynik handlowy.......................................................................................................... 268,7 (13,8) 254,9

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2015. 
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Powyższe zmiany zostały wprowadzone do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015  
i w związku z tym nie zostały zastosowane do danych finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Zbadane dane 
finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. nie są więc w pełni porównywalne ze zbadanymi danymi finansowymi 
za kolejne okresy. Wyłącznie dla potrzeb zobrazowania, w tabeli poniżej Bank postanowił ujawnić niezbadane dane 
finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., które odzwierciedlają zastosowanie wyżej opisanych zmian  
w prezentacji dokonanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015, wraz z opisem 
uzgodnień z porównywalnymi danymi finansowymi ujętymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy 
Alior za rok 2014. 

Pozycje rachunku zysków i strat 

Dane za 2013 r. 
zgodnie  

z poprzednią 
prezentacją Zmiana 

Dane za 2013 r. 
po uzgodnieniu 

dla celów 
ilustracyjnych 

 (mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek ............................................................................................ 1.518,2 379,0 1,897,2

Koszty z tytułu odsetek .................................................................................................. (519,6) (355,3) (874,9)

Wynik z tytułu odsetek .................................................................................................. 998,6 23,7 1.022,3

Wynik handlowy .......................................................................................................... 226,9 (23,7) 203,2

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2013, Alior Bank. 

 
Ponadto, w tabeli poniżej przedstawiono, w kolumnie „Dane przekształcone”, zastosowanie wyżej opisanych zmian oraz 
klucza alokacji kosztów działania, aktywów i pasywów pomiędzy poszczególnymi segmentami, stosowanego w 2015 r., 
do danych finansowych poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy Alior na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 
2013 (zobacz: Nota 3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015). Dane finansowe  
w kolumnie „Dane ze sprawozdania 31.12.2014” pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy 
Alior za rok 2014. 

 

Wyniki i wolumeny w podziale na segmenty na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 

Klienci indywidualni Klienci biznesowi Działalność skarbowa Pozostałe Grupa razem 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014 

Dane 
przekszta-
łcone 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014 

Dane 
przekszta-
łcone 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014

Dane 
przekszta-
łcone 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014

Dane 
przekszta-
łcone 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014 

Dane 
przekszta-
łcone 

(niezbadane) 

(mln PLN) 

Wynik 
odsetkowy 
zewnętrzny .......... 515,4 515,4 359,8 359,8 123,4 147,0 - - 998,6 1.022,3

Przychody 
zewnętrzne .......... 856,9 856,9 501,0 501,0 160,3 539,3 - - 1.518,2 1.897,2

Koszty 
zewnętrzne .......... (341,4) (341,4) (141,2) (141,2) (37,0) (392,3) - - (519,6) (874,9)

Wynik 
odsetkowy 
wewnętrzny ......... 85,8 85,8 (62,9) (62,9) (57,6) (57,6) 34,7 34,7 - -

Przychody 
wewnętrzne ......... 432,8 432,8 213,6 213,6 961,7 961,7 36,0 36,0 1.644,0 1.644,0

Koszty 
wewnętrzne ......... (346,9) (346,9) (276,4) (276,4) (1.019,3) (1.019,3) (1,3) (1,3) (1.644,0) (1.644,0)

Wynik z tytułu 
odsetek ................ 601,3 601,3 296,9 296,9 65,7 89,4 34,7 34,7 998,6 1.022,3

Przychody  
z tytułu opłat  
i prowizji ............. 293,8 293,8 172,8 172,8 - - 9,4 9,4 475,9 475,9

Koszty z tytułu 
opłat i prowizji .... (42,8) (42,8) (1,7) (1,7) (0,3) (0,3) (156,0) (156,0) (200,8) (200,8)
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Wyniki i wolumeny w podziale na segmenty na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 

Klienci indywidualni Klienci biznesowi Działalność skarbowa Pozostałe Grupa razem 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014 

Dane 
przekszta-
łcone 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014

Dane 
przekszta-
łcone 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014

Dane 
przekszta-
łcone 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014

Dane 
przekszta-
łcone 

Dane ze 
sprawo-
zdania 

31.12.2014

Dane 
przekszta-
łcone 

(niezbadane) 

(mln PLN) 

Wynik z tytułu 
prowizji i opłat .... 251,0 251,0 171,1 171,1 (0,3) (0,3) (146,6) (146,6) 275,2 275,2

Przychody  
z tytułu 
dywidend ............. - - - - - - - - - -

Wynik 
handlowy ............. 0,6 0,6 29,4 29,4 196,8 173,1 0,0 0,0 226,9 203,2

Wynik 
zrealizowany  
na pozostałych 
instrumentach 
finansowych ........ 56,5 56,5 112,9 112,9 (157,6) (157,6) 0,1 0,1 11,8 11,8

Pozostałe 
przychody 
operacyjne ........... 40,4 40,4 7,0 7,0 (0,4) (0,4) 3,0 3,0 49,9 49,9

Pozostałe koszty 
operacyjne ........... (7,1) (7,1) (0,2) (0,2) (1,1) (1,1) (14,0) (14,0) (22,3) (22,3)

Wynik z tytułu 
pozostałych 
przychodów  
i kosztów 
operacyjnych ....... 33,3 33,3 6,8 6,8 (1,5) (1,5) (11,0) (11,0) 27,6 27,6

Wynik razem 
przed 
uwzględnieniem 
odpisów 
aktualizujących 
z tytułu utraty 
wartości ............... 942,6 942,6 617,1 617,1 103,0 103,0 (122,7) (122,7) 1.540,0 1.540,0

Wynik 
 z odpisów 
aktualizujących 
z tytułu 
utraty wartości ..... (200,3) (200,3) (201,6) (201,6) - - (3,1) (3,1) (405,0) (405,0)

Wynik po 
uwzględnieniu 
odpisów 
aktualizujących 
z tytułu utraty 
wartości ............... 742,3 742,3 415,5 415,5 103,0 103,0 (125,8) (125,8) 1.135,0 1.135,0

Koszty działania .. (626,2) (623,9) (219,0) (221,3) (2,2) (2,2) - - (847,4) (847,4)

Zysk/strata 
brutto ................... 116,1 118,4 196,5 194,2 100,9 100,9 (125,8) 125,8 287,7 287,7

Podatek 
dochodowy .......... - - - - - - (59,8) (59,8) (59,8) (59,8)

Zysk/strata netto .. 116,1 118,4 196,5 194,2 100,9 100,9 (185,6) (185,6) 227,9 227,9

Aktywa ................ 10.581,4 14.816,4 9.072,5 10.574,8 5.896,0 14,9 0,0 143,8 25.549,9 25.549,9

Zobowiązania ..... 14.223,5 16.064,7 6.608,9 7.262,0 2.532,7 6,5 0,0 31,9 23.365,1 23.365,1

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2014, Alior Bank. 
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Zmiana w prezentacji danych porównawczych na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. 
przedstawionych w zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Alior na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 

W tabeli poniżej przedstawiono, zgodnie ze szczegółowym opisem w Nocie 2.1 do Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2014, skutek zmian prezentacyjnych dotyczących danych porównawczych na dzień i za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. ujętych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za 
rok 2014 w porównaniu z prezentacją tych danych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 
2013, w odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej. 

Powyższe zmiany obejmują między innymi: (i) zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
zostały rozbite na zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu wobec klientów i zobowiązania 
finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu wobec banków; (ii) rezerwy na zobowiązania warunkowe zostały 
przeniesione z pozostałych zobowiązań do rezerw; (iii) rezerwy na świadczenia pracownicze zostały przeniesione  
z rezerw do pozostałych zobowiązań; a (iv) aktywa stanowiące zabezpieczenie zostały przedstawione jako oddzielna 
pozycja. Celem tych zmian było jaśniejsze przedstawienie danych finansowych Grupy Alior. 

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej  

Dane ze 
sprawozdania 

31.12.2013 Zmiana 

Dane 
przekształcone 

31.12.2013 

 (mln PLN) 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .................................................................... 3.388,5 (683,2) 2.705,3

Należności od banków ................................................................................................... 254,2 (0,5) 253,7

Należności od klientów ................................................................................................. 19.657,9 (4,0) 19.653,9

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań .......................................................... - 687,7 687,7

Aktywa razem ................................................................................................................ 23.300,6 - 23.300,6

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu ...................... 21.660,4 (21.660,4) -

Zobowiązania wobec banków ......................................................................................................................................... - 828,0 828,0

Zobowiązania wobec klientów ...................................................................................... - 20.832,5 20.832,5

Rezerwy ......................................................................................................................... 10,6 (5,7) 4,9

Pozostałe zobowiązania ................................................................................................. 1.129,3 5,7 1.135,0

Zobowiązania i kapitały razem .................................................................................. 22.800,3 - 22.800,3

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2014, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2013. 

Zmiany w części dotyczącej sprawozdania z sytuacji finansowej miały również odzwierciedlenie w zmianach  
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. 

W tabeli poniżej przedstawiono skutek zmian prezentacyjnych dotyczących danych porównawczych na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. ujętych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 
2014 w porównaniu z prezentacją tych danych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 
2013, w odniesieniu do sprawozdania z przepływów pieniężnych. 

Pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych  

Dane ze 
sprawozdania 

31.12.2013 Zmiana 

Dane 
przekształcone 

31.12.2013 

 (mln PLN) 

  

Zysk/(Strata) brutto za rok obrotowy ............................................................................ - 287,7 287,7

Zysk netto za okres ........................................................................................................ 227,9 (227,9) -

Korekty .......................................................................................................................... (179,1) (98,5) (277,7)

Niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych .............................................. 1,8 0,0 1,8

Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku .............................................................. 59,8 (59,8) -

Zmiana stanu rezerw ...................................................................................................... (2,0) (0,9) (2,9)

Odsetki (działalność finansowa) .................................................................................... 27,8 (27,8) -

Zmiana stanu kredytów i innych należności ................................................................. (5.326,3) (11,0) (5.337,3)
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Pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych  

Dane ze 
sprawozdania 

31.12.2013 Zmiana 

Dane 
przekształcone 

31.12.2013 

 (mln PLN) 

Zmiana stanu depozytów .............................................................................................. 2.857,8 (0,0) 2.857,8

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu własnej emisji ....................................................... 489,6 (10,0) 479,6

Zmiana stanu innych zobowiązań ................................................................................. 723,8 10,9 734,7

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ................................................. 48,8 (38,8) 10,0

Wydatki z tytułu działalności finansowej ..................................................................... (30,4) 27,8 (2,6)

Koszt z tyt. odsetek – kredyt otrzymany....................................................................... - 1,4 1,4

Koszt z tyt. odsetek – zobowiązania podporządkowane .............................................. - 26,4 26,4

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej .................................................. (30,4) 27,8 (2,6)

Przepływy pieniężne netto razem ................................................................................. (90,0) (11,0) (101,0)

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych ................................................ - (1,0) (1,0)

Bilansowa zmiana stanu gotówki i ekwiwalentu gotówki ........................................... (90,0) (11,0) (101,0)

Gotówka i ekwiwalenty gotówki, Bilans zamknięcia .................................................. 1.262,7 (11,0) 1.251,7

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2013, Alior Bank. 

Średnie salda i stopy procentowe 

Grupa Alior 

Niniejszy Dokument Rejestracyjny zawiera informacje dotyczące średnich sald aktywów odsetkowych oraz zobowiązań 
odsetkowych Grupy Alior, kwot przychodów odsetkowych i kosztów odsetkowych Grupy Alior oraz średnie stawki 
oprocentowania, dla których naliczano przychody odsetkowe od takich aktywów oraz koszty odsetkowe poniesione od 
takich zobowiązań w okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 i 2015 r. oraz w latach zakończonych 31 grudnia 
2015, 2014 oraz 2013. Informacje te są przedstawione i szerzej opisane w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Wybrane 
informacje statystyczne i finansowe Grupy Alior – Średnie salda i stopy procentowe”, a także w innych częściach 
Dokumentu Rejestracyjnego. O ile nie wskazano inaczej, średnie salda aktywów i zobowiązań Grupy Alior za okresy  
3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 i 2015 r. oraz lata zakończone 31 grudnia 2015, 2014 i 2013 r. zostały obliczone 
jako średnie arytmetyczne sald brutto bez odsetek ze stanów na koniec każdego miesiąca w danym, odpowiednio, 
kwartale lub roku, przy czym zobowiązania wobec klientów spółek z Grupy Alior (innych niż Alior Bank) przy 
wyliczaniu średnich zostały uwzględnione jedynie w miesiącach kończących kwartał. Wyżej wymienione salda 
miesięczne brutto bez odsetek zostały zaczerpnięte z niezbadanych informacji finansowych Grupy Alior. Średnia stawka 
oprocentowania dla każdej pozycji została obliczona przez podzielenie, odpowiednio, przychodów odsetkowych lub 
kosztów odsetkowych przez średnie saldo danej pozycji w rozpatrywanym okresie. 

Niniejszy Dokument Rejestracyjny zawiera także informacje o zmianach przychodów odsetkowych lub kosztów 
odsetkowych, które przypisywane są albo: (i) zmianom średnich sald (zmiana wolumenu) aktywów odsetkowych lub 
zobowiązań odsetkowych; albo (ii) zmianom średniego oprocentowania (zmiana stopy), według których naliczany był 
przychód odsetkowy od omawianych aktywów lub koszt odsetkowy od zobowiązań. Informacje te znajdują się  
w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Wybrane informacje statystyczne i finansowe Grupy Alior – Zmiany  
w przychodach z tytułu odsetek i kosztach z tytułu odsetek – analiza wolumenu i stopy” oraz w innych częściach 
Dokumentu Rejestracyjnego. Zmiany przychodów i kosztów odsetkowych Grupy Alior były łączone ze zmianami 
średnich wolumenów i średnich stóp procentowych za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 i 2015 r. oraz za lata 
zakończone 31 grudnia 2015, 2014 oraz 2013 r. Grupa Alior wylicza zmiany wolumenu i zmiany stopy na podstawie 
zmian średnich sald w danym okresie oraz zmian średnich stawek oprocentowania dla aktywów odsetkowych  
i zobowiązań odsetkowych. Zmiana netto przypadająca na zmianę wolumenu i zmianę stawek oprocentowania była 
przypisywana na podstawie kwot wyliczonych rozłącznie dla zmiany stóp procentowych i zmiany stóp wolumenu. 

Informacje dotyczące Grupy Alior przedstawione w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Wybrane informacje 
statystyczne i finansowe Grupy Alior” nie zostały przygotowane zgodnie z i nie mają być zgodne z wymogami  
w zakresie rachunkowości wynikającymi z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i regulacjami 
Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które miałyby zastosowanie, gdyby Akcje Oferowane 
podlegały rejestracji w SEC. 
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Podstawowa Działalność Banku BPH 

Niniejszy Dokument Rejestracyjny zawiera informacje dotyczące średnich sald aktywów odsetkowych i zobowiązań 
odsetkowych Podstawowej Działalności Banku BPH, kwot przychodów z tytułu odsetek i kosztów z tytułu odsetek 
Podstawowej Działalności Banku BPH oraz średnich stóp procentowych, według których naliczane były odsetki od tych 
aktywów i zobowiązań przez Podstawową Działalność Banku BPH w okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 
i 2015 r. oraz w latach zakończonych 31 grudnia 2015 i 2014. Informacje te zawiera punkt „Dokument Rejestracyjny  
– Wybrane informacje statystyczne i finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH – Średnie salda i stopy 
procentowe”. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, średnie salda aktywów i zobowiązań Podstawowej Działalności 
Banku BPH w okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 i 2015 r. były obliczane jako średnie arytmetyczne sald 
brutto, bez odsetek, dla danego kwartału finansowego oraz tego samego kwartału w ostatnim zakończonym roku 
finansowym, natomiast za lata zakończone 31 grudnia 2015 i 2014 r. były obliczane jako średnie arytmetyczne sald 
brutto, bez odsetek, na koniec danego roku finansowego i na koniec poprzedniego roku finansowego. Wymienione salda 
brutto bez odsetek zostały zaczerpnięte ze Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 
I kwartał 2016 r. lub Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. Średnie stopy 
procentowe dla poszczególnych pozycji obliczane są, odpowiednio, jako iloraz przychodów z tytułu odsetek lub kosztów 
z tytułu odsetek i średniego salda dla danej pozycji dla danego okresu. 

Dokument Rejestracyjny zawiera także informacje na temat zmian przychodów z tytułu odsetek i kosztów z tytułu odsetek 
Podstawowej Działalności Banku BPH przypisywanych albo: (i) zmianom średnich sald (zmiany wolumenów) aktywów 
odsetkowych lub zobowiązań odsetkowych, albo (ii) zmianom średnich stóp procentowych (zmiany oprocentowania), 
według których naliczane były odsetki od tych aktywów odsetkowych lub zobowiązań odsetkowych. Informacje te 
prezentowane są w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Wybrane informacje statystyczne i finansowe Podstawowej 
Działalności Banku BPH – Zmiany w przychodach z tytułu odsetek i kosztach z tytułu odsetek – analiza wolumenu i stopy 
procentowej”. Zmiany w przychodach z tytułu odsetek i kosztach z tytułu odsetek Podstawowej Działalności Banku BPH są 
alokowane do zmian średniego wolumenu i zmian średnich stóp procentowych w okresach trzech miesięcy zakończonych 
31 marca 2016 i 2015 r. oraz za lata zakończone 31 grudnia 2015 i 2014 r. Wariancje wolumenów i stóp procentowych 
obliczane są na podstawie zmian średnich sald w danym okresie i zmian średnich stóp procentowych aktywów odsetkowych 
i zobowiązań odsetkowych. Zmiana netto wynikająca ze zmian wolumenów i stóp procentowych alokowana jest zgodnie  
z kwotami uzyskanymi dla wariancji czysto wolumenowych i wariancji czysto stopowych. 

Informacje dotyczące Podstawowej Działalności Banku BPH przedstawione w punkcie „Dokument Rejestracyjny  
– Dokument Rejestracyjny – Wybrane informacje statystyczne i finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH” nie 
zostały przygotowane zgodnie z i nie mają być zgodne z wymogami w zakresie rachunkowości wynikającymi  
z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i regulacji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych  
i Giełd (SEC), które miałyby zastosowanie, gdyby Akcje Oferowane podlegały rejestracji w SEC. W szczególności, średnie 
salda i powiązane z nimi dane prezentowane w rozdziale „Dokument Rejestracyjny – Wybrane informacje statystyczne  
i finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH” oparte są na znacznie rzadziej stosowanych metodach obliczania 
średnich niż metody stosowane przez banki w USA, Europie Zachodniej i innych krajach w związku z podobnymi ofertami 
papierów wartościowych. Potencjalni inwestorzy powinni pamiętać, że wyniki analizy Podstawowej Działalności Banku 
BPH mogłyby być inne, gdyby zastosowano odmienne, częściej wykorzystywane metody uśredniania, a wynikające z tego 
różnice mogłyby być istotne. 

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w MSSF 

W niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym znajdują się odniesienia do pewnych wskaźników nieprzewidzianych  
w MSSF, w tym do marży odsetkowej netto, kosztów finansowania zewnętrznego, wskaźnika kosztów do dochodów, 
zwrotu z aktywów, zwrotu z kapitału, wskaźnika CET 1, łącznego współczynnika kapitałowego, współczynnika Tier I, 
udziału kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym, wskaźnika kosztów ryzyka, wskaźnika pokrycia, wskaźnika 
pokrycia kredytów depozytami i wskaźnika dźwigni. 

Wskaźniki nieprzewidziane w MSSF przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym nie powinny być 
rozpatrywane oddzielnie od niego i nie stanowią mierników wyników finansowych ani płynności zgodnie z MSSF; nie 
powinny one być rozpatrywane jako alternatywne dla przychodów, zysków lub strat za okres ani jakichkolwiek innych 
mierników wyników zgodnych z MSSF ani jako alternatywne dla przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej czy finansowej, ani wobec jakichkolwiek innych mierników płynności zgodnych z MSSF. Wskaźniki 
nieprzewidziane w MSSF nie wskazują, czy przepływy pieniężne są wystarczające lub dostępne do zaspokojenia 
zapotrzebowania na środki pieniężne i mogą nie być reprezentatywne dla faktycznych wyników finansowych. Ponadto 
pewne wskaźniki nieprzewidziane w MSSF, zgodnie z definicją w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym, mogą nie 
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być porównywalne z innymi podobnie nazwanymi wskaźnikami stosowanymi przez inne spółki. Grupa Alior uważa, że 
marża odsetkowa netto i inne nieprzewidziane w MSSF wskaźniki przedstawione w niniejszym Dokumencie 
Rejestracyjnym są przydatnymi wskaźnikami wyników finansowych, często wykorzystywanymi przez inwestorów do 
monitorowania wyników banków. Z uwagi na uznaniowość definiowania i wyliczania tych wskaźników przez Grupę 
Alior i przez inne spółki należy zachować ostrożność przy porównaniu tych wskaźników z podobnymi wskaźnikami 
wykazywanymi przez inne spółki. 

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w MSSF przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym nie zostały 
wyliczone zgodnie z MSSF, US GAAP czy wymogami SEC ani zgodnie ze standardami rachunkowości obowiązującymi w 
innych jurysdykcjach i mogą nie być porównywalne z innymi podobnymi wskaźnikami stosowanymi przez inne spółki. 
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TRANSAKCJA 

Wprowadzenie 

Alior Bank zamierza przeprowadzić transakcję polegającą na nabyciu znacznego pakietu akcji Banku BPH w drodze 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH, a następnie na przeprowadzeniu podziału Banku BPH  
w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH („Podział”) polegającego na przeniesieniu na Alior Bank zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Banku BPH („Podstawowa Działalność Banku BPH”), obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku 
BPH z wyjątkiem: (i) aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie udzielania kredytów 
hipotecznych na rzecz osób fizycznych, (ii) posiadanych pośrednio akcji w BPH TFI oraz (iii) jakiejkolwiek 
odpowiedzialności Banku BPH dotyczącej oferowania i dystrybucji produktów BPH TFI („Działalność Hipoteczna 
Banku BPH”) (łącznie „Transakcja”). 

W wyniku Transakcji Alior Bank nabędzie całą Podstawową Działalność Banku BPH, zaś w Banku BPH pozostaną 
aktywa i pasywa związane z Działalnością Hipoteczną Banku BPH, w której skład wchodzi głównie portfel kredytów 
hipotecznych Banku BPH (w szczególności wszelkie kredyty hipoteczne w PLN i innych walutach udzielone na rzecz 
osób fizycznych dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, poza 
kredytami udzielonymi w ramach kasy mieszkaniowej) oraz wszystkie należące do Banku BPH udziały w BPH PBK 
Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. posiadającej akcje BPH TFI wraz z odpowiedzialnością Banku BPH dotyczącą 
oferowania i dystrybucji produktów BPH TFI. 

Zamknięcie Transakcji jest przewidywane do końca 2016 r. Przeprowadzenie Transakcji jest zgodne z realizowaną przez 
Zarząd strategią rozwoju, opartą o wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem wysokiego poziomu 
zwrotu z kapitału. Celem Transakcji jest umocnienie przez Alior Bank swojej pozycji na konsolidującym się polskim 
rynku bankowym. Alior Bank oczekuje docelowych, rocznych synergii na poziomie około 300 mln PLN przed 
opodatkowaniem (z uwzględnieniem dyssynergii przychodowych), bez uwzględnienia około 160 mln PLN oszczędności 
wynikających z wdrożenia Planu Transformacji Biznesowej Banku BPH. Zgodnie z przewidywaniami poziom synergii 
ma zostać osiągnięty w pełni w 2019 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Podstawowej Działalności 
Banku BPH – Synergie”). 

Biorąc pod uwagę uzyskane przez Alior Bank informacje dotyczące Banku BPH, przy najbardziej konserwatywnych 
założeniach, całkowite koszty integracji Podstawowej Działalności Banku BPH z Alior Bankiem mogą sięgnąć około 
950 mln PLN. Mając jednak na uwadze doświadczenie Alior Banku nabyte przy realizacji procesów integracyjnych Alior 
Banku z przejętymi podmiotami (w szczególności z Meritum Bank ICB), Alior Bank nie wyklucza, że całkowite koszty 
integracji mogą ulec obniżeniu do około 650 mln PLN. Ostateczna wartość całkowitych kosztów integracji będzie 
zależała od szczegółowego przebiegu procesu integracji przede wszystkim w obszarach IT, operacji i HR (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Koszty integracji”), a także od 
szeregu innych czynników, które mogą wpłynąć na wysokość powyższych kosztów. Koszty te zostaną poniesione do 
2018 r., z czego 2/3 w latach 2016 – 2017 i 1/3 w 2018 r. Na Datę Prospektu nie można wykluczyć, że wspomniane 
koszty ulegną dalszemu zwiększeniu lub możliwa skala ich ograniczenia nie zostanie osiągnięta oraz że zakładany 
poziom synergii nie zostanie zrealizowany lub że będzie znacznie odbiegał od przewidywań Alior Banku, co mogłoby 
wpłynąć negatywnie na wynik finansowy Alior Banku w kolejnych latach. 

Główne etapy realizacji Transakcji 

W dniu 31 marca 2016 r. Alior Bank zawarł z GE Investments Poland sp. z o.o. („GEIP”), DRB Holdings B.V.  
i Selective American Financial Enterprises, LLC (łącznie „Sprzedający”) umowę sprzedaży akcji Banku BPH oraz 
Podziału („Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału”), zobacz „ – Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału” poniżej. Dodatkowo 
w dniu 1 kwietnia 2016 r. Alior Bank zawarł z Bankiem BPH, przy wsparciu Sprzedających, umowę o współpracy przed 
podziałem („Umowa o Współpracy Przed Podziałem”), zmienioną następnie aneksem z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
Ponadto w dniu 31 marca 2016 r. GE Capital Global Holdings, LLC, jako podmiot dominujący wobec Sprzedających, 
udzieliło gwarancji („Gwarancja GE”) dotyczącej zobowiązań Sprzedających wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji 
i Podziału. Tego samego dnia PZU wydał deklarację wsparcia („Deklaracja Wsparcia”) w związku z realizacją 
Transakcji przez Alior Bank. Zobacz „ – Gwarancja GE oraz Deklaracja wsparcia PZU” poniżej. 

Ponadto w celu realizacji Transakcji planowane jest podjęcie szeregu czynności opisanych poniżej. 

 Na zasadach określonych w Dokumencie Ofertowym Alior Bank przeprowadzi podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty na rzecz obecnych akcjonariuszy Alior Banku 
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z zachowaniem prawa poboru, w szczególności w celu sfinansowania Transakcji. Zobacz „ – Podwyższenie 
kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru” poniżej. 

 Alior Bank nabędzie znaczny pakiet akcji Banku BPH w drodze Wezwania, które może zostać ogłoszone jako 
Wezwanie na 100% albo Wezwanie na 66%. Zobacz „ – Wezwanie” poniżej. 

 Pod warunkiem posiadania przez Alior Bank oraz Sprzedających po zakończeniu Wezwania akcji Banku BPH 
stanowiących łącznie co najmniej 90% kapitału zakładowego Banku BPH, Alior Bank może przeprowadzić 
przymusowy wykup akcji Banku BPH od Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH („Przymusowy 
Wykup”). Zobacz „ – Przymusowy Wykup” poniżej. 

 Alior Bank i Bank BPH przeprowadzą Podział przez przeniesienie Podstawowej Działalności Banku BPH na 
Alior Bank (podział przez wydzielenie) na zasadach opisanych w planie Podziału („Plan Podziału”) w zamian za 
nowe akcje Alior Banku emitowane na rzecz Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH („Oferta 
Podziałowa”) (Zobacz „ – Oferta Podziałowa” poniżej), o ile tacy Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH 
będą pozostawać w akcjonariacie Banku BPH. Zobacz „ – Podział” oraz „ – Plan Podziału” poniżej.  

Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału 

Przedmiot Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału 

W dniu 31 marca 2016 r. Alior Bank zawarł ze Sprzedającymi Umowę Sprzedaży Akcji i Podziału, dotyczącą 
przeprowadzenia transakcji obejmującej: (i) nabycie przez Alior Bank od Sprzedających znacznego pakietu akcji  
w Banku BPH w drodze Wezwania; (ii) Podział, który ma zostać przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH przez 
przeniesienie Podstawowej Działalności Banku BPH na Alior Bank na zasadach opisanych w Planie Podziału (podział 
przez wydzielenie); oraz (iii) emisję nowych akcji Alior Banku na rzecz Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH. 
Alior Bank nabędzie Podstawową Działalność Banku BPH w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z Podziałem („Dzień Podziału”). Umowa Sprzedaży Akcji 
i Podziału jest rządzona prawem angielskim. 

Cena 

Cena za 87,23% udział Sprzedających w Podstawowej Działalności Banku BPH została ustalona na 1.225 mln PLN,  
z zastrzeżeniem możliwych korekt przed zakończeniem Wezwania w zależności od skorygowanej wartości księgowej 
aktywów rzeczowych netto Podstawowej Działalności Banku BPH w danym czasie, zgodnie z postanowieniami Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału („Cena dla Sprzedających”). Wycena całości Podstawowej Działalności Banku BPH 
wynosi 1.532 mln PLN, podczas gdy nieskorygowana wartość księgowa aktywów rzeczowych netto całej Podstawowej 
Działalności Banku BPH, według stanu na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 1.646 mln PLN. Dodatkowo Cena dla 
Sprzedających może podlegać dalszym korektom przeprowadzanym po zakończeniu Wezwania, w zależności od 
skorygowanej wartości księgowej aktywów rzeczowych netto Podstawowej Działalności Banku BPH na Dzień Podziału 
oraz pewnym innym korektom, zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. Wzrost Ceny dla 
Sprzedających w wyniku korekty jest ograniczony do kwoty około 143 mln PLN. Ponadto Alior Bank zaoferuje 
Akcjonariuszom Mniejszościowym Banku BPH możliwość zbycia w Wezwaniu należących do nich akcji Banku BPH po 
cenie określonej w Wezwaniu. 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna wydała opinię co do rzetelności ceny za 87,23% udział 
Sprzedających w Podstawowej Działalności Banku BPH oraz mechanizmu korekty ceny określonego w Umowie 
Sprzedaży Akcji i Podziału, która została przekazana do publicznej wiadomości przez Alior Bank w formie raportu 
bieżącego nr 16/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

Warunki 

Realizacja Transakcji uzależniona jest od ziszczenia się warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży 
Akcji i Podziału, które obejmują: (i) uzyskanie zgody Prezesa UOKiK; (ii) uzyskanie przez Bank BPH, Alior Bank  
i GEIP stosownych zgód lub decyzji KNF; (iii) zatwierdzenie i podpisanie Planu Podziału przez zarząd Banku BPH oraz 
Zarząd; (iv) podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego; (v) zarejestrowanie 
przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku przeprowadzanego na podstawie Uchwały  
o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego; (vi) podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia 
Podziału („Uchwała o Podziale”) oraz (vii) uzyskanie określonych interpretacji podatkowych związanych z Podziałem. 
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Warunki określone w punktach (iii) oraz (iv) powyżej spełniły się odpowiednio w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz w dniu  
5 maja 2016 r., natomiast spełnienie pozostałych warunków zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału powinno 
nastąpić do dnia 1 listopada 2016 r. 

Informacje na temat ziszczenia się pozostałych warunków zostaną przekazane przez Alior Bank do publicznej 
wiadomości w formie raportu bieżącego. W przypadku, jeżeli w okresie ważności Prospektu nie dojdzie do ziszczenia się 
któregokolwiek z warunków, co skutkowałoby brakiem wykonania Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału, jeżeli będzie to 
wymagane prawem, informacja o tym zdarzeniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości również w formie aneksu 
do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Rozwiązanie Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału 

Jeżeli warunki wskazane powyżej nie ziszczą się przed dniem 1 listopada 2016 r., Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału 
może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. Ponadto Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału może zostać rozwiązana  
w określonych wskazanych w niej przypadkach, takich jak np. utrata licencji bankowej przez Bank BPH lub Alior Bank, 
wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Banku BPH lub Alior Banku, wprowadzenie 
zarządu komisarycznego lub zawieszenie działalności Banku BPH lub Alior Banku. 

Sprzedający zobowiązali się wobec Alior Banku, że w Dniu Podziału Podstawowa Działalność Banku BPH będzie 
posiadała łączny współczynnik kapitałowy, uwzględniający wyłącznie kapitał własny (ang. shareholders’ equity) 
(„CET 1 Podstawowej Działalności Banku BPH”) na poziomie 13,25%. Jeżeli przed Dniem Podziału wystąpi zmiana 
w przepisach prawa lub standardach rachunkowości w odniesieniu do kredytów hipotecznych w walutach obcych albo 
nastąpi inne zdarzenie w sektorze bankowym, co do którego można rozsądnie oczekiwać, że istotnie niekorzystnie 
wpłynie na Bank BPH i w konsekwencji spowoduje spadek wskaźnika CET 1 Podstawowej Działalności Banku BPH 
poniżej poziomu 13,25% w oczekiwanym Dniu Podziału, Sprzedający zobowiązali się do zapewnienia wskaźnika CET 1 
Podstawowej Działalności Banku BPH m.in. przez przeprowadzenie rekapitalizacji Banku BPH do kwoty 400 mln PLN. 
Jeżeli wymagana będzie rekapitalizacja w wyższej kwocie, Sprzedający mogą albo przeprowadzić taką rekapitalizację  
i zapewnić w ten sposób wskaźnik CET 1 Podstawowej Działalności Banku BPH, albo zrezygnować z tego i rozwiązać 
Umowę Sprzedaży Akcji i Podziału. W razie braku działań ze strony Sprzedających Alior Bank ma prawo rozwiązać 
Umowę Sprzedaży Akcji i Podziału. 

W przypadku rozwiązania z powyższego powodu Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału pomiędzy rozliczeniem Wezwania 
a Dniem Podziału przez Alior Bank lub Sprzedających, Sprzedający są zobowiązani do odkupienia od Alior Banku 
wszystkich akcji Banku BPH nabytych przez Alior Bank w Wezwaniu oraz w ramach Przymusowego Wykupu (o ile 
zostanie wcześniej przeprowadzony) po cenie ustalonej zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału. W zależności od 
sytuacji taka transakcja zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej albo w drodze wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH ogłoszonego przez Sprzedających. 

Wynagrodzenie dla GEIP za rozwiązanie Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału 

Alior Bank zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić ziszczenie się warunków określonych w Umowie 
Sprzedaży i Podziału. Jeżeli Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału zostanie rozwiązana z powodu nieziszczenia się  
w uzgodnionych terminach warunków zawieszających dotyczących: (i) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały  
o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego (przy czym warunek ten spełnił się w dniu 5 maja 2016 r.); (ii) podjęcia przez 
Walne Zgromadzenie Uchwały o Podziale oraz (iii) zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 
zakładowego Alior Banku przeprowadzanego na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, Alior 
Bank będzie zobowiązany do zapłacenia GEIP wynagrodzenia w wysokości 16 mln EUR powiększonego o VAT, o ile 
będzie on należny. Jeżeli Alior Bank nie dołoży najlepszych starań, by zapewnić ziszczenie się warunków wskazanych 
powyżej, wynagrodzenie należne GEIP nie będzie stanowić wyłącznego odszkodowania dostępnego dla Sprzedających  
i zostanie ono zaliczone na poczet wyrównania szkody, za którą odpowiedzialny będzie Alior Bank. 

Dodatkowe umowy związane z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału 

W dniu zawarcia Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału Alior Bank zawarł z GE Capital US Holdings, Inc. umowę 
dotyczącą kontynuacji świadczenia na rzecz Podstawowej Działalności Banku BPH przez podmioty z grupy General 
Electric Company określonych usług związanych z aplikacjami, prawami dostępu, zagadnieniami IT oraz wsparciem 
operacyjnym, a także wybranymi licencjami zewnętrznymi (np. licencje Microsoft) w określonych okresach 
przejściowych do 18 miesięcy. Usługi te będą świadczone na rzecz Banku za wynagrodzeniem.  
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Ponadto zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału w dniu podpisania Planu Podziału, to jest 29 kwietnia 2016 r., 
Bank zawarł z Bankiem BPH: (i) umowę outsourcingową dotyczącą obsługi portfela wierzytelności hipotecznych Banku 
BPH S.A. („Ops SLA”) oraz (ii) umowę outsourcingową dotyczącą świadczenia usług informatycznych na rzecz Banku 
BPH S.A. („IT SLA”) (łącznie „Umowy”). 

IT SLA dotyczy świadczenia usług informatycznych na rzecz Banku BPH S.A. niezbędnych Bankowi BPH do 
prowadzenia jego działalności w dotychczasowy sposób po przeniesieniu platformy informatycznej Banku BPH na rzecz 
Alior Banku jako części Podstawowej Działalności Banku BPH. Usługi informatyczne będą obejmowały: (i) usługi 
wspierające procesy biznesowe Banku BPH, (ii) usługi wspierające procesy informatyczne Banku BPH, (iii) usługi 
wsparcia użytkowników oraz (iv) usługi doraźne i projektowe. Alior Bank będzie zobowiązany do utrzymywania 
dedykowanej platformy IT dla celów świadczenia usług na podstawie IT SLA.  

Ops SLA dotyczy świadczenia szeroko rozumianych usług administracyjnych i operacyjnych dotyczących obsługi 
portfela hipotecznego zatrzymywanego przez Bank BPH po Podziale. 

Zgodnie z Umowami Bank otrzyma zwrot kosztów faktycznie poniesionych w związku ze świadczeniem usług, 
obliczonych według uzgodnionej metodyki („Koszty”). Ponadto corocznie Bank otrzyma wynagrodzenie płatne  
w 12 ratach. W przypadku umowy IT SLA roczne wynagrodzenie ustalono jako zryczałtowaną kwotę w wysokości 
1.960.000 PLN. W przypadku Ops SLA roczne wynagrodzenie będzie równe 10% Kosztów poniesionych w danym roku 
(wynagrodzenie marżowe). Na podstawie prognoz Kosztów zawartych w załączniku do Ops SLA, Bank szacuje, że 
wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w pierwszym roku wykonywania Ops SLA wyniesie 1.530.000 PLN. Wartość 
wynagrodzenia w całym okresie obowiązywania Ops SLA nie jest możliwa do precyzyjnego określania ze względu na 
zmienną wysokość ponoszonych Kosztów i przewidywania Banku, że wartość rocznego wynagrodzenia w kolejnych 
latach będzie ulegała zmniejszeniu w porównaniu z wynagrodzeniem za pierwszy rok obowiązywania Ops SLA  
w konsekwencji optymalizacji Kosztów. Wynagrodzenie Banku może ulegać zmianom stosowanie do rzeczywistego 
poziomu świadczenia usług objętych Umowami. W razie przekroczenia przez Bank uzgodnionego poziomu świadczenia 
usług wynagrodzenie roczne może ulec zwiększeniu nawet dwukrotnie. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego 
poziomu świadczonych usług zastosowanie znajdą kary umowne obniżające wynagrodzenia Banku, jednak o nie więcej 
niż wysokość rocznego wynagrodzenia.  

Usługi objęte Umowami będą świadczone od dnia rejestracji podziału i przeniesienia Podstawowej Działalności Banku 
BPH do Banku („Dzień Wejścia w Życie”). W umowie Ops SLA ustanowiono ponadto warunek zawieszający, którym 
jest uzyskanie zgody KNF na outsourcing przez Bank BPH do Banku usług objętych umową Ops SLA lub potwierdzenie 
przez KNF, że taka zgoda nie jest wymagana. 

Obydwie Umowy zostały zawarte na czas określony i wygasną po pełnym rozliczeniu wierzytelności hipotecznych 
Banku BPH albo po upływie 30 (trzydziestu) lat po Dniu Wejścia w Życie zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
wcześniej. Każda z Umów może także zostać rozwiązana przed upływem powyższych terminów, na zasadach opisanych 
poniżej. W przypadku Banku BPH takie rozwiązanie może nastąpić w razie: (i) zmiany kontroli nad Bankiem BPH, 
przez którą rozumie się również zbycie 50% portfela wierzytelności hipotecznych; (ii) niedającego się naprawić 
naruszenia Umowy przez Bank; (iii) otrzymania złożonej przez podmiot zewnętrzny w dobrej wierze oferty przejęcia 
usług świadczonych na podstawie danej umowy, przy czym do takiego rozwiązania umowy nie może dojść przed 31 
grudnia 2018 r.; lub (iv) wzrostu Kosztów o 15% (z wyjątkiem przypadków, gdy wynika on ze stosowania się do 
wymagań nadzoru lub zmian w przepisach prawa) w porównaniu z poziomem Kosztów za pierwszy rok świadczenia 
usług na podstawie danej umowy. Natomiast w przypadku Banku rozwiązanie każdej z Umów może nastąpić w razie: (i) 
naruszenia Umowy przez Bank BPH, które nie zostanie naprawione przez okres 30 dni; lub (ii) dokonania 
wypowiedzenia drugiej z Umów. 

Planowane jest także zawarcie standardowej umowy najmu pomiędzy Alior Bankiem a Bankiem BPH dotyczącej 
korzystania z powierzchni biurowej Alior Banku po Dniu Podziału przez Działalność Hipoteczną Banku BPH.  

Dodatkowo, zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału, w Dniu Podziału następujące umowy zostaną zawarte przez 
Alior Bank z właściwymi stronami:  

 Umowa o tymczasowych licencjach na znaki towarowe grupy GE Capital zawarta pomiędzy Alior Bankiem a GE 
Capital Registry, Inc. oraz Bankiem BPH; na podstawie umowy znaki towarowe mają być wykorzystywane przez 
Podstawową Działalność Banku BPH aż do czasu zakończenia rebrandingu Podstawowej Działalności Banku 
BPH; okres licencji jest uzależniony od formy wykorzystania (i obejmuje okres od 3 do 24 miesięcy); oraz  

 Umowa licencyjna dotycząca wykorzystywania własności intelektualnej zawarta pomiędzy Alior Bankiem a GE 
Capital US Holdings, Inc. oraz General Electric Company; na podstawie umowy własność intelektualna grupy 
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GE Capital (zastosowania i modele) zostanie udostępniona za wynagrodzeniem na rzecz Alior Banku w ramach 
licencji, głównie jako wsparcie obsługi Działalności Hipotecznej Banku BPH; licencja zostanie udzielona 
bezterminowo lub na okres 30 lat. 

Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, informacja na temat zawarcia powyższych umów 
zostanie udostępniona przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Dodatkowo, jeżeli w terminie 
ważności Prospektu dojdzie do zawarcia jakiejkolwiek z powyższych umów i będzie to wymagane przez obowiązujące 
przepisy prawa, informacja o tym zdarzeniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości również w formie aneksu do 
Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Gwarancja GE oraz Deklaracja wsparcia PZU 

W dniu 31 marca 2016 r. GE Capital Global Holdings, LLC, jako podmiot dominujący wobec Sprzedających, wystawiło 
Gwarancję GE, na podstawie której wykonanie zobowiązań Sprzedających wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji  
i Podziału jest gwarantowane przez GE Capital Global Holdings, LLC.  

Ponadto w dniu 31 marca 2016 r. w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału, na wniosek 
Alior Banku, PZU wydał Deklarację Wsparcia na rzecz Sprzedających, na mocy której PZU zobowiązał się,  
z zastrzeżeniem wszelkich wymogów regulacyjnych lub żądań KNF, m.in. do: (i) głosowania ze wszystkich akcji Alior 
Banku posiadanych bezpośrednio w dniu wydania Deklaracji Wsparcia, tj. 25,19% Akcji Istniejących lub w dniu 
Walnego Zgromadzenia zwołanego w związku z Transakcją (w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa) za 
podjęciem przez wspomniane Walne Zgromadzenie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego oraz Uchwały  
o Podziale (ii) złożenia zapisu i opłacenia Akcji Oferowanych, proporcjonalnie do obecnego udziału PZU w kapitale 
zakładowym Alior Banku, przy czym PZU nie będzie w żadnym razie zobowiązany do złożenia zapisu i objęcia Akcji 
Oferowanych, które łącznie z obecnym udziałem PZU w Alior Banku (wraz z podmiotami powiązanymi, których akcje  
w Alior Banku są przypisywane PZU zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi znacznych pakietów akcji  
w spółkach publicznych) stanowiłyby więcej niż 33% ogólnej liczby akcji lub głosów w Alior Banku; oraz (iii) dołożenia 
wszelkich starań w celu uzyskania, w terminie zgodnym z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału, wszelkich zgód 
regulacyjnych (o ile będą konieczne) wymaganych od PZU na potrzeby zamknięcia Transakcji przez Alior Bank. Na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 maja 2016 r., PZU głosowało za przyjęciem 
Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, o której mowa w punkcie (i) powyżej. 

Dodatkowo PZU zobowiązał się, w okresie od wydania Deklaracji Wsparcia do stosownego terminu końcowego, do 
niedokonywania bez zgody Sprzedających sprzedaży, zbycia lub innych rozporządzeń akcjami Alior Banku posiadanymi 
bezpośrednio przez PZU w dniu wydania Deklaracji Wsparcia. 

Podwyższenie kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru 

W dniu 5 maja 2016 r. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. Zgodnie  
z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, kapitał zakładowy Alior Banku ma zostać podwyższony o kwotę nie 
niższą niż 10,00 PLN oraz nie wyższą niż 2.200.000.000 PLN, tj. do kwoty nie niższej niż 727.074.640 PLN oraz nie 
wyższej niż 2.927.074.630 PLN w drodze emisji nie mniej niż 1 Akcji Oferowanej oraz nie więcej niż 220.000.000 Akcji 
Oferowanych o wartości nominalnej 10,00 PLN każda. Określona w Uchwale o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego 
maksymalna liczba Akcji Oferowanych została ustalona tymczasowo przez podzielenie zakładanej wielkości wpływów  
z Oferty przez nominalną wartość jednej Akcji wynoszącą 10,00 PLN. Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego 
zawiera upoważnienie Zarządu do określenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Emisyjnej, przy 
uwzględnieniu zakładanej wielkości wpływów z Oferty oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu giełdowego Akcji 
Istniejących. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Zarząd w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 5 maja 2016 r. 
Zarząd zamierza skorzystać z powyższego upoważnienia w taki sposób, by iloczyn Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej 
liczby Akcji Oferowanych nie przekroczył kwoty 2.200.000.000 PLN, odpowiadającej zakładanym wpływom z Oferty 
(zobacz „Dokument Ofertowy – Warunki Oferty”). 

W ocenie Zarządu oczekiwana wielkość wpływów z Oferty na poziomie 2.200.000.000 PLN pozwoli na sfinansowanie 
zarówno planowanej Transakcji oraz związanych z nią kosztów integracji, jak również na zapewnienie odpowiedniego 
poziomu kapitalizacji, stanowiąc wsparcie dla przyszłego rozwoju połączonego podmiotu, tj. Alior Banku oraz 
Podstawowej Działalności Banku BPH. Zdaniem Zarządu wzmocniona pozycja kapitałowa pozwoli Alior Bankowi 
utrzymać współczynniki CET 1 oraz CAR na poziomach przekraczających odpowiednio 10,75% oraz 13,75%. 

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Alior Bank zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A., Goldman Sachs International i J.P. 
Morgan Securities plc. przedwstępną umowę subemisyjną, do której w dniu 10 maja 2016 r. przystąpiła PKO BP S.A. 
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(„Przedwstępna Umowa Subemisyjna”), na podstawie której Alior Bank może zawrzeć ze stronami Przedwstępnej 
Umowy Subemisyjnej Umowę o Gwarantowanie Oferty, dotyczącą gwarantowania podwyższenia kapitału zakładowego 
Alior Banku w drodze Oferty, do kwoty około 1.645 mln PLN. Informacje dotyczące Umowy o Gwarantowanie Oferty 
są zawarte w Dokumencie Ofertowym. Zobacz „Dokument Ofertowy – Subemisja, Stabilizacja i Umowne Ograniczenia 
Zbywalności Akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty”. Ponadto na podstawie Deklaracji Wsparcia PZU zobowiązał się 
m.in. do złożenia zapisu i opłacenia Akcji Oferowanych proporcjonalnie do obecnego udziału PZU w kapitale 
zakładowym Alior Banku, a więc w zakresie części Oferty nieobjętej Umową o Gwarantowanie Oferty. Celem zawarcia 
Umowy o Gwarantowanie Oferty będzie gwarantowanie podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w drodze 
Oferty w części nieobjętej Deklaracją Wsparcia. 

Zakończenie Oferty planowane jest w czerwcu 2016 r., w zależności od warunków rynkowych, zgodnie z harmonogramem 
zamieszczonym w Dokumencie Ofertowym. 

Wezwanie oraz zobowiązania stron w Okresie Przejściowym 

Nabycie akcji Banku BPH zostanie zrealizowane w drodze ogłoszenia przez Alior Bank Wezwania. Szczegóły dotyczące 
Wezwania nie zostały na Datę Prospektu jeszcze ustalone. W zależności od liczby akcji Banku BPH, jaką będzie 
zamierzał nabyć Alior Bank w Wezwaniu, Wezwanie może być ogłoszone jako Wezwanie na 66% albo jako Wezwanie 
na 100%. Decyzja, czy Bank ogłosi Wezwanie na 66% czy Wezwanie na 100% zależy od tego, czy w ramach tego 
Wezwania Alior Bank będzie w stanie nabyć wszystkie akcje, jakie Alior Bank jest zobowiązany nabyć od 
Sprzedających, a także wszystkie akcje należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH, bez proporcjonalnej 
redukcji akcji objętych zapisami. Taka redukcja nie ma zastosowania w razie ogłoszenia Wezwania na 100%. Podobnie 
taka redukcja nie miałaby zastosowania w razie ogłoszenia Wezwania na 66%, jeśli Liczba Nabywanych Akcji od 
Sprzedających (zgodnie z definicją poniżej) wraz z liczbą akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy Mniejszościowych 
Banku BPH nie będzie przewyższała 66% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku BPH. 

Cena dla Sprzedających zostanie zapłacona przez Alior Bank w wyniku rozliczenia Wezwania. Liczba akcji, na jaką 
Sprzedający zobowiązani są dokonać zapisu do sprzedaży w ramach Wezwania, zostanie ustalona przez podzielenie 
Ceny dla Sprzedających przez cenę sprzedaży jednej akcji zaproponowaną przez Alior Bank w Wezwaniu („Liczba 
Nabywanych Akcji od Sprzedających”). Cena za jedną akcję proponowana w Wezwaniu musi spełniać co najmniej 
warunki określone dla ceny minimalnej wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej. Alior Bank jest zobowiązany ogłosić 
Wezwanie po ziszczeniu się warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży i Podziału Akcji, przy czym 
Alior Bank ma również prawo ogłosić Wezwanie przed ziszczeniem się wspomnianych warunków. 

W okresie między zakończeniem Wezwania a Dniem Podziału Alior Bank będzie akcjonariuszem Banku BPH 
obejmującego zarówno Podstawową Działalności Banku BPH, jak i Działalność Hipoteczną Banku BPH. W okresie 
między zakończeniem Wezwania a wcześniejszą z następujących dat: (i) Dzień Podziału oraz (ii) dzień przypadający  
w sześć miesięcy po zakończeniu Wezwania („Okres Przejściowy”), Alior Bank zobowiązał się nie wykonywać, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Sprzedających, jakichkolwiek praw wynikających z akcji Banku BPH, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału. 

Jeżeli w wyniku Wezwania Sprzedający będą posiadać akcje Banku BPH reprezentujące mniej niż 20% kapitału 
zakładowego Banku BPH, Sprzedający mogą zażądać od Alior Banku, na warunkach określonych w Umowie Sprzedaży 
Akcji i Podziału, przeniesienia, pożyczenia lub ustanowienia obciążenia na rzecz Sprzedających na części akcji Banku BPH 
nabytych przez Alior Bank („Akcje Zwracane”), pod warunkiem, że: (i) Akcje Zwracane nie stanowią więcej niż 10% 
kapitału zakładowego Banku BPH pomniejszonych o jedną akcję Banku BPH oraz (ii) Akcje Zwracane razem z innymi 
akcjami Banku BPH posiadanymi przez Sprzedających po rozliczeniu Wezwania nie stanowią więcej niż 33% kapitału 
zakładowego Banku BPH pomniejszonych o jedną akcję Banku BPH. Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału określa zasady 
rozliczeń pomiędzy stronami z tytułu przeniesienia Akcji Zwracanych. Mechanizm przeniesienia Akcji Zwracanych na 
rzecz Sprzedających ma na celu zapewnienie możliwości utrzymania konsolidacji Banku BPH w ramach grupy kapitałowej, 
do której należą Sprzedający, zgodnie z obowiązującymi wspomnianą grupę zasadami sprawozdawczości finansowej. 

W zależności od wyników Wezwania w związku z Podziałem może zostać przeprowadzony Przymusowy Wykup albo 
Oferta Podziałowa. 

Przymusowy Wykup 

Jeżeli po zakończeniu Wezwania Alior Bank oraz Sprzedający (razem z podmiotami powiązanymi) będą posiadali akcje 
Banku BPH stanowiące łącznie co najmniej 90% kapitału zakładowego Banku BPH, zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji  
i Podziału Alior Bank może, według własnego uznania, przeprowadzić Przymusowy Wykup oraz zażądać od Sprzedających, 
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by działali w porozumieniu z Alior Bankiem w związku z Przymusowym Wykupem. W takim przypadku jedynie Alior Bank 
nabędzie akcje Banku BPH w ramach Przymusowego Wykupu. Po przeprowadzeniu Przymusowego Wykupu Alior Bank  
i Sprzedający (ewentualnie wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi) będą jedynymi akcjonariuszami Banku BPH. 

Oferta Podziałowa 

W sytuacji, w której po zakończeniu Wezwania Alior Bank i Sprzedający będą posiadali mniej niż 90% kapitału 
zakładowego BPH albo jeśli Alior Bank nie zdecyduje się przeprowadzić Przymusowego Wykupu, wówczas w ramach 
Podziału zostanie przeprowadzona Oferta Podziałowa, która będzie skierowana do Akcjonariuszy Mniejszościowych 
Banku BPH. Po przeprowadzeniu Oferty Podziałowej jedynymi akcjonariuszami Banku BPH będą Sprzedający 
(ewentualnie wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi). 

Jeśli Oferta Podziałowa będzie stanowić ofertę publiczną, na jej potrzeby Alior Bank zamierza sporządzić odrębny 
Prospekt dotyczący Oferty Podziałowej w formie zestawu dokumentów, składający się z Dokumentu Rejestracyjnego, 
Dokumentu Ofertowego dotyczącego Oferty Podziałowej oraz Dokumentu Podsumowującego dotyczącego Oferty 
Podziałowej (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Istotne informacje – Dokument Rejestracyjny oraz forma prospektu 
emisyjnego”) albo memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Podział i zwolnienie z odpowiedzialności 

Po przeprowadzeniu Wezwania i ewentualnego Przymusowego Wykupu Transakcja zostanie zakończona przez 
przeprowadzenie Podziału. Przeprowadzenie Podziału wymaga podjęcia uchwał zatwierdzających Podział przez Walne 
Zgromadzenie oraz walne zgromadzenie Banku BPH, a następnie zarejestrowania Podziału w KRS. Rejestracja Podziału 
w KRS obejmuje z kolei: (i) zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH oraz (ii) następnie 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku. 

W Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału Alior Bank i Sprzedający określili ogólne zasady, na jakich zostanie 
przeprowadzony Podział, zgodnie z którymi: (i) żadne nowe Akcje nie zostaną wyemitowane na rzecz Alior Banku; (ii) 
wszystkie akcje Banku BPH w posiadaniu Alior Banku przestaną istnieć, a Sprzedający (ewentualnie wraz z podmiotami 
powiązanymi) staną się jedynymi akcjonariuszami Banku BPH (obejmującego wyłącznie Działalność Hipoteczną Banku 
BPH); oraz (iii) Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH będący w posiadaniu akcji Banku BPH we właściwym dniu 
wskazanym w Planie Podziału, o ile tacy akcjonariusze pozostaną w Banku BPH, otrzymają akcje w kapitale 
zakładowym Alior Banku emitowane w ramach Podziału („Akcje Podziałowe”) zgodnie z parytetem wymiany akcji 
Banku BPH na Akcje Podziałowe („Parytet”), ustalonym w Planie Podziału. Zobacz „ – Plan Podziału” poniżej. 

W Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału Sprzedający zobowiązali się, że w okresie od zawarcia Umowy Sprzedaży Akcji 
i Podziału do Dnia Podziału Sprzedający nie będą głosowali za podjęciem przez walne zgromadzenie Banku BPH 
określonych uchwał o istotnym znaczeniu dla Banku BPH innych niż uchwała zatwierdzająca Podział. Ponadto 
Sprzedający zobowiązali się, jako akcjonariusze Banku BPH, do podjęcia działań, by Bank BPH nie dokonał określonych 
czynności wymienionych w Umowie Sprzedaży i Podziału oraz aby działalność Banku BPH była prowadzona, co do 
zasady, w ramach tzw. zwykłej działalności. 

Umowa o Współpracy Przed Podziałem określa wstępne warunki i zasady Podziału, w tym ogólne warunki współpracy 
między stronami w sporządzaniu Planu Podziału i realizacji Podziału. Umowa o Współpracy Przed Podziałem określa 
również zasady alokacji aktywów i pasywów Banku BPH do Podstawowej Działalności Banku BPH oraz Działalności 
Hipotecznej Banku BPH. Zawiera ona również pewne zobowiązania Banku BPH związane z prowadzeniem jego 
działalności w okresie między zawarciem Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału a Dniem Podziału, a także pewne 
zobowiązania Banku BPH i Alior Banku dotyczące sposobu realizacji Podziału i związane z alokacją aktywów i pasywów 
Banku BPH dokonaną w Planie Podziału. Umowa o Współpracy Przed Podziałem jest rządzona prawem polskim. 

Za zobowiązania Banku BPH nieprzypisane w Planie Podziału do Alior Banku, Alior Bank może odpowiadać solidarnie 
z Bankiem BPH, jako następca prawny Banku BPH w odniesieniu do wydzielanych aktywów i pasywów, przez trzy lata 
od dnia ogłoszenia o Podziale, do wartości aktywów netto wydzielonych do Alior Banku w wyniku Podziału, na 
podstawie art. 564 § 1 KSH. Bank BPH zobowiązał się zwolnić Alior Bank z odpowiedzialności za zobowiązania 
dotyczące Działalności Hipotecznej Banku BPH (a więc dotyczące m.in. portfela kredytów hipotecznych pozostającego 
w Banku BPH po Podziale oraz BPH TFI i funduszy zarządzanych przez BPH TFI) do wartości aktywów netto 
Podstawowej Działalności Banku BPH, zgodnie z procedurą i na warunkach określonych w Umowie o Współpracy Przed 
Podziałem, o ile odpowiednie żądanie zostanie zgłoszone przez Alior Bank w ciągu 42 miesięcy od dnia ogłoszenia  
o Podziale. Dodatkowo Sprzedający zobowiązali się sprawić i zagwarantować, że Bank BPH zwolni Alior Bank  
z odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące Działalności Hipotecznej Banku BPH do wartości aktywów netto 
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Podstawowej Działalności Banku BPH zgodnie z procedurą i na warunkach określonych na podstawie Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału, przy czym wspomniane zobowiązanie Sprzedających jest ograniczone do niższej z kwot: (i) 
wartości aktywów netto Podstawowej Działalności Banku BPH oraz (ii) 100% Ceny dla Sprzedających, zaś odpowiednie 
żądanie powinno zostać zgłoszone przez Alior Bank w ciągu 42 miesięcy od dnia ogłoszenia o Podziale. Należy brać 
przy tym pod uwagę, iż łączna kwota odpowiedzialności Sprzedających na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji  
i Podziału (poza pewnymi wyjątkami określonymi w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału) jest ograniczona do 100% 
Ceny dla Sprzedających. Powyższe zobowiązanie Sprzedających jest objęte Gwarancją GE. 

Alior Bank zobowiązał się zwolnić Bank BPH (na zasadach analogicznych do zasad zwolnienia z odpowiedzialności 
przez Bank BPH opisanych powyżej) z odpowiedzialności za zobowiązania przypisane w Planie Podziału Alior Bankowi 
dotyczące Podstawowej Działalności Banku BPH do wartości aktywów netto Działalności Hipotecznej Banku BPH. 

Plan Podziału 

W dniu 29 kwietnia 2016 r. zarządy Alior Banku oraz Banku BPH uzgodniły i podpisały Plan Podziału sporządzony 
zgodnie z art. 534 §1 i § 2 KSH. Uzgodnienie i podpisanie Planu Podziału stanowi ziszczenie się jednego z warunków 
Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. O uzgodnieniu i opublikowaniu Planu Podziału Zarząd poinformował raportem 
bieżącym nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r., do którego to raportu został załączony Plan Podziału wraz  
z następującymi załącznikami: (i) szczegółowym opisem składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg, 
przypadających Alior Bankowi, (ii) projektem Uchwały o Podziale, (iii) projektem uchwały walnego zgromadzenia 
Banku BPH w przedmiocie Podziału, (iv) projektem zmian Statutu, (v) ustaleniem wartości majątku Alior Banku na 
dzień 1 marca 2016 r.; (vi) ustaleniem wartości majątku Banku BPH na dzień 1 marca 2016 r., (vii) opinią przygotowaną 
przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp.k. z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
dotyczącą godziwości Parytetu; (viii) opinią przygotowaną przez IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z dnia  
28 kwietnia 2016 r. dotyczącą godziwości Parytetu i mechanizmu korekty oraz sprawozdanie Zarządu z dnia 29 kwietnia 
2016 r. uzasadniające Podział. Wskazany powyżej raport bieżący nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r., wraz  
z załącznikami, został włączony do niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego przez odniesienie. Raport bieżący  
nr 29/2016, wraz załącznikami, jest dostępny na stronie Alior Banku, tj. www.aliorbank.pl. Analogiczny raport bieżący 
wraz z załączonym do niego Planem Podziału i innymi odpowiednimi dokumentami opublikował zarząd Banku BPH 
również w dniu 30 kwietnia 2016 r. 

Podział zostanie dokonany zgodnie z procedurą określoną w art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie). 

W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH, Alior Bank przejmie w Dniu Podziału wszystkie prawa i obowiązki 
Banku BPH związane z Podstawową Działalnością Banku BPH. W związku z powyższym, bezpośrednio po Dniu 
Podziału, Bank BPH będzie prowadzić działalność ograniczoną do Działalności Hipotecznej Banku BPH, a Podstawowa 
Działalność Banku BPH stanie się częścią działalności Alior Banku. 

Plan Podziału przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku o co najmniej 10 PLN w drodze emisji co 
najmniej jednej Akcji Podziałowej, zwykłej, na okaziciela serii J Alior Banku o wartości nominalnej wynoszącej 10 PLN. 
Maksymalna kwota podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z Podziałem i maksymalna liczba Akcji 
Podziałowych nie zostały ustalone na tym etapie (ani nie zostały ustalone na Dzień Prospektu), ze względu na to, że Parytet 
podlega korekcie związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku wynikającym z Oferty (której 
przeprowadzenie jest planowane przez Bank przed Dniem Podziału). Akcje Podziałowe zostaną przyznane Akcjonariuszom 
Mniejszościowym Banku BPH na zasadach przedstawionych w Planie Podziału. Przy czym, zgodnie z art. 550 § 1 KSH, 
żadne Akcje Podziałowe nie zostaną wyemitowane w zamian za akcje posiadane przez Alior Bank w kapitale zakładowym 
Banku BPH, a także żadne Akcje Podziałowe nie zostaną wyemitowane w zamian za ewentualne akcje własne posiadane 
przez Bank BPH. Podobnie żadne Akcje Podziałowe nie zostaną wyemitowane dla Sprzedających. 

W związku z Podziałem zostanie dokonane obniżenie kapitału zakładowego Banku BPH, wskutek którego Sprzedający 
(ewentualnie wraz z ich podmiotami powiązanymi) staną się jedynymi akcjonariuszami Banku BPH składającego się  
z Działalności Hipotecznej Banku BPH. W wyniku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH 
wszystkie akcje posiadane przez akcjonariuszy innych niż Sprzedający przestaną istnieć z mocy prawa, a Akcjonariusze 
Mniejszościowi Banku BPH, o ile tacy będą pozostawać w akcjonariacie Banku BPH, przestaną być akcjonariuszami 
Banku BPH, a staną się akcjonariuszami Alior Banku. Gdyby natomiast po przeprowadzeniu przez Alior Bank 
Wezwania nie doszło do zarejestrowania Podziału, Alior Bank pozostanie nadal akcjonariuszem Banku BPH. 

W Planie Podziału ustalony został następujący Parytet: za jedną akcję Banku BPH każdemu z Akcjonariuszy 
Mniejszościowych Banku BPH przyznane i przydzielone zostanie 0,44 Akcji Podziałowej, z zastrzeżeniem korekty 
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związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku wynikającym z Oferty, której przeprowadzenie jest 
planowane przez Alior Bank przed Dniem Podziału. 

Ponadto Plan Podziału określa zgody i zezwolenia regulacyjne oraz uchwały walnych zgromadzeń Alior Banku i Banku 
BPH wymagane do przeprowadzenia Podziału oraz zawiera inne informacje wymagane przepisami prawa. 

Plan Podziału podlega badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności zgodnie z art. 537 §1 KSH. 
Opinia biegłego z badania Planu Podziału zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego 
wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie 
opublikowana przez Bank w formie raportu bieżącego. 

Informacje dodatkowe 

Realizacja Transakcji jest obarczona szeregiem ryzyk, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację Transakcji  
w rozważanej strukturze i harmonogramie. Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji zostały szczegółowo omówione  
w „Dokumencie Rejestracyjnym – Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji”. 

W okresie realizacji Transakcji Alior Bank oraz Bank BPH będą udostępniać swoim akcjonariuszom określone 
informacje i dokumenty zgodnie z wymogami i w terminach określonych w odpowiednich przepisach prawa, w tym 
KSH. Ponadto Alior Bank i Bank BPH będą publikować raporty bieżące dotyczące realizacji Transakcji, o ile publikacja 
takich raportów będzie wymagana przez obowiązujące przepisy prawa. 
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

Dywidenda w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 

W tabeli poniżej zamieszczono informacje dotyczące zysku netto Alior Banku za lata obrotowe 2013-2015. 

 

Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2015 2014 2013 

(mln PLN) 

Zysk netto Alior Banku dostępny do podziału ......................................................... 311,4 337,0 219,8

Źródło: Alior Bank. 

W okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior Emitent nie wypłacał 
dywidendy. 

Zgodnie z uchwałą nr 8/2014 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2014 r., zysk netto Alior Banku za 
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r. (według jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego 
zgodnie z MSSF) w łącznej kwocie 219,8 mln PLN podzielono w taki sposób, że zysk netto został przeznaczony  
w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, wykazanej w bilansie Alior Banku na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z uchwałą nr 8/2015 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2015 r., zysk netto Alior Banku za 
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. (według jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego 
zgodnie z MSSF) w łącznej kwocie 337,0 mln PLN podzielono w taki sposób, że zysk netto został przeznaczony  
w całości na kapitał zapasowy Alior Banku. 

Zgodnie z uchwałą nr 8/2016 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r., zysk netto Alior Banku za 
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. (według jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego 
zgodnie z MSSF) w łącznej kwocie 311,4 mln PLN podzielono w taki sposób, że zysk netto został przeznaczony  
w całości na kapitał zapasowy Alior Banku. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Zgodnie ze Statutem, zysk netto Alior Banku, z zastrzeżeniem przepisów Prawa Bankowego, przeznacza się,  
w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na: kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, fundusz ogólnego ryzyka 
na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, dywidendę dla akcjonariuszy Alior Banku lub inne cele. Pokrycie 
strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Alior Banku, następuje z kapitału zapasowego z zastrzeżeniem 
zasad wynikających z Prawa Bankowego. Decyzję o użyciu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie. 

Zgodnie z KSH, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, co najmniej 8% 
zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy. Na Datę Prospektu wysokość kapitału zapasowego 
Alior Banku spełniała określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.  

Wpływ na politykę dywidendową Alior Banku mają wydawane przez KNF stanowiska w sprawie polityki dywidendowej 
instytucji finansowych (zobacz „ – Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy” poniżej). 

W okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior Emitent nie wypłacał 
dywidendy, przeznaczając w całości wypracowane zyski na pokrycie straty z lat ubiegłych (w odniesieniu do zysku netto 
Alior Banku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r.) lub na zwiększenie funduszy własnych Banku  
(w odniesieniu do zysku netto Alior Banku za lata obrotowe zakończone odpowiednio w dniu 31 grudnia 2014 i 2015 r.) 
w związku z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju Alior Banku oraz wymogami kapitałowymi KNF co do 
poziomu współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika wypłacalności. 

Zarząd nie planuje rekomendować dokonania wypłaty dywidendy na rzecz swoich akcjonariuszy z zysków za rok 
obrotowy 2016 i zamierza wykorzystać wynik finansowy, jeżeli taki zostanie wypracowany za ten okres, na 
finansowanie rozwoju swojej działalności. Po powyższym okresie Zarząd rozważy zmianę polityki w zakresie wypłaty 
dywidendy i może zarekomendować wypłatę dywidendy do rozpatrzenia przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. 
Zarząd, przedstawiając taką rekomendację, weźmie pod uwagę szereg czynników, a w szczególności perspektywy Alior 
Banku, przyszłe zyski, wymogi kapitałowe, pozycję finansową, poziom współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego 
współczynnika wskaźnika wypłacalności oraz plany rozwoju, a także przepisy i regulacje prawne oraz stosowne 
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rekomendacje KNF. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy oraz określenie wielkości wypłacanej dywidendy zależy jednak 
ostatecznie od decyzji akcjonariuszy, którzy nie są związani żadną rekomendacją Zarządu w tym zakresie. 

W ocenie Zarządu wypłacenie dywidendy przez Alior Bank z zysku za 2017 r. (o ile taki zostanie wypracowany w tym 
okresie) może okazać się niemożliwe z uwagi na koszty Transakcji i towarzyszącej jej restrukturyzacji. 

Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy 

Dokonanie przez Alior Bank wypłaty dywidendy podlega różnego rodzaju ograniczeniom umownym i prawnym. 
W szczególności termin oraz metoda wypłaty dywidendy zostały określone w KSH. 

Ponadto co roku KNF wydaje stanowiska w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych. W swoim 
stanowisku z dnia 15 grudnia 2015 r. KNF zaleca, aby wśród banków komercyjnych dywidendę mogły wypłacić jedynie 
banki: (i) nierealizujące programu postępowania naprawczego; (ii) pozytywnie oceniane w ramach badania i oceny 
nadzorczej (BION), tj. posiadające ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5; (iii) posiadające poziom dźwigni finansowej 
(LR) na poziomie wyższym niż 5% oraz (iv) posiadające współczynnik kapitału Tier I podwyższony o kapitał 
bezpieczeństwa wyższy od: (a) 13,25% plus 75% ewentualnego domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych 
indywidualnie nałożonego na bank przez KNF w dniu 23 października 2015 r. (w przypadku banków z ponad 5% 
udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego) albo (b) 11,25% plus 75% ewentualnego domiaru kapitałowego 
na ryzyko kredytów walutowych indywidualnie nałożonego na bank przez KNF w dniu 23 października 2015 r.  
(w przypadku pozostałych banków komercyjnych). Wskazane wyżej domiary kapitałowe nie zostały nałożone na Alior 
Bank, jak również KNF nie wydał indywidualnych zaleceń w sprawie polityki dywidendowej w odniesieniu do Banku. 

W powołanym stanowisku KNF rekomenduje, aby: (i) do 50% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające 
oczekiwania nadzorcze w stosunku do poziomu łącznego współczynnika kapitałowego, tj. posiadające łączny współczynnik 
kapitałowy wyższy od 13,25% plus 100% ewentualnego domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych 
indywidualnie nałożonego na bank przez KNF w dniu 23 października 2015 r. oraz (ii) do 100% z wypracowanego zysku 
mogły wypłacić banki posiadające łączny współczynnik kapitałowy wyższy od: (a) 16,25% plus 100% ewentualnego 
domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych indywidualnie nałożonego na bank przez KNF w dniu  
23 października 2015 r. (w przypadku banków z ponad 5% udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego) albo (b) 
14,25% plus 100% ewentualnego domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów walutowych indywidualnie nałożonego na 
bank przez KNF w dniu 23 października 2015 r. (w przypadku pozostałych banków komercyjnych). 

Nie można wykluczyć, że powyższe rekomendacje KNF w zakresie wypłaty dywidendy nie ulegną zaostrzeniu  
w przyszłości. 

Wszystkie Akcje, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do 
udziału w zyskach Alior Banku od daty ich nabycia (a w wypadku Akcji Oferowanych, od daty ich rejestracji w KRS), 
pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku i dzień dywidendy zostanie ustalony po 
dacie kupna (lub rejestracji) Akcji. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wypłaty dywidendy zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Kapitał zakładowy i Akcje – Prawa akcjonariuszy związane z Akcjami – Prawo do dywidendy”. 

Dochody uzyskane z dywidendy w Polsce są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% 
uzyskanego przychodu. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania dywidendy znajdują się w rozdziale 
„Dokumentu Ofertowego – Opodatkowanie – Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych”.  
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KURSY WYMIANY WALUT 

W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy średnie, najwyższe oraz 
najniższe, a także kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiędzy złotym a wskazanymi walutami. Kursy 
wymiany walut stosowane przy sporządzaniu Sprawozdań Finansowych Grupy Alior, jak również przy opracowywaniu 
innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły różnić się od kursów przedstawionych w poniższych tabelach. 
Alior Bank nie może zapewnić, że w wyniku zawartych transakcji waluta obca była przeliczana na PLN po 
wskazanych poniżej kursach albo że mogła być po tych kursach wymieniana w wyniku przeprowadzenia transakcji 
wymiany walut. 

Kurs wymiany EUR do PLN 

 Kurs EUR/PLN 

 Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2013 .......................................................................................... 4,20 4,34 4,07 4,15

2014 .......................................................................................... 4,19 4,31 4,10 4,26

2015 .......................................................................................... 4,18 4,36 3,98 4,26 

1 stycznia – 30 kwietnia 2016 .................................................. 4,35 4,50 4,24 4,41

Źródło: NBP. 

Kurs wymiany USD do PLN 

 Kurs USD/PLN 

 Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2013 .......................................................................................... 3,16 3,37 3,01 3,01

2014 .......................................................................................... 3,16 3,55 3,00 3,51

2015 .......................................................................................... 3,77 4,04 3,56 3,90 

1 stycznia – 30 kwietnia 2016 .................................................. 3,92 4,15 3,72 3,87

Źródło: NBP. 

Kurs wymiany CHF do PLN 

 Kurs CHF/PLN 

 Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2013 .......................................................................................... 3,41 3,55 3,31 3,38

2014 .......................................................................................... 3,45 3,59 3,36 3,54

2015 .......................................................................................... 3,92 4,32 3,56 3,94

1 stycznia – 30 kwietnia 2016 .................................................. 3,97 4,11 3,87 4,02

Źródło: NBP. 
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WYBRANE HISTORYCZNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE  
GRUPY ALIOR I PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI BANKU BPH 

W poniższych tabelach przedstawione są wybrane skonsolidowane historyczne dane finansowe uzyskane z Rocznych 
Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy Alior oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior 
za I kwartał 2016 r., wybrane wskaźniki finansowe Grupy Alior niepochodzące z Rocznych Skonsolidowanych Sprawozdań 
Finansowych Grupy Alior lub Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r., historyczne 
dane finansowe uzyskane ze Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. oraz 
Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. oraz wybrane wskaźniki 
finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH niepochodzące ze Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia 
Banku BPH za 2014 i 2015 r. lub Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 
2016 r. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych”. 

Wszelkie informacje finansowe Grupy Alior oraz Podstawowej Działalności Banku BPH zawarte w niniejszym 
Dokumencie Rejestracyjnym oznaczone jako „niezbadane” nie pochodzą ani z Rocznych Skonsolidowanych Sprawozdań 
Finansowych Grupy Alior, ani ze Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r., 
lecz z Informacji Finansowych Pro Forma oraz, w zależności od przypadku, Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r., Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku 
BPH za I kwartał 2016 r. lub z niezbadanych danych zarządczych sporządzonych na podstawie ewidencji księgowej 
Grupy Alior lub Banku BPH, albo oparte są na wyliczeniach dokonanych na podstawie powyższych źródeł. 

W wyniku zmian sposobu prezentacji opisanych w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Zmiany prezentacji danych finansowych”, dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r. nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi 
finansowymi pochodzącymi z niezbadanego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Alior na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. W związku z tym informacje finansowe 
dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. są 
przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zgodnie ze zmienioną prezentacją i pochodzą ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

W wyniku zmian sposobu prezentacji opisanych w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Zmiany prezentacji danych finansowych” dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015 nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi 
finansowymi pochodzącymi ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. W związku  
z tym informacje finansowe dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Alior za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2014 r. są przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zgodnie ze zmienioną 
prezentacją i pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. 

W wyniku zmian sposobu prezentacji opisanych w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Zmiany prezentacji danych finansowych” dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013 nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi 
finansowymi prezentowanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2014. W związku  
z tym informacje finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Alior na dzień i za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., w zakresie objętym zmianami prezentacyjnymi opisanymi w części 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiany prezentacji danych finansowych  
– Zmiana w prezentacji danych porównawczych na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. 
przedstawionych w zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Alior na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.”, są przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zgodnie ze 
zmienioną prezentacją i pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014, natomiast 
w pozostałym zakresie zostały uzyskane ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. 

Dane przedstawione w niniejszym dokumencie należy analizować w powiązaniu ze Sprawozdaniami Finansowymi 
Grupy Alior, Sprawozdaniami Finansowymi Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH, Sprawozdaniami Finansowymi 
Banku BPH, informacjami przedstawionymi w Dokumencie Rejestracyjnym w rozdziałach „Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej Grupy Alior” i „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Podstawowej Działalności Banku 
BPH” oraz z danymi finansowymi przedstawionymi w innych częściach niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego. 
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Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy Alior 

Wybrane informacje ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2016 r. oraz  
31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 Na 31 marca Na 31 grudnia 

 2016 2015 2014(1) 2013(2)

 (niezbadane) (zbadane) 

 (mln PLN) 

AKTYWA   

Kasa i środki w banku centralnym ......................................................................... 665,8 1.750,1 1.158,4 1.067,2

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu .......................................................... 359,8 390,6 476,8 243,3

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ............................................................ 6.008,1 4.253,1 2.652,1 2.705,3*

Pochodne instrumenty zabezpieczające ................................................................. 161,4 139,6 80,2 12,1

Należności od banków ........................................................................................... 523,6 645,3 449,4 253,7*

Należności od klientów .......................................................................................... 32.738,0 30.907,1 23.648,0 19.653,9*

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań .................................................. 226,1 628,3 927,2 687,7*

Rzeczowe aktywa trwałe ........................................................................................ 224,5 229,0 191,8 215,1

Wartości niematerialne .......................................................................................... 390,4 387,0 215,6 188,1

Aktywa przeznaczone do sprzedaży ...................................................................... 0,7 0,9 0,9 38,3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(3) ....................................... 313,4 275,5 147,8 143,8

Pozostałe aktywa .................................................................................................... 413,9 396,5 219,3 341,3

AKTYWA RAZEM ............................................................................................... 42.025,7 40.003,0 30.167,6 25.549,9

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY   

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu ................................................ 339,0 310,2 349,0 184,1

Zobowiązania wobec banków ................................................................................ 404,2 1.051,0 1.049,2 828,0*

Zobowiązania wobec klientów .............................................................................. 35.802,2 33.663,5 24.428,0 20.832,5*

Pochodne instrumenty zabezpieczające ................................................................. 0,5 - 4,8 -

Rezerwy .................................................................................................................. 15,0 10,8 8,3 4,9*

Pozostałe zobowiązania ......................................................................................... 894,6 535,3 747,1 1.135,0*

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego(3) .................................. 30,8 21,8 24,6 31,9

Zobowiązania podporządkowane........................................................................... 937,7 896,3 541,6 348,8

ZOBOWIĄZANIA RAZEM ................................................................................. 38.424,1 36.488,9 27.152,5 23.365,1

   

KAPITAŁ WŁASNY 3.601,6 3.514,1 3.015,1 2.184,7

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ................... 3.600,5 3.512,9 3.013,2 2.184,7*

Kapitał akcyjny(3) ................................................................................................... 727,1 727,1 699,8 635,8

Kapitał zapasowy ................................................................................................... 2.591,3 2.279,8 1.775,4 1.434,7

Kapitał z aktualizacji wyceny ................................................................................ 22,6 15,2 21,4 (16,8)

Pozostałe kapitały rezerwowe(3) ............................................................................. 184,7 184,7 184,0 176,8

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych .................................................................... (5,4) (3,7) 9,8 (273,7)

Zysk bieżącego okresu ........................................................................................... 80,2 309,6 322,7 227,9

Udziały niekontrolujące ......................................................................................... 1,1 1,2 1,9 -*

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM ...................................................... 42.025,7 40.003,0 30.167,6 25.549,9
 

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013,  
z wyjątkiem danych oznaczonych *, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio: „Aktywa z tytułu podatku dochodowego”, „Zobowiązania z 
tytułu podatku dochodowego”, „Kapitał zakładowy” oraz „Pozostałe kapitały”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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Wybrane informacje ze skonsolidowanych rachunków zysków i strat za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r.  
i 2015 r. oraz za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Za okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca Za rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) 

 (mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek ...................................................... 663,2 556,1 2.399,2 2.063,3 1.518,2

Koszty z tytułu odsetek ............................................................ (250,7) (211,8) (898,2) (833,7) (519,6)

Wynik z tytułu odsetek .......................................................... 412,5 344,3 1.501,0 1.229,6 998,6

Przychody z tytułu dywidend ............................................... - - 0,1 0,0 0,0

Przychody z tytułu prowizji i opłat ......................................... 138,0 135,6 545,7 533,6 475,9

Koszty z tytułu prowizji i opłat ............................................... (50,7) (42,8) (214,1) (185,5) (200,8)

Wynik z tytułu prowizji i opłat............................................. 87,3 92,8 331,7 348,1 275,2

Wynik handlowy .................................................................... 58,3 64,4 268,7 254,9 226,9

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach 
finansowych ............................................................................ 10,6 4,8 12,9 7,9 11,8

Pozostałe przychody operacyjne ............................................. 15,2 19,2 81,9 52,4 49,9

Pozostałe koszty operacyjne .................................................... (4,6) (5,8) (30,2) (19,9) (22,3)

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych .......................................................................... 10,6 13,4 51,7 32,4 27,6

Koszty działania(3) .................................................................. (276,6) (257,9) (1.107,9) (925,3) (847,4)

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości i rezerw(3) ................................................................. (175,7) (144,7) (672,1) (546,6) (405,0)

Podatek bankowy (20,7) - - - -

Zysk brutto ............................................................................. 106,3 117,2 386,0 401,1 287,7

Podatek dochodowy ................................................................. (26,2) (25,7) (77,0) (79,1) (59,8)

Zysk netto ............................................................................... 80,1 91,5 309,0 322,0 227,9
 

 (1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Ponadto Bank zmienił sposób 
prezentacji następujących danych z rachunku zysków i strat w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015: „Przychody  
z tytułu odsetek”, „Koszty z tytułu odsetek”, „Wynik z tytułu odsetek” oraz „Wynik handlowy”. Jeśli tę zmianę sposobu prezentacji zastosowano by do 
danych za rok obrotowy 2013, wyniosłyby one odpowiednio 1.897,2 mln PLN, (874,9) mln PLN, 1.022,3 mln PLN i 203,2 mln PLN. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio, „Koszty działania banku” oraz „Wynik z odpisów 
aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, niezbadane dane zarządcze. 
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Wybrane informacje ze skonsolidowanych sprawozdań z całkowitych dochodów za okresy 3 miesięcy zakończone  
31 marca 2016 r. i 2015 r. oraz za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Za okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca Za rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) 

 (mln PLN) 

Zysk netto ................................................................................ 80,1 91,5 309,0 322,0 227,9

Inne całkowite dochody podlegające opodatkowaniu, 
które będą odniesione na wynik netto po spełnieniu 
odpowiednich warunków ....................................................... 7,4 12,6 (6,2) 38,2 (27,6)

Razem dochody całkowite netto 87,5 104,1 302,8 360,3 200,3

- przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 87,7 103,8 303,4 360,9(3) 200,3

- przypadające udziałowcom niekontrolującym (0,1) 0,3 (0,7) (0,7) -*
 

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013,  
z wyjątkiem danych oznaczonych *. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) Razem całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy spółki dominującej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Wybrane informacje ze skonsolidowanych sprawozdań z przepływów pieniężnych za okresy 3 miesięcy zakończone  
31 marca 2016 r. i 2015 r. oraz za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Za okres 3 miesięcy zakończony

 31 marca Za rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane ) (zbadane ) 

 (mln PLN) 

Gotówka i ekwiwalenty gotówki, Bilans otwarcia .................. 2.202,2 1.456,3 1.456,3 1.251,7 1.352,7

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ............ (1.196,4) (545,4) 742,7 (303,0) 10,0*

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ......... (71,0) 251,9 (366,0) (79,0) (108,4)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ............. 42,8 394,5 369,2 588,9 (2,6) *

Przepływy pieniężne netto razem ......................................... (1.224,7) 101,0 745,9 207,0 (101,0) *

Gotówka i ekwiwalenty gotówki, Bilans zamknięcia ............. 977,5 1.557,3 2.202,2 1.458,7 1.251,7*
 

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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Wybrane historyczne informacje finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH 

Wybrane informacje ze sprawozdań z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia 

 2016 2015 2014 

 (niezbadane) (zbadane) 

Aktywa (mln PLN) 

Kasa i operacje z bankiem centralnym ................................................................................................ 850,0 944,0 1.093,0

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ................ 4.570,3 5.325,3 4.582,7

Należności od banków ......................................................................................................................... 947,6 463,4 347,1

Należności od klientów, w tym: .......................................................................................................... 8.948,4 8.229,9 8.429,6

Odpisy z tytułu utraty wartości ............................................................................................................ (858,6) (866,0) (1.365,9)

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 1.248,1 - 568,9

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .......................................................................................... 462,1 457,0 370,3

Rzeczowe aktywa trwałe ..................................................................................................................... 250,4 269,5 289,1

Wartości niematerialne ........................................................................................................................ 120,7 120,0 236,6

Aktywa przeznaczone do sprzedaży .................................................................................................... 8,3 8,4 18,1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ........................................................................ 184,9 179,3 138,3

Pozostałe aktywa ................................................................................................................................. 148,3 203,8 120,6

AKTYWA RAZEM ........................................................................................................................... 17.739,0 16.200,6 16.194,3

  

Zobowiązania  

Zobowiązania wobec banków ............................................................................................................. 319,6 104,4 503,8

Zobowiązania wobec klientów ............................................................................................................ 13.594,7 12.441,8 12.718,0

Rezerwy ............................................................................................................................................... 234,9 239,0 81,9

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ...... 87,8 79,4 120,6

Pozostałe zobowiązania ....................................................................................................................... 382,5 324,5 377,2

ZOBOWIĄZANIA RAZEM ............................................................................................................ 14.619,6 13.189,2 13.801,6

AKTYWA RAZEM – ZOBOWIĄZANIA RAZEM ...................................................................... 3.119,4 3.011,4 2.392,7

Źródło: Sprawozdania Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH. 
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Wybrane informacje z rachunków zysków i strat za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. oraz za 
lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 

2016 2015 2015 2014 

(niezbadane) (zbadane) 

(mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek .................................................................................... 205,3 221,1 850,2 1.101,3

Koszty z tytułu odsetek .......................................................................................... (38,6) (53,1) (180,2) (293,3)

Wynik z tytułu odsetek ........................................................................................ 166,7 168,0 670,0 807,9

Przychody z tytułu prowizji ................................................................................... 78,1 87,6 341,2 426,0

Koszty z tytułu prowizji ......................................................................................... (29,3) (24,2) (113,3) (144,2)

Wynik z tytułu prowizji ....................................................................................... 48,8 63,3 227,8 281,8

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych ................... 30,1 34,6 46,9 104,7

Pozostałe przychody operacyjne: ........................................................................... 1,6 5,0 27,0 26,6

Pozostałe koszty operacyjne, w tym: ..................................................................... (3,6) (7,7) (175,9) (32,2)

Utrata wartości firmy................................................................................... - - (154,8) -

Koszty działania i ogólnego zarządu, w tym: ........................................................ (249,3) (252,4) (1.154,2) (1.009,3)

Koszty restrukturyzacji .......................................................................................... (2,2) 0,9 (184,7) (27,1)

Odpisy z tytułu utraty wartości .............................................................................. 14,2 20,5 (13,5) 12,3

Zysk (strata) brutto ................................................................................................. 8,5 31,3 (371,9) 191,8

Podatek dochodowy ............................................................................................... 1,5 (10,2) 48,2 (49,9)

Zysk (strata) netto ................................................................................................ 10,0 21,1 (323,7) 141,9

Źródło: Sprawozdania Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH. 

Wybrane informacje ze sprawozdań z całkowitych dochodów za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. 
oraz za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 

2016 2015 2015 2014 

(niezbadane) (zbadane) 

(mln PLN) 

Zysk/strata za okres dla Podstawowej Działalności Banku BPH ................... 10,0 21,1 (323,7) 141,9

Inne całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu na zyski lub 
straty w kolejnych okresach: .............................................................................. - - 6,5 (6,6)

Przeszacowanie aktuarialne (po uwzględnieniu podatku odroczonego) ............ - - 6,5 (6,6)

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu na zyski 
lub straty w kolejnych okresach: ........................................................................ 2,6 (0,2) 63,7 2,1

wynik z tytuł wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży 
(po uwzględnieniu podatku odroczonego) .......................................................... 2,6 (0,2) 63,7 1,9

rozliczenie skumulowanych zysków i strat związanych z instrumentami 
zabezpieczającymi, które zostały wyłączone z rachunkowości zabezpieczeń 
(po uwzględnieniu podatku odroczonego) (0,0) 0,0 0,0 0,2

Inne całkowite dochody netto dla Podstawowej Działalności Banku BPH .... 2,6 (0,2) 70,1 (4,6)

Całkowite dochody netto dla Podstawowej Działalności Banku BPH 
ogółem .................................................................................................................... 12,6 20,9 (253,5) 137,4

Źródło: Sprawozdania Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH. 
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Wybrane informacje ze sprawozdań z przepływów pieniężnych za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r.  
i 2015 r. oraz za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony
31 marca 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 

2016 2015 2015 2014 

(niezbadane) (zbadane) 

(mln PLN) 

Zysk/strata przed opodatkowaniem .................................................................. 8,5 31,3 (371,9) 191,8

Korekty razem ..................................................................................................... 725,0 (72,7) 559,8 (1.319,5)

Amortyzacja ........................................................................................................... 25,1 18,1 81,7 76,2

Przychody z tytułu odsetek .................................................................................... (205,3) (221,1) (850,2) (1.101,3)

Koszty z tytułu odsetek .......................................................................................... 38,6 53,1 180,2 293,3

Przychody odsetkowe otrzymane .......................................................................... 168,0 186,0 758,8 1.089,3

Koszty odsetkowe zapłacone ................................................................................. (23,4) (2,9) (188,3) (306,1)

Podatek zapłacony/otrzymany ............................................................................... - - - 12,7

Zyski/straty ze sprzedaży inwestycji ..................................................................... (0,1) (0,3) (1,2) (13,2)

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości ..................................................... (7,4) (384,1) (499,9) (427,1)

Zmiana stanu aktywów wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat ......................................................................................... (191,0) (9,2) (64,4) 8,7

Zmiana stanu należności od banków ..................................................................... 5,3 20,8 34,3 93,2

Zmiana stanu należności od klientów ................................................................... (696,7) 859,1 776,6 92,1

Zmiana stanu pozostałych aktywów ...................................................................... 49,9 (95,5) (1,0) 58,5

Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ........................... (2,9) 0,2 (82,7) (10,8)

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków ............................................................ 215,1 175,2 (399,1) 189,0

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i pozostałych instytucji .................... 891,2 (951,9) (272,9) (894,1)

Zmiana stanu zobowiązań wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat ......................................................................................... 8,4 20,1 (41,2) (31,2)

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań ................................................................. 350,2 78,2 255,5 (153,8)

Zmiana salda alokowanego kapitału (wartość bilansująca) .................................. 99,9 181,6 871,6 (294,9)

Przepływy netto z działalności operacyjnej Bank BPH Działalność 
Podstawowa ........................................................................................................... 733,5 (41,4) 187,9 (1.127,7)

Przepływy netto z działalności operacyjnej Bank BPH Działalność 
Hipoteczna ............................................................................................................. - 0,7 (104,5) 727,2

Przepływy netto z działalności operacyjnej razem ............................................... 733,5 (40,7) 83,4 (400,6)

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ............. (7,1) (14,7) (103,7) (92,6)

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ............... 0,5 0,3 11,9 13,2

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Bank BPH Działalność 
Podstawowa .......................................................................................................... (6,7) (14,4) (91,8) (79,4)

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Bank BPH Działalność 
Hipoteczna ............................................................................................................ - (0,7) 13,8 11,2

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej razem ....................................... (6,7) (15,1) (78,1) (68,2)

Emisja papierów wartościowych ........................................................................... - 28,5 209,4 119,7

Wykup papierów wartościowych własnej emisji .................................................. (30,0) (46,4) (205,0) (78,5)

Przepływy netto z działalności finansowej Bank BPH Działalność 
Podstawowa .......................................................................................................... (30,0) (17,9) 4,5 41,2

Przepływy netto z działalności finansowej Bank BPH Działalność 
Hipoteczna ............................................................................................................ - - 90,8 (738,4)

Przepływy netto z działalności finansowej razem ............................................ (30,0) (17,9) 95,3 (697,1)

Przepływy pieniężne netto razem ....................................................................... 696,8 (73,7) 100,5 (1.165,9)

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu ... 5.956,1 5.855,6 5.855,6 7.021,4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu ....... 6.652,9 5.781,9 5.956,1 5.855,6

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych .. 696,8 (73,7) 100,5 (1.165,9)

Źródło: Sprawozdania Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH. 
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Wybrane kluczowe wskaźniki dla Grupy Alior i Podstawowej Działalności Banku BPH 

Wskaźniki przedstawione poniżej nie są wymagane ani wyliczone zgodnie z MSSF. Stanowią one wskaźniki 
uzupełniające, które mogą zapewnić dodatkowe informacje dotyczące wyników Grupy Alior, Podstawowej Działalności 
Banku BPH i ich sytuacji finansowej. Jednak ponieważ nie są one zdefiniowane w MSSF, nie powinny być traktowane 
jako alternatywa dla mierników przewidzianych w MSSF, takich jak wynik finansowy netto jako wskaźnik wyników 
działalności, środki pieniężne z działalności operacyjnej jako miernik płynności czy inne mierniki zgodne z MSSF. 
Ponadto wskaźniki przedstawione poniżej nie mają jednolitych definicji ani sposobów ich obliczania. Sposób ich 
obliczania przez inne banki może się istotnie różnić od sposobu przyjętego przez Grupę Alior oraz Bank BPH  
(w odniesieniu do Podstawowej Działalności Banku BPH). W związku z tym przedstawione poniżej wskaźniki nie 
stanowią same w sobie podstawy do porównań ze wskaźnikami przedstawianymi przez inne banki. Tym samym nie 
należy korzystać z tych wskaźników, analizując wyniki działalności gospodarczej Grupy Alior oraz Podstawowej 
Działalności Banku BPH, łącznie z porównaniami z innymi bankami, oddzielnie od albo zamiast analizowania 
mierników MSSF i informacji zawartych w Rocznych Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych Grupy Alior 
oraz Sprawozdaniu Finansowym Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. Wskaźniki finansowe 
przedstawione poniżej nie powinny być wykorzystywane jako wskazania przyszłych wyników Grupy Alior ani jej 
przyszłej sytuacji finansowej. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych”. 

W tabeli poniżej przedstawiono inne wybrane dane finansowe Grupy Alior, odpowiednio, na dzień i za okresy obrotowe 
zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. oraz na dzień i za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Na dzień i za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015* 2015 2014 2013 

 (niezbadane) 

 (%) 

Wskaźniki rentowności   

NIM(1) ....................................................................................... 4,3* 4,5* 4,6 4,7 4,7

Średnia stopa oprocentowania aktywów(2) 6,9* 7,3* 7,4 8,0 7,1

Koszt finansowania (3) .............................................................. 2,7* 3,0* 2,9 3,4 2,5

Wynik z tytułu prowizji i opłat do łącznych przychodów**(4) ..... 15,1 17,9 15,3 18,6 17,9

Stopa przychodów z aktywów(5) .............................................. 5,6* 6,4* 6,2 6,7 6,6

Koszty do dochodów (C/I)(6) .................................................... 51,3 49,6 51,1 49,4 55,0

Wskaźnik kosztów ryzyka(7) .................................................... 2,1* 2,1* 2,3 2,4 2,3

ROA(8) ....................................................................................... 0,8* 1,1* 0,9 1,2 1,0

ROE(9) ....................................................................................... 9,0* 11,5* 9,5 12,4 11,0

Wskaźniki kapitałowe   

Wskaźnik CET 1 / Tier I(10) ...................................................... 10,57 10,42 9,69 11,23 10,34

Współczynnik wypłacalności(10) .............................................. 13,51 13,01 12,54 12,80 12,11

Jakość portfela kredytów   

Wskaźnik NPL(11) ..................................................................... 9,3 9,8 9,3 8,9 6,9

Wskaźnik pokrycia odpisami(12) ............................................... 59,8 58,5 58,1 53,5 57,3

Wskaźniki płynności   

Wskaźnik pokrycia kredytów depozytami(13) .......................... 91,4 98,6 91,8 96,8 94,3

Wskaźnik kapitału własnego do aktywów(14)........................... 8,6 9,5 8,8 10,0 8,6
 

(1) Marża odsetkowa netto, obliczona jako wynik z tytułu odsetek za bieżący rok (okres) / ((aktywa oprocentowane na koniec poprzedniego roku + aktywa 
oprocentowane na koniec bieżącego roku) / (okresu) 2). Aktywa oprocentowane obejmują następujące pozycje bilansowe: aktywa finansowe przeznaczone 
do obrotu, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, pochodne instrumenty zabezpieczające, należności od banków, należności od klientów oraz aktywa 
stanowiące zabezpieczenie zobowiązań. Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wskaźnik ten wyliczono na podstawie danych finansowych przed 
uwzględnieniem zmian w sposobie prezentacji dokonanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015. Zmiany prezentacji 
zostały omówione w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Jeśli 
zmiany w sposobie prezentacji zastosowano by do tego wskaźnika za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., to wyniósłby on 4,8%. 
(2) Przychody z tytułu odsetek za bieżący rok / (okres) ((aktywa oprocentowane na koniec poprzedniego roku + aktywa oprocentowane na koniec 
bieżącego roku) / (okresu) 2). Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wskaźnik ten wyliczono na podstawie danych finansowych przed uwzględnieniem 
zmian w sposobie prezentacji dokonanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015. Zmiany prezentacji zostały 
omówione w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Jeśli 
zmiany w sposobie prezentacji zastosowano by do tego wskaźnika za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., to wyniósłby on 8,9%. 
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(3) Koszty z tytułu odsetek za bieżący rok (okres) / ((zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, pochodne instrumenty zabezpieczające, zobowiązania 
wobec banków, zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania podporządkowane na koniec poprzedniego roku + zobowiązania finansowe przeznaczone 
do obrotu, pochodne instrumenty zabezpieczające, zobowiązania wobec banków, zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania podporządkowane na 
koniec bieżącego roku) / (okresu) 2). Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wskaźnik ten wyliczono na podstawie danych finansowych przed 
uwzględnieniem zmian w sposobie prezentacji dokonanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015. Zmiany prezentacji 
zostały omówione w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Jeśli 
zmiany w sposobie prezentacji zastosowano by do tego wskaźnika za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., to wyniósłby on 4,3%. 
(4) Wynik z tytułu prowizji i opłat za bieżący rok / (okres) Przychody razem ** za bieżący rok (okres). 
(5) Łączne przychody ** za bieżący rok (okres) / ((aktywa razem na koniec poprzedniego roku + aktywa razem na koniec bieżącego roku)/(okresu)2). 
(6) Koszty działania za bieżący rok z uwzględnieniem podatku bankowego (okres) / Łączne przychody ** za bieżący rok (okres).  

(7) Łączny wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw w bieżącym roku (okresie) / ((należności od klientów brutto na koniec 
poprzedniego roku + należności od klientów brutto na koniec bieżącego roku)/(okresu)2). 
(8) Zwrot z aktywów, obliczony jako zysk netto za bieżący rok (okres) / ((aktywa razem na koniec poprzedniego roku + aktywa razem na koniec 
bieżącego roku)/(okresu)2). 
(9) Zwrot z kapitału, obliczony jako zysk netto za bieżący rok (okres) / ((kapitał własny na koniec poprzedniego roku + kapitał własny na koniec 
bieżącego roku)/(okresu)2). 
(10) Wskaźnik CET 1 i współczynnik wypłacalności (łączny współczynnik kapitałowy) na 31 marca 2016 r. i 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 
obliczono zgodnie z CRR. Wskaźnik CET 1 Grupy Alior jest równy współczynnikowi Tier I, ponieważ Grupa Alior nie ujmuje żadnego dodatkowego 
kapitału Tier I w swoim łącznym kapitale regulacyjnym. Wskaźnik CET 1 i współczynnik wypłacalności (łączny współczynnik kapitałowy) na  
31 grudnia 2013 r. potraktowano, odpowiednio, jako współczynnik Tier I i współczynnik wypłacalności, i obliczono zgodnie z Uchwałą KNF  
nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. (przy czym nie było istotnych różnic w metodyce w porównaniu z kolejnymi okresami). 
(11) Należności od klientów na koniec bieżącego roku (okresu) z utratą wartości brutto / należności od klientów brutto na koniec bieżącego roku (okresu). 
(12) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności od klientów na koniec bieżącego roku /(okresu) należności od klientów z utratą wartości 
brutto na koniec bieżącego roku (okresu). 
(13) Należności od klientów na koniec bieżącego roku (okresu) / zobowiązania wobec klientów na koniec bieżącego roku (okresu). 
(14) Kapitał własny na koniec bieżącego roku (okresu) / aktywa razem na koniec bieżącego roku (okresu). 
* Zannualizowane. 
** Łączne przychody obejmują następujące pozycje rachunku zysków i strat: wynik z tytułu odsetek; przychody z tytułu dywidendy; wynik z tytułu prowizji 
i opłat; wynik handlowy, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych oraz wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych. Dla zapewnienia lepszej porównywalności danych, dla danych dotyczących wskaźników za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. dane 
określone jako „na koniec poprzedniego roku” oznaczają dane na 1 stycznia 2013 r. 
Źródło: Alior Bank.  
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W tabeli poniżej przedstawiono inne wybrane dane finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH na dzień i za, 
odpowiednio, okresy lub lata obrotowe zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r. i 2014 r.  

 

Na dzień i za 
okres  

3 miesięcy 
zakończony  

31 marca 
Na dzień i za rok zakończony 

31 grudnia 

 2016 2015 2014 

 (niezbadane) 

 (%) 

Wskaźniki rentowności   

NIM(1) ......................................................................................................................................  4,4* 4,7 5,6

% wynik z tytułu odsetek (NII) uzyskany na kredytach z utratą wartości(2) ..........................  6,0 7,7 7,6

Średnia stopa oprocentowania aktywów(3) ..............................................................................  5,6* 6,0 6,9

Koszt finansowania(4) ..............................................................................................................  1,2* 1,4 1,3

Wynik z tytułu prowizji i opłat do łącznych przychodów (5) ..................................................  19,7 23,4 23,1

Koszty do dochodów (C/I)(6) ...................................................................................................  102,3 145,0 84,9

Wskaźnik kosztów ryzyka(7) ...................................................................................................  0,6* (0,1) (0,1)

ROA(8) ......................................................................................................................................  0,2* (2,0) 0,7

Jakość portfela kredytowego   

Wskaźnik NPL(9) ..................................................................................................................... 11,8 12,1 17,4

Wskaźnik pokrycia odpisami(10) ..............................................................................................  70,6 69,6 78,6

Wskaźniki płynności   

Wskaźnik pokrycia kredytów depozytami (11) ..........................................................................  65,8 66,1 66,1
 

(1) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: (Wynik z tytułu odsetek za bieżący kwartał / ((aktywa oprocentowane na koniec poprzedniego roku + aktywa 
oprocentowane na koniec bieżącego kwartału)/2). Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Wynik z tytułu odsetek za rok obrotowy / ((aktywa oprocentowane na 
koniec poprzedniego roku + aktywa oprocentowane na koniec bieżącego roku)/2). Aktywa oprocentowane obejmują następujące pozycje bilansowe: aktywa 
finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, należności od banków, należności od klientów oraz aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży. 
(2) Wynik z tytułu odsetek na aktywach finansowych z utratą wartości w bieżącym okresie / wynik z tytułu odsetek ogółem w bieżącym okresie. 
(3) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: (Przychody odsetkowe za bieżący kwartał / ((aktywa oprocentowane na koniec poprzedniego roku + aktywa 
oprocentowane na koniec bieżącego kwartału)/2.) Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Przychody odsetkowe za bieżący rok / ((aktywa oprocentowane na 
koniec poprzedniego roku + aktywa oprocentowane na koniec bieżącego roku)/2). 
(4) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: Koszty odsetkowe za bieżący kwartał / ((zobowiązania oprocentowane na koniec poprzedniego roku  
+ zobowiązania oprocentowane na koniec bieżącego kwartału)/2). Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Koszty odsetkowe za bieżący rok obrotowy  
/ ((zobowiązania oprocentowane na koniec poprzedniego roku + zobowiązania oprocentowane na koniec bieżącego roku)/2). Zobowiązania oprocentowane 
obejmują następujące pozycje bilansowe: zobowiązania wobec banków, zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat. 
(5) Wynik z tytułu prowizji za bieżący okres / Przychody razem za bieżący okres. Przychody razem obejmują następujące pozycje rachunku zysków i strat: 
wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji, wynik z tytułu instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  
i różnic kursowych oraz pozostałe przychody operacyjne. 
(6) Koszty działalności i ogólnego zarządu za bieżący okres / (Wynik z tytułu odsetek + wynik z tytułu prowizji + wynik z tytułu instrumentów finansowych 
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek szysków i strat i z tytułu różnic kursowych + wynik na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży + 
wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych za bieżący okres). 
(7) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: Odpisy z tytułu utraty wartości w bieżącym kwartale / ((należności od klientów na koniec poprzedniego roku 
obrotowego + należności od klientów na koniec bieżącego kwartału)/2). Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Odpisy z tytułu utraty wartości w bieżącym roku 
obrotowym / ((należności od klientów na koniec poprzedniego roku obrotowego + należności od klientów na koniec bieżącego roku obrotowego)/2). 
(8) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: Zysk (strata) za bieżący kwartał / ((aktywa razem na koniec poprzedniego roku + aktywa razem na koniec 
bieżącego kwartału)/2). Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Zysk (strata) netto za bieżący rok obrotowy / ((aktywa razem na koniec poprzedniego roku + 
aktywa razem na koniec bieżącego roku)/2). 
(9) Należności od klientów brutto z utratą wartości na koniec bieżącego okresu / należności od klientów brutto na koniec bieżącego okresu. 
(10) Odpis z tytułu utraty wartości należności od klientów z utratą wartości na koniec bieżącego okresu / należności od klientów z utratą wartości na koniec 
bieżącego okresu. 
(11) Należności od klientów z utratą wartości na koniec bieżącego okresu / zobowiązania wobec klientów na koniec bieżącego okresu. 
* Zannualizowane przez pomnożenie przez 4. 
Źródło: Bank BPH. 
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR 

Poniższe omówienie i analiza opierają się na Sprawozdaniach Finansowych Grupy Alior i przedstawiają informacje, 
które zdaniem Alior Banku są istotne dla oceny i zrozumienia historycznej skonsolidowanej sytuacji finansowej Grupy 
Alior i jej wyników. Z omówieniem tym należy się zapoznać łącznie z wybranymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, 
skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i informacją dodatkową oraz innymi informacjami finansowymi ujętymi 
w innych częściach niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego. 

Informacje finansowe oznaczone jako „niezbadane” w tabelach w niniejszym „Przeglądzie sytuacji operacyjnej  
i finansowej Grupy Alior” nie pochodzą z Rocznych Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy Alior, lecz ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z niezbadanych danych zarządczych 
sporządzonych na podstawie ewidencji księgowej Grupy Alior lub z wyliczeń dokonanych na podstawie powyższych źródeł.  

W wyniku zmian sposobu prezentacji opisanych w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Zmiany prezentacji danych finansowych” dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r. nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi 
finansowymi pochodzącymi ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Alior na dzień i za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2015 r. W związku z tym informacje finansowe dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków  
i strat Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. są przedstawione w niniejszym Dokumencie 
Rejestracyjnym zgodnie ze zmienioną prezentacją i pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy 
Alior za I kwartał 2016 r. 

W wyniku zmian sposobu prezentacji opisanych w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych” dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015 nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi 
finansowymi pochodzącymi ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2014. W związku z tym informacje 
finansowe dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Alior za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2014 r. zostały przedstawione w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zgodnie ze zmienioną prezentacją i pochodzą ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. 

W wyniku zmian sposobu prezentacji opisanych w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Zmiany prezentacji danych finansowych” dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013 nie są bezpośrednio porównywalne z odnośnymi danymi 
finansowymi prezentowanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2014. W związku z tym 
informacje finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Alior na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., w zakresie objętym powyższymi zmianami prezentacyjnymi, są przedstawione 
w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zgodnie ze zmienioną prezentacją i pochodzą ze Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014, natomiast w pozostałym zakresie zostały uzyskane ze 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. 

Należy zapoznać się z informacjami poniżej łącznie z rozdziałami „Wykorzystanie dochodów z Oferty” oraz „Wybrane 
historyczne skonsolidowane dane finansowe Grupy Alior i Podstawowej Działalności Banku BPH” i Sprawozdaniami 
Finansowymi Grupy Alior przedstawionymi w innych częściach niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego. Roczne 
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior i odnośne raporty biegłego rewidenta EY (na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.) oraz PwC (w odniesieniu do Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych 
Grupy Alior za rok 2014 i za rok 2015) oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 
i odnośny raport biegłego rewidenta PwC zostały do niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego włączone przez 
odniesienie. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej Alior Banku, tj. www.aliorbank.pl. 

W niniejszym rozdziale przedstawiamy stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone 
są ryzykiem i niepewnością oraz innymi czynnikami, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Grupy będą się 
istotnie różniły od wyników przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Istotne informacje – Stwierdzenia dotyczące przyszłości” i „Dokument Rejestracyjny – Czynniki ryzyka”. 

Informacje ogólne 

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem prowadzącym działalność w Polsce od 2008 r. Alior Bank jest podmiotem 
dominującym Grupy Alior, w skład której wchodzi siedem spółek zależnych świadczących usługi doradcze i finansowe. 
Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług osobom fizycznym (klientom detalicznym), osobom prawnym i innym 
podmiotom. Podstawowa działalność Alior Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie 
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depozytów, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz 
prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Oferta produktowa Alior Banku dostępna jest w ramach 
wielokanałowej, nowoczesnej sieci dystrybucyjnej, w tym z wykorzystaniem szerokiej sieci placówek oraz nowoczesnej 
platformy informatycznej obejmującej bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej. Alior 
Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe. 
Prowadzona przez Bank działalność jest ściśle regulowana przez przepisy prawa. 

Na Datę Prospektu Alior Bank był oceniany jako jeden z najlepszych banków detalicznych i banków dla przedsiębiorstw 
w Polsce. W czerwcu 2015 r. Alior Bank zwyciężył w konkursie organizowanym przez „Gazetę Bankową”, zdobywając 
tytuł „Najlepszego Banku 2015” w kategorii „Bank Komercyjny Średni”. Ponadto Bank jest regularnie nagradzany  
w badaniu „Najlepszy Bank dla Firm” organizowanym przez miesięcznik „Forbes” we współpracy z firmą badawczą 
Millward Brown. Jednocześnie w maju 2015 r. Bank otrzymał, drugi rok z rzędu, tytuł „Najlepszego europejskiego 
banku detalicznego” w międzynarodowym konkursie organizowanym przez „Retail Banker International”. Alior Bank 
systematycznie powiększa bazę nowych klientów oraz liczbę otwieranych rachunków bieżących. Według stanu na dzień 
31 marca 2016 r. Alior Bank posiadał 3.084 tys. aktywnych klientów z czego 96% stanowili klienci indywidualni.  
W ciągu roku zakończonego w dniu 31 grudnia 2015 r. liczba klientów Alior Banku wzrosła o 420 tys., co według 
informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez polskie banki oraz danych PRNews klasyfikuje Bank na 
drugim miejscu pod względem przyrostu bazy klientów. Bank dynamicznie rozwijał portfel klientów biznesowych, który 
odznaczał się wyższym o 34% średnim przychodem rocznym brutto Banku na klienta aniżeli średnia dla polskiego rynku 
(według Finalta, 2014 r.). Bank zajmuje również trzecią pozycję na rynku pod względem liczby użytkowników  
z dostępem do bankowości internetowej (według PRNews, dane za czwarty kwartał 2015 r.). 

Bank prowadzi działalność w oparciu o trzy segmenty działalności będące jednocześnie segmentami sprawozdawczymi: 
segment detaliczny, segment biznesowy oraz działalność skarbowa. Segment detaliczny obejmuje rynek klientów 
masowych, zamożnych i bardzo zamożnych, którym Alior Bank oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych oraz 
produktów maklerskich oferowanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku, w szczególności produkty kredytowe, 
produkty depozytowe i fundusze inwestycyjne, konta osobiste, produkty bancassurance, usługi transakcyjne i produkty 
walutowe. Segment biznesowy obejmuje mikroprzedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dużych klientów 
korporacyjnych, którym Alior Bank oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych, w szczególności produkty 
kredytowe, produkty depozytowe, rachunki bieżące i pomocnicze, usługi transakcyjne i produkty skarbowe. Działalność 
skarbowa obejmuje operacje na rynkach międzybankowych i zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe. Segment ten 
odzwierciedla wyniki zarządzania pozycją globalną (pozycją płynnościową, pozycją stóp procentowych i pozycją 
walutową wynikającymi z operacji bankowych). Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. zysk brutto segmentu 
detalicznego (klienci indywidualni) wyniósł 10,3 mln PLN, dla segmentu biznesowego (klienci biznesowi) 83,1 mln 
PLN, a dla działalności skarbowej 40,6 mln PLN, natomiast za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. zysk brutto segmentu 
detalicznego (klienci indywidualni) wyniósł 102,0 mln PLN, segmentu biznesowego (klienci biznesowi) 352,4 mln PLN, 
a działalności skarbowej 137,7 mln PLN. 

Na dzień 31 marca 2016 r. należności od klientów Grupy Alior brutto wynosiły 34.846,2 mln PLN, a zobowiązania 
wobec klientów wynosiły 35.802,2 mln PLN, co dało Alior Bankowi odpowiednio udział w rynku na poziomie 3,6%  
i 3,9% (zgodnie z danymi NBP), natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. należności od klientów Grupy Alior brutto 
wynosiły 32.845,0 mln PLN, a zobowiązania wobec klientów wynosiły 33.663,5 mln PLN, co zapewniło Alior Bankowi 
udział w rynku w wysokości, odpowiednio 3,4% i 3,7% (zgodnie z danymi NBP). 

Na dzień 31 marca 2016 r. kredyty i pożyczki netto udzielone w segmencie detalicznym wyniosły łącznie 18.543,9 mln 
PLN, co stanowiło 56,6% kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. 
kredyty i pożyczki netto udzielone w segmencie detalicznym wyniosły łącznie 17.595,3 mln PLN, co odpowiada 56,9% 
kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom. Na dzień 31 marca 2016 r. kredyty i pożyczki netto udzielone  
w segmencie biznesowym wyniosły łącznie 14.194,1 mln PLN, co odpowiada 43,4% kredytów i pożyczek netto 
udzielonych klientom, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. kredyty i pożyczki netto udzielone w segmencie 
biznesowym wyniosły łącznie 13.311,7 mln PLN, co odpowiada 43,1% kredytów i pożyczek netto. Na dzień 31 marca 
2016 r. zobowiązania wobec klientów w segmencie detalicznym wyniosły łącznie 23.293,4 mln PLN, co odpowiada 
65,1% zobowiązań wobec klientów, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wobec klientów w segmencie 
detalicznym wyniosły łącznie 21.409,1 mln PLN, co odpowiada 63,6% zobowiązań wobec klientów. Na dzień 31 marca 
2016 r. zobowiązania wobec klientów w segmencie biznesowym wyniosły łącznie 12.508,9 mln PLN, co odpowiada 
34,9% zobowiązań wobec klientów, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wobec klientów w segmencie 
biznesowym wyniosły łącznie 12.254,5 mln PLN, co odpowiada 36,4% zobowiązań wobec klientów. 
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Zysk netto Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. wyniósł 80,1 mln PLN, natomiast zysk netto 
Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniósł 309,0 mln PLN. W okresie 3 miesięcy zakończonym  
31 marca 2016 r. wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) był na poziomie 9,0%, a wskaźnik rentowności 
aktywów (ROA) – 0,8%. W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wskaźniki te były na poziomie, odpowiednio, 9,5%  
i 0,9%. Przychody razem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. wyniosły 579,3 mln PLN, natomiast 
przychody razem za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniosły 2.166,0 mln PLN. W okresie 3 miesięcy zakończonym 
31 marca 2016 r. wynik z tytułu odsetek netto wyniósł 412,5 mln PLN, tj. 71,2% przychodów razem; wynik z tytułu 
opłat i prowizji wyniósł 87,3 mln PLN, tj. 15,1% przychodów razem; wynik handlowy wyniósł 58,3 mln PLN, tj. 10,1% 
przychodów razem; oraz pozostałe pozycje (tj. przychody z tytułu dywidend, wynik zrealizowany na pozostałych 
instrumentach finansowych oraz wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) wyniosły 21,2 mln 
PLN, tj. 3,7% przychodów razem. Natomiast w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wynik z tytułu odsetek netto 
wyniósł 1.501,0 mln PLN, tj. 69,3% przychodów razem; wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 331,7 mln PLN,  
tj. 15,3% przychodów razem; wynik handlowy wyniósł 268,7 mln PLN, tj. 12,4% przychodów razem; oraz pozostałe 
pozycje (tj. przychody z tytułu dywidend, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych oraz wynik  
z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) wyniosły 64,6 mln PLN, tj. 3,0% przychodów razem. 

Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior 

Sytuacja gospodarcza w Polsce 

Grupa Alior prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w Polsce, gdzie mieszkają i prowadzą działalność 
prawie wszyscy jej klienci. W związku z tym przewiduje się, że na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy Alior 
znaczny wpływ będą wywierać czynniki makroekonomiczne dotyczące Polski, takie jak stopa wzrostu PKB, stopy 
procentowe, inflacja, kursy wymiany walut, a także stopa bezrobocia, dochody gospodarstw domowych, sytuacja 
finansowa podmiotów gospodarczych oraz szereg innych czynników. 

Od kilku lat polska gospodarka jest jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Unii Europejskiej. W 2015 r. Polska 
była piątym najszybciej rosnącym pod względem PKB krajem w Unii Europejskiej (według Eurostatu). Pod względem 
liczby ludności Polska jest szóstym państwem unijnym z 38,5 mln obywateli na 31 grudnia 2015 r., według danych 
Eurostatu. Mając nominalne PKB w 2015 r. w wysokości 427,8 mld EUR (według Eurostatu), Polska jest ósmą pod tym 
względem gospodarką unijną i (według danych MFW) 23. co do wielkości na świecie. PKB na mieszkańca Polski 
wynosiło w 2015 r. 26.455 USD (według danych MFW). Pod względem rozwoju sektora bankowego Polskę natomiast 
nadal dzieli dystans zarówno do Strefy Euro, jak i krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W 2014 r. wskaźnik 
aktywów bankowych do PKB w Polsce wyniósł 88,5% w porównaniu z 102,7% na Węgrzech, 131,0% w Czechach  
i 309,9% dla całej Strefy Euro (według danych NBP). 

Według Eurostatu, PKB Polski rosło realnie w tempie odpowiednio 1,3%, 3,3% i 3,6% w latach 2013, 2014 i 2015. 
Wzrostowi realnego PKB towarzyszyła poprawa sytuacji na rynku pracy. Jeszcze w lutym 2013 r. stopa bezrobocia 
wynosiła 14,4%, by od tamtej pory systematycznie spadać do 9,6% w październiku 2015 r. (najniżej od 2008 r.). W marcu 
2016 r. stopa bezrobocia wynosiła 10,0% – najniższy poziom w ciągu ostatnich 25 lat. Spadkowi stopy bezrobocia  
w ostatnich okresach towarzyszy umiarkowany wzrost średniej płacy brutto w sektorze przedsiębiorstw. W latach 2013, 
2014 i 2015 – odpowiednio 3.837 PLN, 3.980 PLN i 4.121 PLN oraz odpowiednio 3.650 PLN, 3.783 PLN i 3.900 PLN  
w gospodarce narodowej. Po raz pierwszy od kiedy GUS gromadzi dane, w 2015 r. Polska miała również dodatni bilans 
handlowy wynoszący 0,9% PKB (w latach 2013 i 2014 r. deficyt handlowy wyniósł odpowiednio 0,5% i 0,6% PKB). Ogólna 
poprawa warunków makroekonomicznych doprowadziła do wzrostu zamożności gospodarstw domowych (oszczędności tej 
grupy wyniosły 1.522,8 mld PLN na koniec 2013 r., 1.625,7 mld PLN na koniec 2014 r. i 1.719,6 mld PLN we wrześniu 
2015 r.). W 2014 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 4,9% i 3,4% w 2015 r., w tym spożycie gospodarstw domowych wzrosło 
o odpowiednio 2,6% i 3,1% rok do roku. Wzrost ogólnej aktywności gospodarczej, przełożył się na wzrost kredytów dla 
sektora niefinansowego ogółem o 51,3 mld PLN, tj. 6,1% w 2014 r., o 66,4 mld PLN, tj. 7,4% w 2015 r., oraz o 11,4 mld 
PLN, tj. 1,2% kwartał do kwartału w I kwartale 2016 r., w tym dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 
5,9% w 2014 r. i 7,1% w 2015 r. oraz 0,6% kwartał do kwartału w I kwartale 2016 r., a dynamika kredytów dla 
przedsiębiorstw 8,3% w 2014 r. i 8,8% w 2015 r i 2,3% kwartał do kwartału w I kwartale 2016 r. Na koniec I kwartału 2016 r. 
kredyty dla gospodarstw domowych stanowiły 65,0% wszystkich kredytów, a kredyty dla przedsiębiorstw 34,0%. 

Alior Bank partycypował we wzroście rynku kredytowego powyżej średniej dla polskiego sektora bankowego, odnotowując 
dynamikę należności od klientów (z uwzględnieniem przejmowanych aktywów) na poziomie 20,3% w 2014 r., 30,7% w 
2015 r. oraz o 5,9% w I kwartale 2016 r. i zwiększając swoje udziały rynkowe do odpowiednio 2,6% na koniec 2014 r., 3,2% 
na koniec 2015 r. oraz 3,4% na koniec I kwartału 2016 r. Po okresie stabilizacji wyników sektora bankowego w latach 2012-
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14 (wynik całego sektora bankowego wyniósł, odpowiednio, 15,4 mld PLN w 2012 r., 15,2 mld PLN w 2013 r. i 15,9 mld 
PLN w 2014 r.) w 2015 r. wynik netto sektora bankowego spadł rok do roku 28,6%, na co wpływ miała niższa marża 
odsetkowa netto oraz pozycje nadzwyczajne, takie jak wymóg dotyczący dodatkowych składek na BFG w czwartym kwartale 
2015 r. w wysokości 2,0 mld PLN w związku z upadkiem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, oraz 
0,6 mld PLN wpłat w związku z utworzeniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W pierwszych trzech miesiącach 2016 r. 
wynik netto polskiego sektora bankowego wyniósł 3,5 mld PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do I kwartału 2015 r. o 
15,7%. Począwszy od lutego 2016 r., polskie banki zaczęły odprowadzać podatek bankowy w wysokości około 400 mln PLN 
miesięcznie. Po oczyszczeniu o wpływ tego podatku, dynamika wyniku netto sektora bankowego w okresie styczeń – marzec 
2016 r. wyniosłaby +3,6% rok do roku. Wynik netto Grupy Alior w I kwartale 2016 r. oraz w 2015 r. wyniósł, odpowiednio, 
80,1 mln PLN i 309,0 mln PLN, co oznacza, odpowiednio, spadki , odpowiednio,o 12,4% kwartał do kwartału i 4,1% rok do 
roku, czyli znacząco lepiej niż cały rynek.  

W swoich opracowaniach NBP jako optymalne wskazuje tempo wzrostu działalności kredytowej powiązane z nominalnym 
wzrostem PKB, a przede wszystkim takie, które nie będzie prowadzić do gromadzenia się nierówności mogących zagrażać 
stabilności finansowej, przy jednoczesnym działaniu na rzecz rozwoju gospodarczego i umożliwianiu bankom osiągania 
zadowalających wyników finansowych.  

Na dostępność i koszt finansowania Grupy Alior, w szczególności na rynku międzybankowym, wpływ ma rating 
inwestycyjny Polski. Na Datę Prospektu Polska posiadała następujące długoterminowe ratingi kredytowe w PLN: według 
agencji Standard & Poor’s ranking „BBB+” (z perspektywą negatywną), według agencji Fitch rating „A-” (z 
perspektywą stabilną) oraz według agencji Moody’s „A2” (z perspektywą negatywną). W styczniu 2016 r. agencja 
ratingowa Standard & Poor’s obniżyła długoterminowy rating kredytowy Polski jako kraju do „BBB+” z „A-”, oceniając 
zmiany legislacyjne nowego rządu jako osłabiające niezależność i efektywność kluczowych instytucji.  

Stopy procentowe i inflacja 

Aktywa i pasywa Grupy Alior są wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Wraz z wielkością kredytów zarówno 
wysokość rynkowych stóp procentowych, jak i kierunki ich zmian mają istotny wpływ na przychód z tytułu odsetek 
uzyskiwany przez Grupę Alior oraz koszty z tytułu odsetek płacone przez Grupę Alior; ponadto mają one wpływ na 
wartość portfela inwestycyjnych papierów wartościowych Grupy Alior. 

Polskie banki mogą dowolnie ustalać oprocentowanie kredytów i depozytów, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
lichwiarstwa i przepisów chroniących klientów pod względem oprocentowania kredytów konsumpcyjnych (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce”). Trzymiesięczne i sześciomiesięczne stopy 
oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (powszechnie określane jako „WIBOR 3M” i „WIBOR 
6M”) są powszechnie stosowane w Polsce jako stopy referencyjne dla pożyczek i depozytów międzybankowych, jak 
również dla indeksowanych kredytów dla klientów. 

Oficjalne stopy procentowe NBP, w szczególności stopa referencyjna, mają znaczny wpływ na rynkowe stopy 
procentowe, a w rezultacie także na stopy procentowe od kredytów i depozytów. Stopy procentowe ogłoszone przez NBP 
ustala Rada Polityki Pieniężnej. Podejmując decyzje dotyczące zmian stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej 
bierze pod uwagę szereg czynników, m.in. prognozy wzrostu gospodarczego oraz faktyczną i prognozowaną stopę 
inflacji w polskiej gospodarce. Od 1998 r. Rada Polityki Pieniężnej, w ramach prowadzonej przez siebie polityki 
pieniężnej, stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. Rada Polityki Pieniężnej definiuje cel inflacyjny,  
a następnie koryguje podstawowe oficjalne stopy procentowe NBP w celu maksymalizacji prawdopodobieństwa 
realizacji tego celu. Od 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej przyjęła długoterminowy cel inflacyjny w wysokości 2,5%  
(z możliwym symetrycznym odchyleniem w wysokości ± 1 punktu procentowego). W okresie od listopada 2012 r. Rada 
Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych, w trakcie którego obniżyła podstawową stopę 
referencyjną z 4,75% do 1,5% w marcu 2015 r. Dodatkowo zarówno wskaźnik CPI, podawany przez GUS, jak  
i wskaźnik inflacji bazowej (bez udziału żywności i energii) obliczany przez NBP, odpowiednio od lutego 2013 r.  
i grudnia 2012 r., znajdują się stale poniżej dolnej granicy pasma NBP, tj. +1,5%. W marcu dynamika roczna wskaźnika 
CPI wyniosła (0,9)%, a roczna zmiana stopy inflacji bazowej ukształtowała się na poziomie (0,2)% Pomimo 
uporczywego pozostawania miar inflacji poniżej celu inflacyjnego Rada Polityki Pieniężnej od marca 2015 r. 
powstrzymuje się z dalszymi obniżkami stopy referencyjnej, uzasadniając to brakiem zasadności obniżania stopy 
referencyjnej w pobliże zera, czy nawet do wartości ujemnych, tak jak to ma miejsce chociażby w przypadku 
Europejskiego Banku Centralnego. W kwietniu 2016 r. jeden z nowych członków RPP wypowiedział się za obniżeniem 
celu inflacyjnego RPP podczas przyszłej dyskusji nad założeniami polityki pieniężnej na 2017 r. 

Poziom rynkowych stóp procentowych od kredytów i depozytów w Polsce również pośrednio zależy od dostępności 
pożyczek na rynku międzybankowym i innych źródeł finansowania dostępnych dla polskich banków, a także od zmian 
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kursów wymiany złotego do głównych walut istotnych dla polskiego sektora bankowego, w tym dla Grupy Alior (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Kursy wymiany walut”). Zwiększona dostępność w Polsce funduszy na rynku pożyczek 
międzybankowych (mimo limitów transakcyjnych, które nadal są niższe niż przed globalnym kryzysem finansowym 
2008 roku), z powodu rosnącego zaufania do polskich warunków gospodarczych i polskiego sektora bankowego, 
doprowadziła do zwiększenia możliwości finansowych oraz zmniejszenia kosztów kapitału polskich banków w latach 
2013, 2014 i 2015. Doprowadziła też do spadku, a następnie stabilizacji stóp procentowych płaconych od depozytów  
w Polsce w latach 2013 i 2014. 

Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz faktyczne zmiany doprowadziły do 
znacznego spadku stopy WIBOR 3M z 5,0% na koniec 2011 r. do 1,7% na koniec 2015 r. Spadek stóp rynkowych zwiększył 
presję na marże odsetkowe netto w polskim sektorze bankowym. Marże odsetkowe netto w okresie 2011-2015 spadały 
średnio o 0,1 p.p. rocznie, z 2,9%w 2011 r. do 2,4% w 2015 r., przy czym największy spadek, z 2,7% do 2,4%, miał miejsce 
w 2015 r. i wynikał z nasilenia się obniżki rynkowych stóp procentowych w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r. 
Przełożenie spadku stóp rynkowych na spadek marży odsetkowej netto w polskim sektorze bankowym spowodowane było 
przede wszystkim następującymi czynnikami: 

(a) znaczną część zobowiązań w sektorze bankowym stanowią rachunki bieżące, które są oprocentowane stawką 
zerową lub bliską zera. W związku z tym sektorowi bankowemu trudno było w pełni skompensować spadek 
przychodów z tytułu odsetek od aktywów z kosztami z tytułu odsetek od zobowiązań; oraz 

(b) na część aktywów w sektorze bankowym, w szczególności kredyty konsumpcyjne, ponadproporcjonalny wpływ 
miały zmniejszenia stóp procentowych. Zgodnie z polskim prawem cywilnym maksymalna stopa procentowa od 
kredytów detalicznych jest ustalana w odniesieniu do stóp ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (do  
1 stycznia 2016 r. czterokrotność stopy lombardowej, czyli stopy, jaką NBP obciąża polskie banki z tytułu 
krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych). W wyniku zmniejszenia stóp procentowych banki musiały 
obniżyć oprocentowanie wszystkich kredytów poniżej górnego limitu. Z tego powodu przychód z tytułu odsetek 
od tej części portfela uległ zmniejszeniu i – z uwagi na wzór opisujący górny limit obowiązujący w tym czasie, 
czyli czterokrotność stopy lombardowej – zakres tego zmniejszenia był do czterech razy większy niż spadek 
obowiązujących stóp (obecnie pułap oprocentowania jest ustalany jako suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p., 
przemnożona przez 2). W związku z tym przychody z tytułu odsetek od aktywów spadły w większym stopniu 
niż koszty z tytułu odsetek po stronie zobowiązań. 

(c) większość kredytów w sektorze bankowym jest oprocentowana przy użyciu zmiennej stopy procentowej, 
podczas gdy większość depozytów terminowych jest oprocentowana stałą stopą procentową. W związku z tym 
obniżenie rynkowych stóp procentowych zostaje szybciej odzwierciedlone w oprocentowaniu istniejących 
kredytów, podczas gdy repricing oprocentowania depozytów terminowych przebiega wolniej i jest uzależniony 
od terminu ich zapadalności. 

Pomimo powyższych negatywnych czynników polskim bankom jako branży udało się utrzymać marżę odsetkową netto 
na poziomie 2,7% zarówno w 2013, jak i w 2014 r. i dzięki pozyskaniu nowych kredytów nawet zwiększyć wynik  
z tytułu odsetek w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 z 34,7 mld PLN do 37,2 mld PLN. Jednak marża odsetkowa 
netto i wynik z tytułu odsetek uległy znacznemu obniżeniu w 2015 r. w wyniku obniżki poziomu stóp procentowych 
przez NBP. Ponadto w 2015 r. niektóre polskie banki odczuły znaczną presję na marże odsetkowe netto z tytułu zmian 
kursów walutowych, które odbiły się na ich kredytach hipotecznych wyrażonych w walutach obcych, głównie w CHF, 
jak również z powodu obniżek stóp procentowych przez Krajowy Bank Szwajcarii oraz EBC. Wartość kredytów 
hipotecznych w CHF w polskim sektorze bankowym wyniosła na koniec 2015 r. 169,3 mld PLN (44,4% łącznych 
kredytów na nieruchomości mieszkaniowe i 17,6% łącznych kredytów dla sektora niefinansowego). Opis wpływu tej 
tendencji na marżę odsetkową netto Grupy Alior i na jej wynik z tytułu odsetek przedstawiono w punkcie „ – Szczególne 
czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior”. 
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W tabeli poniżej przedstawiono średnie wskaźniki inflacji w Polsce, stopę referencyjną, stopę lombardową, 
trzymiesięczną stopę WIBOR, wynik z tytułu odsetek polskich banków i wskaźnik wyniku z tytułu odsetek do aktywów 
polskich banków w danym okresie. 

 Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 

 
 2012 2013 2014 2015 

Uśredniona zmiana 
2012-2015 2015/2014 

Indeks cen konsumpcyjnych w Polsce(1) 3,7% 0,7% (1,0%) (0,5%) (1.5) p.p. 0,5 p.p.

Stopa referencyjna NBP 4,25% 2,50% 2,00% 1,50% (0.9) p.p. (0,5) p.p.

Stopa lombardowa NBP 5,8% 4,0% 3,0% 2,5% (1.1) p.p. (0,5) p.p.

WIBOR 3M 4,1% 2,7% 2,1% 1,7% (0.8) p.p. (0,4) p.p.

CHF LIBOR 3M 0,012% 0,023% 0,063% 0,756% (0.3) p.p. (0,693) p.p.

Euribor 3M 0,187% 0,287% 0,078% 0,131% (0.1) p.p. (0,209) p.p.

Wynik z tytułu odsetek (miliardy PLN) – Dane branżowe 35,5 34,7 37,2 35,4 0.0 p.p. (1,8) p.p.

Wynik z tytułu odsetek/aktywa – Dane branżowe 2,9% 2,7% 2,7% 2,4% (0.2) p.p. (0,3) p.p.

(1) Dane za 2015, 2014, 2013 oraz 2012 prezentujące zmiany rok do roku indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) w Polsce. 
Źródła: GUS, KNF, NBP, Bloomberg. 

Przyszłe zmiany marży odsetkowej netto w polskim sektorze bankowym będą w dużej mierze zależały od zmian 
rynkowych stóp procentowych i otoczenia konkurencyjnego w sektorze bankowym. 

Konkurencja w polskim sektorze bankowym 

Konkurencja w polskim sektorze bankowym i wszelkie istotne zmiany otoczenia konkurencyjnego (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Otoczenie rynkowe”) mają istotny wpływ na koszty finansowania Grupy Alior, wysokość opłat i prowizji  
z tytułu udzielania kredytów, poziom marż z tytułu kredytów i spready na depozytach oraz wielkość kredytów i depozytów. 
Te czynniki oraz kilka innych mogą mieć istotny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy Alior.  

Konkurencja w polskim sektorze finansowym jest dość wysoka, między innymi z uwagi na niską koncentrację. Według 
KNF na dzień 31 grudnia 2009 r. 49 krajowych banków komercyjnych działało w polskim sektorze bankowym, a udział 
w rynku pięciu największych banków (pod względem aktywów) wynosił 44%. Według KNF na dzień 31 marca 2016 r. 
liczba krajowych banków komercyjnych działających w polskim sektorze bankowym wynosiła 38, a łączny udział  
w rynku pięciu największych banków (pod względem aktywów, kredytów udzielanych instytucjom niefinansowym oraz 
depozytów od instytucji niefinansowych) wynosił odpowiednio 48,4%, 49,3% i 54,7%. W ostatnich latach, pomimo 
spadku liczby banków, konkurencja w polskim sektorze finansowym rosła, co wiązało się z obecnością na polskim rynku 
mocnych kapitałowo zagranicznych instytucji finansowych, oraz fuzji i przejęć, wzmacniających kapitałowo  
i operacyjnie polskie banki, a także rozwój sieci dystrybucji, w tym kanałów elektronicznych (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Otoczenie rynkowe – Polski sektor bankowy – Środowisko konkurencyjne polskiego sektora 
bankowego”). 

Dostępność i koszt finansowania 

Głównymi źródłami finansowania, z których korzystają polskie banki w działalności kredytowej, są: (i) depozyty klientów; 
(ii) finansowanie pozyskane na polskim i międzynarodowych rynkach międzybankowych i rynkach kapitałowych; (iii) 
finansowanie zapewniane przez zagraniczne spółki dominujące; oraz (iv) kapitał własny. Struktura finansowania i udział 
odnośnych źródeł finansowania różnią się w zależności od struktury akcjonariatu danego banku, dostępności do polskiego  
i międzynarodowych rynków międzybankowych i kapitałowych oraz dostępności i kosztu depozytów od klientów. Na  
31 marca 2016 r. zobowiązania wobec klientów odpowiadały za 85,2% źródeł finansowania Grupy Alior, kapitał własny za 
8,6%, a inne źródła za pozostałe 6,2%. Średnie oprocentowanie najważniejszej pozycji zobowiązań, czyli zobowiązań 
wobec klientów, wynosiło w I kwartale 2016 r. 1,68%. Natomiast na 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wobec klientów 
odpowiadały za 84,2% źródeł finansowania Grupy Alior, kapitał własny za 8,8%, a inne źródła za pozostałe 7,1%. Średni 
koszt najważniejszej pozycji zobowiązań, czyli zobowiązań wobec klientów, wynosił w 2015 r. 1,74%. 
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Poniższa tabela przedstawia średnie oprocentowanie depozytów klientów Grupy Alior w porównaniu ze średnią 
wysokością stopy WIBOR 3M w okresie 2013-2015. 

 2015 2014 2013 

 (%) 

WIBOR 3M (średnia) ............................................................... 1,74 2,51 3,03

Zobowiązania wobec klientów razem ................................... 1,74 1,98 2,63

Segment detaliczny ................................................................... 1,67 1,89 2,72

Depozyty bieżące* ............................................................. 0,45 0,86 1,17

Depozyty terminowe ......................................................... 2,59 2,78 3,62

Emisja własna bankowych papierów wartościowych 3,75 3,56 3,93

Segment biznesowy .................................................................. 1,85 2,13 2,41

Depozyty bieżące* ............................................................. 0,07 0,10 0,13

Depozyty terminowe ......................................................... 1,91 2,26 2,53

Emisja własna bankowych papierów wartościowych ......... 4,58 5,51 7,25

* W tym rachunki oszczędnościowe. 
Źródło: Alior Bank.  

Średnia marża na depozytach klientów Grupy Alior rozumiana jako różnica średniej stawki WIBOR 3M i kosztu 
depozytów klientów w 2013 r. wynosiła 0,40%, w 2014 r. – 0,53%, a w 2015 r. – 0,00%. Największy spadek marż 
dotyczy rachunków bieżących, które już obecnie są oprocentowane stopą bliską zeru i których oprocentowania Alior 
Bank nie mógł i nie będzie mógł dalej zmniejszać zgodnie z tendencją spadkową stóp rynkowych. Alior Bank częściowo 
zabezpieczył się przed tym efektem, stosując instrumenty pochodne na stopy procentowe.  

Od 2010 r. konkurencja o depozyty między bankami wahała się w zależności od intensywności akcji kredytowej  
i warunków na rynkach finansowych, a banki starały się zbudować solidne bufory płynnościowe. W polskim sektorze 
bankowym w 2015 r. znacznie wzrosły zarówno depozyty detaliczne, jak i korporacyjne (odpowiednio o 9,8% i 10,4%) 
(źródło: KNF). Według KNF, na dzień 31 grudnia 2015 r. depozyty detaliczne sektora bankowego wynosiły 665,7 mld 
PLN, a korporacyjne 253,3 mld PLN. Dostępność i koszt finansowania mają istotny wpływ na wyniki z tytułu odsetek 
polskich banków, w tym Grupy Alior, co ma wpływ na wzrost portfeli kredytów i marżę odsetkową netto. W 2015 r.  
i w I kwartale 2016 r. Grupa Alior nadal zwiększała swoje saldo zobowiązań wobec klientów i należności brutto od 
klientów w znacznie szybszym tempie niż polski sektor bankowy jako całość (odpowiednio 37,8% i 31,7%, w porównaniu  
z 9,9% i 7,2% dla sektora bankowego w 2015 r., co było wywołane częściowo nabyciem Meritum Banku ICB z dniem  
19 lutego 2015 r., oraz 6,4% i 6,1%, w porównaniu z (0,1%) i 1,3% dla sektora bankowego w I kwartale 2016 r.). 

Kierownictwo stale analizuje pozycję płynnościową Grupy Alior i prognozowane wzrosty jej pionów biznesowych  
w odniesieniu do wskaźnika kredytów do depozytów. Na 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. wskaźnik ten dla Grupy 
Alior wynosił, odpowiednio, 91,4% i 91,8%. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 

Wynik z tytułu prowizji i opłat w sektorze bankowym w Polsce malał w okresie 2012-2015 r. w średniorocznym tempie 
4,7%. Na tę tendencję szczególny wpływ miał spadek stawek opłat interchange nałożony przez przepisy unijne oraz 
wprowadzenie przez KNF Rekomendacji U, która miała wpływ zarówno na sposób oferowania produktów 
ubezpieczeniowych klientom banków, jak i na sposób ujmowania przychodów z tytułu tej działalności w rachunkach 
zysków i strat banków (w szczególności spowodowało to przesunięcie przychodów z tytułu bancassurance z pozycji 
przychodów z tytułu opłat i prowizji do przychodów z tytułu odsetek w rachunku zysków i strat). Z uwagi na coraz 
ściślejsze obostrzenia i rosnącą konkurencję wynik z tytułu prowizji i opłat rósł wolniej niż aktywa banków. W wyniku 
tego wynik z tytułu prowizji i opłat jako procent aktywów razem zmniejszył się o 0,25 p.p. z 1,16% w 2012 r. do 0,91% 
w 2015 r. 
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W tabeli poniżej przedstawiono wynik z tytułu prowizji i opłat banków i wskaźnik wyniku z tytułu prowizji i opłat do 
aktywów polskich banków w podanych okresach. 

2012 2013 2014 2015 CAGR 2012-2015 Zmiana 2015/2014

Wynik z tytułu prowizji i opłat (mld PLN) 14,3 13,4 13,8 13,3 (4,7)% (3,6)%

Wynik z tytułu prowizji i opłat / aktywa 1,16% 1,05% 0,99% 0,91% nie dotyczy nie dotyczy

Źródło: KNF. 

Opłaty interchange to opłaty dokonywane przez handlowców i właścicieli sklepów korzystających z terminali 
kartowych, którzy pozwalają swoim klientom płacić kartami kredytowymi lub debetowymi. NBP i UOKiK zażądały od 
polskiej branży kart i polskiej branży bankowej ostrej i etapowej redukcji stawek opłat interchange, które były 
prawdopodobnie jednymi z najwyższych w Europie. W latach 2011-2015 opłaty interchange spadły z 1,45–1,64% 
wartości transakcji do 0,20–0,30% wartości transakcji. 

W tabeli poniżej przedstawiono opłaty interchange związane z podstawowymi kartami kredytowymi i debetowymi  
w danych okresach i na dane daty. 

  wrzesień 2011 lipiec 2013 lipiec 2014 styczeń 2015 

Średnia 
zmiana w p.p. 
(2011-2015) 

  (% wartości transakcji) 

Karty debetowe VISA 1,60 1,25 0,50 0,20 (1,40)

Karty debetowe MasterCard 1,64 1,24 0,50 0,20 (1,44)

Karty kredytowe VISA 1,45 1,30 0,50 0,30 (1,15)

Karty kredytowe MasterCard 1,50 1,29 0,50 0,30 (1,20)

Źródło: NBP. 

Rekomendacja U dotycząca działalności bankowo-ubezpieczeniowej (bancassurance) miała wpływ zarówno na sposób 
oferowania produktów ubezpieczeniowych klientom banków, jak i na sposób ujmowania przychodów z tytułu tej 
działalności w rachunkach zysków i strat banków. W szczególności spowodowało to przesunięcie przychodów z tytułu 
bancassurance z pozycji przychodów z tytułu opłat i prowizji do przychodów z tytułu odsetek w rachunku zysków i strat, 
jako że znaczna część przychodów bankowych z działalności ubezpieczeniowej jest ujmowana jako powiązana  
z produktami kredytowymi, a tym samym jest ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychody z tytułu odsetek 
naliczane w czasie w oparciu o efektywną stopę procentową. 

Tendencja zmniejszania opłat w odniesieniu do łącznych aktywów może być w przyszłości kontynuowana, głównie  
z uwagi na rosnącą konkurencję i może mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy Alior w przyszłości. 

Wzrost efektywności kosztowej sektora bankowego w Polsce 

W latach 2012-2015 polski sektor bankowy jako całość rósł pod względem aktywów średnio o 5,8% rocznie. W tym 
czasie koszty działalności polskiego rynku bankowego rosły wolniej, średnio w tempie 0,5% rocznie (z wyłączeniem  
2,0 mld PLN w związku z upadkiem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz 0,6 mld PLN  
w związku z utworzeniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w 2015 r.). Biorąc pod uwagę naciski na ograniczanie 
wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji i opłat z uwagi na rosnącą konkurencję, spadki rynkowych stóp 
procentowych i stawek opłat interchange oraz wyższych wpłat na BFG, banki wprowadziły cięcia kosztów, aby 
dostosować się do niższych marż. Mimo wzrostu sektora mierzonego aktywami razem, bankom udało się zmniejszyć 
zatrudnienie średnio o 0,8% rocznie w okresie od 2012 do 2015. W wyniku tego wzrosła sprawność sektora bankowego: 
koszt działalności bankowej jako procent aktywów spadał średnio o 0,1 p.p. rocznie, a aktywa na pracownika rosły 
średnio o 8,0% rocznie. Tendencja dążenia do efektywności kosztowej może być kontynuowana, przy wsparciu zmian 
zachowań klientów, takich jak zwiększone korzystanie z bankowości online i mobilnej.  
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W tabeli poniżej przedstawiono wybrane dane dotyczące kosztów operacyjnych polskich banków w danym okresie. 

 Na dzień 31 grudnia 

2012 2013 2014 2015 
CAGR  

(2012-2015) 

Koszty działalności operacyjnej (mld PLN)(1) ............................................. 30,4 30,2 29,9 30,8 0,5%

Liczba pracowników (tys.) ........................................................................... 175,1 174,3 172,7 170,9 (0,8%)

Liczba oddziałów .......................................................................................... 7.534 7.336 7.352 7.230 (1,4%)

Liczba użytkowników bankowości online (mln) ......................................... 20,27 24,26 27,07 30,59 14,7%

Liczba użytkowników bankowości mobilnej (mln) ..................................... 1,19 2,47 3,48 5,72 68,6%

Aktywa (mld PLN) ....................................................................................... 1.350,2 1.405,7 1.532,0 1.599,8 5,8%

Koszt działalności(1)/średnie aktywa razem .................................................. 2,30% 2,19% 2,04% 1,97% -

Aktywa na pracownika (mln PLN) ........................................................... 7,1 7,3 8,1 8,5 8,0%

(1) Z uwzględnieniem amortyzacji. Koszty działalności operacyjnej w 2015 r. z wyłączeniem 2,0 mld PLN w związku z upadkiem Spółdzielczego Banku 
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz 0,6 mld PLN w związku z utworzeniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 
Źródło: KNF, prnews.pl (w odniesieniu do liczby użytkowników bankowości online i mobilnej). 

Kursy wymiany walut 

Udział kredytów w walutach w strukturze należności od klientów Grupy Alior wykazuje tendencję malejącą i wynosił, 
odpowiednio, 11,9%, 12,7% i 14,0% portfela kredytów netto w Grupie Alior, odpowiednio, na dzień 31 marca 2016 r., na 
31 grudnia 2015 r., oraz 31 grudnia 2014 r., z czego większość stanowiły kredyty dla klientów biznesowych wyrażone  
w EUR. Kredyty w CHF stanowiły odpowiednio tylko 0,6%, 0,7% i 0,8% portfela kredytów netto Grupy Alior na koniec  
I kwartału 2016 r. i na koniec 2015 i 2014 r. Ponadto, część depozytów klientów Grupy Alior była wyrażona w walutach 
obcych (13,3%, 12,1% i 12,2% odpowiednio na 31 marca 2016 r. i na 31 grudnia 2015 r. i 2014 r.), przede wszystkim  
w EUR. Jako że udział kredytów w walutach obcych, wyrażonych jako odsetek kredytów ogółem, jest podobny do udziału 
depozytów wyrażonych jako odsetek depozytów ogółem, wyniki operacyjne Alior Banku oraz jego sytuacja finansowa są  
w niewielkim stopniu narażone na wahania kursów walut obcych do PLN. Ponadto bezpośrednie zagrożenie Grupy Alior 
związane z zadłużeniem w CHF, które w ciągu ostatnich lat spowodowało kłopoty kilku banków polskich po silnym 
wzmocnieniu CHF do PLN, które wynikało z decyzji Krajowego Banku Szwajcarii, aby nie interweniować na rynkach  
w związku z rosnącym kursem CHF, jest niewielkie. Ponadto cała działalność hipoteczna Grupy Banku BPH, łącznie ze 
wszystkimi kredytami hipotecznymi wyrażonymi w walutach obcych, jest w pełni oddzielona od samego Banku BPH. 
Wahania kursów wymiany walut mają jednak wpływ na: (i) sytuację finansową Grupy Alior z uwagi na to, że aktywa  
i pasywa wyrażone w walutach obcych są prezentowane w złotych polskich, które są walutą operacyjną i sprawozdawczą 
Grupy Alior; oraz (ii) zysk operacyjny Grupy Alior poprzez jej wynik handlowy. Ponadto fluktuacje kursu wymiany złotego 
do walut obcych mogą mieć również pośredni wpływ na rynkowe stopy procentowe od depozytów klientów i koszty 
finansowania ponoszone przez Grupę Alior, a tym samym na jej wynik odsetkowy netto (zobacz „ – Ogólne czynniki 
mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior – Stopy procentowe i inflacja” powyżej). Więcej informacji na 
temat kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, USD i CHF w omawianych okresach znajduje się w punkcie „ – Ogólne 
czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior – Kursy wymiany walut”. 

Wzrost kredytów 

Rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych 

Kredyty konsumpcyjne stanowią główną część portfela kredytowego klientów detalicznych Grupy Alior netto (49,2% na 
koniec I kwartału 2016 r. i 49,4% na koniec 2015 r.) i, odpowiednio, 27,8% i 28,1% jej łącznego portfela kredytów netto. 
W latach 2014, 2015 i I kwartale 2016 r. zgodnie z danymi NBP wzrost wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych 
netto na polskim rynku wynosił odpowiednio 6,2%, 7,9% oraz 1,1%. Na dzień 31 marca 2016 r. wartość kredytów 
konsumpcyjnych netto dla osób prywatnych wyniosła na polskim rynku 117,3 mln PLN, a udział Alior Banku w tym 
segmencie rynku zgodnie z danymi NBP wzrósł z 6,6% na 31 grudnia 2014 r. do 8,4% na 31 grudnia 2015 r. i do 8,7% 
na 31 marca 2016 r. Wzrost akcji kredytowej w tym segmencie odzwierciedla szeroko pojęty wzrost gospodarczy, gdzie 
niższe stopy procentowe wpływają na zwiększenie popytu, a poprawa jakości kredytów przyczynia się do zwiększenia 
podaży. W wypadku niektórych gospodarstw domowych poprawa na rynku pracy oraz wdrożenie programu 500+ może 
zwiększyć rozporządzalny dochód gospodarstw domowych, obniżając popyt na kredyty konsumpcyjne. Tym niemniej, 
może to wpłynąć także na zmniejszenie liczby kredytów o obniżonej wartości. 
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Rozwój rynku kredytów hipotecznych i rynku nieruchomości 

Znaczącą część portfela kredytowego w przypadku klientów detalicznych Grupy Alior stanowią kredyty hipoteczne 
(obejmujące kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz pozostałe kredyty hipoteczne). Pozycje te stanowiły łącznie 43,2% 
i 43,3% należności od klientów detalicznych netto oraz łącznie 24,5% i 24,6% portfela kredytów netto na koniec, 
odpowiednio, I kwartału 2016 r. i koniec 2015 r. Wpływ na koniunkturę w segmencie kredytów hipotecznych mają ceny 
nieruchomości, atrakcyjność i szerokość oferty deweloperów, koniunktura na rynku pracy, dochody gospodarstw domowych, 
optymizm konsumentów oraz polityka makroostrożnościowa (szerzej w Regulacje sektora bankowego w Polsce). Dodatkowo 
zmiany cen nieruchomości wpływają na wartość zabezpieczenia dla dotychczasowych kredytów hipotecznych, prowadząc,  
w przypadku spadku cen rynkowych do podwyższonego wskaźnika kredytu do wartości nieruchomości i większego ryzyka 
utraty wartości. Wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych prowadzi z kolei do większych kwot nowo udzielanych 
kredytów, jak i wyższych wartości zabezpieczenia dla kredytów już udzielonych. Zbyt wysokie tempo wzrostu cen 
nieruchomości – przewyższające znacząco tempo wzrostu płac i rozporządzalnego dochodu może z kolei ograniczyć albo 
opóźnić popyt na kredyty hipoteczne (mniejsza zdolność kredytowa w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy mieszkania). 

Po boomie mieszkaniowym w latach 2004-2007 ceny nieruchomości mieszkaniowych w dużych polskich miastach 
odnotowały dwucyfrowy spadek w okresie 2007-2012, m.in. z uwagi na bardziej rygorystyczne warunki kredytowania 
(faktyczne zaprzestanie udzielania walutowych kredytów hipotecznych klientom detalicznym). Ponadto w lutym 2010 r. KNF 
opublikowała Rekomendację T (zmienioną w 2013 r.), której celem jest poprawa jakości zarządzania ryzykiem w bankach, 
mająca w ten sposób zapobiec nadmiernemu zadłużaniu się przez kredytobiorców detalicznych (zobacz „ – Ogólne czynniki 
mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior – Kapitał i środowisko regulacyjne” poniżej). W pierwszej 
połowie 2013 r. ceny mieszkań odbiły z niskich wartości, a od czerwca 2013 r. wskaźnik Homebroker Index, który mierzy 
ceny transakcyjne nieruchomości mieszkaniowych w dużych miastach polskich, waha się od 800 do 820 punktów, co 
wskazuje na ogólną stabilizację cen. Według GUS w latach 2014 i 2015 zrealizowano budowę odpowiednio 143,3 tys.  
i 147,8 tys. nowych mieszkań (rok do roku stanowi to wzrost odpowiednio o 1,2% i 3,0%). Ponadto od 2014 r. została 
udzielona wysoka liczba pozwoleń na budowę – 156,8 tys. w 2014 r. (+13,0% rok do roku) i 188,8 tys. w 2015 r. (+20,5% 
rok do roku). Podobnie, rozpoczęta została duża liczba budów – 148,1 tys. w 2014 r., +16,3% rok do roku) 168,4 tys.  
w 2015 r. (+13,7% rok do roku). Te pozytywne trendy dotyczące realizacji, wydawania pozwoleń i rozpoczęcia budów były 
widoczne również w pierwszym kwartale 2016 r., a ich wzrost rok do roku wynosił odpowiednio 25,0%, 0,1% i 5,7%. 

Rządowy program pomocy „Mieszkanie dla Młodych” wprowadzony 1 stycznia 2014 r. i zmieniony 1 września 2015 r. 
oferuje dodatkowe zachęty sięgania po kredyty hipoteczne dla młodych Polaków. Więcej informacji na temat programu 
„Mieszkanie dla Młodych” przedstawiono w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce 
– Wsparcie w finansowaniu zakupu mieszkań”. 

Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w Polsce wzrosła o 20,2 mld PLN, tj. 6,0% w 2014 r., o 7,1%, tj. 25,4 mld 
PLN w 2015 r. i o 1,3 mld PLN, tj. 0,3% kwartał do kwartału do 382,6 mld PLN w I kwartale 2016 r. (źródło: KNF). Na 
koniec I kwartału 2016 r. struktura walutowa kredytów hipotecznych przedstawiała się następująco: kredyty w PLN 
stanowiły 56,7%, kredyty w CHF 33,1%, w EUR 7,2%, 1,0% w pozostałych walutach. Zarówno w 2015 r., jak  
i w I kwartale 2016 r. wzrost miał miejsce głównie w obszarze kredytów w PLN (+21,6 mld PLN, tj. 11,3%) w 2015 r.  
i o 5,0 mld PLN, tj. o 2,3% kwartał do kwartału w I kwartale 2016 r.). Natomiast wartość hipotecznych kredytów 
walutowych w 2015 r. wzrosła o 3,9 mld PLN, by spaść w I kwartale 2016 r. o 3,7 mld PLN, głównie na skutek zmian kursu 
PLN do CHF. W 2015 r., kiedy kurs walutowy CHF/PLN wzrósł o 11,1%, wartość kredytów w CHF wzrosła o 5,0 mld 
PLN, tj. o 3,6%, w I kwartale 2016 r., kiedy kurs CHF/PLN spadł o 0,9%, wartość mieszkaniowych kredytów w CHF 
spadła o 2,2%). Udział rynkowy Alior Banku w kredytach mieszkaniowych netto dla gospodarstw domowych w Polsce 
(według danych NBP) w ostatnich okresach wzrastał z 1,5% na koniec 2014 r. do 1,8% na koniec 2015 r. oraz 1,9% na 
koniec I kwartału 2016 r. Dynamika wartości portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe Grupy Alior była znacząco 
wyższa od rynku i wyniosła 47,1% rok do roku w roku kończącym się 31 grudnia 2014 r. (do 4.991,1 mln PLN na  
31 grudnia 2014 r.), 34,6% rok do roku w roku 2015 (do 6.717,9 mln PLN na 31 grudnia 2015 r.) oraz 5,9% kwartał do 
kwartału w I kwartale 2016 r. (wartość portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe wzrosła do 7.115,8 mln PLN na 
31 marca 2016 r.). Portfel kredytów na nieruchomości mieszkaniowe Grupy Alior w analizowanym okresie składał się 
głównie z kredytów wyrażonych w złotych polskich. Udział kredytów we frankach szwajcarskich był marginalny.  

Wartość kredytów detalicznych udzielonych przez Alior Bank w walutach obcych według stanu na 31 marca 2016 r.,  
w tym kredytów nieruchomościowych, wynosiła 1.296,0 mln PLN wobec 1.251,4 mln PLN na dzień 31 grudnia 2015 r. 
Wartość kredytów detalicznych udzielonych w EUR, w tym nieruchomościowych, na dzień 31 marca 2016 r. wynosiła 
960,8 mln PLN wobec 933,3 mln PLN na dzień 31 grudnia 2015 r., a wartość kredytów detalicznych udzielonych  
w CHF, w tym nieruchomościowych, wynosiła na dzień 31 marca 2016 r. 170,0 mln PLN wobec 173,0 mln PLN na 
dzień 31 grudnia 2015 r. 
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Rozwój rynku kredytów dla firm 

Na koniec I kwartału 2016 r. i koniec 2015 r. kredyty dla firm stanowiły 34,4% i 34,0% kredytów brutto udzielonych na 
polskim rynku bankowym. Wartość udzielonych kredytów dla firm wzrosła w 2014 r. o 8,3% rok do roku, w 2015 r.  
o 8,8% i o dalsze 2,3% kwartał do kwartału w I kwartale 2016 r. do 334,8 mld PLN brutto ogółem. W strukturze 
należności od klientów Grupy Alior Bank kredyty dla segmentu biznesowego stanowiły 43,1% oraz 43,4% łącznych 
kredytów netto udzielonych przez Grupę Alior, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 r. i 31 marca 2016 r. Na szybko 
rosnącym rynku kredytów dla firm udziały Alior Banku w rynku tej kategorii kredytów, mierzone na podstawie  
udzielonych kredytów netto dla przedsiębiorstw (według danych i definicji NBP), wzrosły z 3,2% na koniec 2014 r. do 
3,6% w 2015 r. i 3,6% na koniec I kwartału 2016 r. Istotną siłą napędową tego wzrostu w sektorze były utrzymujące się 
niskie stopy procentowe oraz wprowadzony rządowy program gwarancji de minimis na rzecz firm. Na mocy tego 
programu BGK wystawił gwarancje na kwotę 23,4 mld PLN w 2015 r., co przełożyło się na 41,6 mld PLN nowych 
kredytów udzielonych przez banki w 2015 r. Należy się spodziewać, że dalszy niski poziom stóp procentowych oraz 
dalsze wsparcie kredytowe programu BGK wesprze wzrost kredytów w segmencie przedsiębiorstw. Głównym ryzykiem 
utrzymania tej pozytywnej tendencji jest niepewność dotycząca dalszej kondycji polskiej gospodarki i wpływ nowego 
podatku bankowego, ściśle powiązanego z aktywami banków, a także konkurencja na rynkach kapitałowych. Niemniej 
jednak, w porównaniu z innymi europejskimi krajami, wzrost kredytów dla firm w Polsce jest dość wysoki. 

Kapitał i środowisko regulacyjne 

Obszar zmian Na dzień 31 grudnia 2013 Na Datę Prospektu 

Oczekiwania KNF dot. adekwatności 
kapitałowej 

Tier I: 9,00%
Razem: 12.00%

Tier I: 10,25%
Razem: 13.25%

Podatek bankowy - 0,44% rocznie

Opłaty interchange 1,25% – 1,30% wartości transakcji 0,20% – 0,30% wartości transakcji

 
Unijne i polskie przepisy, regulacje, polityki i interpretacje przepisów odnoszące się do sektora bankowego i instytucji 
finansowych, szczególnie w zakresie ochrony konsumenta, stale ewoluują i ulegają zmianom. Zmiany regulacji bankowych 
i innych regulacji wpływają na działalność Grupy Alior, jej kondycję finansową, wyniki działalności i jej perspektywy. 

W ostatnich latach KNF wydała nowe rekomendacje i wprowadziła zmiany do wcześniejszych rekomendacji, które nałożyły 
na polskie banki bardziej uciążliwe wymogi dotyczące działalności kredytowej oraz wymogi kapitałowe. W szczególności, 
w ostatnich latach KNF wydała następujące rekomendacje: Rekomendacja T, Rekomendacja U, Rekomendacja W. Ponadto 
KNF wprowadziła poprawki do następujących rekomendacji: Rekomendacja M, Rekomendacja D, Rekomendacja P, 
Rekomendacja U i Rekomendacja S. Powyższe rekomendacje odnoszą się, między innymi, do jakości zarządzania 
ryzykiem, zarządzania technologią informacyjną oraz bezpieczeństwa środowiska informatycznego, zarządzania ekspozycją 
kredytową w zakresie kredytów hipotecznych, zarządzania płynnością banków oraz dobrych praktyk w dziedzinie 
bancassurance (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce”). 

W szczególności wydana przez KNF Rekomendacja U, która powinna była zostać wdrożona przez banki do dnia  
31 marca 2015 r., ustala zasady wykazywania prowizji z tytułu bancassurance, wymagając ich rozliczania w czasie, a nie 
księgowania z góry jednorazowo na przychody. Ta zmiana miała wpływ na zmiany w dochodach i kapitałach banków, 
które są stroną umów bancassurance. 

Ponadto KNF wydała kilka rekomendacji dotyczących adekwatności kapitałowej w polskim sektorze bankowym. W czerwcu 
2011 r. KNF podniosła wagę ryzyka w przypadku kredytów detalicznych i hipotecznych denominowanych w walutach 
obcych z 75% do 100% (Uchwała KNF nr 153/2011). Wagi ryzyka mają zastosowanie do obliczania wartości aktywów 
ważonych ryzykiem, które stanowią podstawę dla obliczania współczynników adekwatności kapitałowej banków. 
Podwyższenie wagi ryzyka dla danego rodzaju aktywów podwyższa regulacyjny wymóg kapitałowy dla banków 
posiadających aktywa tego rodzaju. Skutkowało to nałożeniem wyższych wymogów kapitałowych. 

KNF stwierdziła w swoim skierowanym do polskich banków piśmie z dnia 24 stycznia 2012 r., że oczekuje, że będą one 
utrzymywać współczynnik adekwatności kapitałowej na poziomie przynajmniej 12% oraz współczynnik Tier I – na 
poziomie przynajmniej 9%. Oczekiwania KNF dotyczące współczynnika adekwatności kapitałowej i współczynnika 
Tier I zostały powtórzone w jej piśmie z dnia 21 marca 2014 r. Zgodnie z pismem KNF z dnia 22 października 2015 r. 
KNF rekomenduje, aby od dnia 1 stycznia 2016 r. banki utrzymywały współczynnik adekwatności kapitałowej, 
jednostkowy i skonsolidowany, na poziomie przynajmniej 13,25%, a współczynnik Tier I, jednostkowy  
i skonsolidowany – na poziomie przynajmniej 10,25%. Ponadto wybrane banki otrzymały rekomendację do 
utrzymywania dodatkowych buforów kapitałowych na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. 



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR

 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 101
 

Alior Bank nie otrzymał rekomendacji do zapewnienia dodatkowych buforów kapitałowych na to ryzyko. Bank BPH 
utrzymuje znaczący portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych, lecz portfel ten nie jest częścią Transakcji i jako 
taki nie zostanie nabyty przez Alior Bank.  

Oprócz rekomendacji i publikacji KNF, otoczenie prawne i regulacyjne sektora bankowego podlega pewnym wymogom 
prawa europejskiego. W szczególności polskie banki zobowiązane są do spełniania wymagań dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych (CRD) z późniejszymi zmianami, jak również wymagań Bazylei II dotyczących nowych zasad 
obliczania wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem bankowym. W grudniu 2010 r. na szczycie G20 w Seulu 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego zatwierdził Umowę Bazylea III (zmienioną następnie w czerwcu 2011 r.), która 
w celu wzmocnienia odporności podmiotów sektora bankowego przewiduje nowe wymogi kapitałowe i dotyczące 
płynności dla banków. Umowa Bazylea III przyjęta w Unii Europejskiej w formie pakietu CRD 4 weszła w życie  
w styczniu 2014 r. W odróżnieniu od dyrektywy, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nie musi być 
implementowane do lokalnego systemu prawnego, jest ono stosowane bezpośrednio (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Regulacje sektora bankowego w Polsce”). 

W wyniku implementacji Umowy Bazylea III, Polski sektor bankowy, w tym Grupa Alior, podlega bardziej surowym 
wymaganiom kapitałowym i dotyczącym płynności. 

Koszty regulacyjne związane z nowymi regulacjami mogą być również istotne dla wyników działalności i sytuacji 
finansowej Grupy Alior. Na przykład zgodnie z Dyrektywą BRR, która weszła w życie dnia 2 lipca 2014 r., banki są 
zobowiązane do wnoszenia składek na rzecz funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution fund). 
Każdy bank jest zobowiązany do wnoszenia indywidualnej składki, składającej się ze składki stałej i składki opartej na 
ryzyku, istnieją również możliwości wpłacania nadzwyczajnych składek od uczestniczących banków ex-post. 
Zobowiązanie do wnoszenia funduszy weszło w życie dnia 1 stycznia 2016 r., ale nie zostało zaimplementowane do 
polskiego prawa na dzień niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Czynniki ryzyka  
– Czynniki ryzyka dotyczące polskiego sektora bankowego – Ryzyko związane z wdrożeniem Dyrektywy BRR” i 
„Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące 
zarządzania ryzykiem – Wymogi prawa europejskiego – Dyrektywa BRR”. 

Zgodnie z trendami europejskimi, KNF w coraz większym stopniu bada i kwestionuje praktyki banków w różnych 
obszarach, takich jak na przykład: 

 sprzedaż produktów strukturyzowanych charakteryzujących się wysokim poziomem płatnych z góry prowizji dla 
banków i przedstawiających różne rodzaje ryzyka dla inwestorów, w tym utratę kapitału w przypadku wcześniejszego 
wykupu lub ujemną stopę zwrotu, jeżeli aktywa bazowe nie uzyskają zgodnych z oczekiwaniami wyników, oraz 

 oferowanie w ramach jednej transakcji pakietów produktów, które obligują klienta do nabycia jednego z elementów 
pakietu po wysokim koszcie (np. produkty ubezpieczeniowe) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora 
bankowego w Polsce – Wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem – Wymogi polskiego 
prawa”). 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów również odgrywa znaczącą rolę w odniesieniu do produktów bankowych 
sprzedawanych klientom indywidualnym, a NBP odgrywa decydującą rolę w sprawach monetarnych i pewnych 
kwestiach regulacyjnych. NBP i UOKiK postawiły wymogi, aby polska branża kart i polska branża bankowa 
zaangażowały się w gwałtowny i zorganizowany spadek tzw. opłat interchange, które bez wątpienia były wśród 
najwyższych Europie.  

Dalsze informacje na temat środowiska regulacyjnego zamieszczono w „Dokumencie Rejestracyjnym – Regulacje 
sektora bankowego w Polsce”. 

Propozycja ustawy dotyczącej przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała propozycję ustawy dotyczącej przewalutowania 
walutowych kredytów hipotecznych według tzw. rzetelnej stawki. Ustawa ta miałaby zastosowanie do kredytów 
denominowanych w walutach obcych (lub indeksowanych do walut obcych), w przypadku których kredytobiorca jest 
osobą fizyczną. Propozycja ta pozwoliłaby klientom detalicznym na żądanie zwrotu spreadów walutowych pobieranych 
przez wierzycieli w przypadku istnienia różnicy pomiędzy kursami wymiany, zgodnie z odpowiednią umową kredytu 
mieszkaniowego oraz zgodnie z definicją w ustawie. Zwrot spreadów byłby zrealizowany poprzez obniżenie kapitału 
kredytu. Ponadto proponowana ustawa umożliwiłaby konsumentom ubieganie się o dobrowolną (tzn. w drodze 
dwustronnej umowy) lub przymusową (tzn. bez zgody wierzyciela) restrukturyzację kredytu. Restrukturyzacja 
dotyczyłaby głównie przewalutowania niespłaconego kapitału z wykorzystaniem tzw. rzetelnego kursu walutowego 
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zdefiniowanego w ustawie, na podstawie różnicy między obecnym a historycznym kursem walutowym, według którego 
udzielono kredytu. Przy dobrowolnej restrukturyzacji podstawowa stopa procentowa zostałaby zmieniona na WIBOR,  
a przy restrukturyzacji przymusowej nie byłoby żadnego wpływu na tę stopę. W marcu 2016 r. KNF opublikowała 
analizę oceniającą łączny koszt propozycji prezydenckiej dla polskiego sektora bankowego na kwotę między 44,6 mld 
PLN a 66,9 mld PLN przy założeniu przyjęcia wysokości kursów walut na dzień 31 grudnia 2015 r., w zależności od 
zastosowanego scenariusza. Przy założeniu deprecjacji PLN w wysokości 25%, KNF oszacowała łączny koszt propozycji 
dla całego sektora w wysokości pomiędzy 74,2 mld PLN i 107,2 mld PLN. KNF stwierdziła również, że do sześciu 
polskich banków miałoby problemy z kontynuacją działalności, jeśli przepis ten zostałby wdrożony. W kwietniu 2016 r. 
Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że zamierza wprowadzić istotne zmiany do swojej wstępnej propozycji, które powinny 
rozłożyć koszt finansowy dla banków na okres 20-30 lat. Kancelaria Prezydenta wyraziła również zamiar zaangażowania 
w proces BFG i NBP, aby wesprzeć sektor bankowy. W chwili obecnej nie można przewidzieć dokładnego brzmienia 
ostatecznej propozycji ani konsekwencji ustawy dla sektora bankowego. Jednak biorąc pod uwagę rozmiary portfeli 
walutowych kredytów hipotecznych i znaczne zmiany ich wartości rynkowej, możliwe, że ostateczny przepis spowoduje 
poważne zakłócenia dla polskiego sektora bankowego oraz gospodarki polskiej. W przypadku Alior Banku oczekuje się, 
że konsekwencje będą niewielkie, po pierwsze ze względu na stosunkowo niski udział kredytów mieszkaniowych  
w walutach obcych w portfelu, które wynosiły 3,4% na 31 grudnia 2015 r., a po drugie z uwagi na fakt, że kredyty te 
zostały udzielone od 2010 r., w okresie w którym PLN uległ już deprecjacji wobec innych walut. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG), będącym ustawowym systemem gwarancyjnym, objęte są środki 
gotówkowe zdeponowane na poszczególnych polskich rachunkach bankowych oraz środki gotówkowe należne na mocy 
wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki na rzecz konkretnych osób. Zgodnie z polskim 
prawem banki zobowiązane są do uiszczania obowiązkowych rocznych opłat na rzecz Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Obowiązkowy system gwarancyjny ma zapewnić, że w przypadku niewypłacalności banku środki 
pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych tego banku w BGF zostaną zwrócone klientom do wysokości 
określonej w odnośnych regulacjach. System gwarancyjny w pełni gwarantuje środki do równowartości w PLN kwoty 
100.000 EUR. Dla celów składek na rzecz systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustalił poziom obowiązkowej opłaty 
rocznej za rok 2016 (obliczanej jako procent całkowitej ekspozycji na ryzyko obliczanej zgodnie z regulacją włączoną do 
CRR i Prawem Bankowym) w wysokości 0,167% (w porównaniu z 0,189% za rok 2015 i 0,100% za rok 2014). 
Dodatkowo banki są zobowiązane do wnoszenia opłat do funduszu stabilizacyjnego ustanowionego w celu poprawy 
zarządzania kryzysowego w polskim sektorze finansowym. Pomoc z funduszu stabilizacyjnego jest przeznaczona dla 
banków wdrażających postępowanie naprawcze zgodnie z Prawem Bankowym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny może 
udzielać pomocy finansowej bankowi wdrażającemu postępowanie naprawcze poprzez udzielenie gwarancji zwiększenia 
funduszy własnych banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustanawia poziom rocznej opłaty ostrożnościowej w 
wysokości 0,079% całkowitej ekspozycji banku na ryzyko w 2016 r. (w porównaniu z 0,05% za rok 2015 i 0,037% za 
rok 2014), obliczanej zgodnie z regulacją objętą CRR i Prawem Bankowym. W okresie od 2013 do 2015 r. Alior Bank 
zapłacił łącznie 102,6 mln PLN z tytułu opłat, obejmujących zarówno obowiązkowe opłaty roczne, jak i opłaty 
ostrożnościowe. 

W związku z zawieszeniem działalności i upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 
(„SBBR”), zgodnie z uchwałą zarządu BFG z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wypłat z tytułu gwarantowanych 
depozytów na rzecz SBBR dnia 30 listopada 2015 r. Alior Bank zapłacił na rzecz BFG 57,0 mln PLN na poczet wypłat 
gwarantowanych środków poza rocznymi opłatami. Łączna kwota składki polskich banków na rzecz BFG w związku  
z powyższym wyniosła 2,0 mld PLN zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu BFG z dnia  
26 listopada 2015 r. 

Wyżej opisane czynniki miały wpływ na Grupę Alior w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi  
i oczekuje się, że będą dalej oddziaływały na wyniki Grupy Alior w przyszłości. W szczególności mogą być wymagane 
dodatkowe wpłaty w związku z upadłością innych polskich instytucji finansowych. 

Podatek od niektórych instytucji finansowych 

W dniu 1 lutego 2016 r. wszedł w życie nowy polski podatek od niektórych instytucji finansowych. Podatek płacony jest 
co miesiąc według stawki podatkowej wynoszącej 0,0366% (0,44% rocznie) od podstawy opodatkowania odnośnej 
instytucji finansowej. Jak określono w odnośnych zasadach rachunkowości, podstawa opodatkowania dla banków 
definiowana jest jako suma wartości aktywów danego banku na zakończenie danego miesiąca minus 4 mld PLN. 
Podstawa opodatkowania jest obniżana, między innymi, o wartość funduszy własnych odnośnego banku i polskich 
skarbowych papierów wartościowych oraz wartości aktywów nabytych od NBP jako zabezpieczenie kredytu 
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refinansowego udzielonego przez NBP. Alior Bank szacuje, że ten nowy podatek spowoduje dodatkowe obciążenie 
podatkowe dla Grupy Alior w wysokości około 120-140 mln PLN w 2016 r. (szacunek ten nie uwzględnia ewentualnego 
wzrostu wartości aktywów Alior Banku w wyniku realizacji Transakcji). Nowy podatek obciążył wynik finansowy brutto 
Grupy Alior w I kwartale 2016 r. kwotą 20,7 mln PLN. 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest nowym funduszem utworzonym przez polski rząd w celu pomocy będącym  
w trudnej sytuacji finansowej kredytobiorcom, którzy zaciągnęli hipoteczny kredyt mieszkaniowy. W czwartym kwartale 
2015 r. Grupa Alior utworzyła rezerwę w kwocie 9,15 mln PLN dotyczącą składki na rzecz tego funduszu, której wysokość 
została ustalona proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, 
których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Środki zostały przekazane w I kwartale 2016 r. Jeżeli 
środki utrzymywane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców spadną poniżej 100 mln PLN, polskie banki zobowiązane są 
przez prawo do uzupełnienia funduszu do poziomu 300 mln PLN. Takie uzupełniające składki zostaną dokonane 
proporcjonalnie do kwoty wsparcia udzielonego przez fundusz klientom odnośnego banku. Zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Wsparcie w spłacie kredytu mieszkaniowego”. 

Szczególne czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior 

Wzrost aktywów wywołany organicznym wzrostem portfela kredytów i strategicznymi przejęciami 

Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior jest skala organicznego 
wzrostu aktywów Banku. Głównym źródłem wzrostu organicznego jest sprzedaż produktów Alior Banku klientom 
indywidualnym i biznesowym poprzez własną sieć dystrybucji. Sprzedaż jest wspierana poprzez inicjatywy i projekty 
partnerskie (np. z T-Mobile Polska) mające na celu poszerzenie dostępności do kanałów dystrybucji Grupy Alior  
i zwiększenie sprzedaży. Inicjatywy te miały pozytywny wpływ na pozyskiwanie nowych klientów (zwiększenie bazy 
klientów), jak i wspierały rozwój cross-sellingu, co ma pozytywny wpływ na przychody Alior Banku. Organiczny wzrost 
portfela kredytów Grupy Alior miał znaczny wpływ na jej sytuację finansową i wyniki. 

W celu dalszego zwiększenia skali działalności Grupa Alior uzupełnia wzrost organiczny strategicznymi nabyciami 
aktywów. Przykładem niech będzie nabycie przez Grupę Alior od HSBC w 2009 r. portfela kredytów o wartości 
nominalnej około 1,0 mld PLN, co miało istotny wpływ na wartość portfela kredytów Grupy Alior i jej przychody  
z tytułu odsetek. Nabycie przez Grupę Alior Meritum Banku ICB w 2015 r. zwiększyło saldo należności Grupy Alior od 
klientów o 2.694,7 mln PLN, co doprowadziło do znacznego wzrostu przychodów z tytułu odsetek.  

31 marca 2016 r. Alior Bank zawarł Transakcję mającą na celu nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Główne etapy realizacji Transakcji”). Zapłacone ceny, umiejętność skutecznego 
zintegrowania nabytej działalności przez Grupę Alior i efektywnego zarządzania nabytymi aktywami i zobowiązaniami,  
a także jakość kredytowa nabytego portfela należności mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior. 

Zmiany wolumenu kredytów Grupy Alior mają bezpośredni wpływ na wyniki Grupy Alior z tytułu odsetek i z tytułu 
prowizji i opłat. Wolumen udzielonych kredytów może mieć również wpływ na wynik handlowy Grupy Alior, w związku  
z transakcjami zabezpieczającymi zawartymi w związku z tymi kredytami, i odpisy na kredyty z utratą wartości netto. 

Należności Grupy Alior od klientów na 31 marca 2016 r. wzrosły o 5,9% w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 r., 
z 30.907,1 mln PLN do 32.738,0 mln PLN, natomiast na 31 grudnia 2015 r. wzrosły o 30,7% w porównaniu ze stanem na 
31 grudnia 2014 r., z 23.648,0 mln PLN do 30.907,1 mln PLN (uwzględniając wzrost o 2.694,7 mln PLN wynikający  
z nabycia Meritum Banku ICB). 

Rozwój organiczny Banku jest wspierany przez poniższe inicjatywy: 

Współpraca z T-Mobile Polska i innymi operatorami telefonii 

Od maja 2014 r. Grupa Alior wdrożyła inicjatywę strategiczną we współpracy z T-Mobile Polska mającą na celu 
oferowanie usług bankowych pod marką T-Mobile Usługi Bankowe. Współpraca ta początkowo pozwalała klientom 
detalicznym na otwieranie rachunków depozytowych i wnioskowanie o kredyty gotówkowe w punktach sprzedaży  
T-Mobile Polska. W wyniku tej inicjatywy Grupie Alior udało się w 2014 r. oraz 2015 r. istotnie zwiększyć liczbę 
nowych rachunków klientów. Ponadto w czerwcu 2015 r. T-Mobile Usługi Bankowe poszerzono o produkty 
przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i małych przedsiębiorstw.  
W ofercie tej klienci biznesowi mogą otwierać rachunki depozytowe i stosowne rachunki pomocnicze, mają również 
możliwość ubiegania się o kredyt w rachunku bieżącym. 



 
PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR 

 

104 DOKUMENT REJESTRACYJNY
 

W trzecim kwartale 2015 r. w ramach rozwoju współpracy z T-Mobile Polska, Grupa Alior zaczęła oferować 
finansowanie nabycia telefonów komórkowych. Klienci mogą wnioskować o finansowanie w punktach T-Mobile Polska 
i uzyskują decyzję kredytową w ciągu kilku minut (bez odchodzenia od okienka). Dzięki tej ofercie Grupa Alior stara się 
pozyskać nowych klientów, którym może oferować dodatkowe produkty i usługi, szczególnie standardowe produkty 
dostępne również w usłudze T-Mobile Usługi Bankowe. 

Od powstania w maju 2014 r. do dnia 31 marca 2016 r. Spółka pozyskała około 283 tys. nowych klientów (według stanu 
na 31 marca 2016 r.) poprzez ten kanał sprzedaży; łączna liczba klientów wyniosła na koniec marca 2016 r. około 558 
tys. osób. T-Mobile Usługi Bankowe powstał na bazie Alior Sync – wirtualnego banku funkcjonującego (pozyskującego 
klientów) w ramach Alior Bank, który został uruchomiony w czerwcu 2012 r. 

Więcej informacji dotyczących relacji Grupy oraz produktów i usług oferowanych we współpracy z T-Mobile Polska 
przedstawiono w rozdziale „Dokumentu Rejestracyjnego – Opis działalności Grupy Alior – Segment detaliczny (klienci 
indywidualni) – Współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie pozyskiwania klientów detalicznych – T-Mobile Usługi 
Bankowe” oraz „Dokumentu Rejestracyjnego – Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy dotyczące 
pośrednictwa finansowego – Umowa z T-Mobile Polska”. 

W związku z sukcesem współpracy z T-Mobile Polska, w sierpniu 2015 r. Grupa Alior rozpoczęła współpracę z Telekom 
Romania, członkiem Grupy Deutsche Telekom. Zamierzeniem zawartej umowy było ustanowienie oddziału Grupy Alior 
w Rumunii i wykorzystanie tego modelu dystrybucji do świadczenia usług bankowych w tym kraju podobnych do 
świadczonych we współpracy z T-Mobile Polska. Ta inicjatywa była pierwszą ekspansją Grupy Alior poza teren Polski. 
Więcej informacji dotyczących relacji Grupy oraz produktów i usług oferowanych we współpracy z Telekom Romania 
przedstawiono w rozdziale „Dokumentu Rejestracyjnego – Opis działalności Grupy Alior – Segment detaliczny (klienci 
indywidualni) – Współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie pozyskiwania klientów detalicznych – T-Mobile Usługi 
Bankowe” oraz „Dokumentu Rejestracyjnego – Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy dotyczące 
pośrednictwa finansowego – Telekom Romania”. 

Zarząd oczekuje, że umowy o współpracy z T-Mobile Polska oraz Telekom Romania będą w przyszłości ważnym 
kanałem dostępu do nowych klientów i dystrybucji produktów i usług Grupy Alior. 

Działalność typu consumer finance 

Alior Bank aktywnie dąży do budowania swojej bazy klientów poprzez ofertę sprzedaży ratalnej. Zarząd wierzy, że 
działalność na rynku consumer finance jest istotnym kanałem pozyskiwania klientów i wiedzy o klientach. Grupa Alior 
oferuje kredyty consumer finance klientom detalicznym za pośrednictwem trzech podstawowych kanałów sprzedaży: 
stacjonarnego (sklepy i sieci sklepów), bezpośredniego (door-to-door, tj. bezpośrednio w domu klienta) i online  
(e-commerce). Oferta ratalna jest dostępna w 10 tys. jednostek stacjonarnych kontrahentów Banku i ponad 3 tys. sklepów 
internetowych. W 2015 r. najszybciej rosła sprzedaż w kanale stacjonarnym oraz w internecie, w kanale bezpośrednim 
poziom sprzedaży pozostawał na stabilnym, wysokim poziomie. 

Bank prowadzi i zamierza dalej rozwijać działalność w zakresie kredytów ratalnych we współpracy z kluczowymi 
partnerami takimi jak: RTV Euro AGD, PayU, Allegro, Agata Meble, BRW, Komfort, Philipiak, Vorwerk, Empik 
„Szkoły językowe” oraz Zepter. Jednocześnie utrzymywana jest silna pozycja na rynku agencyjnym (tj. w segmencie 
najmniejszych i najbardziej rozdrobnionych detalistów, którzy funkcjonują albo w kanale stacjonarnym, albo w kanale 
bezpośrednim), która umożliwia dotarcie do mniejszych lokalnych detalistów. 

Łączna liczba klientów consumer finance Grupy Alior wyniosła około 480 tys. na 31 grudnia 2015 r., czyli 8,2% więcej 
niż na 31 grudnia 2014 r., i 520 tys. na 31 marca 2016 r., czyli 8,3% więcej niż na 31 grudnia 2015 r. 

Współpraca z Tesco 

14 października 2015 r. Alior Bank odnowił wypowiedzianą w dniu 12 lutego 2015 r. przez Meritum Bank ICB umowę  
o współpracy z siecią supermarketów Tesco, dotyczącą hipermarketów Tesco w Polsce (umowa została zawarta w dniu  
12 sierpnia 2011 r.). W ramach współpracy Alior Banku z Tesco produkty kredytowe są oferowane w punktach Tesco pod 
marką Tesco Finanse. Na Datę Prospektu usługi finansowe pod marką Tesco Finanse są dostępne w 71 hipermarketach. 
Grupa Alior zamierza szerzej korzystać z tego kanału dystrybucji, poszerzając sieć sprzedaży o dodatkowe lokalizacje  
w sieci Tesco i stopniowo powiększając zakres dostępnych produktów i usług. Obecnie oferowane produkty obejmują: 
kredyty gotówkowe, karty kredytowe zintegrowane z programem lojalnościowym ClubCard i kredyty ratalne. Wartość 
portfela kredytowego obsługiwanego przez Tesco Finanse na koniec I kwartału 2016 r. i koniec 2015 r. wynosiła, 
odpowiednio, 111 mln PLN i 120 mln PLN. Poprzez program Tesco Finanse Grupa Alior planuje zdobyć kolejne 350 
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tysięcy klientów. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Segment detaliczny (klienci 
indywidualni) – Współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie pozyskiwania klientów detalicznych – Projekt Tesco”. 

Rozpoczęcie prowadzenia działalności leasingowej poprzez Alior Leasing 

Alior Leasing rozpoczął działalność w kwietniu 2015 r. Spółka zapewnia produkty i usługi przedsiębiorcom 
poszukującym pojazdów, sprzętu i maszyn w celu dalszego rozwoju swoich przedsiębiorstw. Alior Leasing oferuje 
przedsiębiorcom różne formy finansowania środków trwałych, w tym leasing operacyjny, finansowy oraz kredyty na 
rozwój działalności. 

Warunki dotyczące produktów Alior Leasing były następujące: (i) finansowanie zakupu środków trwałych do 100% ich 
wartości netto; (ii) uproszczone procedury umów do wartości 800.000 PLN; (iii) brak opłat za przygotowanie 
obciążających klientów; (iv) do 8 lat finansowania; (v) możliwość ustalania indywidualnych harmonogramów spłat; i (vi) 
specjalistyczne usługi w wybranych oddziałach oraz stałe wsparcie wyspecjalizowanych konsultantów. 

Produkty Alior Leasing obejmują finansowanie pojazdów (w tym samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek, 
autobusów, motocykli, przyczep i maszyn rolniczych), a także maszyn specjalistycznych (w tym maszyn używanych  
w przemyśle spożywczym, drukarskim, w metalurgii, przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych). Ponadto osoby 
pracujące w wolnych zawodach mogą uzyskać finansowanie sprzętu informatycznego i biurowego. Działalność Alior 
Leasing spowodowała zwiększenie stanu należności Grupy Alior od klientów na koniec 2015 r. o 52,3 mln PLN i na 
koniec I kwartału 2016 r. o 135,3 mln PLN. 

Więcej szczegółowych informacji na temat Alior Leasing przedstawiono w „Dokumencie Rejestracyjnym – Podstawowe 
Informacje o Grupie Alior – Struktura Grupy Alior – Alior Leasing”. 

Nabycie Meritum Banku ICB 

Na wyniki działalności Grupy Alior w 2015 r. znaczny wpływ miało nabycie Meritum Banku ICB. Nabycie Meritum 
Banku ICB miało miejsce 19 lutego 2015 r. poprzez zakup przez Alior Bank akcji stanowiących 97,9% kapitału 
zakładowego Meritum Banku ICB za kwotę 352,5 mln PLN. Zakup ten został sfinansowany ze środków z emisji 
obligacji podporządkowanych i w ramach emisji akcji. Alior Bank wykazał transakcję zgodnie z metodą nabycia, według 
MSSF 3 „Połączenia jednostek”. Połączenie Alior Bank z Meritum Bankiem ICB zostało przeprowadzone w dniu  
30 czerwca 2015 r. Połączenie operacyjne przedsiębiorstw obu banków zakończono 26 października 2015 r. 

Połączenie doświadczenia pracowników Meritum Banku ICB, zwłaszcza w dziedzinie kredytów gotówkowych  
i bankowości dla mikro- i małych przedsiębiorstw, z aktualną działalnością Grupy Alior stanowi jeden z kluczowych 
powodów przejęcia Meritum Banku ICB w 2015 r. 

Nabycie Meritum Bank ICB spowodowało dodanie do bilansu Grupy Alior znacznych aktywów (przede wszystkim 
portfela kredytów Meritum Banku ICB) i zobowiązań (przede wszystkim depozytów klientów Meritum Banku ICB),  
i przyczyniło się do wzrostu wyniku z tytułu odsetek i innych pozycji rachunku zysków i strat Grupy Alior w 2015 r.  
w porównaniu z 2014 r. Zobacz: Nota 30 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015  
w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Łączna wartość możliwych do zidentyfikowania aktywów Meritum Banku ICB wycenianych do wartości godziwej 
nabytych przez Alior Bank wyniosła 3,43 mld PLN (wycena z 19 lutego 2015 r.). Możliwa do zidentyfikowania wartość 
kredytów netto Meritum Banku ICB wycenionych do wartości godziwej nabytych przez Alior Bank wynosiła 2,69 mld 
PLN, a możliwa do zidentyfikowania wartość depozytów Meritum Banku ICB wycenionych do wartości godziwej 
nabytych przez Alior Bank wyniosła 2,98 mld PLN (w każdym przypadku według wyceny z 19 lutego 2015 r.). Wyniki 
działalności Meritum Banku ICB były objęte konsolidacją w rachunku zysków i strat Grupy Alior w dniu 19 lutego 
2016 r. Łączne koszty integracji poniesione przez Alior Bank w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wyniosły 35 mln 
PLN, a oszacowane przez Zarząd synergie (tj. oszczędności) z tego tytułu w tym samym okresie wyniosły 38 mln PLN. 

Jakość portfela kredytów 

Wskaźnik NPL w Grupie Alior wyliczony jako stosunek (i) kredytów i pożyczek z utratą wartości dla klientów do (ii) 
kredytów brutto wynosił 9,3%, 9,3%, 8,9% i 6,9% odpowiednio na koniec I kwartału 2016 r. i na koniec roku 2015, 2014 
i 2013.  
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Wzrost wskaźnika NPL w Grupie Alior od 2013 r. wynika przede wszystkim z naturalnego starzenia się portfela. Dalszy 
wzrost kredytów z utratą wartości może mieć istotny bezpośredni wpływ na wynik z odpisów aktualizujących z tytułu 
utraty wartości i rezerw, a tym samym na zysk brutto Grupy Alior. 

Na jakość portfeli kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych Grupy Alior największy wpływ ma: (i) wysokość dochodów 
gospodarstw domowych w Polsce; (ii) stopa bezrobocia; (iii) stopy odsetkowe; i (iv) kursy wymiany walut (w odniesieniu 
do kredytów wyrażonych w walutach obcych). Ceny nieruchomości stanowią dodatkowy nośnik pośrednio wpływający na 
jakość portfela kredytów hipotecznych, gdyż kredyty te są zabezpieczone wartością nieruchomości. W portfelu kredytów 
konsumpcyjnych, z uwagi na to, że są one zazwyczaj niezabezpieczone, stopa kredytów z utratą wartości jest zazwyczaj 
wyższa niż w odniesieniu do portfela kredytów hipotecznych. Większe ryzyko portfela kredytów konsumpcyjnych jest 
uwzględniane w marży odsetkowej, która jest wyższa niż w przypadku kredytów hipotecznych. 

Na jakość portfela kredytów biznesowych Grupy Alior wpływają przede wszystkim czynniki makroekonomiczne, które 
mają wpływ na sytuację finansową spółek w Polsce. 

Jakość portfela kredytów odzwierciedlają w szczególności odpisy na utratę wartości należności z tytułu pożyczek  
i kredytów netto. 

Wyższy wskaźnik kosztów ryzyka dla Grupy Alior (2,4% w 2014 r., 2,3% w 2015 r. i 2,1% w I kwartale 2016 r.)  
w porównaniu z innymi bankami działającymi na polskim rynku wynika przede wszystkim z faktu, że portfel detaliczny 
Banku składa się w większym stopniu z kredytów niezabezpieczonych. 

Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału w związku z Transakcją 

31 marca 2016 r. Alior Bank zawarł z GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. i Selective American 
Financial Enterprises, LLC umowę sprzedaży akcji i podziału dotyczącą nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH 
(„Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału”). 

Bardziej szczegółowy opis transakcji rozważanej w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału przedstawiono w rozdziale 
„Dokumentu Rejestracyjnego – Transakcja”. 

Podpisanie umów gwarancji i kontrgwarancji 

31 marca 2016 r. Alior Bank podpisał z PZU („Gwarant”) umowy, na mocy których Gwarant udzielił Alior Bankowi 
Gwarancji Ubezpieczeniowej ochrony kredytowej nierzeczywistej w odniesieniu do wyselekcjonowanego portfela 
wierzytelności kredytowych Alior Banku, zgodnie z CRR („Gwarancja”). Jednocześnie, na zlecenie Gwaranta, podmiot 
trzeci, będący bankiem państwowym („Kontrgwarant”) udzielił Alior Bankowi kontrgwarancji zabezpieczającej 
wypełnienie zobowiązań przez Gwaranta („Kontrgwarancja”), na podstawie której Alior Bank może wystąpić do 
Kontrgwaranta o płatność, jeżeli Gwarant nie wywiąże się z obowiązku zapłaty. Wartość portfela wierzytelności Alior 
Banku objętych Gwarancją wynosi 3.104,2 mln PLN. Po uwzględnieniu 10% udziału własnego pro rata Alior Banku oraz 
ograniczeniu do 50,0 mln PLN maksymalnej kwoty odpowiedzialności Gwaranta z tytułu pojedynczej wierzytelności 
kredytowej, kwota udzielonej Gwarancji wynosi 2.548,9 mln PLN. Obniżenie aktywów ważonych ryzykiem z tytułu 
przyjętej Gwarancji na 31 marca 2016 r. wyniosło 1.613,6 mln PLN. 

Maksymalny okres Gwarancji wynosi 24 miesiące, przy czym wezwanie do zapłaty może zostać doręczone do Gwaranta 
najpóźniej do 18 sierpnia 2018 r. Jednocześnie Alior Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem 
okresu jej obowiązywania. Na wysokość wynagrodzenia za udzielenie gwarancji ma wpływ między innymi amortyzacja 
portfela oraz premia za Kontrgwarancję. Szacunkowa wartość średniomiesięcznego wynagrodzenia w okresie udzielenia 
Gwarancji wynosi 2,4 mln PLN. 

Gwarancja przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne Gwarantowi od Alior Banku w razie naruszenia 
określonych zobowiązań Alior Banku wynikających z umowy-zlecenia udzielenia Gwarancji. Łączna maksymalna 
wysokość tych kar umownych nie może przekroczyć 2,0 mln PLN. Kontrgwarancja przewiduje dodatkowe 
wynagrodzenie, do którego zapłaty zobowiązany jest Alior Bank w kwocie 1,5 mln PLN w przypadku wcześniejszego 
wygaśnięcia Kontrgwarancji lub wcześniejszego rozwiązania umowy Kontrgwarancji oraz karę umowną w kwocie 
0,10% różnicy między kwotą 2.039,1 mln PLN oraz zdefiniowaną w Kontrgwarancji kwotą przeznaczoną na 
finansowanie przez Alior Bank podmiotów należących do sektora MŚP albo w kwocie 0,10% kwoty 2.039,1 mln PLN  
w przypadku braku dostarczania do dnia 30 czerwca 2018 r. raportu i informacji, przewidzianych w Kontrgwarancji, 
dotyczących wykonania zobowiązań Banku w zakresie finansowania podmiotów z sektora MŚP. 
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Gwarancja i Kontrgwarancja mają na celu zmniejszenie wymogu kapitałowego Alior Banku Banku z tytułu ryzyka 
kredytowego. 

Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne Umowy – Umowy mające istotne znaczenie 
dla wymogów kapitałowych – Umowa gwarancji i umowa kontrgwarancji”.  

Emisja długu podporządkowanego – obligacje serii EUR001 

4 lutego 2016 r. Alior Bank wyemitował niezabezpieczone obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej  
10 mln EUR. Emisję obligacji przeprowadzono zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach. Odsetki od obligacji 
ustalono na podstawie stawki LIBOR dla 6-miesięcznych depozytów w Euro plus stała marża; odsetki będą płatne co pół 
roku. Obligacje zostaną wykupione w wartości nominalnej 4 lutego 2022 r. W dniu 19 kwietnia 2016 r. Alior Bank 
uzyskał zgodę KNF, wydaną na podstawie art. 127 Prawa Bankowego, na zaliczenie obligacji do instrumentów kapitału 
Tier II, o którym mowa w art. 63 CRR. Ewidencję obligacji prowadzi Alior Bank zgodnie z art. 8 Ustawy o Obligacjach. 
Ewidencja będzie prowadzona przez Alior Bank do chwili wykupu lub umorzenia wszystkich obligacji. Obligacje nie 
będą podlegały wnioskowi o dopuszczenie do obrotu na jakimkolwiek zorganizowanym rynku w rozumieniu Ustawy  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Przejęcie SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni 

26 stycznia 2016 r. KNF postanowiła, że SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni ma zostać przejęta 
przez Alior Bank. Alior Bank nie złożył oferty przejęcia SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni, lecz 
jedynie wyraził zgodę na jego przejęcie. Proces przejęcia ma się odbyć przy wsparciu finansowym BFG, zgodnie  
z art. 20g Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 27 stycznia 2016 r. Alior Bank przejął zarządzanie aktywami 
SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni, a 1 marca 2016 r. Alior Bank przejął SKOK im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni. 

Zdarzenia w ostatnim okresie (po dacie bilansowej) 

Emisja długu podporządkowanego – obligacje serii P1A i P1B 

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zarząd ustalił ostateczne warunki oferty Obligacji serii P1A („Obligacje P1A”). Łączna 
wartość nominalna wyemitowanych Obligacji P1A wynosi 150 mln PLN. Obligacje P1A są oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,25% w skali roku, 
począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 
5,00% w skali roku. Obligacje P1A są sześcioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2022 r. Obligacje P1A 
zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW. 

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd ustalił ostateczne warunki oferty Obligacji serii P1B („Obligacje P1B”). Łączna 
wartość nominalna wyemitowanych Obligacji P1B wynosi 70 mln PLN. Obligacje P1B są oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,00% w skali roku, 
począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 
5,00% w skali roku. Obligacje P1B są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r. Obligacje P1B 
zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW. 

Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Umowy finansowania – Publiczny Program Emisji 
Obligacji Podporządkowanych”. 

Decyzja KNF dotycząca Powszechnej SKOK w Knurowie 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. KNF podjęła decyzję o przejęciu Powszechnej SKOK w Knurowie przez Alior Bank.  
Z dniem 27 kwietnia 2016 r. zarząd majątkiem Powszechnej SKOK w Knurowie objął zarząd Alior Banku S.A. Z dniem 
1 czerwca 2016 r. Powszechna SKOK w Knurowie zostanie przejęta przez Alior Bank jako bank przejmujący. Do dnia 
przejęcia przez Alior Bank Powszechna SKOK w Knurowie będzie prowadziła działalność i oferowała usługi swoim 
członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. 

Wybrane pozycje jednorazowe lub wyjątkowe mające wpływ na sytuację finansową i wyniki działalności Grupy 
Alior 

Poniżej wymieniono pozycje, które Grupa Alior uważa za jednorazowe lub wyjątkowe w porównaniu z wynikami Grupy 
Alior osiąganymi w zwykłym toku działalności. Pozycje te zostały przedstawione dla ułatwienia porównania wyników 
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Grupy Alior w sposób konsekwentny, bez uwzględniania czynników, które zdaniem Grupy Alior nie odzwierciedlają 
zwykłych wyników operacyjnych jej przedsiębiorstwa. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. Grupa Alior nie odnotowała pozycji jednorazowych lub 
wyjątkowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. Grupa Alior odnotowała następujące pozycje jednorazowe lub wyjątkowe: 

(a) W ramach kosztów działania Grupa Alior rozpoznała jednorazowy koszt integracji w wysokości 35 mln PLN  
w związku z przejęciem Meritum Banku ICB; 

(b) utworzono rezerwę na wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (kwota 9,15 mln PLN ujęta w pozycji 
„Inne” w „Kosztach działania”); 

(c) poniesiono koszt dodatkowej składki do BFG związany z ogłoszeniem upadłości przez Spółdzielczy Bank 
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (57,0 mln PLN uwzględnione w pozycji „Koszty ogólnego zarządu”). 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Grupa Alior odnotowała następujące pozycje jednorazowe lub wyjątkowe: 

(a) Rozpoznano odpisy dotyczące zaangażowania Alior Banku w spółkę Polbita – wynosiły 38,3 mln PLN w 2014 r. 
(zobacz „Transakcje z podmiotami powiązanymi – Transakcje z podmiotami powiązanymi, które nie są członkami 
Grupy Alior – Polbita sp. z o.o.”); 

(b) Grupa Alior utworzyła rezerwę w wysokości 1,66 mln PLN, tj. w wysokości 50% kary nałożonej przez UOKiK; 
UOKiK nałożył na Alior Bank karę w kwocie 3,31 mln PLN stwierdzająca naruszenie przez Alior Bank 
zbiorowego interesu konsumentów poprzez wycofanie obsługi gotówkowej w CHF w trakcie trwania lokat 
założonych w tej walucie, co zdaniem Prezesa UOKiK pozbawiło klientów możliwości wypłaty w gotówce 
ulokowanych w tej walucie środków. Dodatkowo, Alior Bank nieprawidłowo, tj. bez zachowania terminów 
zgodnych z prawem, powiadomił klientów posiadających te lokaty o zmianach w regulaminie rachunków. 
Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna i Alior Bank odwołał się od niej do SOKiK. Jak dotąd nie został 
wyznaczony jeszcze termin rozprawy. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Grupa Alior odnotowała następujące pozycje jednorazowe lub wyjątkowe: 

(a) Rozpoznano odpisy dotyczące zaangażowania Alior Banku w spółkę Polbita (prezentowaną jako aktywo 
przeznaczone do sprzedaży) – wynosiły 24 mln PLN w 2013 r. 

Tendencje mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior 

Na Datę Prospektu najważniejsze tendencje, w tym możliwe do zidentyfikowania w działalności bankowej tendencje  
w produkcji, sprzedaży i zapasach, kosztach i cenach sprzedaży, oraz niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub 
zdarzenia znane Zarządowi, które z dużym prawdopodobieństwem mogą mieć istotny wpływ na Grupę Alior w roku 
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r., albo które mogłyby spowodować, że ujawnione informacje finansowe nie 
będą wskazaniem przyszłych wyników lub sytuacji finansowej Grupy Alior, są następujące: 

 Transakcja doprowadzi do istotnego zwiększenia aktywów i zobowiązań Grupy Alior i będzie miała wpływ na 
wyniki finansowe Alior Banku za 2016 r. i kolejne okresy. Zakres i skala tego wpływu nie są pewne, gdyż zależą 
między innymi od umiejętności realizacji planu integracji przez Grupę Alior oraz od ogólnych warunków 
gospodarczych. Więcej informacji na temat ryzyk i niepewności związanych z Transakcją, planu integracji, 
oczekiwanych kosztów integracji i przewidywanych synergii, dyssynergii przychodowych oraz strategii i inicjatyw 
Grupy Alior podano w rozdziale „Dokumentu Rejestracyjnego – Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka dotyczące 
działalności Grupy Alior”, „Dokumentu Rejestracyjnego – Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji”, 
„Dokumentu Rejestracyjnego – Opis działalności Grupy Alior – Strategia” i „Dokumentu Rejestracyjnego – 
Transakcja”. 

 Sukces Grupy Alior w strategii utrzymywania wysokich wolumenów sprzedaży kredytów gotówkowych  
i hipotecznych (w przypadku klientów indywidualnych) oraz kredytów operacyjnych i inwestycyjnych (w przypadku 
klientów biznesowych), przy utrzymaniu pożądanych wysokich marż odsetkowych netto i możliwych do przyjęcia  
i zarządzania kosztów ryzyka będzie istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki działalności i sytuację 
finansową Grupy Alior w 2016 r. 

 Grupa Alior prowadziła w ostatnich latach działalność w otoczeniu niskich stóp procentowych, co ograniczyło 
możliwości Grupy Alior w zakresie osiąganego poziomu marży odsetkowej netto. Skala negatywnych tendencji 
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mających wpływ na poziom osiąganej marży odsetkowej netto może ulec zwiększeniu, jeśli Rada Polityki Pieniężnej 
podejmie decyzję o kolejnej obniżce głównych stóp procentowych w 2016 r. W takim przypadku do chwili podjęcia 
kroków kompensujących marża odsetkowa netto Grupy Alior może ulec dalszemu obniżeniu, co miałoby 
niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Grupy Alior. 

 Zarząd uważa, że polski sektor bankowy będzie prawdopodobnie kontynuował proces stopniowego zmniejszania 
luki współczynnika nasycenia usług bankowych w gospodarce polskiej w porównaniu z nasyceniem usługami 
bankowymi w innych rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, co powinno mieć dodatni wpływ na wzrost całego 
polskiego sektora bankowego. Ponadto kierownictwo uważa, że niższy współczynnik nasycenia wobec 
jednoosobowych przedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorstw w porównaniu z innymi sektorami polskiej 
gospodarki daje Grupie Alior dobre perspektywy sprzedaży. 

 W dniu 1 lutego 2016 r. Grupa Alior zaczęła podlegać nowemu podatkowi nałożonemu na pewne instytucje 
finansowe, w tym banki (zobacz „ – Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior  
– Podatek od niektórych instytucji finansowych”). W nowym prawie podatkowym wprowadzenie tego podatku nie 
może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych realizowanych 
na podstawie umów zawartych przed datą wejścia w życie nowego prawa podatkowego, co ogranicza możliwość 
uwzględnienia tego nowego podatku przez Grupę Alior w cenie usług świadczonych obecnym klientom. Grupa 
Alior szacuje, że nowy podatek spowoduje dodatkowe obciążenie w wysokości około 120-140 mln PLN w 2016 r. 
Więcej informacji na temat nowego podatku bankowego przedstawiono w rozdziale „Dokumentu Rejestracyjnego  
– Regulacje sektora bankowego w Polsce – Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych”. 

 Z dniem 1 stycznia 2016 r. KNF zwiększyła minimalne zalecane wymogi kapitałowe z 9,00% do 10,25%  
w odniesieniu do kapitału Tier I i z 12,00% do 13,25% w odniesieniu do łącznego współczynnika kapitałowego.  
W celu osiągnięcia współczynników oczekiwanych przez KNF, a także osiągania docelowych zwrotów z aktywów, 
31 marca 2016 r. Grupa Alior zawarła umowę gwarancyjną z PZU, zgodnie z którą PZU udzielił Gwarancji 
Ubezpieczeniowej ochrony kredytowej nierzeczywistej w odniesieniu do wyselekcjonowanego portfela 
wierzytelności kredytowych Alior Banku (zgodnie z CRR). Umowę tę zawarto w celu ograniczenia wymogów 
kapitałowych dotyczących ryzyka kredytowego Grupy Alior. Dalsze informacje dotyczące tej umowy 
przedstawiono w punkcie „ – Zdarzenia w ostatnim okresie (po dacie bilansowej)” i „Dokumentu Rejestracyjnego  
– Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy mające istotne znaczenie dla wymogów kapitałowych  
– Umowa gwarancji i umowa kontrgwarancji”. 

 Potencjalne zmiany otoczenia prawnego, związane z wyższymi wpłatami do BFG wynikającymi z proponowanej 
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji, jak również potencjalna konieczność wniesienia w przyszłości dodatkowych opłat do BFG mogą 
mieć niekorzystny wpływ na rentowność Banku w 2016 r. 

 Polska gospodarka przez kilka lat korzystała z dobrej koniunktury i wzrostu realnego PKB, bezrobocie było niskie, 
płace rosły, a stopy procentowe i ceny energii były niskie. Kontynuacja tych trendów albo ich dalsza poprawa 
miałyby pozytywny wpływ na polski sektor bankowy i mogłyby doprowadzić do wzrostu sprzedaży kredytów 
Grupy Alior i poprawy jakości jej portfela. 

 Mimo dodatnich tendencji w polskiej gospodarce, spowolnienie na rynkach europejskich lub głównych rynkach 
światowych mogłoby mieć negatywne przełożenie na sytuację gospodarczą w Polsce, co mogłoby mieć 
niekorzystny wpływ na działalność Grupy Alior. 

Powyższe trendy i niepewności mogą mieć wpływ na przychody i/lub koszty z tytułu odsetek, opłat i prowizji Grupy 
Alior, choć skala tego wpływu będzie zależeć od kilku czynników, w tym otoczenia gospodarczego. 

Poza tendencjami opisanymi powyżej Grupa Alior nie identyfikuje innych wyraźnych znaczących i stabilnych tendencji 
w produkcji, sprzedaży i zapasach ani kosztach i cenach sprzedaży, występujących w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 
Daty Prospektu. Grupa Alior nie posiada wiedzy o żadnych istotnych tendencjach, niepewnych elementach, żądaniach, 
zobowiązaniach lub zdarzeniach, innych niż opisane powyżej, w punkcie „ – Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację 
finansową i wyniki Grupy Alior” oraz w „Dokumencie Rejestracyjnym – Czynniki ryzyka”, które prawdopodobnie 
mogłyby istotnie wpłynąć na perspektywy Grupy Alior w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. 

Kluczowe wskaźniki wyników (ang. key performance indicators) 

Dane poniżej nie zostały sporządzone zgodnie z MSSF ani jakimikolwiek innymi ogólnie przyjętymi standardami lub 
zasadami rachunkowości. Przedstawiono je, ponieważ Zarząd uważa, że są one powszechnie podawane i wykorzystywane 
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przez inwestorów w sektorze bankowym do porównywania wyników. Nie można jednak dać jakiegokolwiek zapewnienia, 
że podobnie nazwane dane przedstawiane lub raportowane przez inne banki zostały sporządzone na podstawie zgodnej z tą 
przyjętą przy sporządzaniu danych w niniejszym dokumencie. Ponadto inwestorzy nie powinni brać pod uwagę tych danych 
bez uwzględnienia lub zamiast uwzględnienia zysku operacyjnego czy danych przedstawionych w innych częściach 
niniejszego rozdziału i innych rozdziałach niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego. 

W tabeli poniżej przedstawiono inne wybrane dane finansowe Grupy Alior, odpowiednio, na dzień i za okresy 
zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. oraz na dzień i za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Na dzień i za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca Na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 

 2016* 2015* 2015 2014 2013 

 (niezbadane) 

 (%) 

Wskaźniki rentowności  

NIM(1) ....................................................................................... 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7

Średnia stopa oprocentowania aktywów(2) 6,9 7,3 7,4 8,0 7,1

Koszt finansowania (3) .............................................................. 2,7 3,0 2,9 3,4 2,5

Wynik z tytułu prowizji i opłat do łącznych 
przychodów**(4) ....................................................................... 15,1 17,9 15,3 18,6 17,9

Stopa przychodów z aktywów(5) .............................................. 5,6 6,4 6,2 6,7 6,6

Koszty do dochodów (C/I)(6) ................................................... 51,3 49,6 51,1 49,4 55,0

Wskaźnik kosztów ryzyka(7) .................................................... 2,1 2,1 2,3 2,4 2,3

ROA(8) ...................................................................................... 0,8 1,1 0,9 1,2 1,0

ROE(9) ....................................................................................... 9,0 11,5 9,5 12,4 11,0

Wskaźniki kapitałowe  

Wskaźnik CET 1 / Tier I(10) ..................................................... 10,57 10,42 9,69 11,23 10,34

Współczynnik wypłacalności(10) .............................................. 13,51 13,01 12,54 12,80 12,11

Jakość portfela kredytów  

Wskaźnik NPL(11) ..................................................................... 9,3 9,8 9,3 8,9 6,9

Wskaźnik pokrycia odpisami(12) .............................................. 59,8 58,5 58,1 53,5 57,3

Wskaźniki płynności  

Wskaźnik pokrycia kredytów depozytami(13) .......................... 91,4 98,6 91,8 96,8 94,3

Wskaźnik kapitału własnego do aktywów(14) .......................... 8,6 9,5 8,8 10,0 8,6
 

(1) Marża odsetkowa netto, obliczona jako wynik z tytułu odsetek za bieżący rok (okres) / ((aktywa oprocentowane na koniec poprzedniego roku + aktywa 
oprocentowane na koniec bieżącego roku) / (okresu) 2). Aktywa oprocentowane obejmują następujące pozycje bilansowe: aktywa finansowe przeznaczone 
do obrotu, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, pochodne instrumenty zabezpieczające, należności od banków, należności od klientów oraz aktywa 
stanowiące zabezpieczenie zobowiązań. Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wskaźnik ten wyliczono na podstawie danych finansowych przed 
uwzględnieniem zmian w sposobie prezentacji dokonanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015. Zmiany prezentacji 
zostały omówione w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Jeśli 
zmiany w sposobie prezentacji zastosowano by do tego wskaźnika za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., to wyniósłby on 4,8%. 
(2) Przychody z tytułu odsetek za bieżący rok / (okres) ((aktywa oprocentowane na koniec poprzedniego roku + aktywa oprocentowane na koniec bieżącego 
roku) / (okresu) 2). Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wskaźnik ten wyliczono na podstawie danych finansowych przed uwzględnieniem zmian  
w sposobie prezentacji dokonanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015. Zmiany prezentacji zostały omówione  
w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Jeśli zmiany w sposobie 
prezentacji zastosowano by do tego wskaźnika za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., to wyniósłby on 8,9%. 
(3) Koszty z tytułu odsetek za bieżący rok (okres) / ((zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, pochodne instrumenty zabezpieczające, zobowiązania 
wobec banków, zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania podporządkowane na koniec poprzedniego roku + zobowiązania finansowe przeznaczone 
do obrotu, pochodne instrumenty zabezpieczające, zobowiązania wobec banków, zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania podporządkowane na 
koniec bieżącego roku) / (okresu) 2). Za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wskaźnik ten wyliczono na podstawie danych finansowych przed 
uwzględnieniem zmian w sposobie prezentacji dokonanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015. Zmiany prezentacji 
zostały omówione w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Jeśli 
zmiany w sposobie prezentacji zastosowano by do tego wskaźnika za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., to wyniósłby on 4,3%. 
(4) Wynik z tytułu prowizji i opłat za bieżący rok / (okres) Przychody razem ** za bieżący rok (okres). 
(5) Łączne przychody ** za bieżący rok (okres) / ((aktywa razem na koniec poprzedniego roku + aktywa razem na koniec bieżącego roku)/(okresu)2). 
(6) Koszty działania za bieżący rok (okres) z uwzględnieniem podatku bankowego / Łączne przychody ** za bieżący rok (okres).  
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(7) Łączny wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw w bieżącym roku (okresie) / ((należności od klientów brutto na koniec 
poprzedniego roku + należności od klientów brutto na koniec bieżącego roku)/(okresu)2). 
(8) Zwrot z aktywów, obliczony jako zysk netto za bieżący rok (okres) / ((aktywa razem na koniec poprzedniego roku + aktywa razem na koniec bieżącego 
roku)/(okresu)2). 
(9) Zwrot z kapitału, obliczony jako zysk netto za bieżący rok (okres) / ((kapitał własny na koniec poprzedniego roku + kapitał własny na koniec bieżącego 
roku)/(okresu)2). 
(10) Wskaźnik CET 1 i współczynnik wypłacalności (łączny współczynnik kapitałowy) na 31 marca 2016 r. i 2015 r. oraz 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 
obliczono zgodnie z CRR. Wskaźnik CET 1 Grupy Alior jest równy współczynnikowi Tier I, ponieważ Grupa Alior nie ujmuje żadnego dodatkowego 
kapitału Tier I w swoim łącznym kapitale regulacyjnym. Wskaźnik CET 1 i współczynnik wypłacalności (łączny współczynnik kapitałowy) na  
31 grudnia 2013 r. potraktowano, odpowiednio, jako współczynnik Tier I i współczynnik wypłacalności, i obliczono zgodnie z Uchwałą KNF  
nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. (przy czym nie było istotnych różnic w metodyce w porównaniu z kolejnymi okresami). 
(11) Należności od klientów na koniec bieżącego roku (okresu) z utratą wartości brutto / należności od klientów brutto na koniec bieżącego roku (okresu). 
(12) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności od klientów na koniec bieżącego roku /(okresu) należności od klientów z utratą wartości brutto 
na koniec bieżącego roku (okresu). 
(13) Należności od klientów na koniec bieżącego roku (okresu) / zobowiązania wobec klientów na koniec bieżącego roku (okresu). 
(14) Kapitał własny na koniec bieżącego roku (okresu) / aktywa razem na koniec bieżącego roku (okresu). 
* Zannualizowane. 
** Łączne przychody obejmują następujące pozycje rachunku zysków i strat: wynik z tytułu odsetek; przychody z tytułu dywidendy; wynik z tytułu prowizji  
i opłat; wynik handlowy, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych oraz wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych. 
Dla zapewnienia lepszej porównywalności danych, dla danych dotyczących wskaźników za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. dane określone jako „na 
koniec poprzedniego roku” oznaczają dane na 1 stycznia 2013 r. 
Źródło: Alior Bank. 
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Wyniki działalności 

Przyczyny znaczących zmian w przychodach netto Emitenta oprócz niniejszego punktu „ – Wyniki działalności” zostały 
przedstawione również w punktach „ – Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior”,  
„ – Szczególne czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior”, „ – Tendencje mające wpływ na 
sytuację finansową i wyniki Grupy Alior” oraz „ – Wyniki działalności i kondycja finansowa według segmentów 
biznesowych”. 

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane wyniki działalności Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

 

Okres 3 miesięcy zakończony 
 31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu odsetek  663,2 556,1 19,3

Koszty z tytułu odsetek  (250,7) (211,8) 18,4

Wynik z tytułu odsetek ...................................................................................................................... 412,5 344,3 19,8

Przychody z tytułu prowizji i opłat ..................................................................................................... 138,0 135,6 1,8

Koszty z tytułu prowizji i opłat ........................................................................................................... (50,7) (42,8) 18,5

Wynik z tytułu prowizji i opłat......................................................................................................... 87,3 92,8 (6,0)

Wynik handlowy ................................................................................................................................ 58,3 64,4 (9,4)

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych ............................................... 10,6 4,8 118,9

Pozostałe przychody operacyjne ......................................................................................................... 15,2 19,2 (20,9)

Pozostałe koszty operacyjne ................................................................................................................ (4,6) (5,8) (20,8)

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ............................................... 10,6 13,4 (20,9)

Koszty działania  ............................................................................................................................... (276,6) (257,9) 7,3

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw ........................................... (175,7) (144,7) 21,5

Podatek bankowy ............................................................................................................................... (20,7) 0 nie dotyczy

Zysk brutto ......................................................................................................................................... 106,3 117,2 (9,4)

Podatek dochodowy (26,2) (25,7) 1,6

Zysk netto ............................................................................................................................................ 80,1 91,5 (12,4)

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Skonsolidowany zysk za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. wyniósł 80,1 mln PLN i był o 12,4% (tj. o 11,4 mln 
PLN) niższy w porównaniu z 91,5 mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. Spadek ten był przede 
wszystkim rezultatem wzrostu  wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw o 21,5 %, czyli  
o 31,1 mln PLN (spowodowanego wzrostem odpisów z tytułu należności od klientów niefinansowych), naliczeniem podatku 
bankowego w wysokości 20,7 mln PLN oraz wzrostu kosztów działania o 7,3 %, czyli o 18,7 mln PLN, co zostało częściowo 
skompensowane wzrostem wyniku odsetkowego netto, związanego ze wzrostem skali działalności Grupy Alior. 
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Wynik z tytułu odsetek 

Poniższa tabela przedstawia pozycje przychodów i kosztów z tytułu odsetek Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu odsetek ................................................................................................................... 663,2 556,1 19,3

Przychody odsetkowe od instrumentów finansowych w kategoriach wg zamortyzowanego kosztu 
z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej ................................................................................... 545,1 454,7 19,9

Lokaty terminowe ................................................................................................................................. 0,3 0,1 243,6

Kredyty ................................................................................................................................................. 509,4 424,9 19,9

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .......................................................................................... 27,4 22,2 23,3

Skupione wierzytelności ....................................................................................................................... 6,0 7,0 (14,5)

Inne ....................................................................................................................................................... 1,9 0,5 284,8

Pozostałe przychody odsetkowe .............................................................................................................. 118,2 101,4 16,6

Rachunki bieżące .................................................................................................................................. 4,1 4,0 3,8

Lokaty jednodniowe ............................................................................................................................. 0,1 0,1 (16,9)

Instrumenty pochodne .......................................................................................................................... 113,9 97,3 17,1

Koszty z tytułu odsetek .......................................................................................................................... (250,7) (211,8) 18,4

Koszty odsetkowe od instrumentów finansowych w kategoriach wg zamortyzowanego kosztu  
z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej ................................................................................... (139,4) (112,9) 23,6

Depozyty terminowe ............................................................................................................................ (106,8) (83,1) 28,5

Operacje papierami wartościowymi z przyrzeczeniem odkupu .......................................................... (2,4) (5,4) (55,7)

Zabezpieczenia pieniężne ..................................................................................................................... (1,1) (0,9) 18,8

Emisja własna ....................................................................................................................................... (28,6) (22,9) 24,6

Inne ....................................................................................................................................................... (0,6) (0,5) 10,0

Pozostałe koszty odsetkowe ..................................................................................................................... (111,3) (99,0) 12,5

Depozyty bieżące .................................................................................................................................. (7,6) (11,0) (30,5)

Instrumenty pochodne .......................................................................................................................... (103,7) (88,0) 17,8

Wynik z tytułu odsetek .......................................................................................................................... 412,5 344,3 19,8

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Wynik z tytułu odsetek jest głównym składnikiem przychodów Grupy Alior i stanowi 71,2% oraz 66,2% przychodów 
ogółem (na które składają się wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji i opłat, przychody z tytułu dywidend, 
wynik handlowy, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych, wynik z tytułu pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych) za okresy 3 miesięcy zakończone odpowiednio 31 marca 2016 r. i 2015 r. Wynik  
z tytułu odsetek zwiększył się o 19,8% (tj. o 68,2 mln PLN), do 412,5 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym  
31 marca 2016 r. z 344,3 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. Wzrost ten był wynikiem 
szybszego tempa wzrostu przychodów z tytułu odsetek (o 19,3%, tj. o 107,1 mln PLN) od tempa wzrostu kosztów  
z tytułu odsetek (o 18,4%, tj. o 38,9 mln PLN). Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem wolumenu kredytów 
udzielonych klientom, a także przejęciem Meritum Banku ICB w dniu 18 lutego 2015 r. 

Czynniki mające niekorzystny wpływ na wynik z tytułu odsetek za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.  
w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. obejmują głównie obniżkę stóp procentowych 
wprowadzoną w październiku 2014 r. i marcu 2015 r., które spowodowały obniżenie odsetek od kredytów oferowanych 
przez Alior Bank i w rezultacie miały negatywny wpływ na przychody z tytułu odsetek. Spadek marży odsetkowej netto 
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z uwagi na spadek stóp rynkowych spowodowany był czynnikami przedstawionymi w punkcie „ – Ogólne czynniki 
mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior – Stopy procentowe i inflacja”. 

W związku z tym przychody z tytułu odsetek od aktywów spadły w większym stopniu niż koszty z tytułu odsetek po 
stronie zobowiązań. W przypadku Alior Banku dodatkowym czynnikiem wpływającym na przychód z tytułu odsetek  
i tym samym wynik z tytułu odsetek za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. w porównaniu z wynikiem  
z tytułu odsetek za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. było nabycie Meritum Banku ICB, które nastąpiło  
18 lutego 2015 r. Portfel Meritum Banku ICB koncentrował się na wysoko oprocentowanych kredytach konsumpcyjnych 
oraz (w mniejszym stopniu) na wysoko oprocentowanych kredytach obrotowych. W wyniku nabycia Meritum Banku 
ICB, pomimo negatywnych czynników rynkowym opisanych wyżej, średnie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych 
w I kwartale 2016 r. wzrosło, a średnie oprocentowanie kredytów obrotowych spadło w stopniu mniejszym niż 
wynikający z tempa spadku stóp rynkowych i stopy lombardowej, Ponadto na wzrost wyniku z tytułu odsetek miał 
wpływ wzrost średniego salda wszystkich głównych produktów oferowanych przez Alior Bank. Źródłem ich wzrostu był 
wzrost organiczny, wspierany przez nabycie Meritum Banku ICB. 

Przychody z tytułu odsetek 

Na przychody z tytułu odsetek Grupy Alior składają się głównie odsetki od kredytów i pochodnych instrumentów 
zabezpieczających, które stanowiły odpowiednio 76,8% i 17,2% przychodów z tytułu odsetek razem za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2016 r. oraz 76,4% i 17,5% przychodów z tytułu odsetek razem za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca 2015 r. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. przychody z tytułu odsetek wzrosły o 19,3%, czyli o 107,1 mln 
PLN, w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 556,1 mln PLN do 663,2 
mln PLN). Wzrost ten spowodowany był wzrostem odsetek od kredytów udzielonych klientom, które wzrosły o 19,9%, 
do 509,4 mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. z 424,9 mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca 2015 r. 
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Poniższa tabela przedstawia pozycje należności brutto od klientów Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 

2016 2015 

Średnie  
saldo(1) 

Odsetki 
uzyskane(3) 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 
Średnie  
saldo(1) 

Odsetki 
uzyskane(3) 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 

(niezbadane) 

(mln PLN)  (%) (mln PLN) (%) 

Kredyty udzielone klientom   

Segment detaliczny* ................................. 19.675,2 343,1 7,07 14.410,2 258,3 7,27

Segment biznesowy, w tym: .................... 14.592,6 171,5 4,77 11.104,5 129,0 4,71

Kredyty inwestycyjne ......................... 5.719,0 63,8 4,52 4.279,0 50,5 4,79

Kredyty operacyjne(4) .......................... 8.242,2 100,0 4,92 6.045,8 68,0 4,56

Kredyty samochodowe ....................... 112,4 1,4 5,03 172,6 3,1 7,20

Skupione wierzytelności ..................... 433,6 6,0 5,62 566,4 7,0 5,03

Kredyty udzielone klientom razem ........ 34.267,8 514,6 6,09 25.514,7 387,2 6,16
 

(1) Obliczone na podstawie średnich miesięcznych sald nominalnych brutto bez naliczonych odsetek.  
(2) Obliczone na podstawie odsetek uzyskanych za odpowiedni okres podzielonych przez średnie saldo obliczone zgodnie z punktem (1) powyżej.  
(3) Wynik netto z tytułu odsetek od kredytów skorygowany o wynik netto z tytułu odsetek od banków + wynik netto z tytułu odsetek od skupionych 
wierzytelności.  

(4) W tym debety. 
* W tym przede wszystkim kredyty konsumpcyjne i kredyty na nieruchomości mieszkaniowe.. 
Źródło: Alior Bank. 

Wzrost łącznego średniego salda należności od klientów za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. w porównaniu 
z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. spowodowany był głównie wzrostem średniego salda kredytów 
udzielonych klientom w segmencie detalicznym, spowodowanego przede wszystkim wzrostem średniego salda kredytów 
konsumpcyjnych o 43,3% (czyli o 3.367,5 mln PLN) wynikającym z przejęcia Meritum Banku ICB i jego portfela 
kredytowego (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy sprzedaży 
akcji – Umowa sprzedaży akcji Meritum Bank ICB”) oraz ze wzrostu organicznego Alior Banku, oraz wynikającym ze 
wzrostu średniego salda kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o 35,4% (czyli o 1.834,6 mln PLN). Wzrostowi 
średniego salda kredytów udzielonych klientom w segmencie detalicznym towarzyszył również wzrost średniego salda 
kredytów udzielonych klientom w segmencie biznesowym, spowodowany przede wszystkim wzrostem średniego salda 
kredytów operacyjnych w segmencie biznesowym o 36,3% (czyli o 2.196,4 mln PLN) oraz wzrostem średniego salda 
kredytów inwestycyjnych o 33,7% (czyli o 1.440,0 mln PLN). 

Spadek średniego oprocentowania kredytów udzielanych klientom razem w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 
2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. spowodowany był głównie spadkiem 
średniego oprocentowania kredytów udzielonych klientom w segmencie detalicznym, w tym przede wszystkim kredytów 
konsumpcyjnych, w związku ze spadkiem stopy WIBOR spowodowanym decyzjami Rady Polityki Pieniężnej  
o obniżeniu stóp procentowych. Spadek ten był częściowo skompensowany wzrostem średniego oprocentowania 
kredytów udzielonych klientom w segmencie biznesowym, przede wszystkim kredytów operacyjnych, w związku  
z przejęciem Meritum Banku ICB i jego portfela kredytowego (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności 
Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy sprzedaży akcji – Umowa sprzedaży akcji Meritum Bank ICB”). 

Koszty z tytułu odsetek 

Koszty Grupy Alior z tytułu odsetek dotyczą głównie depozytów terminowych, instrumentów pochodnych i emisji 
własnych, które odpowiadały odpowiednio za 42,6%, 41,3% i 11,4% kosztów z tytułu odsetek ogółem za okres  
3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. oraz odpowiednio 39,2%, 41,5% i 10,8% kosztów z tytułu odsetek ogółem za 
okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. koszty z tytułu odsetek wzrosły o 18,4%, czyli o 38,9 mln PLN,  
w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 211,8 mln PLN do 250,7 mln 
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PLN). Wzrost ten spowodowany był głównie zwiększeniem emisji własnych, częściowo skompensowanym spadkiem 
średniej stopy oprocentowania depozytów bieżących i terminowych, jak opisano poniżej. 

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje zobowiązań Grupy Alior wobec klientów za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 

 2016 2015 

 
Średnie  
saldo(1) 

Odsetki  
zapłacone 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 
Średnie  
saldo(1) 

Odsetki 
zapłacone 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) (mln PLN) (%) 

Zobowiązania wobec klientów   

Depozyty bieżące(4) .................................... 12.423,2 7,6 0,40 10.069,4 8,5 0,53

Depozyty terminowe (w tym 
zabezpieczenia pieniężne) ......................... 19.428,9 106,7 4,23 13.144,4 76,5 4,52

Emisja własna bankowych papierów 
wartościowych 2.393,1 27,8 8,84 1.816,6 21,6 8,51

Zobowiązania wobec klientów razem ..... 34.245,1 142,1 1,68 25.030,4 106,6 1,73

(1) Obliczone na podstawie średnich miesięcznych sald nominalnych bez naliczonych odsetek, przy czym zobowiązania wobec klientów spółek z Grupy 
Alior (innych niż Alior Bank) zostały uwzględnione jedynie w miesiącach kończących kwartał.  
(2) Obliczone na podstawie odsetek zapłaconych za dany okres podzielonych przez średnie saldo obliczone zgodnie z punktem (1). 
(3) Wynik z tytułu odsetek od depozytów terminowych skorygowany o depozyty terminowe banków + wynik z tytułu odsetek od depozytów bieżących 
skorygowany o depozyty bieżące banków.  
(4) W tym rachunki oszczędnościowe.. 
Źródło: Alior Bank. 

Wzrost średniego salda zobowiązań wobec klientów razem do poziomu 34.254,1 mln PLN za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2016 r. w porównaniu z poziomem 25.030,4 mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2015 r. spowodowany był wzrostem średniego salda depozytów terminowych (w tym zabezpieczeń pieniężnych)  
o 47,8% (czyli o 6.284,5 mln PLN), wzrostem średniego salda depozytów bieżących o 23,4% (czyli o 2.353,8 mln PLN) 
oraz wzrostem średniego salda emisji własnych bankowych papierów wartościowych o 31,7% (czyli o 576,5 mln PLN). 
Wzrost ten wynikał głównie z decyzji Alior Banku odnośnie do zwiększenia stanu zobowiązań w celu umożliwienia 
rozwoju portfela kredytowego oraz utrzymania ostrożnych buforów płynnościowych w celu spełnienia wymogów 
regulacyjnych. 

Niewielki spadek średniego oprocentowania zobowiązań wobec klientów razem za okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wynikał z obniżenia średniego 
oprocentowania depozytów terminowych (w tym zabezpieczeń pieniężnych) o 0,29 punktu procentowego, do 4,23%  
(z 4,52%) oraz obniżenia średniego oprocentowania depozytów bieżących o 0,13 punktu procentowego, do 0,40%  
(z 0,53%), co zostało w znacznym stopniu skompensowane wzrostem średniego oprocentowania emisji własnych 
bankowych papierów wartościowych o 0,33 punktu procentowego, do 8,84% (z 8,51%). 
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Wynik z tytułu prowizji i opłat 

Poniższa tabela przedstawia pozycje przychodów i kosztów z tytułu prowizji i opłat Grupy Alior za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem zakończonym 31 marca 2015 r. 

 

Za okres zakończony 31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu prowizji i opłat .................................................................................................. 138,0 135,6 1,8

Prowizje maklerskie ............................................................................................................................. 17,5 15,7 10,9

Obsługa kart płatniczych, kredytowych............................................................................................... 24,5 20,4 20,0

Wynagrodzenia z tyt. pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń ............................................................... 21,3 34,7 (38,5)

Kredyty i pożyczki ............................................................................................................................... 13,6 16,5 (17,4)

Obsługa rachunków bankowych .......................................................................................................... 25,4 18,8 34,9

Przelewy ............................................................................................................................................... 8,9 8,8 1,1

Operacje kasowe .................................................................................................................................. 5,1 4,9 3,3

Skupione wierzytelności ...................................................................................................................... 1,9 2,6 (27,1)

Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy ........................................................................................... 3,6 3,6 1,3

Pozostałe prowizje ............................................................................................................................... 16,2 9,5 69,7

Koszty z tytułu prowizji i opłat ......................................................................................................... (50,7) (42,8) 18,5

Prowizje maklerskie ............................................................................................................................. (0,7) (0,8) (17,8)

Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart ................................. (15,1) (13,5) 11,9

Ubezpieczenia produktów bankowych ................................................................................................ (5,9) (5,0) 18,7

Prowizje za udostępnianie bankomatów .............................................................................................. (5,3) (5,1) 2,4

Prowizje wypłacane podmiotom z tytułu umów na wykonywanie określonych czynności ............... (2,3) (2,0) 12,2

Koszty rekompensat, nagród dla klientów ........................................................................................... (5,1) (3,9) 33,2

Prowizje wypłacane agentom .............................................................................................................. (4,8) (3,0) 60,7

Usługi assistance dla klientów ............................................................................................................. (1,3) (1,4) (5,7)

Koszty pozyskania klientów ................................................................................................................ (2,0) (1,8) (6,5)

Pozostałe prowizje ............................................................................................................................... (8,4) (6,3) 32,0

Wynik z tytułu prowizji i opłat ......................................................................................................... 87,3 92,8 (6,0)

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat stanowił 15,1% oraz 17,9% przychodów ogółem (na które składają się wynik z tytułu 
odsetek, wynik z tytułu prowizji i opłat, przychody z tytułu dywidend, wynik handlowy, wynik zrealizowany na 
pozostałych instrumentach finansowych, wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) Grupy Alior 
za okresy 3 miesięcy zakończone odpowiednio 31 marca 2016 r. i 2015 r. W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 
2016 r. wynik z tytułu prowizji i opłat Grupy Alior spadł o 6,0%, czyli o 5,5 mln PLN, w porównaniu z okresem  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (spadek z poziomu 92,8 mln PLN do 87,3 mln PLN). W okresie 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2016 r. w jego skład wchodziły przychody z tytułu prowizji i opłat w wysokości 138,0 mln PLN 
(wzrost o 1,8% w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015) i koszty z tytułu prowizji i opłat  
w wysokości 50,7 mln PLN (wzrost o 18,5% w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r.). 
Spowolnione tempo wzrostu przychodów z tytułu prowizji i opłat w porównaniu z wydatkami z tytułu prowizji i opłat 
spowodowany był głównie spadkiem przychodów z działalności bancassurance. 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 

Przychody Grupy Alior z tytułu prowizji i opłat obejmują głównie przychody z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa 
sprzedaży ubezpieczeń (dodatkowe informacje na temat uznawania przychodów z bancassurance podane są w punkcie 
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2.3.18 informacji dodatkowej do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015), prowizje od 
obsługi kart płatniczych i kredytowych, prowizje maklerskie i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych  
i udzielanie kredytów i pożyczek. W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. i 2015 r. wynosiły one 102,3 mln 
PLN i 106,1 mln PLN i stanowiły odpowiednio 74,1% i 78,3% przychodów z tytułu prowizji i opłat. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. przychody z tytułu prowizji i opłat wzrosły o 1,8%, czyli o 2,4 mln 
PLN, w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 135,6 mln PLN do 138,0 
mln PLN). Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem prowizji z tytułu prowadzenia rachunków bankowych oraz 
kart płatniczych i kredytowych, a także prowizji maklerskich i innych, który był w znacznym stopniu skompensowany 
spadkiem przychodów z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń oraz prowizji za udzielanie 
kredytów i pożyczek. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. prowizje za prowadzenie rachunków bankowych wzrosły o 34,9%, 
czyli o 6,6 mln PLN, w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 18,8 mln 
PLN do 25,4 mln PLN). Wzrost ten spowodowany był działaniami podjętymi na rzecz zmiany cen oraz wzrostem liczby 
klientów.  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. pozostałe prowizje wzrosły o 69,7%, czyli o 6,6 mln PLN,  
w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 9,5 mln PLN do 16,2 mln PLN). 
Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu prowizji związanych z obsługą klientów z segmentu biznesowego. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. przychody z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży 
ubezpieczeń spadły o 38,5%, czyli o 13,3 mln PLN, w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 
(spadek z poziomu 34,7 mln PLN do 21,3 mln PLN). Spadek ten spowodowany był mniejszą liczbą produktów 
ubezpieczeniowych sprzedawanych w pakiecie z kredytami gotówkowymi. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych wzrosły  
o 20,0%, czyli o 4,1 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 20,4 mln PLN 
do 24,5 mln PLN). 

Koszty z tytułu prowizji i opłat 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. główne pozycje kosztów z tytułu prowizji i opłat stanowiły koszty 
transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart, które wynosiły 15,1 mln PLN i stanowiły 29,7% 
kosztów z tytułu prowizji i opłat. Natomiast w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. koszty transakcji 
kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart wynosiły 13,5 mln PLN i stanowiły 31,4% kosztów z tytułu 
prowizji i opłat. 

W okresie zakończonym 31 marca 2016 r. koszty z tytułu prowizji i opłat wzrosły o 18,5%, czyli o 7,9 mln PLN,  
w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 42,8 mln PLN do 50,7 mln PLN).  

Prowizje wypłacane podmiotom na podstawie umów o wykonywanie określonych czynności wzrosły w okresie  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. o 12,2%, 
czyli o 0,2 mln PLN (zwiększenie z poziomu 2,0 mln PLN do 2,3 mln PLN).  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. koszty rekompensat i nagród dla klientów wzrosły o 33,2%, czyli  
o 1,3 mln PLN, w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 3,9 mln PLN do 
5,1 mln PLN).  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. koszty prowizji wypłacanych agentom wzrosły o 60,7%, czyli  
o 1,8 mln PLN, w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 3,0 mln PLN do 
4,8 mln PLN).  
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Wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 

Poniższa tabela przedstawia pozycje wyniku handlowego Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. 
i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Transakcje walutowe ............................................................................................................................ 48,6 46,9 3,4

Transakcje stopy procentowej .............................................................................................................. 7,6 15,5 (50,9)

Część nieefektywna rachunkowości zabezpieczeń .............................................................................. 0,6 1,0 (38,4)

Pozostałe instrumenty .......................................................................................................................... 1,6 1,0 57,4

Wynik handlowy................................................................................................................................. 58,3 64,4 (9,4)

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. wynik handlowy spadł o 9,4%, czyli o 6,1 mln PLN, w porównaniu 
z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (spadek z poziomu 64,4 mln PLN do 58,3 mln PLN). Wynik 
handlowy obejmuje głównie marże na transakcjach walutowych i instrumentach pochodnych na stopę procentową 
zawartych z klientami Grupy Alior. Spadek wyniku handlowego jest głównie rezultatem niższego wolumenu transakcji 
stopy procentowej zawieranych z klientami biznesowymi. 

Wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 

Poniższa tabela przedstawia pozycje wyniku netto Grupy Alior na pozostałych instrumentach finansowych za okres  
3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .......................................................................................... 10,4 4,9 110,4

Emisja własna ....................................................................................................................................... 0,2 (0,1) (422,1)

Przychody z odkupu ......................................................................................................................... 0,3 0,1 113,0

Straty z odkupu ................................................................................................................................. (0,0) (0,2) (85,1)

Certyfikaty inwestycyjne ..................................................................................................................... 0,0 - -

Zrealizowany wynik na pozostałych instrumentach finansowych ................................................ 10,6 4,8 118,9

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych w okresie 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.  
w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wzrósł o 118,9 %, czyli o 5,8 mln PLN (z 4,8 mln 
PLN do 10,6 mln PLN), co było spowodowane głównie wzrostem wyniku zrealizowanego na portfelu aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży. 
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Wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

Poniższa tabela przedstawia pozycje wyniku z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Grupy Alior za okres  
3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu: ........................................................................................ 15,2 19,2 (20,9)

Działalności zarządzania majątkiem osób trzecich .............................................................................. 3,0 1,4 116,2

Otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien ........................................................................................ 0,0 0,0 (63,2)

Wynagrodzenia z tytułu umów z kontrahentami.................................................................................. (0,2) 4,6 (95,3)

Sprzedaży wierzytelności ..................................................................................................................... - 2,1 (100,0)

Zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń ................................................................................................ 5,1 5,2 (1,6)

Zarachowanych przychodów z tytułu zwrotu podatku z urzędu skarbowego ..................................... - - -

Zwrotu opłat przez klientów ................................................................................................................. 4,0 4,0 0,7

Otrzymanych odszkodowań ................................................................................................................. 0,9 0,1 509,9

Inne ....................................................................................................................................................... 2,1 1,8 12,2

Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: ............................................................................................... (4,6) (5,8) (20,8)

Działalności zarządzania majątkiem osób trzecich .............................................................................. (0,5) (0,6) (17,2)

Zapłaconych odszkodowań, kar i grzywien ......................................................................................... (0,0) (0,3) (87,9)

Nagród wręczonych klientom ............................................................................................................... (0,3) (0,1) 174,5

Wypłaconych odszkodowań, ugód, reklamacji .................................................................................... (1,0) (1,9) (47,1)

Opłat i kosztów dotyczących dochodzenia roszczeń ........................................................................... (1,9) (2,2) (15,6)

Inne ....................................................................................................................................................... (0,9) (0,7) 29,7

Wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ........................................................... 10,6 13,4 (20,9)

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w okresie 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.  
w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. spadł o 20,9%, czyli o 2,8 mln PLN (z 13,4 mln 
PLN do 10,6 mln PLN), co było spowodowane głównie spadkiem wynagrodzenia z tytułu umów z kontrahentami oraz 
przychodów ze sprzedaży wierzytelności. 

  



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR

 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 121
 

Koszty działania 

Poniższa tabela przedstawia pozycje kosztów działania Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.  
i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Koszty pracownicze ............................................................................................................................ (149,6) (146,1) 2,4

Wynagrodzenia .................................................................................................................................... (124,8) (120,7) 3,4

Narzuty na wynagrodzenia .................................................................................................................. (23,3) (23,2) 0,2

Świadczenia w formie akcji ................................................................................................................. - (0,9) (100,0)

Pozostałe ............................................................................................................................................... (1,5) (1,3) 15,0

Koszty ogólnego zarządu ................................................................................................................... (99,2) (90,6) 9,5

Koszty informatyczne .......................................................................................................................... (12,9) (9,1) 41,5

Koszty czynszu i utrzymania budynków ............................................................................................. (34,3) (37,3) (7,9)

Koszty marketingowe .......................................................................................................................... (9,2) (7,9) 15,4

Koszty szkoleń ..................................................................................................................................... (5,3) (2,2) 141,9

Koszty usług doradczych ..................................................................................................................... (4,6) (3,9) 17,2

Koszty BFG .......................................................................................................................................... (18,9) (14,5) 30,5

Koszty leasingu środków trwałych i wartości niematerialnych .......................................................... (0,9) (0,8) 17,6

Koszty usług telekomunikacyjnych ..................................................................................................... (2,9) (4,0) (26,3)

Koszty usług zewnętrznych ................................................................................................................. (6,9) (7,8) (11,5)

Pozostałe ............................................................................................................................................... (3,2) (3,0) 5,1

Amortyzacja ........................................................................................................................................ (25,0) (19,0) 31,8

Rzeczowe aktywa trwałe ...................................................................................................................... (15,4) (11,5) 34,5

Wartości niematerialne ........................................................................................................................ (9,5) (7,5) 27,6

Podatki i opłaty ................................................................................................................................... (2,8) (2,2) 30,0

Razem koszty działania ..................................................................................................................... (276,6) (257,9) 7,3

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. koszty działania wzrosły o 7,3%, czyli o 18,7 mln PLN,  
w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost z poziomu 257,9 mln PLN do 276,6 mln 
PLN). 

Koszty pracownicze wynosiły w analizowanym okresie 149,6 mln PLN i były o 2,4% wyższe niż w okresie 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2015 r. 

Koszty ogólnego zarządu w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. wyniosły 99,2 mln PLN i były o 9,5% 
wyższe niż w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kosztów BFG  
o 4,4 mln PLN, tj. o 30,5%, ze wzrostu kosztów informatycznych o 3,8 mln PLN, tj o 41,5%, oraz kosztów szkoleń  
o 3,1 mln PLN, tj. o 141,9%. Równolegle Grupa Alior zredukowała koszty czynszu i utrzymania budynków i usług 
telekomunikacyjnych, odpowiednio, o 3,0 mln PLN i 1,1 mln PLN. 
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Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw 

Poniższa tabela przedstawia wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw dla Grupy Alior za okres  
3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Odpisy na należności od klientów ....................................................................................................... (161,4) (139,4) 15,7

Sektor finansowy .............................................................................................................................. (0,5) (1,9) (74,3)

Sektor niefinansowy ......................................................................................................................... (160,9) (137,5) 17,0

Klienci detaliczni .......................................................................................................................... (111,3) (91,1) 22,2

Klienci biznesowi ......................................................................................................................... (49,6) (46,4) 6,8

Dłużne papiery wartościowe – aktywa dostępne do sprzedaży .......................................................... (7,0) - -

IBNR dla należności od klientów bez utraty wartości ........................................................................ 0,9 (2,3) (138,6)

Sektor finansowy .............................................................................................................................. 0,6 0,2 280,6

Sektor niefinansowy ......................................................................................................................... 0,3 (2,5) (110,6)

Klienci detaliczni .......................................................................................................................... (2,2) (1,2) 89,4

Klienci biznesowi ......................................................................................................................... 2,5 (1,3) (293,0)

Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe .......................................................................................... (4,8) (0,7) 553,6

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ............................................................................. (3,5) (2,2) 56,8

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw ........................................... (175,7) (144,7) 21,5

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw 
wzrósł o 21,5%, czyli o 31,1 mln PLN, w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (wzrost  
z poziomu 144,7 mln PLN do 175,7 mln PLN). Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu odpisów z tytułu należności od 
klientów niefinansowych (z 137,5 mln PLN do 160,9 mln PLN), spowodowanego głównie wzrostem wolumenu 
kredytów w okresie od 31 marca 2015 do 31 marca 2016 o 19,4%. 

Podatek dochodowy 

Poniższa tabela przedstawia podatek dochodowy Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015(1) 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Podatek bieżący ................................................................................................................................... 65,5 36,9 77,3

bieżący okres .................................................................................................................................... 65,5 36,9 77,2

korekta rozliczenia podatkowego dotycząca roku ubiegłego .......................................................... - (0,0) (100,0)

Podatek odroczony............................................................................................................................... (39,3) (11,2) 251,9

powstanie i odwrócenie się różnic przejściowych ........................................................................... (39,3) (11,2) 251,9

Razem podatek księgowy ujęty w rachunku zysków i strat .......................................................... 26,2 25,7 1,6

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. z wyjątkiem zmian danych procentowych. 
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Łączne obciążenie podatkowe w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. zwiększyło się o 1,6%, czyli o 0,5 mln 
PLN, i wyniosło 26,2 mln PLN (w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wyniosło 25,7 mln PLN). Łączne 
obciążenie podatkowe w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. obejmowało obciążenie z tytułu podatku 
bieżącego w wysokości 65,5 mln PLN i zmniejszenie obciążenia z tytułu podatku odroczonego w wysokości 39,3 mln PLN. 
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. obciążenie z tytułu podatku bieżącego wyniosło 36,9 mln PLN,  
a zmniejszenie obciążenia z tytułu podatku odroczonego 11,2 mln PLN. Wzrost podatku dochodowego odroczonego wynika 
głównie ze zwiększenia pozycji opłat za udzielenie kredytu, wyceny instrumentów pochodnych oraz wzrostu odpisów 
aktualizujących, które są przewidziane w przyszłych okresach do rozliczenia z bieżącym podatkiem dochodowym. 

Zysk netto 

Z przyczyn omówionych powyżej w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. zysk netto spadł o 12,4%, czyli o 
11,4 mln PLN, w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. (spadek z poziomu 91,5 mln PLN do 
80,1 mln PLN). 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane wyniki działalności Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu odsetek  2.399,2 2.063,3 16,3

Koszty z tytułu odsetek  (898,2) (833,7) 7,7

Wynik z tytułu odsetek ...................................................................................................................... 1.501,0 1.229,6 22,1

Przychody z tytułu dywidend ............................................................................................................ 0,1 0,0 362,5

Przychody z tytułu prowizji i opłat ...................................................................................................... 545,7 533,6 2,3

Koszty z tytułu prowizji i opłat ............................................................................................................ (214,1) (185,5) 15,4

Wynik z tytułu prowizji i opłat ......................................................................................................... 331,7 348,1 (4,7)

Wynik handlowy................................................................................................................................. 268,7 254,9 5,4

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych ............................................... 12,9 7,9 63,0

Pozostałe przychody operacyjne .......................................................................................................... 81,9 52,4 56,3

Pozostałe koszty operacyjne ................................................................................................................ (30,2) (19,9) 51,5

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ............................................... 51,7 32,4 59,3

Koszty działania ................................................................................................................................. (1.107,9) (925,3) 19,7

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(2) ......................................... (672,1) (546,6) 23,0

Zysk brutto ......................................................................................................................................... 386,0 401,1 (3,8)

Podatek dochodowy (77,0) (79,1) (2,6)

Zysk netto ............................................................................................................................................ 309,0 322,0 (4,1)

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Główne czynniki decydujące o poziomie najważniejszych pozycji rachunku zysków i strat za 2015 r. obejmowały: (i) wzrost 
organiczny, napędzany głównie wzrostem portfela kredytowego (wspieranym szeregiem inicjatyw, obejmujących 
oferowanie produktów we współpracy z T-Mobile Polska); (ii) fuzję Alior Banku z Meritum Bankiem ICB, w tym koszty 
integracji w wysokości 35 mln PLN i oszacowane synergie w wysokości 38 mln PLN; (iii) dalsze przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego w Polsce, prowadzące do wzrostu popytu na finansowanie zewnętrzne w środowisku niskich stóp 
procentowych; (iv) nowe zjawisko rekordowo niskich stóp procentowych, wpływające na poziom wyniku z tytułu odsetek; 
(v) od lutego 2015 r. obniżenie opłat interchange z 0,5% do 0,3% od wartości transakcji dla transakcji realizowanych za 
pomocą kart kredytowych i do 0,2% dla transakcji realizowanych za pomocą kart debetowych; (vi) wzrost poziomu opłat 
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wnoszonych przez banki do BFG (opłaty wniesione przez Alior Bank do BFG wyniosły w 2015 r. 60,1 mln PLN i były  
o 113,6% wyższe niż w 2014 r.); (vii) założenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego na początku 2016 r. Funduszu 
Wsparcia Kredytobiorców (w IV kwartale 2015 r. Alior Bank utworzył rezerwę na wpłatę do Funduszu w wysokości  
9,15 mln PLN); (viii) w związku z zawieszeniem działalności i upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa  
w Wołominie, zgodnie z uchwałą Zarządu BFG z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków 
gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, w dniu 30 listopada 2015 r. 
Alior Bank wpłacił do BFG 57,0 mln PLN na poczet wypłat środków gwarantowanych; oraz (ix) uległa zmniejszeniu skala 
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, co spowodowało zmianę struktury przychodów realizowanych przez Grupę 
Alior, a w szczególności spowodowało spadek przychodów prowizyjnych z tytułu bancassurance. 

Wynik z tytułu odsetek 

Poniższa tabela przedstawia pozycje przychodów i kosztów z tytułu odsetek Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 
2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu odsetek ................................................................................................................ 2.399,2 2.063,3 16,3

Przychody odsetkowe od instrumentów finansowych w kategoriach wg zamortyzowanego kosztu 
z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej ............................................................................... 1.973,4 1.659,5 18,9

Lokaty terminowe ................................................................................................................................. 0,2 0,2 11,6

Kredyty ................................................................................................................................................. 1.847,5 1.530,5 20,7

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ........................................................................................... 91,4 95,6 (4,4)

Skupione wierzytelności ....................................................................................................................... 27,4 31,6 (13,3)

Inne ....................................................................................................................................................... 6,9 1,6 338,8

Pozostałe przychody odsetkowe ........................................................................................................... 425,8 403,8 5,4

Rachunki bieżące .................................................................................................................................. 15,2 17,7 (14,3)

Lokaty jednodniowe ............................................................................................................................. 1,3 0,7 79,6

Instrumenty pochodne .......................................................................................................................... 409,3 385,4 6,2

Koszty z tytułu odsetek ....................................................................................................................... (898,2) (833,7) 7,7

Koszty odsetkowe od instrumentów finansowych w kategoriach wg zamortyzowanego kosztu  
z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej ............................................................................... (489,2) (405,1) 20,8

Depozyty terminowe ............................................................................................................................. (368,3) (296,8) 24,1

Operacje papierami wartościowymi z przyrzeczeniem odkupu .......................................................... (14,1) (20,3) (30,5)

Zabezpieczenia pieniężne ..................................................................................................................... (2,2) (3,7) (40,4)

Emisja własna ....................................................................................................................................... (102,0) (81,1) 25,7

Inne ....................................................................................................................................................... (2,7) (3,2) (16,9)

Pozostałe koszty odsetkowe ................................................................................................................. (409,0) (428,7) (4,6)

Depozyty bieżące* ................................................................................................................................ (37,9) (58,6) (35,3)

Instrumenty pochodne .......................................................................................................................... (371,1) (370,1) 0,3

Wynik z tytułu odsetek ....................................................................................................................... 1.501,0 1.229,6 22,1

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
* W tym rachunki oszczędnościowe. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Wynik z tytułu odsetek jest głównym składnikiem przychodów Grupy Alior i stanowi 69,3% oraz 65,6% przychodów 
ogółem (na które składają się wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji i opłat, przychody z tytułu dywidend, 
wynik handlowy, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych, wynik z tytułu pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych) za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. W roku zakończonym 
31 grudnia 2015 r. wynik z tytułu odsetek Grupy Alior wzrósł o 22,1%, czyli o 271,4 mln PLN, w porównaniu z rokiem 
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zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 1.229,6 mln PLN do 1.501,0 mln PLN). Wzrost ten spowodowany 
był głównie wzrostem wolumenu kredytów udzielonych klientom, a także przejęciem Meritum Banku ICB. 

Czynniki mające niekorzystny wpływ na wynik z tytułu odsetek za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu  
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. obejmują głównie obniżki stóp procentowych wprowadzone w październiku 
2014 r. i marcu 2015 r., które spowodowały obniżenie odsetek od kredytów oferowanych przez Alior Bank i w rezultacie 
miały negatywny wpływ na przychody z tytułu odsetek. Spadek marży odsetkowej netto z uwagi na spadek stóp 
rynkowych spowodowany był następującymi czynnikami:  

(a) znaczną część zobowiązań w sektorze bankowym stanowią rachunki bieżące, które są oprocentowane stawką 
zerową lub bliską zera. W związku z tym w wypadku zobowiązań sektor bankowy nie mógł w pełni dostosować 
się do spadku stóp procentowych i nie udało mu się w pełni skompensować spadku przychodów z tytułu odsetek 
od aktywów;  

(b) szereg cięć stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej miało więcej niż proporcjonalny wpływ na część 
aktywów w sektorze bankowym, w szczególności kredyty konsumpcyjne,. Zgodnie z polskim prawem 
cywilnym maksymalna stopa procentowa od kredytów jest ustalana w odniesieniu do stóp ustalanych przez 
Radę Polityki Pieniężnej (do 1 stycznia 2016 r. czterokrotność stopy lombardowej, czyli stopy, jaką NBP 
obciąża polskie banki z tytułu krótkoterminowych pożyczek zabezpieczonych). W wyniku zmniejszenia stóp 
procentowych banki, w tym Grupa Alior, musiały obniżyć oprocentowanie wszystkich kredytów powyżej 
górnego limitu. Z tego powodu przychód z tytułu odsetek od tej części portfela uległ zmniejszeniu i – z uwagi na 
wzór opisujący górny limit obowiązujący w tym czasie, czyli czterokrotność stopy lombardowej – zakres tego 
zmniejszenia był do czterech razy większy niż spadek stóp (obecnie pułap oprocentowania jest ustalany jako 
suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p., przemnożone przez 2);  

(c) większość kredytów jest oprocentowana przy użyciu zmiennej stopy procentowej, podczas gdy większość 
depozytów terminowych jest oprocentowana stałą stopą procentową. W związku z tym obniżenie rynkowych stóp 
procentowych zostaje szybciej odzwierciedlone w oprocentowaniu istniejących kredytów, podczas gdy repricing 
oprocentowania depozytów terminowych przebiega wolniej i jest uzależniony od terminu ich zapadalności. 

W związku z tym przychody z tytułu odsetek od aktywów spadły w większym stopniu niż koszty z tytułu odsetek po 
stronie zobowiązań. W przypadku Alior Banku dodatkowym czynnikiem wpływającym na przychód z tytułu odsetek  
i tym samym wynik z tytułu odsetek za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z wynikiem z tytułu odsetek za 
rok zakończony 31 grudnia 2014 r. było nabycie Meritum Banku ICB. Portfel Meritum Banku ICB koncentrował się na 
wysoko oprocentowanych kredytach konsumpcyjnych oraz (w mniejszym stopniu) na wysoko oprocentowanych 
kredytach obrotowych. W wyniku nabycia Meritum Banku ICB, pomimo negatywnych czynników rynkowym opisanych 
wyżej, średnie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w roku 2015 wzrosło, a średnie oprocentowanie kredytów 
obrotowych spadło w stopniu mniejszym niż wynikający z tempa spadku stóp rynkowych i stopy lombardowej, Ponadto 
na wzrost wyniku z tytułu odsetek miał wpływ wzrost średniego salda wszystkich głównych produktów oferowanych 
przez Alior Bank. Źródłem ich wzrostu był wzrost organiczny, wspierany przez nabycie Meritum Banku ICB. 

Przychody z tytułu odsetek 

Przychody Grupy Alior z tytułu odsetek obejmują głównie odsetki od kredytów i pochodnych instrumentów 
zabezpieczających, które stanowiły odpowiednio 77,0% i 17,1% przychodów z tytułu odsetek ogółem za rok zakończony 
31 grudnia 2015 r. oraz odpowiednio 74,2% i 18,7% przychodów z tytułu odsetek ogółem za rok zakończony 31 grudnia 
2014 r. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. przychody z tytułu odsetek wzrosły o 16,3%, czyli o 335,9 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 2.063,3 mln PLN do 2.399,2 mln PLN). 
Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem odsetek od kredytów i przychodów z tytułu instrumentów pochodnych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. odsetki od kredytów udzielonych klientom wzrosły o 20,7%, czyli o 317,0 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 1.530,5 mln PLN do 1.847,5 mln 
PLN). Wzrost ten spowodowany był zwiększeniem łącznego średniego salda należności od klientów o 26,8%, czyli  
o 6.120,1 mln PLN, z poziomu 22.871,1 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. do 28.991,2 mln PLN w roku 
zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten był częściowo skompensowany spadkiem średniego oprocentowania 
kredytów udzielanych klientom o 0,35 punktu procentowego w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. w porównaniu  
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. 
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Poniższa tabela przedstawia pozycje należności brutto od klientów Grupy Alior za lata zakończone 31 grudnia 2015 r.  
i 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia 

2015 2014 

Średnie  
saldo(1) 

Odsetki 
uzyskane(3) 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 
Średnie  
saldo(1) 

Odsetki 
uzyskane(3) 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 

(niezbadane) 

(mln PLN)  (%) (mln PLN) (%) 

Kredyty udzielone klientom   

Segment detaliczny* ................................. 16.511,8 1.278,7 7,74 12.574,1 1.015,4 8,08

Segment biznesowy, w tym: ..................... 12.479,4 589,7 4,73 10.297,1 538,6 5,23

Kredyty inwestycyjne ................................ 4.752,9 210,0 4,42 3.707,1 190,3 5,13

Kredyty operacyjne(4) ................................. 6.998,5 341,3 4,88 5.741,1 297,1 5,18

Kredyty samochodowe .............................. 147,2 9,8 6,66 227,9 18,7 8,19

Skupione wierzytelności ............................ 530,5 27,4 5,16 571,2 31,6 5,53

Kredyty udzielone klientom razem ......... 28.991,2 1.868,5(3) 6,44 22.871,1 1.554,0(3) 6,79

(1) Obliczone na podstawie średnich miesięcznych sald nominalnych brutto bez naliczonych odsetek. 
(2) Obliczone na podstawie odsetek uzyskanych za odpowiedni okres podzielonych przez średnie saldo obliczone zgodnie z punktem (1) powyżej.  
(3) Wynik netto z tytułu odsetek od kredytów skorygowany o wynik netto z tytułu odsetek od banków + wynik netto z tytułu odsetek od skupionych 
wierzytelności. 
(4) W tym debety. 
* W tym przede wszystkim kredyty konsumpcyjne i kredyty na nieruchomości mieszkaniowe. 
Źródło: Alior Bank. 

Wzrost łącznego średniego salda należności od klientów za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. spowodowany był głównie wzrostem średniego salda udzielonych klientom  
w segmencie detalicznym, spowodowanego przede wszystkim wzrostem średniego salda kredytów konsumpcyjnych  
o 28,7% (czyli o 2.038,5 mln PLN) spowodowanym głównie przejęciem Meritum Banku ICB i jego portfela 
kredytowego (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy sprzedaży 
akcji – Umowa sprzedaży akcji Meritum Bank ICB”) oraz wynikającymi ze wzrostu organicznego Alior Banku: 
wzrostem średniego salda kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o 43,4% (czyli o 1.772,2 mln PLN). Wzrostowi 
średniego salda kredytów udzielonych klientom w segmencie detalicznym towarzyszył również wzrost średniego salda 
kredytów udzielonych klientom w segmencie biznesowym, spowodowany przede wszystkim wzrostem średniego salda 
kredytów kredytów operacyjnych o 21,9% (czyli o 1.257,4 mln PLN) oraz wzrostem średniego salda kredytów 
inwestycyjnych o 28,2% (czyli o 1.045,8 mln PLN). 

Niewielki spadek łącznego średniego oprocentowania kredytów udzielanych klientom w roku zakończonym 31 grudnia 
2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. spowodowany był obniżeniem średniego oprocentowania 
kredytów udzielanych klientom w segmencie biznesowym, w tym przede wszystkim obniżeniem średniego oprocentowania 
kredytów inwestycyjnych i skupionych wierzytelności związanym ze spadkiem stopy WIBOR spowodowanym decyzjami 
Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych z października 2014 r. i marca 2015 r. (co zostało jednak 
częściowo skompensowane wzrostem średniego oprocentowania kredytów operacyjnych w związku ze skutecznymi 
działaniami na rzecz podwyższenia marż) oraz obniżeniem średniego oprocentowania kredytów udzielanych klientom  
w segmencie detalicznym, w tym przede wszystkim kredytów na nieruchomości mieszkaniowe. Spadek średniego 
oprocentowania kredytów udzielanych klientom w segmencie detalicznym został jednak częściowo skompensowany 
wyższym średnim oprocentowaniem kredytów konsumpcyjnych (w związku z działaniami na rzecz zmian cen po spadkach 
stawek rynkowych i przejęciem Meritum Banku ICB; portfel kredytów konsumpcyjnych Meritum Banku ICB był 
przeciętnie bardziej dochodowy niż portfel kredytów konsumpcyjnych Alior Banku). 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. przychody z tytułu instrumentów pochodnych wzrosły o 6,2%, czyli o 23,9 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 385,4 mln PLN do 409,3 mln PLN). 
Wzrost ten spowodowany był wzrostem wolumenu instrumentów pochodnych zabezpieczających Alior Bank przed 
spadkiem stóp procentowych. 
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Koszty z tytułu odsetek 

Koszty Grupy Alior z tytułu odsetek dotyczą głównie instrumentów pochodnych, depozytów terminowych i emisji 
własnych, które odpowiadały odpowiednio za 41,3%, 41,0% i 11,4% kosztów z tytułu odsetek ogółem za rok 
zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz odpowiednio 44,4%, 35,6% i 9,7% kosztów z tytułu odsetek ogółem za rok 
zakończony 31 grudnia 2014 r. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty z tytułu odsetek wzrosły o 7,7%, czyli o 64,5 mln PLN, w porównaniu  
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 833,7 mln PLN do 898,2 mln PLN). Wzrost ten 
spowodowany był głównie zwiększeniem depozytów terminowych i emisji własnych, częściowo skompensowanym 
spadkiem średniej stopy oprocentowania depozytów bieżących, jak opisano poniżej. 

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje zobowiązań Grupy Alior wobec klientów za lata zakończone 31 grudnia 
2015 r. i 2014 r.  

 Za rok zakończony 31 grudnia 

 2015 2014 

 Średnie saldo(1)
Odsetki 

zapłacone 
Średnie 

oprocentowanie(2) Średnie saldo(1) 
Odsetki 

zapłacone 

Średnie 
oprocentow

anie(2) 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) (mln PLN) (%) 

Zobowiązania wobec klientów  

Depozyty bieżące(4) .................................... 11.164,2 37,7 0,34 9.053,9 58,4 0,64

Depozyty terminowe (w tym 
zabezpieczenia pieniężne) .......................... 15.554,8 367,0 2,36 11.388,9 295,5 2,59

Emisja własna ............................................. 2.144,5 97,1 4,53 1.514,4 80,4 5,31

Zobowiązania wobec klientów razem .... 28.863,5 501,8 (3) 1,74 21.957,2 434,2 (3) 1,98

(1) Obliczone na podstawie średnich miesięcznych sald nominalnych bez naliczonych odsetek, przy czym zobowiązania wobec klientów spółek z Grupy 
Alior (innych niż Alior Bank) zostały uwzględnione jedynie w miesiącach kończących kwartał..  
(2) Obliczone na podstawie odsetek zapłaconych za dany okres podzielonych przez średnie saldo obliczone zgodnie z punktem (1). 
(3) Wynik z tytułu odsetek od depozytów terminowych skorygowany o depozyty terminowe banków + wynik z tytułu odsetek od depozytów bieżących 
skorygowany o depozyty bieżące banków + wynik z tytułu emisji własnych skorygowany o emisję własną – banki.  
(4) W tym rachunki oszczędnościowe. 
Źródło: Alior Bank. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty z tytułu odsetek od depozytów terminowych wzrosły o 24,1%, czyli  
o 71,5 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 296,8 mln PLN do 368,3 
mln PLN). Wzrost ten spowodowany był zwiększeniem średniego salda depozytów terminowych o 36,6%, do kwoty 
15.554,8 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. w porównaniu ze średnim stanem 11.388,9 mln PLN w roku 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. Wzrost średniego salda lokat terminowych wynikał głównie z decyzji Alior Banku 
odnośnie do zwiększenia wielkości lokat terminowych w celu umożliwienia rozwoju portfela kredytowego oraz 
utrzymania ostrożnych buforów płynnościowych w celu spełnienia wymogów regulacyjnych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty z tytułu odsetek od depozytów bieżących spadły o 35,3%, czyli o 20,7 
mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (spadek z poziomu 58,6 mln PLN do 37,9 mln PLN). 
Spadek ten spowodowany był niższym średnim oprocentowaniem depozytów bieżących, które w ciągu 2015 r.  
w segmencie detalicznym spadło o 0,41 punktu procentowego do 0,45 (w porównaniu z 0,86 w 2014 r.), a w segmencie 
biznesowym o 0,03 p.p., do 0,07% (w porównaniu z 0,10% w 2014 r.) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Wybrane 
informacje statystyczne i finansowe Grupy Alior – Średnie salda i stopy procentowe”) (w związku ze spadkami stopy 
WIBOR spowodowanymi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych z października 2014 r.  
i marca 2015 r.). 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty z tytułu emisji własnych wzrosły o 25,7%, czyli o 20,9 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 81,1 mln PLN do 102,0 mln PLN). Wzrost 
ten spowodowany był wzrostem salda emisji własnych o 37,6% do poziomu 2.259,2 mln PLN na koniec 2015 roku  
w porównaniu ze stanem 1.642,0 mln PLN na koniec 2014 roku. 
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Wynik z tytułu prowizji i opłat 

Poniższa tabela przedstawia pozycje przychodów i kosztów z tytułu prowizji i opłat Grupy Alior za rok zakończony  
31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu prowizji i opłat .................................................................................................. 545,7 533,6 2,3

Prowizje maklerskie............................................................................................................................. 73,7 54,3 35,8

Obsługa kart płatniczych, kredytowych .............................................................................................. 89,9 105,6 (14,9)

Wynagrodzenia z tyt. pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń .............................................................. 94,6 157,6 (39,9)

Kredyty i pożyczki ............................................................................................................................... 66,3 59,2 12,1

Obsługa rachunków bankowych .......................................................................................................... 85,3 51,4 66,1

Przelewy ............................................................................................................................................... 36,3 32,1 13,1

Operacje kasowe .................................................................................................................................. 21,4 20,7 3,6

Skupione wierzytelności ...................................................................................................................... 11,9 11,7 1,4

Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy........................................................................................... 15,0 13,4 11,8

Pozostałe prowizje ............................................................................................................................... 51,2 27,7 85,1

Koszty z tytułu prowizji i opłat ........................................................................................................ (214,1) (185,5) 15,4

Prowizje maklerskie............................................................................................................................. (3,9) (5,4) (27,8)

Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart ................................. (61,2) (56,2) 8,9

Ubezpieczenia produktów bankowych ................................................................................................ (21,7) (16,3) 33,1

Prowizje za udostępnianie bankomatów ............................................................................................. (24,3) (23,3) 4,0

Prowizje wypłacane podmiotom z tytułu umów na wykonywanie określonych czynności ............... (9,5) (16,0) (40,5)

Koszty rekompensat, nagród dla klientów .......................................................................................... (17,5) (16,3) 7,1

Prowizje wypłacane agentom .............................................................................................................. (24,3) (13,7) 76,9

Usługi assistance dla klientów ............................................................................................................. (4,2) (6,8) (38,5)

Koszty pozyskania klientów ................................................................................................................ (19,6) (5,3) 266,3

Pozostałe prowizje ............................................................................................................................... (28,0) (26,0) 7,5

Wynik z tytułu prowizji i opłat......................................................................................................... 331,7 348,1 (4,7)

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat stanowił 15,3% oraz 18,6% przychodów ogółem (na które składają się wynik z tytułu 
odsetek, wynik z tytułu prowizji i opłat, przychody z tytułu dywidend, wynik handlowy, wynik zrealizowany na 
pozostałych instrumentach finansowych, wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) Grupy Alior 
za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wynik z tytułu 
prowizji i opłat Grupy Alior spadł o 4,7%, czyli o 16,5 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 
2014 r. (spadek z poziomu 348,1 mln PLN do 331,7 mln PLN). W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. w jego skład 
wchodziły przychody z tytułu prowizji i opłat w wysokości 545,7 mln PLN (wzrost o 2,3% w porównaniu z rokiem 
2014) i koszty z tytułu prowizji i opłat w wysokości 214,1 mln PLN (wzrost o 15,4% w porównaniu z 2014 r.). 
Spowolnione tempo wzrostu przychodów z tytułu prowizji i opłat w porównaniu z wydatkami z tytułu prowizji i opłat 
spowodowane było głównie obniżeniem opłat interchange, a także spadkiem przychodów z działalności bancassurance. 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 

Przychody Grupy Alior z tytułu prowizji i opłat obejmują głównie przychody z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa 
sprzedaży ubezpieczeń (dodatkowe informacje na temat uznawania przychodów z bancassurance podane są w punkcie 
2.3.18 informacji dodatkowej do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015), prowizje od 
obsługi kart płatniczych i kredytowych, prowizje maklerskie i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych  
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i udzielanie kredytów i pożyczek. W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. wynosiły one 410,0 mln PLN  
i 428,1 mln PLN i stanowiły odpowiednio 75,1% i 80,2% przychodów z tytułu prowizji i opłat. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. przychody z tytułu prowizji i opłat wzrosły o 2,3%, czyli o 12,1 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 533,6 mln PLN do 545,7 mln PLN). Wzrost 
ten spowodowany był głównie wzrostem prowizji z tytułu prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielania kredytów 
i pożyczek, a także prowizji maklerskich i innych, który był w znacznym stopniu skompensowany spadkiem przychodów 
z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń oraz prowizji za obsługę kart płatniczych i kredytowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. prowizje za prowadzenie rachunków bankowych wzrosły o 66,1%, czyli o 34,0 
mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 51,4 mln PLN do 85,3 mln PLN). 
Wzrost ten spowodowany był działaniami podjętymi na rzecz zmiany cen oraz wzrostem liczby klientów. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. pozostałe prowizje wzrosły o 85,1%, czyli o 23,5 mln PLN, w porównaniu  
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 27,7 mln PLN do 51,2 mln PLN). Wzrost ten wynika 
głównie ze wzrostu prowizji związanych z obsługą klientów z segmentu biznesowego. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. przychody z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń 
spadły o 39,9%, czyli o 62,9 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (spadek z poziomu 
157,6 mln PLN do 94,6 mln PLN). Spadek ten spowodowany był mniejszą liczbą produktów ubezpieczeniowych 
sprzedawanych w pakiecie z kredytami gotówkowymi. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych spadły o 14,9%, czyli  
o 15,7 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (spadek z poziomu 105,6 mln PLN do 89,9 
mln PLN). Spadek ten spowodowany był obniżeniem opłat interchange, co zostało częściowo skompensowane wzrostem 
wartości wykonanych transakcji z 4.435 mln PLN w 2014 r. do 5.154 mln PLN w 2015 r. (zobacz „ – Ogólne czynniki 
mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior – Wynik z tytułu prowizji i opłat”). 

Koszty z tytułu prowizji i opłat 

Ponoszone przez Grupę Alior koszty z tytułu prowizji i opłat obejmują głównie koszty transakcji kartowych  
i bankomatowych, w tym koszty wydawanych kart, prowizje za udostępnienie bankomatów, prowizje wypłacane 
agentom i ubezpieczenia produktów bankowych. W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. wynosiły one 131,4 
mln PLN i 109,6 mln PLN i stanowiły odpowiednio 61,4% i 59,1% kosztów z tytułu prowizji i opłat. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty z tytułu prowizji i opłat wzrosły o 15,4%, czyli o 28,6 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 185,5 mln PLN do 214,1 mln PLN). Wzrost 
ten spowodowany był głównie wzrostem kosztów pozyskania klientów, prowizji wypłacanych agentom i ubezpieczenia 
produktów bankowych, który był częściowo skompensowany spadkiem prowizji wypłacanych na podstawie umów  
o wykonywanie konkretnych czynności. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty pozyskania klientów wzrosły o 266,3%, czyli o 14,2 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 5,3 mln PLN do 19,6 mln PLN). Wzrost ten 
wynikał z tego, że większą liczbę klientów pozyskano we współpracy z partnerami zewnętrznymi. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. prowizje wypłacone agentom wzrosły o 76,9%, czyli o 10,6 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 13,7 mln PLN do 24,3 mln PLN). Wzrost 
ten wynikał z tego, że coraz więcej transakcji było realizowanych za pośrednictwem zewnętrznych kanałów sprzedaży,  
a także z połączenia z Meritum Bankiem ICB, który zarządzał rozbudowaną siecią agentów sprzedaży i pośredników. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty ubezpieczenia produktów bankowych wzrosły o 33,1%, czyli o 5,4 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 16,3 mln PLN do 21,7 mln PLN). 
Wzrost ten spowodowany był zwiększeniem skali działalności bancassurance. 

Prowizje wypłacane na podstawie umów o wykonywanie określonych czynności (obejmujących głównie usługi 
archiwizacyjne i kasowe) spadły w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym  
31 grudnia 2014 r. o 40,5%, czyli o 6,5 mln PLN (zmniejszenie z poziomu 16,0 mln PLN do 9,5 mln PLN). Spadek ten 
wynikał z przeniesienia obsługi kasowej ze spółki zewnętrznej do Alior Banku. 
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Wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 

Poniższa tabela przedstawia pozycje wyniku handlowego Grupy Alior za lata zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Transakcje walutowe ........................................................................................................................... 217,4 195,0 11,5

Transakcje stopy procentowej ............................................................................................................. 49,6 57,7 (14,1)

Część nieefektywna rachunkowości zabezpieczeń ............................................................................. 1,1 0,2 458,8

Pozostałe instrumenty .......................................................................................................................... 0,6 2,0 (69,2)

Wynik handlowy ................................................................................................................................ 268,7 254,9 5,4

(1)Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wynik handlowy wzrósł o 5,4%, czyli o 13,8 mln PLN, w porównaniu z rokiem 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 254,9 mln PLN do 268,7 mln PLN). Wynik handlowy obejmuje 
głównie marże od transakcji walutowych zawieranych przez klientów, w tym za pośrednictwem platform walutowych 
(zobacz „Opis działalności Grupy Alior – Działalność skarbowa – Platformy transakcyjne”). Wynik handlowy z tytułu 
transakcji stopy procentowej obejmuje głównie wynik na instrumentach pochodnych na stopę procentową zawartych  
z klientami Grupy Alior. Wzrost wyniku handlowego związany jest głównie ze wzrostem wolumenu transakcji  
z klientami detalicznymi i biznesowymi. 

Poniższa tabela przedstawia pozycje wyniku netto Grupy Alior na pozostałych instrumentach finansowych za lata 
zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .......................................................................................... 12,9 9,9 30,2

Emisja własna ...................................................................................................................................... (0,0) (2,0) (99,3)

Przychody z odkupu ............................................................................................................................ 0,6 0,4 34,4

Straty z odkupu .................................................................................................................................... (0,6) (2,5) (76,2)

Certyfikaty inwestycyjne ..................................................................................................................... 0,0 - nie dotyczy

Jednostki uczestnictwa ........................................................................................................................ - 0,0 (100,0)

Zrealizowany wynik na pozostałych instrumentach finansowych ............................................... 12,9 7,9 63,0

(1)Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015 w celu 
zapewnienia pełnej porównywalności z danymi finansowymi za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Zmiany w sposobie prezentacji dokonane  
w odniesieniu do danych finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. zostały omówione w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja 
informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. w porównaniu 
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. wzrósł o 63,0%, czyli o 5,0 mln PLN (z 7,9 mln PLN do 12,9 mln PLN), co 
było spowodowane głównie zwiększeniem wyniku na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży i spadkiem 
wyniku na stratach z odkupu. 
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Wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

Poniższa tabela przedstawia pozycje wyniku z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Grupy Alior za lata 
zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu: ............................................................................................ 81,9 52,4 56,3

Działalności zarządzania majątkiem osób trzecich .............................................................................. 10,0 15,1 (33,8)

Otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien ........................................................................................ 1,7 0,1 1.135,6

Wynagrodzenia z tytułu umów z kontrahentami .................................................................................. 15,7 4,7 233,7

Sprzedaży wierzytelności ...................................................................................................................... 7,7 0,1 13.234,5

Zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń ................................................................................................ 20,1 17,0 18,1

Zarachowanych przychodów z tytułu zwrotu podatku z urzędu skarbowego ..................................... - 3,6 (100,0)

Zwrotu opłat przez klientów ................................................................................................................. 14,8 7,5 99,0

Otrzymanych odszkodowań .................................................................................................................. 3,3 0,8 324,0

Inne ........................................................................................................................................................ 8,5 3,5 143,1

Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: ................................................................................................... (30,2) (19,9) 51,5

Działalności zarządzania majątkiem osób trzecich .............................................................................. (1,3) (2,7) (51,1)

Zapłaconych odszkodowań, kar i grzywien .......................................................................................... (4,9) (2,6) 88,3

Nagród wręczonych klientom ............................................................................................................... (0,4) (0,7) (39,4)

Wypłaconych odszkodowań, ugód, reklamacji .................................................................................... (8,4) (2,1) 296,0

Opłat i kosztów dotyczących dochodzenia roszczeń ............................................................................ (8,5) (5,5) 54,9

Inne ........................................................................................................................................................ (6,8) (6,4) 6,3

Wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ............................................................ 51,7 32,4 59,3

(1)Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wzrósł o 59,3%, 
czyli o 19,2 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 32,4 mln PLN do 
51,7 mln PLN). Wzrost ten wynikał głównie z (i) wzrostu pozostałych przychodów operacyjnych o 56,3%, czyli o 29,5 
mln PLN (spowodowanego głównie wzrostem przychodów z umów z kontrahentami o 11,0 mln PLN), wzrostu 
sprzedaży wierzytelności z tytułu niespłacanych kredytów o 7,7 mln PLN i wzrostu zwrotów opłat od klientów 
(obejmujących zwrot wpłat na BFG) o 7,4 mln PLN i był częściowo skompensowany (ii) wzrostem pozostałych kosztów 
operacyjnych o 51,5%, czyli o 10,3 mln PLN, wynikającym głównie ze wzrostu wypłaconych odszkodowań, ugód, 
reklamacji o 6,3 mln PLN. 
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Koszty działania 

Poniższa tabela przedstawia pozycje kosztów działania Grupy Alior za lata zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Koszty pracownicze ............................................. (554,4) (520,1) 6,6

Wynagrodzenia .................................................... (463,9) (429,2) 8,1

Narzuty na wynagrodzenia .................................. (80,5) (75,7) 6,4

Świadczenia w formie akcji ................................. (0,7) (7,4) (90,1)

Pozostałe .............................................................. (9,4) (7,8) 20,4

Koszty ogólnego zarządu ..................................... (460,8) (324,9) 41,8

Koszty informatyczne .......................................... (45,9) (33,7) 36,3

Koszty czynszu i utrzymania budynków ............. (140,6) (142,3) (1,2)

Koszty marketingowe .......................................... (52,5) (38,5) 36,4

Koszty szkoleń ..................................................... (13,9) (12,3) 13,3

Koszty usług doradczych ..................................... (20,2) (18,3) 10,4

Koszty BFG ......................................................... (117,1) (28,2) 315,9

Koszty leasingu środków trwałych i wartości 
niematerialnych .................................................... (3,5) (4,9) (28,3)

Koszty usług telekomunikacyjnych ..................... (16,0) (15,0) 6,7

Koszty usług zewnętrznych ................................. (26,7) (16,4) 62,8

Pozostałe .............................................................. (24,4) (15,5) 57,1

Amortyzacja ......................................................... (86,4) (75,5) 14,5

Rzeczowe aktywa trwałe ..................................... (51,0) (46,5) 9,7

Wartości niematerialne ........................................ (35,4) (29,0) 22,1

Podatki i opłaty .................................................... (6,3) (4,8) 29,9

Razem koszty działania ..................................... (1.107,9) (925,3) 19,7

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty działania wzrosły o 19,7%, czyli o 182,6 mln PLN, w porównaniu  
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 925,3 mln PLN do 1.107,9 mln PLN).  

Koszty pracownicze wynosiły w analizowanym okresie 554,4 mln PLN i były o 6,6% wyższe niż w roku zakończonym 
31 grudnia 2014 r. Na poziom kosztów pracowniczych znaczny wpływ miało przejęcie Meritum Banku ICB  
i restrukturyzacja zatrudnienia (liczba pracowników Grupy (w przeliczeniu na pełne etaty) spadła z 6.652,50 w 2014 r. do 
6.441,13 w 2015 r.). 

Koszty ogólnego zarządu w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wyniosły 460,8 mln PLN i były o 41,8% wyższe niż 
w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał częściowo z przejęcia Meritum Banku ICB (łącznie  
z kosztami integracji w wysokości 35 mln PLN), wzrostu skali działalności Grupy Alior, utworzonej rezerwy na wpłaty 
na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (kwota 9,15 mln PLN ujęta w pozycji „Inne” w „Kosztach działania”) oraz  
z kosztów związanych z ogłoszeniem upadłości przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (57,0 mln 
PLN uwzględnione w pozycji „Koszty ogólnego zarządu”). Wzrost wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny miał 
najistotniejszy wpływ na zwiększenie kosztów ogólnego zarządu. Wzrost ten dotyczył zarówno obowiązkowej rocznej 
opłaty (wzrost z 0,1% do 0,189%), jak i opłaty ostrożnościowej (z 0,037% do 0,05%). W wyniku tych zmian i wzrostu 
skali działalności Alior Banku kwota wpłacona na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w roku zakończonym 31 grudnia 
2015 r. była o 113,6% wyższa niż w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. i wyniosła 60,1 mln PLN. 
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Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw 

Poniższa tabela przedstawia wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw dla Grupy Alior za lata 
zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Odpisy na należności od klientów ....................................................................................................... (649,1) (468,7) 38,5

Sektor finansowy .................................................................................................................................. (6,0) (1,1) 456,1

Sektor niefinansowy ............................................................................................................................. (643,1) (467,6) 37,5

Klienci detaliczni ................................................................................................................................. (446,2) (289,8) 54,0

Klienci biznesowi ................................................................................................................................. (196,9) (177,8) 10,7

Dłużne papiery wartościowe – aktywa dostępne do sprzedaży .......................................................... (8,0) (2,2) 267,1

IBNR dla należności od klientów bez utraty wartości ........................................................................ (2,1) (31,6) (93,5)

Sektor finansowy .................................................................................................................................. (0,8) 0,2 (610,3)

Sektor niefinansowy ............................................................................................................................. (1,2) (31,7) (96,1)

Klienci detaliczni ................................................................................................................................. (1,7) (29,3) (94,3)

Klienci biznesowi ................................................................................................................................. 0,5 (2,4) nie dotyczy

Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe ........................................................................................... (0,6) (1,0) (41,5)

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne .............................................................................. (12,4) (4,9) 152,6

Strata z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży ......................................................... 0,0 (38,3) nie dotyczy

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(2) ......................................... (672,1) (546,6) 23,0

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wzrósł  
o 23,0%, czyli o 125,5 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (wzrost z poziomu 546,6 mln 
PLN do 672,1 mln PLN). Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu odpisów z tytułu należności od klientów 
niefinansowych (z 467,6 mln PLN do 643,1 mln PLN), spowodowanego głównie wzrostem wolumenu kredytów  
o 30,7%, częściowo w związku z przejęciem Meritum Banku ICB. Istotny wpływ na tę pozycję miało również 
zmniejszenie kwoty odpisów na straty poniesione, ale niewykazane (IBNR) z tytułu należności od klientów bez utraty 
wartości z 31,6 mln PLN w 2014 r. do 2,1 mln PLN w 2015 r. Poprawę wyniku IBNR osiągnięto dzięki poprawie profilu 
ryzyka portfela kredytów gotówkowych. W 2015 r. Alior Bank wdrożył model statystyczny stosowany do oceny 
kredytów hipotecznych, w wyniku czego nastąpił wzrost odpisów z tytułu utraty wartości o 19,4 mln PLN. Przed 
wdrożeniem nowego modelu Alior Bank oceniał ekspozycje hipoteczne indywidualnie. 

Podatek dochodowy 

Poniższa tabela przedstawia podatek dochodowy Grupy Alior za lata zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2015 2014(1) 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Podatek bieżący .................................................................................................................................... 161,4 92,2 75,0

bieżący rok ........................................................................................................................................... 161,4 92,5 74,5

korekta rozliczenia podatkowego dotycząca roku ubiegłego .............................................................. 0,0 (0,2) nie dotyczy

Podatek odroczony ............................................................................................................................... (84,4) (13,2) 541,3

powstanie i odwrócenie się różnic przejściowych ............................................................................... (84,4) (13,2) 541,3

Razem podatek księgowy ujęty w rachunku zysków i strat .......................................................... 77,0 79,1 (2,6)

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 
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Łączne obciążenie podatkowe w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. zmniejszyło się o 2,6%, czyli o 2,0 mln PLN,  
i wyniosło 77,0 mln PLN (rok zakończony 31 grudnia 2014 r.: 79,1 mln PLN). Łączne obciążenie podatkowe w roku 
zakończonym 31 grudnia 2015 r. obejmowało obciążenie z tytułu podatku bieżącego w wysokości 161,4 mln PLN  
i zmniejszenie obciążenia z tytułu podatku odroczonego w wysokości 84,4 mln PLN. W roku zakończonym 31 grudnia  
2014 r. obciążenie z tytułu podatku bieżącego wyniosło 92,2 mln PLN, a zmniejszenie obciążenia z tytułu podatku 
odroczonego 13,2 mln PLN. Wzrost podatku dochodowego odroczonego wynika głównie ze zmiany oferty Grupy Alior  
w związku z niskimi stopami procentowymi – podatek dochodowy odroczony zwiększył się z powodu wzrostu opłat za 
udzielenie kredytu, które dla celów księgowych są rozliczane w czasie, natomiast opodatkowane są w momencie ich otrzymania. 

Zysk netto 

Z przyczyn omówionych powyżej w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. zysk netto spadł o 4,1%, czyli o 13,1 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. (spadek z poziomu 322,0 mln PLN do 309,0 mln PLN). 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. 

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane wyniki działalności Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013(3) 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu odsetek .................................................................................................................. 2.063,3 1.518,2 35,9

Koszty z tytułu odsetek ........................................................................................................................ (833,7) (519,6) 60,5

Wynik z tytułu odsetek ...................................................................................................................... 1.229,6 998,6 23,1

Przychody z tytułu dywidend ........................................................................................................... 0,0 0,0 (30,4)

Przychody z tytułu prowizji i opłat ..................................................................................................... 533,6 475,9 12,1

Koszty z tytułu prowizji i opłat ........................................................................................................... (185,5) (200,8) (7,6)

Wynik z tytułu prowizji i opłat......................................................................................................... 348,1 275,2 26,5

Wynik handlowy ................................................................................................................................ 254,9 226,9 12,4

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych ..................................................... 7,9 11,8 (32,9)

Pozostałe przychody operacyjne ......................................................................................................... 52,4 49,9 4,9

Pozostałe koszty operacyjne ................................................................................................................ (19,9) (22,3) (10,6)

Wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ............................................................... 32,4 27,6 17,5

Koszty działania  ................................................................................................................................. (925,3) (847,4) 9,2

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(4) ............................................... (546,6) (405,0) 35,0

Zysk brutto ......................................................................................................................................... 401,1 287,7 39,4

Podatek dochodowy  (79,1) (59,8) 32,3

Zysk netto ........................................................................................................................................... 322,0 227,9 41,3

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Ponadto Bank zmienił sposób 
prezentacji następujących danych z rachunku zysków i strat w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015: „Przychody  
z tytułu odsetek”, „Koszty z tytułu odsetek”, „Wynik z tytułu odsetek” oraz „Wynik handlowy”. Jeśli tę zmianę sposobu prezentacji zastosowano by do 
danych za rok obrotowy 2013, wyniosłyby one odpowiednio 1.897,2 mln PLN, (874,9) mln PLN, 1.022,3 mln PLN i 203,2 mln zł. 
(3) Porównywalność danych za lata 2014 oraz 2013 jest ograniczona ze względu na zmianę sposobu prezentacji wybranych pozycji rachunku zysków  
i strat w odniesieniu do danych za rok 2014. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji 
danych finansowych” oraz dyskusja poniżej.  
(4) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio: „Koszty działania banku”, „Wynik z odpisów aktualizujących  
z tytułu utraty wartości”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Główne czynniki decydujące o poziomie najważniejszych pozycji rachunku zysków i strat za rok 2014 obejmowały:  
(a) czynniki zewnętrzne, w tym: (i) wzrost popytu na kredyty spowodowany poprawą sytuacji gospodarczej; (ii) rekordowo 
niskie stopy procentowe; (iii) obniżenie stawek opłat interchange; i (iv) podwyższenie opłat związanych z Bankowym 
Funduszem Gwarancyjnym; oraz (b) czynniki i zdarzenia wewnętrzne, w tym: (i) gwałtowny wzrost bazy klientów Grupy 
Alior dzięki różnym działaniom, w tym głównie oferowaniu produktów we współpracy z T-Mobile Polska i utrzymywanie 
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wysokiej sprzedaży głównych grup produktów; oraz (ii) aktywne działania na rzecz ograniczenia wpływu wyżej 
wymienionych negatywnych czynników na wyniki, obejmujące: pogłębianie relacji z klientami, optymalizację oferty 
produktowej i zmiany w tabeli prowizji i opłat; (iii) staranne monitorowanie kosztów działania, które wzrosły o 9,2%  
w stosunku rocznym (o wiele mniej niż przychody); oraz (iv) utworzenie odpisów dotyczących zaangażowania Alior Banku  
w spółkę Polbita (prezentowaną jako aktywo przeznaczone do sprzedaży) (24,0 mln PLN w 2013 r. i 38,3 mln PLN w 2014 r.). 

Wynik z tytułu odsetek 

Poniższa tabela przedstawia pozycje przychodów i kosztów z tytułu odsetek Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 
2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013(3) 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu odsetek ............................................................................................................... 2.063,3 1.518,2 35,9

Przychody odsetkowe od instrumentów finansowych w kategoriach wg zamortyzowanego 
kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej ................................................................... 1.659,5 1.481,1(4)* 12,0

Lokaty terminowe ................................................................................................................................ 0,2 0,9  (77,0)

Kredyty ................................................................................................................................................. 1.530,5 1.330,8 15,0

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży** ...................................................................................... 95,6 112,2  (14,8)

Skupione wierzytelności ...................................................................................................................... 31,6 36,1  (12,5)

Inne** ................................................................................................................................................... 1,6 1,1 43,7

Pozostałe przychody odsetkowe .......................................................................................................... 403,8 37,1(4)* 989,9

Rachunki bieżące* ............................................................................................................................... 17,7 18,1  (2,1)

Lokaty jednodniowe ............................................................................................................................. 0,7 1,0  (28,1)

Instrumenty pochodne(5) ....................................................................................................................... 385,4 17,9 2.048,1

Koszty z tytułu odsetek ...................................................................................................................... (833,7) (519,6) 60,5

Koszty z tytułu odsetek od instrumentów finansowych w podziale na kategorie według 
zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej ..................................... (405,1) (445,7)(4)*  (9,1)

Depozyty terminowe ............................................................................................................................ (296,8) (362,4)  (18,1)

Operacje papierami wartościowymi z przyrzeczeniem odkupu .......................................................... (20,3) (15,0) 35,0

Zabezpieczenia pieniężne .................................................................................................................... (3,7) (4,3)  (13,9)

Emisja własna ....................................................................................................................................... (81,1) (60,6) 34,0

Inne** ................................................................................................................................................... (3,2) (3,4)  (6,6)

Pozostałe koszty odsetkowe ................................................................................................................. (428,7) (73,9)(4)* 479,8

Depozyty bieżące ................................................................................................................................. (58,6) (56,4) 3,8

Instrumenty pochodne(5) ....................................................................................................................... (370,1) (17,5) 2.014,5

Wynik z tytułu odsetek ...................................................................................................................... 1.229,6 998,6 23,1

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Dane 
oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. Ponadto Bank zmienił sposób prezentacji 
następujących danych z rachunku zysków i strat w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015: „Przychody z tytułu 
odsetek”, „Pozostałe przychody z tytułu odsetek”, „Instrumenty pochodne”, „Koszty z tytułu odsetek”, „Pozostałe koszty odsetkowe”, „Instrumenty 
pochodne” i „Wynik z tytułu odsetek”. Jeśli tę zmianę sposobu prezentacji zastosowano by do danych za rok obrotowy 2013, wyniosłyby one 
odpowiednio 1.897,2 mln PLN, 416,0 mln PLN, 396,9 mln PLN, (874,9) mln PLN, (429,3) mln PLN, (372,8) mln PLN i 1.022,3 mln PLN.  
(3) Porównywalność danych za lata 2014 oraz 2013 jest ograniczona ze względu na zmianę sposobu prezentacji wybranych pozycji rachunku zysków  
i strat w odniesieniu do danych za rok 2014. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji 
danych finansowych” oraz dyskusja poniżej. 
(4) Zawartość w wierszu nie została zbadana i jest przedstawiona jako suma odpowiednich pozycji składowych. 
(5)W 2014 r. pozycja dotyczy wszystkich instrumentów pochodnych, natomiast w 2013 r. tylko instrumentów pochodnych zabezpieczających. 
* Łącznie z rachunkami oszczędnościowymi.  
** W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Instrumenty dłużne”, „Pozostałe” oraz „Pozostałe”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 
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Wynik z tytułu odsetek stanowił 65,6% oraz 64,8% łącznych przychodów za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 
2014 r. i 2013 r. W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynik z tytułu odsetek Grupy Alior wyniósł 1.229,6 mln PLN 
wobec 998,6 mln PLN w roku 2013. Dane za rok 2014 zostały przekształcone, jak opisano w rozdziale „Dokument 
Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”, co powoduje 
ograniczenia w porównywalności do danych za rok 2013. Po wyłączeniu efektu powyższego przekształcenia wynik  
z tytułu odsetek za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wyniósł 1.215,8 mln PLN, co oznaczało wzrost o 217,2 mln PLN 
(21,8%) wobec 998,6 mln PLN za rok 2013. Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem należności od klientów  
o 20,3%, jak również korektą wyceny depozytów i produktów kredytowych w związku z niskimi stopami procentowymi. 

Przychody z tytułu odsetek 

Przychody Grupy Alior z tytułu odsetek obejmują głównie odsetki od kredytów i instrumentów pochodnych, które 
stanowiły odpowiednio 74,2% i 18,7% przychodów z tytułu odsetek ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz 
odpowiednio 87,7% i 1,2% przychodów z tytułu odsetek ogółem za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. przychody z tytułu odsetek wyniosły 2.063,3 mln PLN wobec 1.518,2 mln PLN 
w roku 2013. Dane za rok 2014 zostały przekształcone, jak opisano w rozdziale „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja 
informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”, po wyłączeniu efektu tego przekształcenia 
przychody z tytułu odsetek za rok 2014 wyniosły 1.713,1 mln PLN, co oznaczało wzrost o 12,8%, czyli o 194,9 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem odsetek 
od kredytów i przychodów z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. odsetki od kredytów udzielonych klientom wzrosły o 15,0%, czyli o 199,7 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 1.330,8 mln PLN do 1.530,5 mln 
PLN). Wzrost ten spowodowany był zwiększeniem łącznego średniego salda należności od klientów o 28,0%, czyli  
o 4.998,6 mln PLN, z poziomu 17.872,6 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. do 22.871,1 mln PLN w roku 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten był częściowo skompensowany spadkiem łącznego średniego 
oprocentowania kredytów udzielanych klientom o 0,8 punktu procentowego w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. 

Poniższa tabela przedstawia pozycje należności brutto od klientów Grupy Alior za lata zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia 

2014 2013 

Średnie  
saldo(1) 

Odsetki 
uzyskane(3) 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 
Średnie  
saldo(1) 

Odsetki 
uzyskane(3) 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 

(niezbadane) 

(mln PLN)  (%) (mln PLN) (%) 

Kredyty udzielone klientom, w tym:   

Segment detaliczny* ................................. 12.574,1 1.015,4 8,08 9.594,0 856,9 8,93

Segment biznesowy, w tym: ..................... 10.297,1 538,6 5,23 8.278,5 500,3 6,04

Kredyty inwestycyjne ................................ 3.707,1 190,3 5,13 2.503,4 150,2 6,00

Kredyty operacyjne(3) ................................. 5.741,1 297,1 5,18 4.774,6 277,7 5,82

Kredyty samochodowe .............................. 227,9 18,7 8,19 338,7 33,2 9,79

Skupione wierzytelności ............................ 571,2 31,6 5,53 605,2 36,1 5,96

Kredyty udzielone klientom razem ......... 22.871,1 1.554,0(3) 6,79 17.872,6 1.357,2(3) 7,59

(1) Obliczone na podstawie średnich miesięcznych sald nominalnych bez naliczonych odsetek. 
(2) Obliczone na podstawie odsetek uzyskanych za odpowiedni okres podzielonych przez średnie saldo obliczone zgodnie z punktem (1) powyżej.  
(3) Wynik netto z tytułu odsetek od kredytów skorygowany o wynik netto z tytułu odsetek od banków + wynik netto z tytułu odsetek od skupionych wierzytelności. 
(4) W tym debety. 
* W tym przede wszystkim kredyty konsumpcyjne i kredyty na nieruchomości mieszkaniowe. 
Źródło: Alior Bank. 

Wzrost łącznego średniego salda należności od klientów za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. spowodowany był głównie wzrostem średniego salda kredytów udzielonych klientom  
w segmencie detalicznym, spowodowanego przede wszystkim wzrostem średniego salda kredytów konsumpcyjnych  
o 30,2% (czyli o 1.647,6 mln PLN) oraz wzrostem średniego salda kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o 43,8% 
(czyli o 1.245,1 mln PLN). Jednocześnie w omawianym okresie wzrosło średnie saldo kredytów udzielonych klientom  
w segmencie biznesowym o 24,4% (czyli o 2.018,6 mln PLN), co było spowodowane przede wszystkim wzrostem 
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średniego salda kredytów inwestycyjnych o 48,1% (czyli o 1.203,7 mln PLN) oraz wzrostem średniego salda kredytów 
operacyjnych o 20,2% (czyli o 966,5 mln PLN). 

Znaczący spadek łącznego średniego oprocentowania kredytów udzielanych klientom w roku zakończonym 31 grudnia 
2014 r. w stosunku do roku zakończonego 31 grudnia 2013 r. wynikał z obniżenia średniego oprocentowania wszystkich 
produktów w związku z obniżkami stopy WIBOR, jakie miały miejsce w roku 2013. Równocześnie w przypadku kredytów 
konsumpcyjnych spadek średniego oprocentowania był nieproporcjonalnie duży z powodu obniżenia górnych pułapów stóp 
procentowych wynikającego z serii obniżek stopy lombardowej wprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej. 

Przychody z tytułu odsetek od instrumentów pochodnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wyniosły 385,4 mln PLN 
wobec 17,9 mln PLN za rok 2013. Dane za rok 2014 zostały przekształcone, jak opisano w rozdziale „Dokumentu 
Rejestracyjnego – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”, po wyłączeniu 
efektu tego przekształcenia przychody z tytułu odsetek od instrumentów pochodnych za rok 2014 wyniosły 35,1 mln PLN  
i wzrosły o 95,8%, czyli o 17,2 mln PLN, z 17,9 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał 
głównie ze zwiększenia wolumenu transakcji pochodnych zabezpieczających Bank przed spadkiem stóp procentowych. 

Koszty z tytułu odsetek 

Koszty z tytułu odsetek Grupy Alior dotyczą głównie instrumentów pochodnych, depozytów terminowych i emisji własnej, 
które stanowiły odpowiednio 44,4%, 35,6% i 9,7% łącznych kosztów z tytułu odsetek za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 
i odpowiednio 3,4%, 69,7% i 11,7% łącznych kosztów z tytułu odsetek za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 

Koszty z tytułu odsetek za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wyniosły 833,7 mln PLN wobec 519,6 mln PLN za rok 
2013. Dane za rok 2014 zostały przekształcone, jak opisano w rozdziale „Dokumentu Rejestracyjnego – Prezentacja 
informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”, po wyłączeniu efektu tego przekształcenia 
koszty z tytułu odsetek za rok 2014 wyniosły 497,3 mln PLN i spadły o 4,3%, czyli o 22,3 mln PLN z poziomu 519,6 
mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten dotyczył głównie zmian w sposobie prezentacji informacji 
finansowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji 
danych finansowych”) oraz emisji własnej, i był częściowo skompensowany spadkiem lokat terminowych. 

Koszty z tytułu odsetek dotyczące instrumentów pochodnych za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wyniosły 370,1 mln 
PLN wobec 17,5 mln PLN w roku 2013. Dane za rok 2014 zostały przekształcone, jak opisano w rozdziale „Dokumentu 
Rejestracyjnego – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”, po 
wyłączeniu efektu tego przekształcenia koszty z tytułu odsetek za rok 2014 wyniosły 33,6 mln PLN i wzrosły o 92,1%, 
czyli o 16,1 mln PLN, z poziomu 17,5 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Wzrost tego kosztu wynikał 
głównie ze zwiększenia wolumenu transakcji pochodnych zabezpieczających Bank przed spadkiem stóp procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. koszty z tytułu odsetek od emisji własnych wzrosły o 34,0%, czyli o 20,6 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 60,6 mln PLN do 81,1 mln PLN). 
Wzrost ten spowodowany był wzrostem salda emisji własnych na rzecz klientów o 44,6% do poziomu 1.642,0 mln PLN 
na koniec 2014 roku w porównaniu ze stanem 1.135,6 mln PLN na koniec 2013 r. 

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje zobowiązań Grupy Alior wobec klientów za lata zakończone  
31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

 Za rok zakończony 31 grudnia 

 2014 2013 

 
Średnie  
saldo(1) 

Odsetki 
zapłacone 

Średnie  
oprocento-

wanie(2) Średnie saldo(1) 
Odsetki 

zapłacone 

Średnie 
oprocento-

wanie(2) 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) (mln PLN) (%) 

Zobowiązania wobec klientów   

Depozyty bieżące(4) .................................... 9.053,9 58,4 0,64 6.435,1 56,3 0,87

Depozyty terminowe (w tym 
zabezpieczenia pieniężne) .......................... 11.388,9 295,5 2,59 10.918,3 361,7 3,31

Emisja własna ............................................. 1.514,4 80,4 5,31 870,8 60,4 6,93

Zobowiązania wobec klientów razem .... 21.957,2 434,2 (3) 1,98 18.224,2 478,4 (3) 2,63

(1) Obliczone na podstawie miesięcznych sald nominalnych bez naliczonych odsetek, przy czym zobowiązania wobec klientów spółek z Grupy Alior 
(innych niż Alior Bank) zostały uwzględnione jedynie w miesiącach kończących kwartał.  
(2) Obliczone na podstawie odsetek zapłaconych za dany okres podzielonych przez średnie saldo obliczone zgodnie z punktem (1). 



 
PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR 

 

138 DOKUMENT REJESTRACYJNY
 

(3) Wynik z tytułu odsetek od depozytów terminowych skorygowany o depozyty terminowe banków + wynik z tytułu odsetek od depozytów bieżących 
skorygowany o depozyty bieżące banków + wynik z tytułu emisji własnych skorygowany o emisję własną – banki. 
(4) W tym rachunki oszczędnościowe.  
Źródło: Alior Bank. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. koszty z tytułu odsetek od depozytów terminowych złożonych przez klientów 
spadły o 18,3%, czyli o 66,2 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (spadek z poziomu 361,7 
mln PLN do 295,5 mln PLN). Spadek ten spowodowany był niższym średnim oprocentowaniem depozytów terminowych, 
które w ciągu 2014 r. w segmencie detalicznym spadło o 0,84 punktu procentowego do 2,78% (w porównaniu z 3,62%  
w 2013 r.), a w segmencie biznesowym o 0,27 punktu procentowego do 2,26% (w porównaniu z 2,53% w 2013 r.) (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Wybrane informacje statystyczne i finansowe Grupy Alior – Średnie salda i stopy procentowe”) 
(w związku ze spadkami stopy WIBOR spowodowanymi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej). 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. koszty z tytułu odsetek od depozytów bieżących (skorygowane o bieżące 
depozyty w bankach) złożonych przez klientów wzrosły o 3,8% (tj. o 2,1 mln PLN) do 58,4 mln PLN z kwoty 56,3 mln 
PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia liczby depozytów. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat 

Poniższa tabela przedstawia pozycje przychodów i kosztów z tytułu prowizji i opłat Grupy Alior za rok zakończony  
31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu prowizji i opłat ....................................................................................... 533,6 475,9 12,1

Prowizje maklerskie............................................................................................................... 54,3 48,6 11,9

Obsługa kart płatniczych, kredytowych ................................................................................ 105,6 105,8* (0,2)

Wynagrodzenie z tyt. pośredniej sprzedaży ubezpieczeń(3) .................................................. 157,6 134,9 16,8

Kredyty i pożyczki ................................................................................................................. 59,2 43,2* 37,1

Obsługa rachunków bankowych ............................................................................................ 51,4 36,8* 39,5

Przelewy ................................................................................................................................. 32,1 28,0* 14,5

Operacje kasowe .................................................................................................................... 20,7 18,5* 12,0

Skupione wierzytelności(3) ..................................................................................................... 11,7 10,4 13,2

Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy............................................................................. 13,4 10,9* 23,0

Pozostałe prowizje ................................................................................................................. 27,7 38,9* (28,9)

Koszty z tytułu prowizji i opłat ............................................................................................. (185,5) (200,8) (7,6)

Prowizje maklerskie............................................................................................................... (5,4) (5,7) (6,0)

Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart ................... (56,2) (55,7)* 0,9

Ubezpieczenie produktów bankowych .................................................................................. (16,3) (9,6)* 69,0

Prowizje za udostępnianie bankomatów ............................................................................... (23,3) (21,3) 9,6

Prowizje wypłacane podmiotom z tytułu umów na wykonywanie określonych 
czynności ............................................................................................................................... (16,0) (27,2) (41,2)

Koszty rekompensat, nagród dla klientów(3) ......................................................................... (16,3) (24,8) (34,0)

Prowizje wypłacone agentom ................................................................................................ (13,7) (22,5) (38,8)

Usługi assistance dla klientów ............................................................................................... (6,8) (11,1) (38,7)

Koszty pozyskania klientów .................................................................................................. (5,3) (0,6) 858,3

Pozostałe prowizje ................................................................................................................. (26,0) (22,3)* 16,8

Wynik z tytułu prowizji i opłat........................................................................................... 348,1 275,2 26,5

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
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(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio: „Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży 
ubezpieczeń”, „Skupione wierzytelności (faktoring)” oraz „Koszty rekompensat, nagród dla klienta”.  
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat stanowił 18,6% oraz 17,9% łącznych przychodów Grupy Alior za lata zakończone 
odpowiednio 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynik z tytułu prowizji i opłat Grupy 
Alior wzrósł o 26,5%, czyli o 73,0 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost  
z poziomu 275,2 mln PLN do 348,1 mln PLN). W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. w jego skład wchodziły 
przychody z tytułu prowizji i opłat w wysokości 533,6 mln PLN (wzrost o 12,1% w stosunku rocznym) i koszty z tytułu 
prowizji i opłat w wysokości 185,5 mln PLN (spadek o 7,6% w stosunku rocznym). 

Przychody z tytułu prowizji i opłat 

W latach zakończonych 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. główne pozycje przychodów z tytułu prowizji i opłat stanowiły 
przychody z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń, prowizje z tytułu obsługi kart płatniczych  
i kredytowych, prowizje maklerskie i prowizje za kredyty i pożyczki i obsługę rachunków bankowych, które wynosiły, 
odpowiednio, 428,1 mln PLN i 369,3 mln PLN i stanowiły odpowiednio 80,2% i 77,6% przychodów z tytułu prowizji i opłat. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. przychody z tytułu prowizji i opłat wzrosły o 12,1%, czyli o 57,7 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 475,9 mln PLN do 533,6 mln PLN). Wzrost 
ten spowodowany był głównie wzrostem przychodów z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń 
oraz prowizji z tytułu prowadzenia rachunków bankowych i udzielania kredytów i pożyczek, który był częściowo 
skompensowany spadkiem pozostałych prowizji. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. przychody z wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń 
wzrosły o 16,8%, czyli o 22,6 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 
134,9 mln PLN do 157,6 mln PLN). Wzrost spowodowany był głównie zwiększeniem sprzedaży ubezpieczeń w pakiecie 
z kredytami gotówkowymi. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. prowizje od kredytów i pożyczek wzrosły o 37,1%, czyli o 16,0 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 43,2 mln PLN do 59,2 mln PLN). Wzrost 
ten spowodowany był wprowadzeniem nowych kredytów. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. prowizje za obsługę rachunków bankowych wzrosły o 39,5%, czyli o 14,6 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 36,8 mln PLN do 51,4 mln PLN). 
Wzrost ten spowodowany był działaniami podjętymi na rzecz zmiany cen oraz wzrostem liczby klientów. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. wartość pozostałych prowizji spadła o 28,9%, czyli o 11,2 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (spadek z poziomu 38,9 mln PLN do 27,7 mln PLN). Spadek 
ten spowodowany był zmianą taryfy i był skompensowany wzrostem prowizji z tytułu obsługi rachunków bankowych. 

Koszty z tytułu prowizji i opłat 

W latach zakończonych 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. główne pozycje kosztów z tytułu prowizji i opłat stanowiły koszty 
transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart i prowizji za udostępnienie bankomatów, które wynosiły 
odpowiednio 79,5 mln PLN i 77,0 mln PLN i stanowiły odpowiednio 42,9% i 38,3% kosztów z tytułu prowizji i opłat. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. koszty z tytułu prowizji i opłat spadły o 7,6%, czyli o 15,3 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (spadek z poziomu 200,8 mln PLN do 185,5 mln PLN). Spadek 
ten wynikał głównie z obniżenia prowizji wypłacanych podmiotom na podstawie umów o wykonywanie określonych 
czynności, kosztów rekompensat, nagród dla klientów i prowizji wypłacanych agentom. 

Prowizje wypłacane podmiotom na podstawie umów o wykonywanie określonych czynności spadły w roku 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. o 41,2%, czyli o 11,2 mln 
PLN (zmniejszenie z poziomu 27,2 mln PLN do 16,0 mln PLN). Spadek ten spowodowany był zmniejszeniem 
wolumenu operacji kasowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. koszty rekompensat i nagród dla klientów spadły o 34,0%, czyli o 8,4 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (spadek z poziomu 24,8 mln PLN do 16,3 mln PLN). 
Spadek ten spowodowany był zmniejszeniem kosztów operacji cash back. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. koszty prowizji wypłacanych agentom spadły o 38,8%, czyli o 8,7 mln PLN,  
w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (spadek z poziomu 22,5 mln PLN do 13,7 mln PLN). Spadek 
ten spowodowany był zmianą struktury wynagrodzeń dla agentów z tytułu produktów kredytowych i został wykazany  
w rachunku zysków i strat z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej w wyniku z tytułu odsetek. 
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Wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 

Poniższa tabela przedstawia pozycje wyniku handlowego Grupy Alior za lata zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013(3) 

(zbadane,) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Transakcje walutowe ............................................................................................................. 195,0 156,1 24,9

Transakcje stopy procentowej ............................................................................................... 57,7 67,3* (14,2)

Część nieefektywna rachunkowości zabezpieczeń ............................................................... 0,2 (0,3)* nie dotyczy

Pozostałe instrumenty ............................................................................................................ 2,0 3,7 (45,7)

Wynik handlowy .................................................................................................................. 254,9 226,9 12,4

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”.  

(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. Dodatkowo Bank zmienił 
prezentację następujących pozycji rachunku zysków i strat w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za 2015 r.: „Transakcje 
walutowe”, „Transakcje stopy procentowej” i „Wynik handlowy”. Gdyba ta zmiana prezentacji została zastosowana do danych za rok 2013, pozycje te 
wynosiłyby odpowiednio 144,3 mln PLN, 55,5 mln PLN i 203,2 mln PLN. 
(3) Porównywalność danych za lata 2014 oraz 2013 jest ograniczona ze względu na zmianę sposobu prezentacji wybranych pozycji rachunku zysków  
i strat w odniesieniu do danych za rok 2014. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji 
danych finansowych” oraz dyskusja poniżej. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynik handlowy wyniósł 254,9 mln PLN wobec 226,9 mln PLN w roku 2013. 
Dane za rok 2014 zostały przekształcone, jak opisano w rozdziale „Dokumentu Rejestracyjnego – Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”, po wyłączeniu efektu tego przekształcenia wynik 
handlowy wyniósł 268,7 mln PLN i wzrósł o 18,4%, czyli o 41,9 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym  
31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał głównie z marży od transakcji walutowych i instrumentów pochodnych na stopę 
procentową zawieranych z klientami Alior Banku oraz ze zmiany prezentacji danych finansowych (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”). 

Poniższa tabela przedstawia pozycje wyniku netto Grupy Alior na pozostałych instrumentach finansowych za lata 
zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ............................................................................ 9,9 12,3 (18,9)

Emisja własna ........................................................................................................................ (2,0) (0,3) 580,5

Przychody z odkupu ........................................................................................................... 0,4 0,0 863,6

Straty z odkupu .................................................................................................................. (2,5) (0,3) 617,0

Certyfikaty inwestycyjne ....................................................................................................... - (0,1) nie dotyczy

Jednostki uczestnictwa .......................................................................................................... 0,0 0,0* nie dotyczy

Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych(3) 7,9 11,8 (32,9)

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014.  
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013 „Zrealizowany wynik na pozostałych instrumentach finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych.  



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR

 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 141
 

Zrealizowany wynik na pozostałych instrumentach finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. w porównaniu 
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. zmniejszył się o 32,9%, czyli o 3,9 mln PLN (z 11,8 mln PLN do 7,9 mln 
PLN), co było spowodowane głównie zmniejszeniem stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz 
wzrostem strat z odkupu własnych akcji. 

Wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

Poniższa tabela przedstawia pozycje pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Grupy Alior za lata zakończone  
31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu: ........................................................................ 52,4 49,9 4,9

Zarządzania majątkiem osób trzecich(3) ................................................................................ 15,1 10,0 51,4

Otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien ........................................................................ 0,1 0,7 (80,1)

Wynagrodzeń z tytułu umów z kontrahentami ..................................................................... 4,7 5,6 (15,5)

Sprzedaży wierzytelności(3) ................................................................................................... 0,1 2,7 (97,8)

Zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń ................................................................................ 17,0 11,5 48,1

Zarachowanych przychodów z tytułu zwrotu podatku(3) ...................................................... 3,6 12,9 (72,1)

Zwrotu opłat przez klientów ................................................................................................. 7,5 4,9* 51,9

Otrzymanych odszkodowań .................................................................................................. 0,8 -* nie dotyczy

Inne ........................................................................................................................................ 3,5 1,7* 107,1

Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: ............................................................................... (19,9) (22,3) (10,6)

Zarządzania majątkiem osób trzecich(3) ................................................................................ (2,7) (1,9) 38,8

Wypłaconych odszkodowań, kar i grzywien(3) ..................................................................... (2,6) (0,5) 371,0

Nagród wręczonych klientom ............................................................................................... (0,7) (1,5) (53,0)

Wypłaconych odszkodowań, ugód, reklamacji(3) ................................................................. (2,1) (3,2) (34,6)

Opłat i kosztów dotyczących dochodzenia roszczeń(3) ......................................................... (5,5) (5,9) (7,9)

Ryczałtowego zwrotu kosztów poniesionych przez ubezpieczyciela w związku  
z działalnością ubezpieczeniową Alior Banku(3) .................................................................. - (1,9) nie dotyczy

Nabycia wierzytelności(3) ...................................................................................................... - (3,7) nie dotyczy

Inne ........................................................................................................................................ (6,4) (3,5) 81,3

Wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ............................................ 32,4 27,6 17,5

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio: „Działalności zarządzania majątkiem osób trzecich”, 
„Zakupu wierzytelności”, „Zarachowanych przychodów z tytułu zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego”, „Działalności zarządzania majątkiem osób 
trzecich”, „Zapłaconych odszkodowań, kar i grzywien”, „Ryzyka operacyjnego”, „Dochodzenia roszczeń”, „Zryczałtowanego zwrotu kosztów 
poniesionych przez ubezpieczyciela w związku z wykonywaniem przez bank czynności ubezpieczającego” oraz „Zakupu wierzytelności”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wzrósł o 17,5%, 
czyli o 4,8 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 27,6 mln PLN do 32,4 
mln PLN). Wzrost ten spowodowany był głównie (i) wzrostem pozostałych przychodów operacyjnych o 4,9%, czyli  
o 2,5 mln PLN, wynikającym głównie ze zwiększenia zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń o 48,1%, czyli o 5,5 mln 
PLN, oraz ze wzrostu przychodów z zarządzania majątkiem osób trzecich o 51,4%, czyli o 5,1 mln PLN (przede 
wszystkim w związku z działalnością Biura Maklerskiego Alior Banku), częściowo skompensowanym spadkiem 
zarachowanych przychodów ze zwrotu podatku o 72,1%, czyli o 9,3 mln PLN; oraz (ii) spadkiem pozostałych kosztów 
operacyjnych o 10,6%, czyli o 2,4 mln PLN, spowodowanym głównie zmniejszeniem kosztu z tytułu przejętych 
wierzytelności o 100,0%, czyli o 3,7 mln PLN (głównie z powodu rezygnacji z przejmowania wierzytelności). 
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Koszty działania 

Poniższa tabela przedstawia koszty działania Grupy Alior za lata zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Koszty pracownicze ............................................................................................................. (520,1) (460,3) 13,0

Wynagrodzenia ...................................................................................................................... (429,2) (375,7) 14,2

Narzuty na wynagrodzenia .................................................................................................... (75,7) (65,3) 15,8

Świadczenia w formie akcji ................................................................................................... (7,4) (13,4) (45,1)

Pozostałe ................................................................................................................................ (7,8) (5,9) 32,3

Koszty ogólnego zarządu..................................................................................................... (324,9) (303,3) 7,1

Koszty informatyczne ............................................................................................................ (33,7) (33,6) 0,3

Koszty czynszu i utrzymania budynków ............................................................................... (142,3) (139,5) 2,0

Koszty marketingowe ............................................................................................................ (38,5) (41,4) (7,1)

Koszty szkoleń ....................................................................................................................... (12,3) (12,5) (2,2)

Koszty usług doradczych ....................................................................................................... (18,3) (13,4) 36,5

Koszty BFG ........................................................................................................................... (28,2) (14,3) 97,2

Koszty leasingu środków trwałych i wartości niematerialnych ............................................ (4,9) (7,4) (34,4)

Koszty usług telekomunikacyjnych ....................................................................................... (15,0) (14,2) 5,4

Koszty usług zewnętrznych ................................................................................................... (16,4) (12,9) 27,4

Pozostałe ................................................................................................................................ (15,5) (14,1) 10,2

Amortyzacja ......................................................................................................................... (75,5) (75,2) 0,4

Rzeczowe aktywa trwałe ....................................................................................................... (46,5) (48,6) (4,5)

Wartości niematerialne .......................................................................................................... (29,0) (26,5) 9,3

Podatki i opłaty .................................................................................................................... (4,8) (8,6) (43,5)

Razem koszty działania(3) .................................................................................................... (925,3) (847,4) 9,2

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013 „Koszty działania banku”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. koszty działania wzrosły o 9,2%, czyli o 77,9 mln PLN, w porównaniu  
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 847,4 mln PLN do 925,3 mln PLN). 

Koszty pracownicze wynosiły w analizowanym okresie 520,1 mln PLN i były o 13,0%, czyli o 59,7 mln PLN, wyższe 
niż w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Na wysokość kosztów pracowniczych wpływ miał przede wszystkim wzrost 
liczby pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) z 6.173,4 w 2013 r. do 6.652,5 w 2014 r. 

Koszty ogólnego zarządu w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. wyniosły 324,9 mln PLN i były o 7,1%, czyli o 21,6 
mln PLN, wyższe niż w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększenia wpłat do 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o 13,9 mln PLN (wzrost o 97,2% w skali rocznej), wzrostu kosztów usług 
doradczych o 4,9 mln PLN (wzrost o 36,5% w skali rocznej) i kosztów usług zewnętrznych o 3,5 mln PLN (wzrost  
o 27,4% w skali rocznej). Wzrost ten został częściowo skompensowany zmniejszeniem kosztów marketingowych  
o 7,1%, czyli o 2,9 mln PLN. 
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Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw  

Poniższa tabela przedstawia wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw dla Grupy Alior za lata 
zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2013 r.  

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Odpisy na należności od klientów ........................................................................................ (468,7) (388,5) 20,6

Sektor finansowy ............................................................................................................... (1,1) (1,1) 1,3

Sektor niefinansowy .......................................................................................................... (467,6) (387,5) 20,7

Klienci detaliczni(3) ............................................................................................................ (289,8) (201,7) 43,7

Klienci biznesowi(3) ........................................................................................................... (177,8) (185,8) (4,3)

Dłużne papiery wartościowe – aktywa dostępne do sprzedaży(3) ......................................... (2,2) (0,2) 1.101,1

IBNR dla należności od klientów bez utraty wartości ......................................................... (31,6) 5,5* (674,6)

Sektor finansowy ............................................................................................................... 0,2 0,8* (79,5)

Sektor niefinansowy .......................................................................................................... (31,7) 4,7* (776,6)

Klienci detaliczni ........................................................................................................... (29,3) (1,0)* 2.808,7

Klienci biznesowi ........................................................................................................... (2,4) 5,7* (142,8)

Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe ............................................................................ (1,0) 2,3* (141,2)

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ............................................................... (4,9) (0,1) 4.747,5

Strata z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży(3) ....................................... (38,3) (24,0) 59,6

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(3) .......................... (546,6) (405,0) 35,0

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014.  
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio: „klient detaliczny”, „klient biznesowy”, „Dłużne papiery 
wartościowe” oraz „Odpis na aktywa przeznaczone do sprzedaży”, „Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wzrósł  
o 35,0%, czyli o 141,6 mln PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 405,0 mln 
PLN do 546,6 mln PLN). Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększenia odpisów z tytułu należności od klientów 
niefinansowych (z 387,5 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. do 467,6 mln PLN w roku zakończonym  
31 grudnia 2014 r.) w związku z utratą wartości kredytów konsumpcyjnych. Wzrost ten wynikał przede wszystkim  
z jednorazowego wpływu wdrożenia nowego modelu statystycznego w 2013 r., który uwzględniał historyczne dane Alior 
Banku na temat odzysków, podczas gdy poprzednio wykorzystywany model miał częściowo ekspercki charakter. 
Wdrożenie zaktualizowanego modelu spowodowało zmniejszenie odpisów z tytułu utraty wartości o 56,3 mln PLN  
w 2013 r. Znaczny wpływ na tę pozycję miało również zmniejszenie odpisów z tytułu IBNR od należności od klientów 
bez utraty wartości z wyniku dodatniego w wysokości 5,5 mln PLN w 2013 r. do kwoty ujemnej 31,6 mln PLN w 2014 r. 
Odpisy dotyczące zaangażowania Alior Banku w spółkę Polbita (prezentowaną jako aktywo przeznaczone do sprzedaży) 
wynosiły 24 mln PLN w 2013 r. i 38,3 mln PLN w 2014 r. 
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Podatek dochodowy 

Poniższa tabela przedstawia podatek dochodowy Grupy Alior za lata zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

 

Za rok zakończony 31 grudnia Zmiana 

2014(1) 2013(2) 2014/2013 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Podatek bieżący ..................................................................................................................... 92,2 53,8 71,5

bieżący rok ......................................................................................................................... 92,5 53,8 72,0

korekta rozliczenia podatkowego dotycząca roku ubiegłego ............................................ (0,2) - nie dotyczy 

Podatek odroczony................................................................................................................. (13,2) 6,0 nie dotyczy 

powstanie i odwrócenie się różnic przejściowych ............................................................. (13,2) 6,0 nie dotyczy 

Razem podatek księgowy ujęty w rachunku zysków i strat ............................................ 79,1 59,8 32,3

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Podatek księgowy ujęty w rachunku zysków i strat zwiększył się w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. o 32,3%, czyli 
o 19,3 mln PLN, i wyniósł 79,1 mln PLN (rok zakończony 31 grudnia 2013 r.: 59,8 mln PLN). Łączne obciążenie 
podatkowe w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. obejmowało obciążenie z tytułu podatku bieżącego w wysokości 
92,2 mln PLN i zmniejszenie obciążenia z tytułu podatku odroczonego w wysokości 13,2 mln PLN. W roku 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. obciążenie z tytułu podatku bieżącego wyniosło 53,8 mln PLN, a obciążenie z tytułu 
podatku odroczonego 6,0 mln PLN. Wzrost łącznego obciążenia podatkowego w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. 
wynikał głównie z wyższego zysku brutto, a 2013 r. był ostatnim rokiem, w którym Alior Bank mógł rozliczyć stratę 
podatkową z lat poprzednich.  

Zysk netto 

Z przyczyn omówionych powyżej w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. zysk netto wzrósł o 41,3%, czyli o 94,1 mln 
PLN, w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. (wzrost z poziomu 227,9 mln PLN do 322,0 mln PLN). 

Wyniki działalności i kondycja finansowa według segmentów biznesowych 

Działalność Alior Banku obejmuje różne linie biznesowe, które oferują określone produkty i usługi adresowane do 
różnych segmentów rynku. Działalność Alior Banku dzieli się obecnie na następujące segmenty biznesowe:  

 Segment detaliczny, obejmujący klientów masowych, zamożnych i bardzo zamożnych, którym Grupa oferuje pełny 
asortyment produktów i usług bankowych Alior Banku oraz produktów i usług maklerskich oferowanych przez 
Biuro Maklerskie Alior Banku, w tym w szczególności produkty kredytowe, depozytowe, maklerskie oraz fundusze 
inwestycyjne, rachunki osobiste, produkty bancassurance, usługi transakcyjne i produkty walutowe; 

 Segment biznesowy, obejmujący przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, a także duże spółki (z wyjątkiem 
międzynarodowych), którym Grupa oferuje pełny asortyment produktów i usług bankowych Alior Banku, w tym  
w szczególności produkty kredytowe, depozytowe, rachunki bieżące i dodatkowe, usługi transakcyjne i produkty 
skarbowe. Ponadto w ramach segmentu biznesowego Grupa Alior oferowała produkty leasingowe za pośrednictwem 
spółki zależnej Alior Banku – Alior Leasing; oraz 

 Segment działalności skarbowej, obejmujący działalność na rynku międzybankowym i zaangażowanie w dłużne 
papiery wartościowe. Segment ten odzwierciedla wyniki zarządzania pozycją globalną (pozycją płynnościową, 
pozycją odsetkową i pozycją walutową wynikającą z działalności bankowej oddziałów).  

Działalność nienależąca do segmentu detalicznego, biznesowego i działalności skarbowej wykazywana jest w pozycji 
„Pozycje uzgodnieniowe”. „Pozycje uzgodnieniowe” obejmują w szczególności uzgodnienia kont zarządczych 
stosowanych w segmencie detalicznym, biznesowym i działalności skarbowej z saldami na poziomie całego banku, 
odsetki wewnętrzne naliczone od utraty wartości, a także koszty bankomatów, przetwarzania kart i outsourcingu, którymi 
zarządza się poza segmentem detalicznym/biznesowym czy działalności skarbowej.  
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Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

Poniższa tabela przedstawia informacje o wynikach działalności i kondycji finansowej Grupy Alior według segmentów 
biznesowych za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. i na dzień 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. 

 Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca/na 31 marca lub 31 grudnia 

 
Klienci  

indywidualni 
Klienci  

biznesowi 
Działalność 
skarbowa 

Pozycje 
uzgodnieniowe 

Grupa  
razem 

 2016 2015(1) 2016 2015(1) 2016 2015(1) 2016 2015(1) 2016 2015(1)

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Wynik odsetkowy zewnętrzny . 255,9 226,3 125,6 86,1 30,6 30,5 (0,3) 1,5 412,5 344,3

Przychody zewnętrzne ................ 343,2 300,6 190,4 129,2 129,3 124,8 (0,3) 1,5 663,2 556,1

Koszty zewnętrzne ...................... (87,2) (74,4) (64,8) (43,1) (98,7) (94,4) 0,0 0,0 (250,7) (211,8)

Wynik odsetkowy 
wewnętrzny ................................ 7,8 (2,9) (0,7) 5,6 (2,4) (0,5) (4,7) (2,2) - -

Przychody wewnętrzne ............... 136,1 96,4 60,1 60,9 271,3 231,4 (3,6) (1,7) 464,0 386,9

Koszty wewnętrzne ..................... (128,3) (99,3) (60,8) (55,3) (273,8) (231,9) (1,1) (0,5) (464,0) (386,9)

Wynik z tytułu odsetek ............. 263,7 223,4 125,0 91,7 28,2 30,0 (4,4) (0,8) 412,5 344,3

Przychody z tytułu opłat  
i prowizji ..................................... 47,2 49,3 62,0 57,3 0,0 0,4 28,6 28,6 138,0 135,6

Koszty z tytułu opłat i prowizji ... (18,3) (17,0) (0,2) (0,2) (2,0) (0,1) (30,1) (25,6) (50,7) (42,8)

Wynik z tytułu opłat  
i prowizji ..................................... 28,9 32,3 61,9 57,2 (2,0) 0,3 (1,5) 3,0 87,3 92,8

Wynik handlowy........................ 0,0 (0,5) 10,6 13,6 53,6 51,2 (5,9) - 58,3 64,4

Wynik zrealizowany  
na pozostałych instrumentach 
finansowych ................................ 23,0 21,6 25,4 32,3 (38,4) (49,1) 0,6 0,0 10,6 4,8

Pozostałe przychody 
operacyjne ................................... 31,0 39,0 2,4 0,7 - - (18,2) (20,4) 15,2 19,2

Pozostałe koszty operacyjne ....... (2,0) (1,9) (0,0) - (0,0) (0,4) (2,6) (3,4) (4,6) (5,8)

Wynik z tytułu pozostałych 
przychodów i kosztów 
operacyjnych .............................. 29,0 37,1 2,4 0,7 (0,0) (0,4) (20,8) (23,9) 10,6 13,4

Wynik razem przed 
uwzględnieniem odpisów 
aktualizujących z tytułu 
utraty wartości ........................... 344,6 313,9 225,3 195,4 41,3 32,1 (32,0) (21,6) 579,3 519,7

Wynik z odpisów 
aktualizujących z tytułu 
utraty wartości ............................. (115,5) (97,2) (64,6) (45,1) - - 4,3 (2,4) (175,7) (144,7)

Wynik po uwzględnieniu 
odpisów aktualizujących  
z tytułu utraty wartości ............. 229,1 216,7 160,7 150,4 41,3 32,1 (27,6) (24,0) 403,5 375,1

Koszty działania wraz  
z podatkiem bankowym .............. (218,9) (194,5) (77,6) (62,7) (0,8) (0,6) - - (297,3) (257,9)

Zysk/strata brutto ..................... 10,3 22,2 83,1 87,6 40,6 31,4 (27,6) (24,0) 106,3 117,2

Podatek dochodowy .................... - - - - - - (26,2) (25,7) (26,2) (25,7)

Zysk/strata netto........................ 10,3 22,2 83,1 87,6 40,6 31,4 (53,8) (49,8) 80,1 91,5

Aktywa ........................................ 25.151,2 21.080,2 16.537,9 13.582,6 23,3 18,8 313,4 204,5 42.025,7 34.886,1

Zobowiązania ............................. 25.201,0 21.360,3 13.185,5 10.175,5 6,7 9,7 30,9 18,6 38.424,1 31.564,1

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. segment detaliczny wygenerował zysk brutto w wysokości 10,3 
mln PLN, segment biznesowy – w wysokości 83,1 mln PLN, a działalność skarbowa 40,6 mln PLN. Działalność 
nienależąca do wyżej wymienionych segmentów wygenerowała stratę brutto w wysokości 27,6 mln PLN. 
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Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. aktywa przypisane do segmentu detalicznego, segmentu biznesowego  
i działalności skarbowej stanowiły odpowiednio 59,8%, 39,4% i 0,1% aktywów ogółem Grupy Alior i w porównaniu ze 
stanem na dzień 31 grudnia 2015 r. wzrosły o 4.071,0 mln PLN (segment detaliczny) i o 2.955,3 mln PLN (segment 
biznesowy). Wartość aktywów przypisanych do segmentu działalności skarbowej wzrosła o 4,5 mln PLN w porównaniu 
ze stanem na 31 grudnia 2015 r.  

Według stanu na 31 marca 2016 r. zobowiązania przypisane do segmentu detalicznego stanowiły 65,6% zobowiązań 
ogółem Grupy Alior, a ich wartość wzrosła o 3.840,7 mln PLN w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 r., natomiast 
zobowiązania przypisane do segmentu biznesowego stanowiły 34,3%, a ich wartość wzrosła o 3.010,0 mln PLN  
w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 r. 

Wynik z tytułu odsetek 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. segment detaliczny wygenerował 63,9% wyniku z tytułu odsetek 
Grupy Alior, segment biznesowy – 30,3%, a segment działalności skarbowej – 6,8%. 

Wzrost wyniku odsetkowego w segmencie detalicznym i w segmencie biznesowym odpowiednio o 40,4 mln PLN 
(18,1%) i 33,3 mln PLN (36,3%) w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. w porównaniu z pierwszym 
kwartałem 2015 r. wynikał głównie ze zwiększenia portfela kredytowego w obydwu segmentach. Na wynik odsetkowy 
miały wpływ czynniki opisane wyżej w części dotyczącej opisu wyniku z tytułu odsetek całej Grupy Alior.  
W szczególności wpływ nabycia Meritum Banku ICB, koncentrującego się na segmencie detalicznym, był silniejszy  
w przypadku segmentu detalicznego niż biznesowego. Stąd wzrost wyniku odsetkowego w segmencie detalicznym jest 
wyższy niż w biznesowym. 

Wynik odsetkowy z działalności skarbowej spadł o 1,9 mln PLN (6,2%) w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 
2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy 2015 r. 

Wynik z tytułu opłat i prowizji  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. segment detaliczny i segment biznesowy wygenerowały dodatni 
wynik z tytułu opłat i prowizji w wysokości odpowiednio 28,9 mln PLN i 61,9 mln PLN. Ujemny wynik z tytułu opłat  
i prowizji w wysokości 1,5 mln PLN został wykazany w pozycji „Pozycje uzgodnieniowe”, obejmującej kwoty, które nie 
zostały przypisane do poszczególnych segmentów.  

Wynik z tytułu opłat i prowizji w segmencie detalicznym w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. był o 3,4 
mln PLN (10,5%) niższy niż w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

Wynik z tytułu opłat i prowizji netto wygenerowane przez działalność skarbową w okresie 3 miesięcy zakończonym  
31 marca 2016 r. i 2015 r. obejmowały głównie opłaty na rzecz KDPW.  

Wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 

Łączny spadek wyniku handlowego i wyniku zrealizowanego na pozostałych instrumentach finansowych w segmencie 
biznesowym w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. o 9,9 mln PLN (21,5%) w porównaniu z okresem 
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wynika z niższego wolumenu transakcji zrealizowanych w tym segmencie. 

Łączny wzrost wyniku handlowego i wyniku zrealizowanego na pozostałych instrumentach finansowych w segmencie 
detalicznym w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. o 1,8 mln PLN (8,7%) w porównaniu z okresem  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wynikał ze wzrostu aktywności klientów detalicznych w zakresie transakcji 
przewalutowania. 

W segmencie działalności skarbowej wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 
zwiększył się o 13,1 mln PLN przede wszystkim w związku z tym, że Bank zrealizował wyższy wynik ze sprzedaży 
papierów wartościowych oraz w związku z większą zmiennością kursów walutowych. 

Wynik razem przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

Zwiększenie wyniku razem przed uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości w segmencie 
detalicznym i biznesowym w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. odpowiednio o 30,8 mln PLN 
(9,8%) i 29,8 mln PLN (15,3%) w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wynikało głównie 
(w segmencie detalicznym) ze wzrostu wyniku z tytułu odsetek, a w segmencie biznesowym – ze wzrostu wyniku  
z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i wyniku handlowego.  
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Zwiększenie wyniku razem przed uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości w segmencie 
działalności skarbowej w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. o 9,3 mln PLN (28,9%) 
spowodowane było wzrostem wyniku handlowego i wyniku zrealizowanego na pozostałych instrumentach finansowych. 

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 
przypisany do segmentu detalicznego stanowił 65,7% wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ogółem 
wykazanych przez Grupę Alior, a wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu 
biznesowego stanowił 36,7%.  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 
przypisany do segmentu detalicznego wzrósł o 18,3 mln PLN (18,8%) w związku ze wzrostem portfela należności od 
klientów w tym segmencie, a wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu 
biznesowego wzrósł o 19,5 mln PLN (43,3%) w związku ze wzrostem portfela należności od klientów biznesowych oraz 
w związku ze zmianą struktury portfela w tym segmencie w wyniku zakupu Meritum Bank ICB polegającej na 
zwiększeniu udziału w portfelu niezabezpieczonych należności od mikroprzedsiębiorstw. 

Koszty działania  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. koszty działania segmentu detalicznego stanowiły 73,6% kosztów 
działania Grupy Alior ogółem, a koszty działania segmentu biznesowego – 26,1%.  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. koszty działania segmentu detalicznego i segmentu biznesowego 
wzrosły odpowiednio o 24,4 mln PLN (12,5%) i 14,9 mln PLN (23,8%) w porównaniu z okresem 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2015 r., co było spowodowane głównie zwiększeniem skali działalności. 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

Poniższa tabela przedstawia informacje o wynikach działalności i kondycji finansowej Grupy Alior według segmentów 
biznesowych za lata zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. i na dzień 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. 

 Za rok zakończony/na 31 grudnia 

 
Klienci  

indywidualni 
Klienci  

biznesowi 
Działalność 
skarbowa 

Pozycje 
uzgodnieniowe 

Grupa  
razem 

 2015 2014(1) 2015 2014(1) 2015 2014(1) 2015 2014(1) 2015 2014(1)

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Wynik odsetkowy 
zewnętrzny ................................ 968,5 732,8 390,8 368,4 138,2 112,3 3,4 16,1 1.501,0 1.229,6

Przychody zewnętrzne ............... 1.280,7 999,6 594,2 539,4 521,1 508,4 3,2 15,9 2.399,2 2.063,3

Koszty zewnętrzne ..................... (312,2) (266,8) (203,4) (171,0) (382,9) (396,1) 0,3 0,2 (898,2) (833,7)

Wynik odsetkowy 
wewnętrzny ............................... 64,0 52,6 (1,9) (1,1) (22,8) 19,5 (39,3) (71,0) - -

Przychody wewnętrzne .............. 457,6 461,3 216,4 269,6 958,4 1.002,4 (18,7) (64,7) 1.613,7 1.668,7

Koszty wewnętrzne .................... (393,6) (408,8) (218,3) (270,7) (981,2) (982,9) (20,6) (6,3) (1.613,7) (1.668,7)

Wynik z tytułu odsetek ............ 1.032,6 785,4 388,9 367,3 115,5 131,8 (35,9) (54,9) 1.501,0 1.229,6

Przychody z tytułu opłat  
i prowizji .................................... 187,0 225,6 245,2 190,6 0,7 1,5 112,9 115,9 545,7 533,6

Koszty z tytułu opłat i prowizji .. (85,8) (66,4) (1,1) (0,4) (0,3) (0,4) (126,8) (118,3) (214,1) (185,5)

Wynik z tytułu opłat  
i prowizji .................................... 101,2 159,2 244,1 190,2 0,3 1,1 (14,0) (2,4) 331,7 348,1

Przychody z tytułu dywidend ..... - 0,0 - - - - 0,1 - 0,1 0,0

Wynik handlowy ........................ (1,1) (0,2) 52,0 30,8 224,6 224,3 (6,9) (0,0) 268,7 254,9

Wynik zrealizowany 
na pozostałych instrumentach 
finansowych ............................... 92,0 72,2 119,9 118,6 (199,4) (183,4) 0,4 0,5 12,9 7,9
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 Za rok zakończony/na 31 grudnia 

 
Klienci  

indywidualni 
Klienci  

biznesowi 
Działalność 
skarbowa 

Pozycje 
uzgodnieniowe 

Grupa  
razem 

 2015 2014(1) 2015 2014(1) 2015 2014(1) 2015 2014(1) 2015 2014(1)

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Pozostałe przychody 
operacyjne ................................... 177,6 136,7 6,1 4,3 0,0 0,6 (101,8) (89,2) 81,9 52,4

Pozostałe koszty operacyjne ....... (6,5) (9,8) (0,2) - (0,5) (0,5) (23,0) (9,6) (30,2) (19,9)

Wynik z tytułu pozostałych 
przychodów i kosztów 
operacyjnych ............................. 171,1 126,9 5,9 4,3 (0,5) 0,1 (124,8) (98,8) 51,7 32,4

Wynik razem przed 
uwzględnieniem odpisów 
aktualizujących z tytułu 
utraty wartości .......................... 1.395,8 1.143,5 810,7 711,2 140,5 173,9 (181,1) (155,6) 2.166,0 1.873,0

Wynik z odpisów 
aktualizujących z tytułu 
utraty wartości ............................ (478,1) (319,9) (169,0) (226,0) - - (25,0) (0,7) (672,1) (546,6)

Wynik po uwzględnieniu 
odpisów aktualizujących  
z tytułu utraty wartości ............ 917,7 823,6 641,7 485,1 140,5 173,9 (206,0) (156,3) 1.493,9 1.326,4

Koszty działania .......................... (815,7) (681,2) (289,3) (241,6) (2,9) (2,4) - - (1.107,9) (925,3)

Zysk/strata brutto ..................... 102,0 142,4 352,4 243,5 137,7 171,5 (206,0) (156,3) 386,0 401,1

Podatek dochodowy .................... - - - - - - (77,0) (79,1) (77,0) (79,1)

Zysk/strata netto .......................... 102,0 142,4 352,4 243,5 137,7 171,5 (283,1) (235,4) 309,0 322,0

Aktywa ....................................... 24.089,4 17.992,1 15.615,3 12.011,1 22,9 16,5 275,5 147,8 40.003,0 30.167,6

Zobowiązania ............................ 23.473,2 16.837,2 12.986,7 10.283,7 7,3 7,0 21,8 24,6 36.488,9 27.152,5

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

W 2015 r. segment detaliczny wygenerował zysk brutto w wysokości 102,0 mln PLN, segment biznesowy  
– w wysokości 352,4 mln PLN, a działalność skarbowa 137,7 mln PLN. Działalność nienależąca do wyżej 
wymienionych segmentów wygenerowała stratę brutto w wysokości 206,0 mln PLN. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa przypisane do segmentu detalicznego, segmentu biznesowego  
i działalności skarbowej stanowiły odpowiednio 60,2%, 39,0% i 0,1% aktywów ogółem Alior Banku i w porównaniu ze 
stanem na dzień 31 grudnia 2014 r. wzrosły o 6.097,3 mln PLN (segment detaliczny) i o 3.604,2 mln PLN (segment 
biznesowy). Wartość aktywów przypisanych do segmentu działalności skarbowej wzrosła o 6,3 mln PLN w porównaniu 
ze stanem na 31 grudnia 2014 r.  

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. zobowiązania przypisane do segmentu detalicznego stanowiły 64,3% zobowiązań 
ogółem Grupy Alior, a ich wartość wzrosła o 6.636,0 mln PLN w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2014 r., natomiast 
zobowiązania przypisane do segmentu biznesowego stanowiły 35,6%, a ich wartość wzrosła o 2.703,0 mln PLN  
w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2014 r. Zobowiązania przypisane do działalności skarbowej stanowiły 0,02% 
zobowiązań Grupy Alior ogółem, a ich wartość wzrosła o 0,3 mln PLN w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2014 r. 

Wynik z tytułu odsetek 

W 2015 r. segment detaliczny wygenerował 68,8% wyniku z tytułu odsetek Grupy Alior, segment biznesowy – 25,9%,  
a segment działalności skarbowej – 7,7%. 

Wzrost wyniku odsetkowego w segmencie detalicznym i w segmencie biznesowym odpowiednio o 247,2 mln PLN 
(31,5%) i 21,6 mln PLN (5,9%) w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. wynikał głównie ze zwiększenia portfela kredytowego 
w obydwu segmentach. Na wynik odsetkowy miały wpływ czynniki opisane wyżej w części dotyczącej opisu wyniku  
z tytułu odsetek całej Grupy Alior. W szczególności wpływ nabycia Meritum Banku ICB, koncentrującego się na 
segmencie detalicznym, był silniejszy w przypadku segmentu detalicznego niż biznesowego. Stąd wzrost wyniku 
odsetkowego w segmencie detalicznym jest wyższy niż w biznesowym. 



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR

 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 149
 

Spadek wyniku odsetkowego z działalności skarbowej o 16,3 mln PLN (12,4%) w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. 
wynikał głównie z obniżenia rynkowych stóp procentowych w 2014 r. i w I kwartale 2015 r.  

Wynik z tytułu opłat i prowizji 

W 2015 r. segment detaliczny, segment biznesowy i działalność skarbowa wygenerowały dodatni wynik z tytułu opłat  
i prowizji w wysokości odpowiednio 101,2 mln PLN, 244,1 mln PLN i 0,3 mln PLN. Ujemny wynik z tytułu opłat  
i prowizji w wysokości 14,0 mln PLN został wykazany w pozycji „Pozycje uzgodnieniowe”, obejmującej kwoty, które 
nie zostały przypisane do segmentu detalicznego ani biznesowego.  

Wynik z tytułu opłat i prowizji w segmencie detalicznym w 2015 r. był o 58,0 mln PLN (36,4%) niższy niż w 2014 r. 
Spadek ten wynikał przede wszystkim z obniżenia opłat interchange i wynagrodzeń za działalność bancassurance. 

Wynik z tytułu opłat i prowizji netto wygenerowane przez działalność skarbową w 2015 r. i 2014 r. obejmowały głównie 
opłaty na rzecz KDPW. 

Wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 

Łączny wzrost wyniku handlowego i wyniku zrealizowanego na pozostałych instrumentach finansowych w segmencie 
biznesowym w 2015 r. o 22,4 mln PLN (15,0%) w porównaniu z 2014 r. związany był przede wszystkim ze zwiększoną 
skalą transakcji zabezpieczających na stopę procentową realizowanych na rzecz klientów biznesowych. 

Łączny wzrost wyniku handlowego i wyniku zrealizowanego na pozostałych instrumentach finansowych w segmencie 
detalicznym w 2015 r. o 18,9 mln PLN (26,3%) w porównaniu z 2014 r. wynikał ze wzrostu wolumenu transakcji 
przewalutowania realizowanych przez klientów w tym segmencie. 

W segmencie działalności skarbowej wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 
zmniejszył się o 15,7 mln PLN (38,3%) przede wszystkim w związku z tym, że w 2014 r. Grupa Alior osiągnęła zysk  
z zabezpieczenia swojej pozycji odsetkowej.  

Wynik razem przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

Zwiększenie wyniku razem przed uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości w segmencie 
detalicznym i biznesowym w 2015 r. odpowiednio o 252,3 mln PLN (22,1%) i 99,5 mln PLN (14,0%) w porównaniu  
z 2014 r. wynikało głównie (w segmencie detalicznym) ze wzrostu wyniku z tytułu odsetek, a w segmencie biznesowym 
– ze wzrostu wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i wyniku handlowego.  

Zmniejszenie wyniku razem przed uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości w segmencie 
działalności skarbowej w porównaniu z 2014 r. o 33,4 mln PLN (19,2%) spowodowane było spadkiem wyniku z tytułu 
odsetek i wyniku osiągniętego na innych instrumentach finansowych. 

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości  

W 2015 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu detalicznego stanowił 
71,1% wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ogółem wykazanych przez Grupę Alior, a wynik  
z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu biznesowego stanowił 25,1%.  

W 2015 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu detalicznego wzrósł o 158,3 
mln PLN (49,5%), a wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu biznesowego 
spadł o 57,0 mln PLN (25,2%). Spadek w segmencie biznesowym związany był głównie z tym, że wynik w 2014 
obciążony był w kwocie 38,3 mln PLN zdarzeniem jednorazowym związanym ze spółką Polbita. 

Koszty działania 

W 2015 r. koszty działania segmentu detalicznego stanowiły 73,6% kosztów działania Grupy Alior ogółem, a koszty 
działania segmentu biznesowego – 26,1%.  

W 2015 r. koszty działania segmentu detalicznego i segmentu biznesowego wzrosły odpowiednio o 134,5 mln PLN 
(19,7%) i 47,7 mln PLN (19,7%) w porównaniu z 2014 r., co było spowodowane głównie zwiększeniem skali 
działalności oraz kosztami jednorazowymi poniesionymi w IV kwartale 2015 r. w związku z dodatkowymi wpłatami na 
BFG i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości odpowiednio 57,0 mln PLN i 9,1 mln PLN. 
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Rok zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. 

Poniższa tabela przedstawia informacje o wynikach działalności i kondycji finansowej Grupy Alior według segmentów 
biznesowych za lata zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. i na dzień 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

 

Za rok zakończony/na 31 grudnia 

Klienci  
indywidualni 

Klienci  
biznesowi 

Działalność  
skarbowa Pozostałe 

Grupa  
razem 

2014(1) 2013(2) 2014(1) 2013(2) 2014(1) 2013(2) 2014(1) 2013(2) 2014(1) 2013(2) 

(zbadane) 

(mln PLN) 

Wynik odsetkowy zewnętrzny .. 732,8 515,4 368,4 359,8 112,3 123,4 16,1 - 1.229,6 998,6

Przychody zewnętrzne ................ 999,6 856,9 539,4 501,0 508,4 160,3 15,9 - 2.063,3 1.518,2

Koszty zewnętrzne ...................... (266,8) (341,4) (171,0) (141,2) (396,1) (37,0) 0,2 - (833,7) (519,6)

Wynik odsetkowy 
wewnętrzny ................................. 52,6 85,8 (1,1) (62,9) 19,5 (57,6) (71,0) 34,7 - -

Przychody wewnętrzne ............... 461,3 432,8 269,6 213,6 1.002,4 961,7 (64,7) 36,0 1.668,7 1.644,0

Koszty wewnętrzne ..................... (408,8) (346,9) (270,7) (276,4) (982,9) (1.019,3) (6,3) (1,3) (1.668.7) (1.644,0)

Wynik z tytułu odsetek .............. 785,4 601,3 367,3 296,9 131,8 65,7 (54,9) 34,7 1.229,6 998,6

Przychody z tytułu opłat  
i prowizji ..................................... 225,6 293,8 190,6 172,8 1,5 - 115,9 9,4 533,6 475,9

Koszty z tytułu opłat i prowizji .. (66,4) (42,8) (0,4) (1,7) (0,4) (0,3) (118,3) (156,0) (185,5) (200,8)

Wynik z tytułu opłat  
i prowizji ..................................... 159,2 251,0 190,2 171,1 1,1 (0,3) (2,4) (146,6) 348,1 275,2

Przychody z tytułu dywidend ... - - - - - - - - - -

Wynik handlowy ........................ (0,2) 0,6 30,8 29,4 224,3 196,8 - - 254,9 226,9

Wynik zrealizowany na 
pozostałych instrumentach 
finansowych ................................ 72,2 56,5 118,6 112,9 (183,4) (157,6) 0,5 0,1 7,9 11,8

Pozostałe przychody 
operacyjne ................................... 136,7 40,4 4,3 7,0 0,6 (0,4) (89,2) 3,0 52, 4 49,9

Pozostałe koszty operacyjne ....... (9,8) (7,1) - (0,2) (0,5) (1,1) (9,6) (14,0) (19,9) (22,3)

Wynik z tytułu pozostałych 
przychodów i kosztów 
operacyjnych .............................. 126,9 33,3 4,3 6,8 0,1 (1,5) (98,8) (11,0) 32,4 27,6

Wynik razem przed 
uwzględnieniem odpisów 
aktualizujących z tytułu 
utraty 
wartości ....................................... 1.143,5 942,6 711,2 617,1 173,9 103,0 (155,6) (122,7) 1.873,0 1.540,0

Wynik z odpisów 
aktualizujących 
z tytułu utraty wartości ................ (319,9) (200,3) (226,0) (201,6) - - (0,7) (3,1) (546,6) (405,0)

Wynik po uwzględnieniu 
odpisów aktualizujących  
z tytułu utraty wartości ............. 823,6 742,3 485,1 415,5 173,9 103,0 (156,3) (125,8) 1.326,4 1.135,0

Koszty działania(3) ........................ (681,2) (626,2) (241,6) (219,0) (2,4) (2,2) - - (925,3) (847,4)

Zysk/strata brutto ...................... 142,4 116,1 243,5 196,5 171,5 100,9 (156,3) (125,8) 401,1 287,7

Podatek dochodowy ..................... - - - - - - (79,1) (59,8) (79,1) (59,8)

Zysk/strata netto ........................ 142,4 116,1 243,5 196,5 171,5 100,9 (235,4) (185,6) 322,0 227,9

Aktywa ........................................ 17.992,1 10.581,4* 12.011,1 9.072,5 16,5 5.896,0* 147,8 - 30.167,6 25.549,9

Zobowiązania ............................. 16.837,2 14.223,5 10.283,7 6.608,9* 7,0 2.532,7* 24,6 - 27.152,5 23.365,1

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013 „Koszty działania banku”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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W 2014 r. segment detaliczny wygenerował zysk brutto w wysokości 142,4 mln PLN, segment biznesowy  
– w wysokości 243,5 mln PLN, a działalność skarbowa – 171,5 mln PLN. Działalność nienależąca do wyżej 
wymienionych segmentów wygenerowała stratę brutto w wysokości 156,3 mln PLN.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa przypisane do segmentu detalicznego, segmentu biznesowego  
i działalności skarbowej stanowiły odpowiednio 59,6%, 39,8% i 0,1% aktywów ogółem Grupy. Według stanu na  
31 grudnia 2014 r. zobowiązania przypisane do segmentu detalicznego stanowiły 62,0% zobowiązań ogółem Grupy.  
W 2015 r. Grupa zmieniła sposób prezentacji aktywów i zobowiązań dla poszczególnych segmentów, tak by 
odzwierciedlały układ prezentowany osobom zarządzającym i nadzorującym Grupy. Dane za 2014 r. zostały 
doprowadzone do porównywalności, co powoduje ograniczoną porównywalność wartości aktywów i zobowiązań 
przypisanych do segmentów na dzień 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2013 r.  

Wynik z tytułu odsetek 

W 2014 r. segment detaliczny wygenerował 63,9% wyniku z tytułu odsetek Grupy Alior, segment biznesowy – 29,9%,  
a segment działalności skarbowej – 10,7%.  

Wzrost wyniku odsetkowego w segmencie detalicznym i w segmencie biznesowym odpowiednio o 184,1 mln PLN 
(30,6%) i 70,4 mln PLN (23,7%) w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. wynikał głównie ze zwiększenia portfela 
kredytowego w obydwu segmentach. 

Wynik odsetkowy z działalności skarbowej w 2014 r. wyniósł 131,8 mln PLN wobec 65,7 mln PLN w roku 2013 i był 
wyższy o 66,1 mln PLN (100,5%). Dane za rok 2014 zostały przekształcone, jak opisano w rozdziale „Dokumentu 
Rejestracyjnego – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”, po 
wyłączeniu efektu tego przekształcenia wynik odsetkowy z działalności skarbowej w 2014 r. wyniósł 118,0 mln PLN  
i wzrósł o 52,3 mln PLN (79,6%) w porównaniu z 2013 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu salda 
aktywów i pasywów finansowych wewnętrznie przez działalność skarbową oraz zmianę struktury tego finansowania. 

Wynik z tytułu opłat i prowizji 

W 2014 r. segment detaliczny, segment biznesowy i działalność skarbowa wygenerowały dodatni wynik z tytułu opłat  
i prowizji w wysokości odpowiednio 159,2 mln PLN, 190,2 mln PLN i 1,1 mln PLN. Ujemny wynik z tytułu opłat  
i prowizji w wysokości 2,4 mln PLN został wykazany w pozycji „Pozycje uzgodnieniowe”, obejmującej kwoty, które nie 
zostały przypisane do segmentu detalicznego ani biznesowego.  

Wynik z tytułu opłat i prowizji w segmencie detalicznym w 2014 r. był o 91,7 mln PLN (36,6%) niższy niż w 2013 r. 
Spadek ten wynikał przede wszystkim z obniżenia opłat interchange i wynagrodzeń za działalność bancassurance.  

Wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 

Łączny wzrost wyniku handlowego i wyniku zrealizowanego na pozostałych instrumentach finansowych w segmencie 
biznesowym w 2014 r. o 7,1 mln PLN (5,0%) w porównaniu z 2013 r. związany był przede wszystkim z zyskiem 
osiągniętym na transakcjach stopy procentowej.  

Łączny wzrost wyniku handlowego i wyniku zrealizowanego na pozostałych instrumentach finansowych w segmencie 
detalicznym w 2014 r. o 14,9 mln PLN (26,1%) w porównaniu z 2013 r. wynikał ze wzrostu wolumenu transakcji 
walutowych.  

W segmencie działalności skarbowej wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 
wyniósł 40,9 mln PLN wobec 39,1 mln PLN w roku 2013. Dane za rok 2014 zostały przekształcone, jak opisano  
w rozdziale „Dokumentu Rejestracyjnego – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”, po wyłączeniu efektu tego przekształcenia wynik handlowy i wynik zrealizowany na pozostałych 
instrumentach finansowych w segmencie skarbowym wyniósł 54,7 mln PLN i zwiększył się o 15,5 mln PLN (39,7%) 
przede wszystkim w związku z tym, że Grupa Alior osiągnęła zysk z zabezpieczenia swojej pozycji odsetkowej na rynku 
spadających stóp procentowych.  

Wynik razem przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości  

Zwiększenie wyniku razem przed uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości w segmencie 
detalicznym, biznesowym i działalności skarbowej w 2014 r. odpowiednio o 200,9 mln PLN (21,3%), 94,1 mln PLN 
(15,2%) i 70,9 mln PLN (68,8%) w porównaniu z 2013 r. wynikało głównie (we wszystkich segmentach) ze wzrostu 
wyniku z tytułu odsetek.  
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Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości  

W 2014 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu detalicznego stanowił 
58,5% wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wykazanego przez Grupę Alior, a wynik z odpisów 
aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu biznesowego stanowił 41,4%.  

W 2014 r. wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu detalicznego wzrósł o 119,5 
mln PLN (59,7%), a wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przypisany do segmentu biznesowego 
wzrósł o 24,5 mln PLN (12,1%). 

Koszty działania  

W 2014 r. koszty działania segmentu detalicznego stanowiły 73,6% kosztów działania Grupy Alior ogółem, a koszty 
działania segmentu biznesowego – 26,1%.  

W 2014 r. koszty działania segmentu detalicznego i segmentu biznesowego wzrosły odpowiednio o 55,0 mln PLN 
(8,8%) i 22,7 mln PLN (10,3%) w porównaniu z 2013 r., głównie w związku ze wzrostem skali działalności. 

Płynność i zasoby kapitałowe 

Potrzeby kapitałowe Grupy Alior wynikają ze skali jej działalności, która jest mierzona wartością aktywów Grupy. 
Podstawowym źródłem finansowania Grupy Alior jest kapitał własny, zobowiązania wobec klientów i zobowiązania 
wobec banków. Do dodatkowych źródeł finansowania należą zobowiązania podporządkowane, których wartość jest 
każdorazowo dostosowywana, aby zapewnić zgodność z aktualnymi wymogami kapitałowymi i potrzebami kredytowymi 
Grupy Alior. Wysokość zobowiązań podporządkowanych spełniających te wymogi i zaspokajających te potrzeby na  
31 grudnia 2015 r. i na 31 marca 2016 r. wynosiła, odpowiednio, 896,3 mln PLN i 937,7 mln PLN. W związku z tym 
potrzeby kredytowe Grupy Alior, zdefiniowane jako różnica pomiędzy wartością aktywów a wartością sumy kapitałów 
własnych, zobowiązań wobec klientów i zobowiązań wobec banków, która pokrywana jest zobowiązaniami 
podporządkowanymi, wynosiły na 31 grudnia 2015 r. 896,3 mln PLN i na 31 marca 2016 r. 937,7 mln PLN. 
Szczegółowe informacje na temat wymogów kapitałowych, do przestrzegania których zobowiązana jest Grupa Alior, 
zostały przedstawione w punkcie „ – Aktywa ważone ryzykiem i regulacyjne wymogi kapitałowe” poniżej. 

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki dotyczące płynności i zasobów kapitałowych Grupy Alior we wskazanych okresach. 

 

Na dzień  
31 marca Na dzień 31 grudnia 

2016 2015 2014 2013 

(niezbadane) 

Luka płynności krótkoterminowej (M1, mln PLN) .............................................. 1.648,3 1.880,9 1.310,9 920,0

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej 
płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi (M4, %) ........... 1,10 1,11 1,11 1,09

Współczynnik płynności krótkoterminowej (M2, %) ........................................... 1,36 1,53 1,54 1,37

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi (M3, %) . 4,57 4,72 5,99 4,05

Współczynnik CET 1/Tier I (%)(1) ........................................................................ 10,57 9,69 11,23 10,34

Współczynnik wypłacalności (%)(2) ...................................................................... 13,51 12,54 12,80 12,11

(1) Na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. obliczony jako iloraz kapitału CET 1 i wymogów kapitałowych pomnożonych przez 12,5 zgodnie  
z CRR. CET 1 Grupy Alior jest równy kapitałowi Tier I, ponieważ Grupa Alior nie wykazuje żadnego dodatkowego kapitału Tier I w całkowitym 
kapitale regulacyjnym. Na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. obliczony jako iloraz kapitału Tier I i wymogów kapitałowych pomnożonych 
przez 12,5 zgodnie z uchwałą KNF nr 76/2010 z 10 marca 2010 r. 
(2) Obliczony jako iloraz funduszy własnych ogółem dla współczynnika wypłacalności i wymogów kapitałowych pomnożonych przez 12,5. 
Źródło: Alior Bank. 

W latach obrotowych 2013-2015 i w I kwartale 2016 r. struktura głównych źródeł finansowania Grupy Alior pozostała, 
ogólnie rzecz biorąc, niezmieniona. Zobowiązania razem Grupy Alior na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r., 2014 r.  
i 2013 r. wynosiły, odpowiednio, 38.424,1 mln PLN, 36.488,9 mln PLN, 27.152,5 mln PLN oraz 23.365,1 mln PLN,  
z czego zobowiązania wobec klientów stanowiły, odpowiednio, 93,2%, 92,3%, 90,0% i 89,2%. Kapitał własny Grupy 
Alior wynosił, odpowiednio, 3.601,6 mln PLN, 3.514,1 mln PLN, 3.015,1 mln PLN oraz 2.184,7 mln PLN na 31 marca 
2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 
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Kapitał własny Grupy Alior stanowi długoterminowe źródło finansowania Grupy Alior. Zmiany w kapitale własnym  
w okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior zostały szczegółowo 
opisane w punkcie „ – Zobowiązania i kapitały – Kapitał własny” poniżej. Informacja o kapitalizacji i zadłużeniu Grupy 
Alior została zamieszczona w punkcie „Dokument Ofertowy – Kapitalizacja i zadłużenie”. Podział zobowiązań Grupy 
Alior na krótko- i długoterminowe oraz struktura finansowania Grupy Alior według stanu na 31 marca 2016 r. i 31 
grudnia 2015 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 Stan na 31 marca 2016 r. Stan na 31 grudnia 2015 r. 

 (niezbadane) 

(mln PLN) 
(% zobowiązań  

i kapitałów) (mln PLN) 
(% zobowiązań 

i kapitałów) 

Kapitał własny ........................................................................................................ 3.601,6 8,6 3.514,1 8,8

Zobowiązania krótkoterminowe ............................................................................ 34.679,2 82,5 33.062,3 82,6

Zobowiązania długoterminowe .............................................................................. 3.744,9 8,9 3.426,6 8,6

Zobowiązania i kapitały razem ........................................................................... 42.025,7 100,0 40.003,0 100,0

Źródło: Alior Bank. 

Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Grupy Alior zostały opisane w punktach „Dokument 
Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania 
ryzykiem” oraz „Dokument Rejestracyjny – Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Ograniczenia w zakresie 
wypłaty dywidendy”. 

Szczegółowy opis przyjętych i stosowanych przez Grupę Alior metod zarządzania poszczególnymi ryzykami 
występującymi w działalności Grupy Alior został przedstawiony w sekcji „ – Noty objaśniające dotyczące ryzyka”, 
notach od 43 do 48 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Natomiast w nocie 49 
do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015 szczegółowo opisane zostały zasady 
zarządzania kapitałem w Grupie Alior. 

Analiza zapadalności/wymagalności aktywów i zobowiązań według terminów urealnionych i kontraktowych na koniec 
2015 r. zaprezentowana została w nocie 46 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. 

Według Grupy Alior ryzyko płynności polega na potencjalnej niezdolności do spełnienia w terminie zobowiązań 
(zgodnie ze standardowymi warunkami, a więc po możliwych do przyjęcia kosztach) wynikających ze wszystkich 
pozycji bilansowych i pozabilansowych posiadanych przez Grupę Alior. Grupa Alior wykazuje podejście zachowawcze 
do zarządzania ryzykiem płynności i stara się zdywersyfikować źródła finansowania, a jej polityka zmierza  
w szczególności do finansowania opartego w znacznej mierze na depozytach klientów, a nie na rynku hurtowym (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Zarządzanie ryzykiem – Ryzyko płynności”). 

Zobowiązania i kapitały 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o zobowiązaniach i kapitałach Grupy Alior na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 
2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/  
Q4 2015 

2015/ 
2014 

2014/ 
2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

Zobowiązania i kapitały (mln PLN) (mln PLN) (%) 

Zobowiązania finansowe przeznaczone  
do obrotu ......................................................... 339,0 310,2 349,0 184,1 9,3 (11,1) 89,6

Zobowiązania wobec banków ......................... 404,2 1.051,0 1.049,2 828,0* (61,5) 0,2 26,7

Zobowiązania wobec klientów ....................... 35,802.2 33.663,5 24.428,0 20.832,5* 6,4 37,8 17,3

Pochodne instrumenty zabezpieczające .......... 0,5 - 4,8 - nie dotyczy (100,0) nie dotyczy 

Rezerwy ........................................................... 15,0 10,8 8,3 4,9* 38,8 30,1 70,6

Pozostałe zobowiązania .................................. 894,6 535,3 747,1 1.135,0* 67,1 (28,4) (34,2)
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Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/  
Q4 2015 

2015/ 
2014 

2014/ 
2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

Zobowiązania i kapitały (mln PLN) (mln PLN) (%) 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego(3) ............................................... 30,8 21,8 24,6 31,9 41,5 (11,3) (23,1)

Zobowiązania podporządkowane ................... 937,7 896,3 541,6 348,8 4,6 65,5 55,3

Zobowiązania razem ...................................... 38,424.1 36.488,9 27.152,5 23.365,1 5,3 34,4 16,2

Kapitał własny ................................................ 3,601.6 3.514,1 3.015,1 2.184,7 2,5 16,6 38,0

Kapitał własny (przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej) ..... 3.600,5 3.512,9 3.013,2 2.184,7* 2,5 16,6 37,9

Kapitał akcyjny(3) ............................................ 727,1 727,1 699,8 635,8 - 3,9 10,1

Kapitał zapasowy ............................................ 2,591.3 2.279,8 1.775,4 1.434,7 13,7 28,4 23,7

Kapitał z aktualizacji wyceny ......................... 22,6 15,2 21,4 (16,8) 48,6 (29,0) nie dotyczy 

Pozostałe kapitały rezerwowe(3) ..................... 184,7 184,7 184,0 176,8 - 0,4 4,1

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych ............. (5,4) (3,7) 9,8 (273,7) 48,3 (137,3) nie dotyczy 

Zysk/strata bieżącego roku ............................. 80,2 309,6 322,7 227,9 (74,1) (4,1) 41,6

Udziały niekontrolujące ................................ 1,1 1,2 1,9 -* (10,1) (35,2) nie dotyczy

Zobowiązania i kapitały razem .................... 42.025,7 40.003,0 30.167,6 25.549,9 5,1 32,6 18,1

 (1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio: „Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego”, „Kapitał 
zakładowy” oraz „Pozostałe kapitały”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Na 31 marca 2016 r. 85,2% łącznych zobowiązań i kapitałów Grupy Alior stanowiły zobowiązania wobec klientów, 
1,0% stanowiły zobowiązania wobec banków, 2,2% stanowiły zobowiązania podporządkowane, a 8,6% stanowił kapitał 
własny. Natomiast, na 31 grudnia 2015 r., 84,2% łącznych zobowiązań i kapitałów Grupy Alior stanowiły zobowiązania 
wobec klientów, 2,6% stanowiły zobowiązania wobec banków, 2,2% stanowiły zobowiązania podporządkowane, a 8,8% 
stanowił kapitał własny. 

Całkowite zobowiązania i kapitały wzrosły o 5,1%, czyli 2.022,7 mln PLN, do 42.025,7 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 
40.003,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu zobowiązań wobec klientów o 6,4%, 
czyli o 2.138,7 mln PLN (głównie w wyniku wzrostu depozytów terminowych w segmencie detalicznym, a także ze 
wzrostu kapitału własnego o 2,5 %, czyli 87,5 mln PLN, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu kapitału zapasowego 
o 13,7 %, czyli 311,4 mln PLN (w efekcie przeniesienia kwoty 311,4 mln PLN z niepodzielonego zysku – zobacz  
„ – Kapitał własny” poniżej). 

Całkowite zobowiązania i kapitały wzrosły o 32,6%, czyli 9.835,4 mln PLN, do 40.003,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. 
z 30.167,6 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu zobowiązań wobec klientów o 37,8%, 
czyli o 9.235,6 mln PLN (głównie w wyniku wzrostu depozytów terminowych w segmencie detalicznym, wzrost ten 
wynikał zarówno ze wzrostu organicznego, jak i nabycia Meritum Bank ICB z jego własnym portfelem depozytów 
terminowych) oraz wzrostu zobowiązań podporządkowanych o 65,5%, czyli 354,7 mln PLN (zobacz „ – Zobowiązania 
podporządkowane” poniżej), oraz ze wzrostu kapitału własnego o 16,6%, czyli 499,0 mln PLN, co wynikało przede 
wszystkim ze wzrostu kapitału zapasowego o 28,4%, czyli 504,4 mln PLN (w efekcie przeniesienia kwoty 336,2 mln 
PLN z niepodzielonego zysku oraz nadwyżki z emisji akcji w wysokości 168,2 mln PLN (pomniejszonej o koszty emisji) 
– zobacz „ – Kapitał własny” poniżej). Wzrost zobowiązań wobec klientów, zobowiązań podporządkowanych i kapitału 
własnego został częściowo skompensowany spadkiem pozostałych zobowiązań o 28,4%, czyli 211,8 mln PLN, głównie  
w wyniku spadku rozliczeń z tytułu emisji bankowych certyfikatów depozytowych o 99,4%, czyli 121,2 mln PLN 
(wyższa kwota na 31 grudnia 2014 r. ze względu na nierozliczone na 31 grudnia 2014 r. zapisy klientów złożone na 
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trwającą na tę datę emisję bankowych certyfikatów depozytowych) oraz spadku przychodów pobranych z góry 
(stanowiących pozycję „Pozostałych zobowiązań”) o 81,3%, czyli 218,9 mln PLN. 

Na 31 grudnia 2014 r. 81,0% łącznych zobowiązań i kapitałów Grupy Alior stanowiły zobowiązania wobec klientów, 
3,5% stanowiły zobowiązania wobec banków, 1,8% stanowiły zobowiązania podporządkowane, a 10,0% stanowił kapitał 
własny. 

Całkowite zobowiązania i kapitały wzrosły o 18,1%, czyli 4.617,7 mln PLN, do 30.167,6 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. 
z 25.549,9 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu zobowiązań wobec klientów o 17,3%, 
czyli 3.595,5 mln PLN (głównie w wyniku wzrostu w segmencie biznesowym, ponieważ Alior Bank optymalizował 
swoją strukturę finansowania w stronę depozytów krótkoterminowych (zwiększając ich saldo), oczekując spadków 
rynkowych stóp procentowych), wzrostu zobowiązań wobec banków o 26,7%, czyli 221,2 mln PLN, oraz wzrostu 
zobowiązań podporządkowanych o 55,3%, czyli 192,8 mln PLN (zobacz „ – Zobowiązania podporządkowane” poniżej), 
a także wzrostu kapitału własnego o 38,0%, czyli 830,3 mln PLN, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu kapitału 
zapasowego o 23,7%, czyli 340,7 mln PLN (w efekcie przypisania emisji akcji w wysokości 396,3 mln PLN 
(pomniejszone koszty emisji). Wzrost ten został zrównoważony częściowo przez przeniesienie 55,6 mln PLN z kapitału 
zapasowego na pokrycie części strat z lat ubiegłych) oraz przeznaczenia w 2014 r. kwoty 227,9 mln PLN, stanowiącej 
całość zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., na pokrycie pozostałej części strat z lat ubiegłych. Wzrost 
zobowiązań wobec klientów, zobowiązań wobec banków, zobowiązań podporządkowanych i kapitału własnego został 
częściowo zrównoważony przez spadek pozostałych zobowiązań o 34,2%, czyli 387,9 mln PLN, głównie w wyniku 
zarejestrowania kapitału w wysokości 464,2 mln PLN. 

Na 31 grudnia 2013 r. 81,5% łącznych zobowiązań i kapitałów Grupy Alior stanowiły zobowiązania wobec klientów, 3,2% 
stanowiły zobowiązania wobec banków, 1,4% stanowiły zobowiązania podporządkowane, a 8,6% stanowił kapitał własny. 

Zobowiązania wobec klientów 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o zobowiązaniach Grupy Alior wobec klientów na 31 marca 2016 r.,  
31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 2015/2014 2014/2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (mln PLN) (%) 

Segment detaliczny ........................................ 23.293,4 21.409,1 14.849,4 14.223,5 8,8 44,2 4,4

Depozyty bieżące** ........................................ 8.999,4 8.485,3 6.736,1 5.864,0 6,1 26,0 14,9

Depozyty terminowe ....................................... 14.023,3 12.666,0 7.796,8 8.135,0 10,7 62,5 (4,2)

Emisja własna bankowych papierów 
wartościowych ................................................. 64,3 54,3 156,8 96,8 18,4 (65,4) 61,9

Pozostałe zobowiązania .................................. 206,4 203,5 159,7 127,7 1,4 27,4 25,1

Segment biznesowy ....................................... 12,508.9 12.254,5 9.578,6 6.608,9* 2,1 27,9 44,9

Depozyty bieżące ............................................ 3,689.6 3.991,0 3.124,7 2.300,6 (7,6) 27,7 35,8

Depozyty terminowe ....................................... 6,363.7 5.869,7 4.826,5 3.091,5 8,4 21,6 56,1

Emisja własna bankowych papierów 
wartościowych ................................................. 2,284.5 2.205,0 1.485,2 1.038,8* 3,6 48,5 43,0

Pozostałe zobowiązania .................................. 171.1 188,8 142,2 178,0 (9,4) 32,7 (20,1)

Zobowiązania wobec klientów razem ......... 35.802,2 33.663,5 24.428,0 20.832,5* 6,4 37,8 17,3

 (1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
** W tym rachunki oszczędnościowe. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 



 
PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR 

 

156 DOKUMENT REJESTRACYJNY
 

Całkowite zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6,4%, czyli 2.138,7 mln PLN, do 35.802,2 mln PLN na 31 marca 
2016 r. z 33.663,5 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten wynikał ze wzrostu zobowiązań wobec klientów  
w segmencie detalicznym o 8,8%, czyli 1.884,3 mln PLN, oraz wzrostu zobowiązań wobec klientów w segmencie 
biznesowym o 2,1%, czyli 254,4 mln PLN. 

Wzrost zobowiązań wobec klientów w segmencie detalicznym wynikał głównie ze wzrostu depozytów terminowych  
o 10,7%, czyli 1.357,3 mln PLN, do 14.023,3 mln PLN na 31 marca 2016 r., z 12.666,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. 
oraz ze wzrostu depozytów bieżących o 6,1%, czyli 514,2 mln PLN, do 8.999,4 mln PLN na 31 marca 2016 r., z 8.485,3 
mln PLN na 31 grudnia 2015 r. (w związku ze wzrostem organicznym depozytów bieżących utrzymywanych przez 
klientów detalicznych w Grupie Alior). Wzrost zobowiązań wobec klientów z segmentu biznesowego wynikał głównie 
ze wzrostu depozytów terminowych o 8,4%, czyli 494,0 mln PLN, do 6.363,7 mln PLN na 31 marca 2016 r., z 5.869,7 
mln PLN na 31 grudnia 2015 r. (w związku ze wzrostem głównie depozytów krótkoterminowych o terminie zapadalności 
do jednego miesiąca) oraz ze wzrostu emisji własnej bankowych papierów wartościowych o 3,6%, czyli 79,5 mln PLN, 
do 2.284,5 mln PLN na 31 marca 2016 r., z 2.205,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., co było częściowo skompensowane 
spadkiem depozytów bieżących o 7,6%, czyli 301,4 mln PLN, do 3.689,6 mln PLN na 31 marca 2016 r., z 3.991,0 mln 
PLN na 31 grudnia 2015 r. (w związku z okresowymi wahaniami salda depozytów bieżących). 

Całkowite zobowiązania wobec klientów wzrosły o 37,8%, czyli 9.235,5 mln PLN, do 33.663,5 mln PLN na 31 grudnia 
2015 r. z 24.428,0 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał ze wzrostu zobowiązań wobec klientów  
w segmencie detalicznym o 44,2%, czyli 6.559,7 mln PLN, oraz wzrostu zobowiązań wobec klientów w segmencie 
biznesowym o 27,9%, czyli 2.675,9 mln PLN. 

Wzrost zobowiązań wobec klientów w segmencie detalicznym wynikał głównie ze wzrostu depozytów terminowych  
o 62,5%, czyli 4.869,2 mln PLN, do 12.666,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., z 7.796,8 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. 
(w związku z zarówno wzrostem organicznym Grupy Alior, jak i nabyciem Meritum Bank ICB) oraz ze wzrostu 
depozytów bieżących o 26,0%, czyli 1.749,2 mln PLN, do 8.485,3 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., z 6.736,1 mln PLN na 
31 grudnia 2014 r. (w związku ze wzrostem organicznym depozytów bieżących utrzymywanych przez klientów 
detalicznych w Grupie Alior). Wzrost zobowiązań wobec klientów z segmentu biznesowego wynikał głównie ze wzrostu 
depozytów terminowych o 21,6%, czyli 1.043,2 mln PLN, do 5.869,7 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., z 4.826,5 mln 
PLN na 31 grudnia 2014 r. (w związku ze wzrostem głównie depozytów krótkoterminowych o terminie zapadalności do 
jednego miesiąca), ze wzrostu depozytów bieżących o 27,7%, czyli 866,3 mln PLN, do 3.991,0 mln PLN na 31 grudnia 
2015 r., z 3.124,7 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. (w związku z organicznym wzrostem działalności w segmencie 
biznesowym) oraz ze wzrostu emisji własnej bankowych papierów wartościowych o 48,5%, czyli 719,8 mln PLN, do 
2.205,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., z 1.485,2 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. (głównie w związku z emisją własną 
bankowych papierów wartościowych utrzymywanych przez klientów z segmentu biznesowego). 

Całkowite zobowiązania wobec klientów wzrosły o 17,3%, czyli 3.595,5 mln PLN, do 24.428,0 mln PLN na 31 grudnia 
2014 r. z 20.832,5 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał ze wzrostu zobowiązań wobec klientów  
w segmencie biznesowym o 44,9%, czyli 2.969,6 mln PLN, oraz wzrostu zobowiązań wobec klientów w segmencie 
detalicznym o 4,4%, czyli 625,9 mln PLN. 

Wzrost zobowiązań wobec klientów w segmencie biznesowym wynikał głównie ze wzrostu depozytów terminowych  
o 56,1%, czyli 1.735,0 mln PLN, do 4.826,5 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., z 3.091,5 mln PLN na 31 grudnia 2013 r.  
(w związku ze wzrostem depozytów krótkoterminowych mającym na celu obniżenie kosztów finansowania  
w przewidywaniu spadku rynkowych stóp procentowych) oraz ze wzrostu depozytów bieżących o 35,8%, czyli 824,0 
mln PLN, do 3.124,7 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., z 2.300,6 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. (w związku ze wzrostem 
organicznym w segmencie biznesowym). Wzrost zobowiązań wobec klientów w segmencie detalicznym wynikał 
głównie ze wzrostu depozytów bieżących o 14,9%, czyli 872,1 mln PLN, do 6.736,1 mln PLN na 31 grudnia 2014 r.,  
z 5.864,0 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. (w związku ze wzrostem organicznym działalności), który został częściowo 
zrównoważony spadkiem depozytów terminowych o 4,2%, czyli 338,1 mln PLN, do 7.796,8 mln PLN na 31 grudnia 
2014 r., z 8.135,0 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. (w związku z optymalizacją struktury finansowania w kierunku 
depozytów krótkoterminowych w segmencie biznesowym w oczekiwaniu na spadki stóp rynkowych). 
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Zobowiązania wobec banków 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o zobowiązaniach Grupy Alior wobec banków na 31 marca 2016 r.,  
31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 
 

2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 2015/2014 2014/2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (mln PLN) (%) 

Depozyty bieżące ............................................ 11,0 11,0 11,0 11,0 (0,0) (0,0) (0,1)

Depozyty jednodniowe ................................... - 30,7 - 27,0 (100,0) nie dotyczy (100,0)

Depozyty terminowe ....................................... - 197,8 - - (100,0) nie dotyczy nie dotyczy

Emisja własna bankowych papierów 
wartościowych ................................................. 32,9 32,7 22,7 10,0* 0,8 44,1 126,7

Kaucje(3) ........................................................... 205,3 203,3 131,6 33,8 1,0 54,5 289,2

Repo................................................................. 153,8 575,6 883,9 683,9 (73,3) (34,9) 29,2

Kredyt otrzymany............................................ 1,2 - - 62,2 nie dotyczy nie dotyczy (100,0)

Zobowiązania wobec banków razem(3) ........ 404,2 1.051,0 1.049, 2 828,0* (61,5) 0,2 26,7

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Pozostałe zobowiązania”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 

Zobowiązania wobec banków spadły o 61,5%, czyli 646,8 mln PLN, do 404,2 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 1.051,0 
mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Spadek ten wynikał ze spadku transakcji repo o 73,3%, czyli 421,8 mln PLN, spadku 
depozytów terminowych o 100,0%, czyli 197,8 mln PLN oraz spadku depozytów jednodniowych o 100,0%, czyli 30,7 
mln PLN. Grupa Alior redukowała zobowiązania wobec banków w związku z wysokim poziomem płynności uzyskanym 
dzięki wzrostowi zobowiązań wobec klientów. 

Zobowiązania wobec banków w okresie 2013-2015 nie ulegały istotnym zmianom. Mimo iż całkowite saldo zobowiązań 
wobec banków nie uległo istotnej zmianie, zmieniła się struktura tych zobowiązań. Transakcje repo spadły o 34,9%, czyli 
308,4 mln PLN, co zostało zrównoważone głównie nowym źródłem finansowania w formie depozytów terminowych  
w wysokości 197,8 mln PLN oraz wzrostem kaucji o 54,5%, czyli 71,7 mln PLN. Zobowiązania wobec banków wzrosły 
o 26,7%, czyli 221,2 mln PLN, do 1.049,2 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. z 828,0 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. 
Wzrost ten wynikał ze wzrostu transakcji repo o 29,2%, czyli 200,0 mln PLN, do 883,9 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. z 
683,9 mln PLN na 31 grudnia 2013 r., przy jednoczesnym wzroście kaucji o 289,2%, czyli 97,8 mln PLN, do 131,6 mln 
PLN na 31 grudnia 2014 r. z 33,8 mln PLN na 31 grudnia 2013 r., który został zbilansowany spadkami otrzymanych 
pożyczek i depozytów jednodniowych, odpowiednio, o 62,2 mln PLN i 27,0 mln PLN.  
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Zobowiązania podporządkowane 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o zobowiązaniach podporządkowanych Grupy Alior na 31 marca 2016 r., 
31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 

2015/ 
2014 

2014/ 
2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (mln PLN) (%) 

Zobowiązania zaliczane do funduszy 
własnych ......................................................... 894,7 896,3 369,3 348,8(3) (0,2) 142,7 5,9

Pożyczka podporządkowana........................... 42,9 42,8 42,8 41,7 0,1 0,0 2,8

Obligacje serii B ............................................. - - - 19,2 - - (100,0)

Obligacje serii C ............................................. - - - 288,0 - - (100,0)

Obligacje serii F .............................................. 322,0 325,9 326,4 - (1,2) (0,2) nie dotyczy 

Obligacje serii G ............................................. 193,0 195,6 - - (1,3) nie dotyczy -

Obligacje serii I ............................................... 152,5 150,6 - - 1,3 nie dotyczy -

Obligacje serii I1 ............................................. 33,9 33,5 - - 1,3 nie dotyczy -

Obligacje Meritum Banku .............................. 150,4 147,9 - - 1,7 nie dotyczy -

Zobowiązania niezaliczane do funduszy 
własnych ......................................................... 43,1 - 172,3 - nie dotyczy (100,0) nie dotyczy 

Obligacje serii EUR001 .................................. 43,1 - - - nie dotyczy - -

Obligacje serii B ............................................. - - 19,7 - - (100,0) nie dotyczy 

Obligacje serii C ............................................. - - 152,6 - - (100,0) nie dotyczy 

Zobowiązania podporządkowane ............... 937,7 896,3 541,6 348,8(3) 4,6 65,5 55,3

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(3) Zawartość w wierszu nie została zbadana i jest przedstawiona jako suma odpowiednich pozycji składowych. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 

Zobowiązania podporządkowane wzrosły o 4,6%, czyli 41,4 mln PLN, do 937,7 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 896,3 
mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten wynikał z następującego zdarzenia. 

W dniu 4 lutego 2016 r. Alior Bank wyemitował obligacje serii EUR001 o łącznej wartości nominalnej 10 mln EUR. 
Obligacje serii EUR001 zostały wyemitowane na okres 6 lat z terminem wykupu ustalonym na 4 lutego 2022 r.  
i oprocentowaniem opartym na LIBOR 6M. Zgodnie z CRR obligacje serii EUR001 spełniają warunki umożliwiające 
zaliczenie ich do funduszy własnych uzupełniających. Wartość bilansowa obligacji na dzień 31 marca 2016 r. wynosiła 
43,1 mln PLN. 

Zobowiązania podporządkowane wzrosły o 65,5%, czyli 354,7 mln PLN, do 896,3 mln PLN na 31 grudnia 2015 r.  
z 541,6 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał z następujących zdarzeń. 

W dniu 31 marca 2015 r. Alior Bank wyemitował obligacje serii G o łącznej wartości nominalnej 193,0 mln PLN. Obligacje 
serii G zostały wyemitowane na okres 6 lat z terminem wykupu ustalonym na 31 marca 2021 r. i oprocentowaniem opartym 
na WIBOR 6M. Zgodnie z CRR, obligacje serii G spełniają warunki zaliczenia ich do kalkulacji kapitału Tier II Alior 
Banku. Wartość bilansowa obligacji serii G na 31 grudnia 2015 r. wynosiła 195,6 mln PLN. 

W dniu 4 grudnia 2015 r. Alior Bank wyemitował obligacje serii I oraz I1 o łącznej wartości nominalnej 183,4 mln PLN. 
Obligacje serii I oraz I1 zostały wyemitowane na okres 6 lat z terminem wykupu ustalonym na 6 grudnia 2021 r.  
i oprocentowaniem opartym na WIBOR 6M. Zgodnie z CRR, obligacje te spełniają warunki zaliczenia ich do kalkulacji 
kapitału Tier II Alior Banku. Wartość bilansowa obligacji serii I oraz I1 na 31 grudnia 2015 r. wynosiła 184,1 mln PLN. 

W wyniku nabycia Meritum Bank ICB portfel zobowiązań podporządkowanych Grupy Alior zawiera następujące 
obligacje wyemitowane przez Meritum: (i) obligacje o łącznej wartości nominalnej 67,2 mln PLN wyemitowane  
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29 kwietnia 2013 r. w ramach „Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Meritum Bank ICB” na okres 8 lat  
z terminem wykupu 29 kwietnia 2021 r. Oprocentowanie obligacji jest oparte na WIBOR 6M. W dniu 28 czerwca 2013 r. 
KNF wyraziła zgodę na zaliczenie tych obligacji do kalkulacji kapitału Tier II Meritum. Wartość bilansowa obligacji na 
31 grudnia 2015 r. wyniosła 67,6 mln PLN; (ii) obligacje o łącznej wartości nominalnej 80,0 mln PLN wyemitowane  
21 października 2014 r. na okres 8 lat z terminem wykupu ustalonym na 21 października 2022 r. Oprocentowanie 
obligacji jest oparte na WIBOR 6M. Zgodnie z CRR, obligacje te spełniają warunki zaliczenia ich do kalkulacji kapitału 
Tier II. Wartość bilansowa obligacji na 31 grudnia 2015 r. wynosiła 80,3 mln PLN. 

Zdarzenia te zostały w pewnym zakresie zrównoważone wykupem wszystkich obligacji serii B (wyemitowanych  
31 stycznia 2012 r. o łącznej wartości nominalnej 4,5 mln EUR, z oprocentowaniem LIBOR 6M dla depozytów w EUR  
i wstępnie zaliczonych do własnych funduszy uzupełniających Alior Banku) i pozostałych w obiegu obligacji serii C 
(zdefiniowanych niżej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wykup obligacji serii B i serii C wynikał  
z faktu, że we wrześniu 2014 r. Alior Bank dowiedział się o możliwości odmiennej interpretacji CRR w odniesieniu do 
obligacji serii C oraz o tym, że gdyby przyjąć tę interpretację, obligacje serii C nie mogłyby być zaliczone do kapitału 
własnego (co Alior Bank ekstrapolował również na obligacje serii B). 

Zobowiązania podporządkowane wzrosły o 55,3%, czyli 192,8 mln PLN, do 541,6 mln PLN na 31 grudnia 2014 r.  
z 348,8 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał z następujących zdarzeń. 

W dniu 26 września 2014 r. Alior Bank wyemitował obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 321,7 mln PLN. 
Obligacje serii F zostały wyemitowane na okres 10 lat z terminem wykupu ustalonym na 26 września 2024 r.  
i oprocentowaniem opartym na WIBOR 6M. Zgodnie z CRR, obligacje te spełniają warunki zaliczenia ich do kalkulacji 
kapitału Tier II Alior Banku. Wartość bilansowa obligacji serii F na 31 grudnia 2015 r. wynosiła 325,9 mln PLN. W dniu 
28 października 2014 r. Alior Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie obligacji do kalkulacji kapitału Tier II Alior Banku. 

Część obligacji serii C („Obligacje Serii C”) o wartości nominalnej 130,7 mln PLN została wykupiona we wrześniu  
i październiku 2014 r. Obligacje Serii C o łącznej wartości nominalnej 280,0 mln PLN zostały wyemitowane przez Alior 
Bank w dniu 14 lutego 2012 r. na okres 8 lat z terminem wykupu ustalonym na 14 lutego 2020 r., z oprocentowaniem 
opartym na WIBOR 6M. W dniu 20 marca 2012 r. Alior Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie tych obligacji do 
własnych funduszy uzupełniających i w związku z tym Obligacje Serii C były początkowo zaliczone przez Alior Bank do 
własnych funduszy uzupełniających. 

Kapitał własny 

Kapitał własny Grupy Alior wzrósł o 2,5%, czyli 87,5 mln PLN, do 3.601,6 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 3.514,1 mln 
PLN na 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kapitału zapasowego o 13,7%, czyli 311,4 mln PLN 
(w efekcie przeniesienia z niepodzielonego zysku w wysokości 311,4 mln PLN). 

Kapitał własny Grupy Alior wzrósł o 16,6%, czyli 499,0 mln PLN, do 3.514,1 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. z 3.015,1 
mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kapitału zapasowego o 28,4%, czyli 504,4 mln 
PLN (w efekcie przeniesienia z niepodzielonego zysku w wysokości 336,2 mln PLN oraz przypisania nadwyżki z emisji 
akcji serii H (zdefiniowanych niżej) i akcji serii D w wysokości 168,2 mln PLN (pomniejszonej o koszty emisji)) oraz ze 
wzrostu kapitału zakładowego o 3,9%, czyli 27,3 mln PLN, co wynikało z emisji 2.355.498 akcji serii H Alior Banku  
o wartości nominalnej 10 PLN każda („Akcje Serii H”) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał Zakładowy i Akcje  
– Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji”) i emisji 373.599 akcji serii D Alior Banku o wartości nominalnej  
10 PLN każda (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał Zakładowy i Akcje – Kapitał zakładowy Alior Banku oraz 
rodzaj Akcji”). 

Kapitał własny Grupy Alior wzrósł o 38,0%, czyli 830,3 mln PLN, do 3.015,1 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. z 2.184,7 
mln PLN na 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kapitału zapasowego o 23,7%, czyli 340,7 mln 
PLN (w efekcie przypisania nadwyżki z emisji akcji serii G (zdefiniowanych niżej) i akcji serii D w wysokości 396,3 mln 
PLN (pomniejszonej o koszty emisji)) oraz ze wzrostu kapitału zakładowego o 10,1%, czyli 64,0 mln PLN, co wynikało 
z emisji 6.358.296 akcji serii G Alior Banku o wartości nominalnej 10 PLN każda („Akcje Serii G”) (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Kapitał Zakładowy i Akcje – Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji”) i emisji 37.105 akcji 
serii D Alior Banku o wartości nominalnej 10 PLN każda (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał Zakładowy i Akcje 
– Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji”). Wzrosty te zostały częściowo zrównoważone przez przeznaczenie 
55,6 mln PLN kapitału zapasowego na pokrycie części strat Alior Banku z lat ubiegłych) i przeznaczenia w 2014 r. 
kwoty 227,9 mln PLN, stanowiącej całość zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., na pokrycie pozostałej 
części strat z lat ubiegłych. 

Wszystkie powyższe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
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Zobowiązania warunkowe – Zobowiązania pozabilansowe 

Grupa Alior oferuje klientom indywidualnym limity odnawialne w rachunkach ROR, które są udzielane na czas 
nieokreślony; jednocześnie prowadzone jest ścisłe monitorowanie wpływów środków na rachunek. 

Limity kredytowe z tytułu kart kredytowych, które stanowią zobowiązania warunkowe, udzielane są klientom 
indywidualnym na okres trzech lat. 

Grupa Alior posiada zobowiązania warunkowe wobec klientów biznesowym z tytułu: (i) limitów w rachunku bieżącym 
na okres 12 miesięcy; (ii) gwarancji, maksymalnie na okres 6 lat; (iii) kart kredytowych na okres 3 lat; oraz (iv) kredytów 
uruchamianych w transzach na okres do 2 lat. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o zobowiązaniach pozabilansowych Grupy Alior na 31 marca 2016 r.,  
31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 

2015/ 
2014 

2014/ 
2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (mln PLN) (%) 

Zobowiązania pozabilansowe udzielone ........ 9.177,1 8.941,7 7.786,4 7.078,8 2,6 14,8 10,0

Dotyczące finansowania ................................. 7.699,7 7.371,8 6.246,4 5.735,7 4,4 18,0 8,9

Gwarancyjne, w tym ....................................... 1.477,3 1.569,9 1.540,0 1.343,1 (5,9) 1,9 14,7

Gwarancje dobrego wykonania ...................... 385,8 389,0 416,4 231,8* (0,8) (6,6) 79,6

Gwarancje finansowe .................................... 1.091,6 1.180,9 1.123,6 1.111,3* (7,6) 5,1 1,1

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., o ile nie zaznaczony *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy 
Alior za rok 2013. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. Dane 
oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 

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. 

Aktywa ważone ryzykiem i regulacyjne wymogi kapitałowe 

Alior Bank musi przestrzegać wymogów kapitałowych przewidzianych dla instytucji kredytowych. Do końca 2013 r. 
obowiązujące wymogi kapitałowe i wytyczne dotyczące adekwatności kapitałowej obejmowały wymogi przyjęte przez 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (Bazylea II), przyjęte w UE w formie dyrektywy CRD wdrażającej wytyczne 
Bazylea II oraz transponowane do polskiego systemu prawnego w Prawie Bankowym, a także w odnośnych regulaminach  
i regulacjach (uchwałach KNF). Od stycznia 2014 r. w Polsce obowiązują zmienione wymogi przyjęte przez Bazylejski 
Komitet Nadzoru Bankowego (Bazylea III), przyjęte do stosowania w UE w formie CRD 4. W przeciwieństwie do 
dyrektywy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nie muszą być wdrożone w krajowym systemie prawnym, są 
natomiast stosowane bezpośrednio. 

Adekwatność kapitałowa jest stanem, w którym wysokość posiadanej przez Alior Bank bazy kapitałowej jest 
wystarczająca do spełnienia wymagań regulacyjnych w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących ryzyka 
kredytowego, rynkowego i operacyjnego (tzw. filar I) oraz kapitału wewnętrznego (tzw. filar II). Publiczne ujawnienie 
informacji dotyczących adekwatności kapitałowej stanowi tzw. filar III. 

Celem zarządzania kapitałem przez Grupę Alior jest utrzymywanie odpowiedniej wysokości funduszy własnych  
i kapitału Tier I, by pokryć ryzyko na wymaganym poziomie, zgodnie z zakładanym apetytem na ryzyko, w każdej 
chwili działalności. Zgodnie ze swoim apetytem na ryzyko, Grupa Alior określa przewidywane poziomy pokrycia  
– funduszami własnymi i kapitałem Tier I – potencjalnych nieoczekiwanych strat wynikających z określonych rodzajów 
ryzyka wymienionych w CRR, a w szczególności rodzajów ryzyka określonych w ramach wewnętrznego procesu oceny 
adekwatności kapitałowej („ICAAP”). Potencjalne nieoczekiwane straty są określane za pomocą kapitału regulacyjnego 
zgodnie z metodą opisaną w CRR i z zastosowaniem kapitału wewnętrznego ustalonego metodą opisaną w Nocie 49.3 do 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. 
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Na dzień 31 grudnia 2015 r. współczynnik wypłacalności i współczynnik kapitału Tier I były obliczane zgodnie z CRR. 
Na datę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015 część przepisów dotyczących ustalania 
funduszy własnych i wymogów kapitałowych (tzw. „opcje narodowe”) nie została podjęta ani opublikowana przez polski 
organ lub podmiot publiczny upoważniony do sprawowania nadzoru nad instytucjami kredytowymi. Do wyliczenia 
współczynnika wypłacalności w nieuregulowanym zakresie przyjęto konserwatywne podejście, które dotyczyło  
w okresie przejściowym m.in. ustalanych zgodnie z rekomendacjami KNF wartości procentowych oraz wag ryzyka 
wobec ekspozycji walutowych zabezpieczonych hipotekami, dla których założenie to zostało wskazane przez KNF jako 
potencjalne „opcje narodowe”. Należy podkreślić, że w przypadku ustalenia i opublikowania „opcji narodowych” 
współczynnik kapitałowy Grupy Alior mógłby różnić się od opublikowanego w Rocznym Skonsolidowanym 
Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2015. 

Na 31 grudnia 2015 r. Alior Bank w pełni uwzględniał przepisy CRR dotyczące zarządzania kapitałem, w tym 
funduszami własnymi i obliczania wymogów kapitałowych dotyczących określonych rodzajów ryzyka. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o współczynnikach wypłacalności i wymogach kapitałowych Grupy Alior 
na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 2015/2014 2014/2013 

 (niezbadane) 

 (mln PLN)* (%) 

Fundusze własne ogółem dla 
współczynnika wypłacalności 4.017,3 3.853,3 2.951,9 2.336,3 4,3 30,5 26,3

Kapitał podstawowy Tier I (CET 1)(3) ............ 3.142,0 2.975,9 2.589,5 1.995,0 5,6 14,9 29,8

Kapitał Tier II(4) ............................................... 875,3 877,4 362,4 341,3 (0,2) 142,1 6,2

Wymogi kapitałowe ....................................... 2.378,1 2.457,6 1.844,9 1.543,4 (3,2) 33,2 19,5

Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: 
kredytowego, kredytowego kontrahenta, 
korekty wyceny kredytowej, rozmycia  
i dostawy instrumentów do rozliczenia  
w późniejszym terminie** .............................. 2.082,2 2.214,2 1.658,4 1.398,9 (6,0) 33,5 18,5

Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka:  
cen kapitałowych papierów wartościowych, 
cen instrumentów dłużnych, cen towarów  
i walutowego ................................................... 2,8 2,5 1,7 2,4 12,0 52,1 (31,8)

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka 
ogólnego stóp procentowych .......................... 38,9 32,6 26,2 25,8 19,1 24,5 1,7

Wymogi kapitałowe razem z tytułu ryzyka 
operacyjnego ................................................... 254,2 208,2 158,6 116,3 22,1 31,3 36,4

Współczynnik CET 1/Tier I(5) (%) .............. 10,57 9,69 11,23 10,34 – ─ ─

Współczynnik wypłacalności(6) (%) ............. 13,51 12,54 12,80 12,11 – ─ ─

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(3) CET 1 Grupy Alior na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. był obliczony zgodnie z CRR jako suma kapitału zakładowego, kapitału 
zapasowego, pozostałych kapitałów i niepodzielonych zysków z lat ubiegłych pomniejszona o kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny i wartości 
niematerialne jednostek podlegających konsolidacji ostrożnościowej. CET 1 Grupy Alior jest równy kapitałowi Tier I, ponieważ Grupa Alior nie 
wykazuje żadnego dodatkowego kapitału Tier I w całkowitym kapitale regulacyjnym. CET 1 Grupy Alior na 31 grudnia 2013 r. został potraktowany 
jako kapitał Tier I i obliczony zgodnie z uchwałą KNF nr 76/2010 z 10 marca 2010 r. (bez istotnych różnic w metodologii między 2014 r. i 2015 r.).  
(4) Na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. obliczony jako suma zobowiązań podporządkowanych zgodnie z CRR. Na 31 grudnia 2013 r. 
obliczony jako suma zobowiązań podporządkowanych zgodnie z uchwałą KNF nr 76/2010 z 10 marca 2010 r. 
(5) Na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. obliczony jako iloraz kapitału CET 1 i wymogów kapitałowych pomnożonych przez 12,5 zgodnie  
z CRR. CET 1 Grupy Alior jest równy kapitałowi Tier I, ponieważ Grupa Alior nie wykazuje żadnego dodatkowego kapitału Tier I w całkowitym 
kapitale regulacyjnym. Na 31 grudnia 2013 r. obliczony jako iloraz kapitału Tier I i wymogów kapitałowych pomnożonych przez 12,5 zgodnie  
z uchwałą KNF nr 76/2010 z 10 marca 2010 r. 
(6) Obliczony jako iloraz funduszy własnych ogółem dla współczynnika wypłacalności i wymogów kapitałowych pomnożonych przez 12,5. 
* O ile nie podano inaczej. 
** W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego 
kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 
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Współczynnik wypłacalności Banku na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. oraz stosunek funduszy 
własnych Alior Banku do jego kapitału wewnętrznego znajdowały się powyżej ustawowych limitów. 

Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na poziom adekwatności kapitałowej były: (i) wzrost portfela kredytów 
Alior Banku w okresie od 2013 r. do 2015 r. prowadzący do wzrostu wymogów kapitałowych i kapitału wewnętrznego 
na pokrycie ryzyka kredytowego; oraz (ii) zmiany w funduszach własnych Alior Banku wynikające z podwyższenia 
kapitału własnego (zobacz „– Płynność i zasoby kapitałowe – Zobowiązania i kapitały – Kapitał własny”) oraz emisje 
obligacji podporządkowanych (zobacz „– Płynność i zasoby kapitałowe – Zobowiązania i kapitały – Zobowiązania 
podporządkowane”). 

W 2016 r. na poziom adekwatności kapitałowej Alior Banku miała ponadto wpływ kolejna emisja długu 
podporządkowanego i zawarcie umowy gwarancyjnej z PZU, zgodnie z którą PZU udzieliło gwarancji ubezpieczeniowej 
ochrony kredytowej nierzeczywistej w odniesieniu do portfela wybranych rodzajów ryzyka Alior Banku (zobacz  
„ – Zdarzenia w ostatnim okresie (po dacie bilansowej)”). 

Fundusze własne ogółem dla współczynnika wypłacalności 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o funduszach własnych ogółem dla współczynnika wypłacalności Grupy 
Alior na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 

2015/ 
2014 

2014/ 
2013 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Fundusze własne ogółem dla 
współczynnika wypłacalności ....................... 4.017,3 3.853,3 2.951,9 2.336,3 4,3 30,5 26,3

Wpłacony kapitał ............................................ 727,1 727,1 699,8 635,8 0,0 3,9 10,1

Kapitał zapasowy ............................................ 2.592,1 2.279,8 1.775,4 1.434,7 13,7 28,4 23,7

Pozostałe kapitały ........................................... 184,9 187,5 184,0 176,8 (1,4) 1,9 4,1

Zysk zweryfikowany przez biegłego 
rewidenta(3) ...................................................... 0,0 178,7 169,6 227,9 (100,0) 5,4 (25,6)

Wynik z lat ubiegłych zweryfikowany przez 
biegłego rewidenta(3) ....................................... - - - (273,7) nie dotyczy nie dotyczy (100,0)

Strata bieżącego roku ...................................... - - (14,3) - nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Kapitał z aktualizacji wyceny  
– niezrealizowane straty ................................. (7,4) (12,9) (6,6) (18,5) (42,8) 94,2 (64,0)

Wartości niematerialne wycenione według 
wartości bilansowej ........................................ (353,8) (381,4) (215,6) (188,1) (7,2) 76,9 14,6

Kapitał z aktualizacji wyceny  
– niezrealizowane zyski .................................. 6,1 1,8 - 1,2 (241,1) nie dotyczy (100,0)

Zobowiązania podporządkowane ................... 875,3 877,4 362,4 340,1 (0,2) 142,1 6,6

Dodatkowe korekty wartości .......................... (7,0) (5,6) (4,3) - 24,4 30,8 nie dotyczy

Udziały niekontrolujące .................................. - - 1,5 - nie dotyczy (100,0) nie dotyczy 

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio, „Zysk bieżącego okresu w kwocie nieprzekraczającej zysku 
zweryfikowanego przez biegłego rewidenta” oraz „Wynik z lat ubiegłych”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 

Fundusze własne razem wzrosły o 4,3%, czyli 164,0 mln PLN, do 4.017,3 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 3.853,3 mln 
PLN na 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kapitału zapasowego o 13,7%, czyli 311,4 mln PLN, 
w wyniku przeniesienia niepodzielonego zysku w wysokości 311,4 mln PLN, co zostało częściowo skompensowane 
brakiem rozpoznania w okresie śródrocznym zysku zweryfikowanego przez biegłego rewidenta. 
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Fundusze własne razem wzrosły o 30,5%, czyli 901,4 mln PLN, do 3.853,3 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. z 2.951,9 mln 
PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu zobowiązań podporządkowanych o 142,1%, czyli 
515,0 mln PLN, zaliczonych do funduszy własnych w wyniku zwiększenia całkowitych zobowiązań podporządkowanych 
o 65,5%, czyli 354,7 mln PLN, oraz zastąpienia części zobowiązań podporządkowanych, które nie były zaliczone do 
funduszy własnych, tzn. obligacji serii B i obligacji serii C, zobowiązaniami podporządkowanymi zaliczanymi do 
funduszy własnych (zobacz „– Płynność i zasoby kapitałowe – Zobowiązania i kapitały – Zobowiązania 
podporządkowane” wyżej), oraz wzrostu kapitału zapasowego o 28,5%, czyli 505,3 mln PLN (wynikającego  
z przeniesienia niepodzielonego zysku w wysokości 336,2 mln PLN i przypisania nadwyżki z emisji akcji serii H  
w wysokości 168,2 mln PLN (pomniejszonej o koszty emisji); zobacz „– Płynność i zasoby kapitałowe – Zobowiązania  
i kapitały – Kapitał własny” wyżej). Wzrosty te zostały częściowo zbilansowane wzrostem (o 76,9%, czyli 165,8 mln 
PLN) wartości niematerialnych wycenianych w wartości bilansowej w związku z nabyciem Meritum Bank ICB oraz 
nakładami i kapitalizacją wynagrodzeń w związku z projektami prowadzonymi przez Grupę Alior. Zgodnie z CRR 
dochód z drugiej połowy 2015 r. został uwzględniony we współczynniku CET 1 Grupy Alior na 31 marca 2016 r. po 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku. 

Fundusze własne razem wzrosły o 26,3%, czyli 615,6 mln PLN, do 2.951,9 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. z 2.336,3 mln 
PLN na 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu kapitału zapasowego o 23,7%, czyli 340,7 mln PLN 
(w wyniku przypisania emisji akcji w wysokości 396,3 mln PLN (pomniejszonego o koszty emisji) zobacz „ – Płynność  
i zasoby kapitałowe – Zobowiązania i kapitały – Kapitał własny” wyżej, który został częściowo zrównoważony 
przeznaczeniem kwoty 55,6 mln PLN z kapitału zapasowego na pokrycie części strat z lat ubiegłych) i zatrzymania  
w 2014 r. kwoty 227,9 mln PLN, stanowiącej całość zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., na pokrycie 
pozostałej części strat z lat ubiegłych. 

Wymogi kapitałowe (filar I)  

Na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. Alior Bank obliczył swoje wymogi kapitałowe zgodnie z CRR, za 
pomocą: (i) znormalizowanej metody dla wymogów kapitałowych w odniesieniu do ryzyka kredytowego; (ii) 
znormalizowanych metod dla wymogów kapitałowych w odniesieniu do ryzyka rynkowego; oraz (iii) znormalizowanego 
podejścia do wymogów kapitałowych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego. Na 31 grudnia 2013 r. Alior Bank obliczył 
swoje wymogi kapitałowe zgodnie z uchwałą KNF nr 76/2010 z 10 marca 2010 r. (bez istotnych różnic w metodologii  
w porównaniu z następnymi okresami). 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o łącznych wymogach kapitałowych Grupy Alior na 31 marca 2016 r.,  
31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 2015/2014 2014/2013 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Wymogi kapitałowe 2.378,1 2.457,6 1.844,9 1.543,4 (3,2) 33,2 19,5

Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: 
kredytowego, kredytowego kontrahenta, 
korekty wyceny kredytowej, rozmycia  
i dostawy instrumentów do rozliczenia  
w późniejszym terminie(3) ............................... 2.082,2 2.214,2 1.658,4 1.398,9 (6,0) 33,5 18,5

Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: cen 
kapitałowych papierów wartościowych, cen 
instrumentów dłużnych, cen towarów  
i walutowego ................................................... 2,8 2,5 1,7 2,4 12,0 52,1 (31,8)

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka 
ogólnego stóp procentowych .......................... 38,9 32,6 26,2 25,8 19,1 24,5 1,7

Wymogi kapitałowe razem z tytułu ryzyka 
operacyjnego ................................................... 254,2 208,2 158,6 116,3 22,1 31,3 36,4

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2013. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Wymogi kapitałowe razem dla ryzyka: kredytowego, kredytowego 
kontrahenta, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia w późniejszym terminie”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 
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Łączne wymogi kapitałowe wzrosły o 54,1%, czyli o 834,7 mln PLN, do 2.378,1 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 1.543,4 
mln PLN na 31 grudnia 2013 r., co wynikało przede wszystkim ze wzrostu wymogów kapitałowych razem dla ryzyka: 
kredytowego, kredytowego kontrahenta, korekty wyceny kredytowej, rozmycia i dostawy instrumentów do rozliczenia  
w późniejszym terminie o 48,8%, czyli o 683,3 mln PLN, w tym samym okresie w związku ze zwiększeniem portfela 
kredytowego Alior Banku. 

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę aktywów Grupy Alior ważonych ryzykiem (w tym samym ryzykiem 
kredytowym) dla różnych klas ekspozycji według metody standardowej na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r., 2014 r.  
i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 2015/2014 2014/2013 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Klasa ekspozycji według metody 
standardowej    

Rządy i banki centralne .................................. 785,5 693,7 374,8 15,5 13,2 85,1 2.320,4

Instytucje(3) ...................................................... 504,4 563,6 476,8 278,5 (10,5) 18,2 71,2

Przedsiębiorstwa ............................................. 4.176,2 4.894,0 2.730,1 3.993,6 (14,7) 79,3 (31,6)

Detaliczne ....................................................... 9.008,9 8.736,9 6.281,3 5.822,6 3,1 39,1 7,9

Zabezpieczone na nieruchomościach ............. 8.520,8 9.415,9 7.928,1 6.027,9 (9,5) 18,8 31,5

Pozostałe ......................................................... 2.940,5 3.268,0 2.840,3 1.348,5* (10,0) 15,1 110,6

Razem .............................................................. 25.936,4 27.572,2 20.631,4 17.486,4 (5,9) 33,6 18,0

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Instytucje – banki”.  
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 

Kapitał wewnętrzny (filar II)  

Kapitał wewnętrzny to szacowana przez Alior Bank kwota kapitału, niezbędna do pokrycia wszystkich 
zidentyfikowanych istotnych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko kredytowe (w tym ryzyko niewypłacalności i ryzyko 
koncentracji), ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej), ryzyko płynności i ryzyko operacyjne, 
występujących w działalności Alior Banku, oraz wpływu zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany 
poziom ryzyka. Alior Bank regularnie weryfikuje istotność poszczególnych rodzajów ryzyka związanych z prowadzoną 
działalnością. Kapitał wewnętrzny Alior Banku jest obliczany zgodnie z CRD4. 

Ujawnianie informacji (filar III)  

Raz w roku Alior Bank sporządza raport dotyczący adekwatności kapitałowej zgodnie z wymogami artykułu 111  
i artykułu 111a, ust. 2 i 3 ustawy Prawo Bankowe oraz wymogami wynikającymi z uchwały KNF 385/2008 z 17 grudnia 
2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym  
i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu. 

Ujawnianie informacji dotyczy zakresu ryzyka, które ponosi Alior Bank, mianowicie ryzyka kredytowego i ryzyka 
koncentracji, ryzyka rynkowego, ryzyka kontrahenta, ryzyka płynności i ryzyka operacyjnego. 
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Aktywa 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o aktywach Grupy Alior na 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r.  

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 

2015/ 
2014 

2014/ 
2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

Aktywa (mln PLN) (%) 

Kasa i środki w banku centralnym .................. 665,8 1.750,1 1.158,4 1.067,2 (62,0) 51,1 8,5

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ... 359,8 390,6 476,8 243,3 (7,9) (18,1) 96,0

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ..... 6.008,1 4.253,1 2.652,1 2.705,3* 41,3 60,4 (2,0)

Pochodne instrumenty zabezpieczające .......... 161,4 139,6 80,2 12,1 15,7 74,0 562,9

Należności od banków .................................... 523,6 645,3 449,4 253,7* (18,9) 43,6 77,2

Należności od klientów ................................... 32.738,0 30.907,1 23.648,0 19.653,9* 5,9 30,7 20,3

Aktywa stanowiące zabezpieczenie 
zobowiązań ...................................................... 226,1 628,3 927,2 687,7* (64,0) (32,2) 34,8

Rzeczowe aktywa trwałe ................................. 224,5 229,0 191,8 215,1 (2,0) 19,3 (10,8)

Wartości niematerialne ................................... 390,4 387,0 215,6 188,1 0,9 79,6 14,6

Aktywa przeznaczone do sprzedaży ............... 0,7 0,9 0,9 38,3 (23,2) (2,2) (97,6)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego(3) ............................................... 313,4 275,5 147,8 143,8 13,8 86,3 2,8

Pozostałe aktywa ............................................. 413,9 396,5 219,3 341,3 4,4 80,9 (35,8)

Suma aktywów ............................................... 42.025,7 40.003,0 30.167,6 25.549,9 5,1 32,6 18,1

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Aktywa z tytułu podatku dochodowego”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 

Na 31 marca 2016 r. 77,9% aktywów Grupy Alior stanowiły należności od klientów, 14,3% stanowiły aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży, a 1,6% stanowiła kasa i środki w banku centralnym. 

Aktywa Grupy Alior wzrosły o 5,1 %, czyli 2.022,7 mln PLN, do 42.025,7 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 40.003,0 mln 
PLN na 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu należności od klientów o 5,9%, czyli 1.831,0 mln 
PLN, oraz wzrostu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży o 41,3%, czyli 1.755,0 mln PLN (w efekcie wzrostu 
portfela papierów skarbowych stanowiących zabezpieczenie płynności Grupy Alior).  

Na 31 grudnia 2015 r. 77,3% aktywów Grupy Alior stanowiły należności od klientów, 10,6% stanowiły aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży, a 4,4% stanowiła kasa i środki w banku centralnym. 

Aktywa Grupy Alior wzrosły o 32,6%, czyli 9.835,4 mln PLN, do 40.003,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. z 30.167,6 
mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu należności od klientów o 30,7%, czyli 7.259,1 
mln PLN (w efekcie wzrostu należności od klientów z sektora detalicznego i biznesowego, odpowiednio, o 4.294,4 mln 
PLN i 2.964,7 mln PLN) oraz wzrostu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży o 60,4%, czyli 1.601,0 mln PLN 
(w efekcie wzmocnienia bezpiecznej pozycji płynnościowej Grupy Alior). 

Na 31 grudnia 2014 r. 78,4% aktywów Grupy Alior stanowiły należności od klientów, 8,8% stanowiły aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży, a 3,8% stanowiła kasa i środki w banku centralnym. 

Aktywa Grupy Alior wzrosły o 18,1%, czyli 4.617,7 mln PLN, do 30.167,6 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. z 25.549,9 
mln PLN na 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu należności od klientów o 20,3%, czyli 3.994,1 
mln PLN (przede wszystkim w efekcie wzrostu należności od klientów z sektora detalicznego i biznesowego, 
odpowiednio, o 2.719,6 mln PLN i 1.274,5 mln PLN). 
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Na 31 grudnia 2013 r. 76,9% aktywów Grupy Alior stanowiły należności od klientów, 10,6% stanowiły aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży, a 4,2% stanowiła kasa i środki w banku centralnym. 

Należności od klientów netto 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o należnościach Grupy Alior od klientów netto na 31 marca 2016 r.,  
31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 

2015/ 
2014 

2014/ 
2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Segment detaliczny ........................................ 18.543,9 17.595,3 13.300,9 10.581,4* 5,4 32,3 25,7

Kredyty operacyjne** ..................................... 180,0 167,6 142,5 118,3 7,4 17,6 20,4

Kredyty konsumpcyjne ................................... 9.114,8 8.699,0 6.217,2 5.240,5 4,8 39,9 18,6

Kredyty consumer finance .............................. 865,1 748,9 704,8 650,7 15,5 6,3 8,3

Kredyty na zakup papierów wartościowych .. 120,1 119,1 142,9 160,7 0,9 (16,7) (11,1)

Kredyty w rachunku karty kredytowej ........... 217,3 225,6 204,6 193,2 (3,7) 10,3 5,9

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe ...... 7.115,8 6.717,9 4.991,1 3.393,9 5,9 34,6 47,1

Pozostałe kredyty hipoteczne ......................... 899,8 896,0 877,2 798,0 0,4 2,1 9,9

Pozostałe należności ....................................... 31,0 21,1 20,4 26,1* 47,1 3,2 (21,6)

Segment biznesowy ........................................ 14.194,1 13.311,7 10.347,1 9.072,5 6,6 28,7 14,0

Kredyty operacyjne ......................................... 7.744,2 7.308,6 5.527,7 4.854,9 6,0 32,2 13,9

Kredyty samochodowe ................................... 59,6 70,4 141,3 239,5 (15,3) (50,2) (41,0)

Kredyty inwestycyjne ..................................... 5.690,4 5.481,6 4.134,2 3.366,8 3,8 32,6 22,8

Skupione wierzytelności (faktoring) .............. 438,6 376,4 517,3 561,8 16,5 (27,2) (7,9)

Należności z tytułu leasingu ........................... 135,3 52,3 - - 158,6 nie dotyczy -

Pozostałe należności ....................................... 126,0 22,4 26,5 49,6 461,4 (15,4) (46,5)

Należności od klientów ..................................
 

32.738,0 30.907,1 23.648,0 19.653,9*
 

5,9 30,7 20,3

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
** W tym kredyty w rachunku bieżącym. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 

Całkowite należności od klientów wzrosły o 5,9%, czyli 1.831,0 mln PLN, do 32.738,0 mln PLN na 31 marca 2016 r.  
z 30.907,1 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten wynikał ze wzrostu należności od klientów netto w segmencie 
detalicznym o 5,4%, czyli 948,6 mln PLN, oraz wzrostu należności od klientów netto w segmencie biznesowym o 6,6%, 
czyli 882,4 mln PLN. 

Wzrost należności od klientów netto w segmencie detalicznym wynikał głównie ze wzrostu kredytów konsumpcyjnych 
netto o 4,8%, czyli 415,8 mln PLN, do 9.114,8 mln PLN na 31 marca 2016 r., z 8.699,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. 
(głównie na skutek wzrostu przyznanych limitów w rachunkach bieżących) oraz ze wzrostu kredytów na nieruchomości 
mieszkaniowe netto o 5,9%, czyli 397,8 mln PLN, do 7.115,8 mln PLN na 31 marca 2016 r., z 6.717,9 mln PLN na  
31 grudnia 2015 r. Wzrost należności od klientów netto w sektorze biznesowym wynikał głównie ze wzrostu kredytów 
operacyjnych o 6,0%, czyli 435,6 mln PLN, do 7.744,2 mln PLN na 31 marca 2016 r., z 7.308,6 mln PLN na 31 marca 
2015 r. oraz ze wzrostu kredytów inwestycyjnych netto o 3,8%, czyli 208,8 mln PLN, do 5.690,4 mln PLN na 31 marca 
2016 r., z 5.481,6 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. 

Całkowite należności od klientów wzrosły o 30,7%, czyli 7.259,1 mln PLN, do 30.907,1 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. 
z 23.648,0 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał ze wzrostu należności od klientów netto w segmencie 
detalicznym o 32,3%, czyli 4.294,4 mln PLN, oraz wzrostu należności od klientów netto w segmencie biznesowym  
o 28,7%, czyli 2.964,7 mln PLN. 
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Wzrost należności od klientów netto w segmencie detalicznym wynikał głównie ze wzrostu kredytów konsumpcyjnych 
netto o 39,9%, czyli 2.481,8 mln PLN, do 8.699,0 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., z 6.217,2 mln PLN na 31 grudnia 
2014 r. (głównie na skutek nabycia Meritum Bank ICB i jego portfela kredytów konsumpcyjnych) oraz ze wzrostu 
kredytów na nieruchomości mieszkaniowe netto o 34,6%, czyli 1.726,8 mln PLN, do 6.717,9 mln PLN na 31 grudnia 
2015 r., z 4.991,1 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost należności od klientów netto w sektorze biznesowym wynikał 
głównie ze wzrostu kredytów operacyjnych o 32,2%, czyli 1.780,9 mln PLN, do 7.308,6 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., 
z 5.527,7 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. oraz ze wzrostu kredytów inwestycyjnych netto o 32,6%, czyli 1.347,4 mln 
PLN, do 5.481,6 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., z 4.134,2 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. 

Całkowite należności od klientów netto wzrosły o 20,3%, czyli 3.994,1 mln PLN, do 23.648,0 mln PLN na 31 grudnia 
2014 r. z 19.653,9 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. Wzrost ten wynikał ze wzrostu należności od klientów netto  
w segmencie detalicznym o 25,7%, czyli 2.719,6 mln PLN, oraz wzrostu należności od klientów netto w segmencie 
biznesowym o 14,0%, czyli 1.274,5 mln PLN. 

Wzrost należności od klientów w segmencie detalicznym wynikał głównie ze wzrostu kredytów na nieruchomości 
mieszkaniowe netto o 47,1%, czyli 1.597,2 mln PLN, do 4.991,1 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., z 3.393,9 mln PLN na 
31 grudnia 2013 r. oraz wzrostu kredytów konsumpcyjnych netto o 18,6%, czyli 976,7 mln PLN, do 6.217,2 mln PLN na 
31 grudnia 2014 r., z 5.240,5 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. Wzrost należności od klientów netto w segmencie 
biznesowym wynikał głównie ze wzrostu kredytów inwestycyjnych netto o 22,8%, czyli 767,4 mln PLN, do 4.134,2 mln 
PLN na 31 grudnia 2014 r., z 3.366,8 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. oraz wzrostu kredytów operacyjnych o 13,9%, 
czyli 672,9 mln PLN, do 5.527,7 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., z 4.854,9 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o aktywach Grupy Alior dostępnych do sprzedaży na 31 marca 2016 r.,  
31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 
Q1 2016/ 
Q4 2015 2015/2014 2014/2013 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Instrumenty dłużne ....................................... 5.993,9 4.239,4 2.649,1 2.705,0(3)* 41,4 60,0 (2,1)

Emitowane przez Skarb Państwa .................... 5.368,5 3.773,4 2.062,3 1.758,5* 42,3 83,0 17,3

Obligacje skarbowe .................................. 5.368,5 3.773,4 2.062,3 1.758,5* 42,3 83,0 17,3

Emitowane przez instytucje monetarne .......... 170,0 - 150,0 539,1 nie dotyczy (100,0) (72,2)

Obligacje .................................................. - - - 139,3 - - (100,0)

Bony pieniężne ......................................... 170,0 - 150,0 399,8 nie dotyczy (100,0) (62,5)

Emitowane przez pozostałe instytucje 
finansowe ........................................................ 177,4 177,0 125,7 64,6 0,2 40,8 94,5

Obligacje .................................................. 60,5 60,5 104,6 43,7 0,0 (42,2) 139,2

Euroobligacje ........................................... 116,9 116,5 21,1 20,9 0,3 452,4 1,0

Emitowane przez spółki(4) ............................... 278,1 289,1 311,1 342,8 (3,8) (7,1) (9,2)

Obligacje .................................................. 278,1 289,1 311,1 342,8 (3,8) (7,1) (9,2)

Instrumenty kapitałowe ................................ 14,1 13,7 3,0 0,3 3,5 355,0 878,8

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży . 6.008,1 4.253,1 2.652,1 2.705,3* 41,3 60,4 (2,0)

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) Wartość w wierszu „Instrumenty dłużne” nie została zbadana i jest przedstawiona jako suma następujących zbadanych pozycji: „Emitowane przez 
Skarb Państwa”, „Emitowane przez instytucje monetarne”, „Emitowane przez pozostałe instytucje finansowe” oraz „Emitowane przez spółki”. 
(4) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013 „Emitowane przez przedsiębiorstwa”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 
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Całkowite aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wzrosły o 41,3%, czyli 1.755,0 mln PLN, do 6.008,1 mln PLN na  
31 marca 2016 r. z 4.253,1 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten wynikał ze wzrostu instrumentów dłużnych  
o 41,4%, czyli 1.754,5 mln PLN. Powyższy wzrost salda instrumentów dłużnych wynikał głównie ze wzrostu obligacji 
skarbowych o 42,3%, czyli 1.595,1 mln PLN, do 5.368,5 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 3.773,4 mln PLN na 31 grudnia 
2015 r. Grupa Alior zwiększyła swoje aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, aby wzmocnić pozycję płynnościową  
w związku z planowaną Transakcją. 

Całkowite aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wzrosły o 60,4%, czyli 1.601,0 mln PLN, do 4.253,1 mln PLN na  
31 grudnia 2015 r. z 2.652,1 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Wzrost ten wynikał ze wzrostu instrumentów dłużnych  
o 60,0%, czyli 1.590,3 mln PLN. Powyższy wzrost salda instrumentów dłużnych wynikał głównie ze wzrostu obligacji 
skarbowych o 83,0%, czyli 1.711,1 mln PLN, do 3.773,4 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. z 2.062,3 mln PLN na  
31 grudnia 2014 r., który został nieco zrównoważony przez spadek o 100,0%, czyli 150,0 mln PLN salda bonów 
pieniężnych emitowanych przez instytucje monetarne. Grupa Alior zwiększyła swoje aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży, aby wzmocnić pozycję płynnościową i dostosować jej wielkość po nabyciu Meritum Bank ICB. 

Całkowite aktywa finansowe dostępne do sprzedaży spadły o 2,0%, czyli 53,2 mln PLN, do 2.652,1 mln PLN na 
31 grudnia 2014 r. z 2.705,3 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. Spadek ten wynikał ze spadku instrumentów dłużnych  
o 2,1%, czyli 55,9 mln PLN. Powyższy spadek salda instrumentów dłużnych wynikał głównie ze spadku bonów 
pieniężnych emitowanych przez instytucje monetarne o 62,5%, czyli 249,8 mln PLN, do 150,0 mln PLN na 31 grudnia 
2014 r. z 399,8 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. oraz spadku o 100,0%, czyli 139,3 mln PLN salda obligacji emitowanych 
przez instytucje monetarne. Spadki te zostały w znacznym stopniu zbilansowane przez wzrost salda obligacji skarbowych 
o 17,3%, czyli 303,8 mln PLN, do 2.062,3 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. z 1.758,5 mln PLN na 31 grudnia 2013 r. 

Przepływy pieniężne 

Okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o przepływach pieniężnych Grupy Alior z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 
Okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca Zmiana 

 2016 2015(1) 2016/2015 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Działalność operacyjna  

Zysk/(Strata) brutto za rok obrotowy ............................................................................................. 106,3 117,2 (9,4)

Korekty: .............................................................................................................................................. (1.302,7) (662,6) 96,6

Niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych .................................................................... (1,3) (2,3) (43,1)

Przychody z tytułu dywidendy ............................................................................................................ 0,1 - 100,0

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych ......................................................... 24,3 66,5 (63,4)

Zmiana odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ŚT i WN ..................................................... 3,5 2,2 56,8

Zmiana stanu rezerw ............................................................................................................................ 4,2 1,2 245,7

Świadczenia w formie akcji ................................................................................................................. - 0,9 (100,0)

Zmiana stanu kredytów i innych należności ....................................................................................... (1.849,6) (4.050,9) (54,3)

Zmiana stanu aktywów dostępnych do sprzedaży .............................................................................. (1.755,0) 158,0 nie dotyczy

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu ....................................................... 30,8 (48,3) nie dotyczy

Zmiana stanu aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań ................................................... 402,2 (652,2) nie dotyczy

Zmiana stanu instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących aktywa ......................... (21,9) (39,8) (45,0)

Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży ....................................................................... 0,2 (1,5) nie dotyczy

Zmiana stanu pozostałych aktywów .................................................................................................... (17,4) (91,2) (81,0)

Zmiana stanu depozytów ..................................................................................................................... 1.910,2 3.152,4 (39,4)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu własnej emisji .............................................................................. - 216,6 (100,0)

Zmiana stanu zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu .................................................. 28,8 41,0 (29,7)

Zmina stanu instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących zobowiązania ................ 0,5 (4,8) nie dotyczy
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Okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca Zmiana 

 2016 2015(1) 2016/2015 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Zmiana stanu innych zobowiązań i innych dochodów całkowitych ................................................... (6,8) 628,3 nie dotyczy

Podatek zapłacony ................................................................................................................................ (55,5) (38,7) (43,4)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ................................................................... (1.196,4) (545,4) 119,9

Działalność inwestycyjna ...................................................................................................................   

Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej: .................................................................................. (72,4) 251,9 nie dotyczy

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych ............................................................................................. (15,8) (28,8) (45,2)

Nabycie wartości niematerialnych ....................................................................................................... (56,6) (85,2) (33,6)

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych ............ - 365,9 (100,0)

Wpływy z działalności inwestycyjnej: .............................................................................................. 1,4 - nie dotyczy

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych ................................................................................................ 1,4 - nie dotyczy

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ................................................................ (71,0) 251,9 nie dotyczy

Działalność finansowa ........................................................................................................................   

Wydatki z tytułu działalności finansowej: ....................................................................................... (1,3) (176,2) (99,3)

Spłata zobowiązań długoterminowych ................................................................................................ (13,6) (183,7) (92,6)

Koszt z tyt. odsetek – zobowiązania podporządkowane ..................................................................... 12,3 7,5 65,1

Wpływy z działalności finansowej: ................................................................................................... 44,1 570,8 (92,3)

Zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych ...................................................................................... - 193,7 (100,0)

Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych .................................................................................. 44,1 193,0 (77,2)

Wpływy z emisji akcji .......................................................................................................................... 0,0 184,1 (100,0)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ..................................................................... 42,8 394,5 (89,2)

Przepływy pieniężne netto razem ..................................................................................................... (1.224,7) 101,0 nie dotyczy

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych ................................................................... (5,2) 16,7 nie dotyczy

Bilansowa zmiana stanu gotówki i ekwiwalentu gotówki .............................................................. (1.224,7) 101,0 nie dotyczy

Gotówka i ekwiwalenty gotówki, Bilans otwarcia .......................................................................... 2.202,2 1.456,3 51,2

Gotówka i ekwiwalenty gotówki, Bilans zamknięcia ...................................................................... 977,5 1.557,3 (37,2)

Dodatkowe ujawnienia na temat przepływów operacyjnych ........................................................   

Otrzymane dochody odsetkowe ........................................................................................................... 780,4 448,8 73,9

Koszty odsetkowe zapłacone ............................................................................................................... (193,1) (133,4) 44,7

(1) Dane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za I kwartał 2016. 
Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r., z wyjątkiem zmian danych procentowych. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 r. i 2015 r. Grupa Alior odnotowała przepływy środków 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości, odpowiednio, (1.196,4) mln PLN oraz (545,4) mln PLN. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. Grupa Alior odnotowała przepływy środków pieniężnych netto  
z działalności operacyjnej w wysokości (1.196,4) mln PLN. Zysk brutto Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca 2016 r. wyniósł 106,3 mln PLN. Kluczowe korekty polegały na: (i) dodaniu zmiany stanu depozytów  
w wysokości 1.910,2 mln PLN; (ii) odjęciu zmiany stanu kredytów i innych należności w wysokości (1.849,6) mln PLN; 
(iii) odjęciu zmiany stanu aktywów dostępnych do sprzedaży w wysokości (1.755,0) mln PLN; oraz (iv) dodaniu zmiany 
stanu aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań w wysokości 402,2 mln PLN. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. Grupa Alior odnotowała przepływy środków pieniężnych netto  
z działalności operacyjnej w wysokości (545,4) mln PLN. Zysk brutto Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca 2015 r. wyniósł 117,2 mln PLN. Kluczowe korekty polegały na: (i) odjęciu zmiany stanu kredytów i innych 
należności w wysokości (4.050,9) mln PLN; (ii) dodaniu zmiany stanu depozytów w wysokości 3.152,4 mln PLN; (iii) 
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dodaniu zmiany stanu innych zobowiązań i innych dochodów całkowitych w wysokości 628,3 mln PLN; oraz (iv) 
odjęciu zmiany stanu aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań w wysokości (652,2) mln PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 r. i 2015 r. Grupa Alior odnotowała przepływy środków 
pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości, odpowiednio, (71,0) mln PLN oraz 251,9 mln PLN. 

Wypływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z tytułu działalności inwestycyjnej wynoszące 72,4 mln PLN  
w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. wynikały z nabycia wartości niematerialnych i rzeczowych 
aktywów trwałych. 

Wpływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z tytułu działalności inwestycyjnej wynoszące 251,9 mln PLN w okresie  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wynikały przede wszystkim z nabycia udziałów w jednostkach zależnych. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 r. i 2015 r. Grupa Alior odnotowała przepływy środków 
pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości, odpowiednio, 42,8 mln PLN oraz 394,5 mln PLN. 

Wpływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z działalności finansowej wynoszące 44,1 mln PLN w okresie  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. wynikały przede wszystkim z zaciągnięcia zobowiązań podporządkowanych. 

Wpływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z działalności finansowej wynoszące 570,8 mln PLN w okresie  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wynikały przede wszystkim z zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych  
i podporządkowanych oraz z wpływów z emisji własnych. 

Lata zakończone 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o przepływach pieniężnych Grupy Alior z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej na 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014(1) 2013(2) 2015/2014 2014/2013 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Działalność operacyjna  

Zysk/(Strata) brutto za rok obrotowy ................................. 386,0 401,1 287,7* (3,8) 39,4

Korekty: .................................................................................. 356,7 (704,1) (277,7)* (150,7) 153,6

Niezrealizowane zyski/straty z tytułu różnic kursowych ........ (0,6) 1,4 1,8 (142,8) (21,9)

Przychody z tytułu dywidendy ................................................ 0,1 - - nie dotyczy -

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych ........................................................................ 86,4 75,5 75,2 14,5 0,4

Zmiana odpisu aktualizującego z tytułu utraty  
wartości ŚT i WN(3) ................................................................. 7,2 5,3 0,1 38,0 5.101,0

Straty/Zyski ze sprzedaży inwestycji netto ............................. - (0,0) -* nie dotyczy nie dotyczy

Zmiana stanu rezerw ................................................................ 0,4 3,4 (2,9)* (88,2) nie dotyczy

Świadczenia w formie akcji ..................................................... 0,7 7,4(1) 13,4 (90,1) (45,0)

Inne korekty ............................................................................. - (0,0)(1) - nie dotyczy nie dotyczy

Zmiana stanu kredytów i innych należności ........................... (4.613,0) (4.078,9) (5.337,3)* 13,1 (23,6)

Zmiana stanu aktywów dostępnych do sprzedaży .................. (1.142,2) (180,8) 932,2 531,7 (119,4)

Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych  
do obrotu .................................................................................. 86,3 (233,5) (69,6) nie dotyczy 235,6

Zmiana stanu instrumentów pochodnych 
zabezpieczających stanowiących aktywa ................................ 298,9 (68,1) (12,1) nie dotyczy 462,9

Zmiana stanu aktywów wycenianych według wartości 
godziwej ze skutkiem odniesionym do rachunku  
zysków i strat ........................................................................... (59,4) - - nie dotyczy -

Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży ........... 0,0 37,4 24,0 (99,9) 56,2

Zmiana stanu pozostałych aktywów ........................................ (136,9) 122,4 23,8 (211,9) 415,1
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 Rok obrotowy zakończony 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014(1) 2013(2) 2015/2014 2014/2013 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Zmiana stanu depozytów ......................................................... 5.789,2 3.067,4 2.857,8* 88,7 7,3

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu własnej emisji .................. 617,3 519,0 479,6* 18,9 8,2

Zmiana stanu zobowiązań finansowych przeznaczonych  
do obrotu .................................................................................. (39,6) 164,9 55,0 (124,0) 200,0

Zmiana stanu instrumentów pochodnych 
zabezpieczających stanowiących zobowiązania ...................... (4,8) 4,8 -* (200,0) nie dotyczy

Zmiana stanu innych zobowiązań i innych dochodów 
całkowitych(3) ........................................................................... (366,8) (52,1) 734,7* 604,3 (107,1)

Podatek zapłacony .................................................................... (166,5) (99,5) (53,3) 67,4 86,7

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ....... 742,7 (303,0) 10,0* nie dotyczy (3.120,2)

Działalność inwestycyjna .......................................................   

Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej ....................... (366,3) (79,0) (108,4) 363,8 (27,1)

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych ................................. (55,3) (22,9) (50,2) 141,8 (54,4)

Nabycie wartości niematerialnych ........................................... (57,2) (56,0) (58,2) 2,1 (3,8)

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych, po potrąceniu 
nabytych środków pieniężnych(3) ............................................. (253,8) (0,1) (0,0) 237.082,2 nie dotyczy

Wpływy z działalności inwestycyjnej ................................... 0,3 0,1 - 408,2 nie dotyczy

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych .................................... 0,3 0,0 - 532,7 nie dotyczy

Zbycie udziałów w jednostkach zależnych .............................. - 0,0 - (100,0) nie dotyczy

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej .... (366,0) (78,9) (108,4) 363,8 (27,2)

Działalność finansowa ............................................................   

Wydatki z tytułu działalności finansowej ............................ (201,2) (192,5) (2,6)* 4,5 7.195,2

Spłata zobowiązań długoterminowych .................................... (167,0) (219,9) (30,4) (24,1) 623,4

Koszt z tyt. odsetek – kredyt otrzymany.................................. - 0,7 1,4* (100,0) (53,7)

Koszt z tyt. odsetek – zobowiązanie podporządkowane ......... (34,2) 26,8 26,4* (227,7) 1,6

Wpływy z działalności finansowej ........................................ 570,4 781,4 - (27,0) nie dotyczy

Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych ...................... 374,9 321,7 - 16,5 nie dotyczy

Wpływy z emisji akcji .............................................................. 195,5 460,3 - (57,5) nie dotyczy

Nabycie udziałów niekontrolujących po objęciu kontroli ....... - (0,6) - nie dotyczy nie dotyczy

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ......... 369,2 588,9 (2,6)* (37,3) nie dotyczy

Przepływy pieniężne netto razem ......................................... 745,9 207,0 (101,0)* 260,4 nie dotyczy

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych ....... 10,9 16,7 (1,0)* (35,0) nie dotyczy

Bilansowa zmiana stanu gotówki i ekwiwalentu gotówki .. 745,9 207,0 (101,0)* 260,4 nie dotyczy

Gotówka i ekwiwalenty gotówki, Bilans otwarcia .................. 1.456,3 1.251,7 1.352,7 16,3 (7,5)

Gotówka i ekwiwalenty gotówki, Bilans zamknięcia ............. 2.202,2 1.458,7 1.251,7* 51,0 16,5

Dodatkowe ujawnienia na temat przepływów 
operacyjnych ...........................................................................   

Otrzymane dochody odsetkowe ............................................... 2.077,9 1.745,3 1.448,9 19,1 20,5

Koszty odsetkowe zapłacone ................................................... (549,2) (476,6) (572,2) 15,3 (16,7)

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, aby 
zapewnić pełną porównywalność z danymi finansowymi za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja 
informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio: „Zmiana odpisu aktualizującego z tytułu utraty aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych”, „Zmiana stanu innych zobowiązań” oraz „Nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, z wyjątkiem zmian procentowych. 
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Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior odnotowała, odpowiednio, wpływy środków 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 742,7 mln PLN, wypływy środków pieniężnych netto  
z działalności operacyjnej w wysokości 303,0 mln PLN oraz wpływy środków pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej w wysokości 10,0 mln PLN. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. Grupa Alior odnotowała wpływy środków pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej w wysokości 742,7 mln PLN. Zysk brutto Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniósł 386,0 
mln PLN. Kluczowe korekty polegały na: (i) dodaniu zmiany stanu depozytów w wysokości 5.789,2 mln PLN; (ii) 
odjęciu zmiany stanu kredytów i innych należności w wysokości 4.613,0 mln PLN, oraz (iii) odjęciu zmiany stanu 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w wysokości 1.142,2 mln PLN. W roku zakończonym 31 grudnia 
2014 r. Grupa Alior odnotowała wypływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 303,0 mln 
PLN. Zysk brutto Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wyniósł 401,1 mln PLN. Kluczowe korekty 
polegały na: (i) odjęciu zmiany stanu kredytów i innych należności w wysokości 4.078,9 mln PLN; (ii) dodaniu zmiany 
stanu depozytów w wysokości 3.067,4 mln PLN, oraz (iii) dodaniu zmiany stanu zobowiązań z tytułu własnej emisji  
w wysokości 519,0 mln PLN. 

W roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Grupa Alior odnotowała wpływy środków pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej w wysokości 10,0 mln PLN. Zysk brutto Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wyniósł 287,7 
mln PLN. Kluczowe korekty polegały na: (i) odjęciu zmiany stanu kredytów i innych należności w wysokości 5.337,3 
mln PLN; (ii) dodaniu zmiany stanu depozytów w wysokości 2.857,8 mln PLN, oraz (iii) dodaniu zmiany stanu aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży w wysokości 932,2 mln PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior odnotowała, odpowiednio, wypływy środków 
pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości 366,0 mln PLN, 78,9 mln PLN oraz 108,4 mln PLN. 

Wypływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z tytułu działalności inwestycyjnej wynoszące 366,0 mln PLN w roku 
zakończonym 31 grudnia 2015 r. wynikały przede wszystkim z nabycia udziałów w jednostkach zależnych, po 
potrąceniu nabytych środków pieniężnych w wysokości 253,8 mln PLN (głównie w związku z nabyciem Meritum Bank 
ICB za kwotę 360,1 mln PLN). 

Wypływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z działalności inwestycyjnej wynoszące 78,9 mln PLN za rok 
zakończony 31 grudnia 2014 r. wynikały przede wszystkim z nabycia wartości niematerialnych za kwotę 56,0 mln PLN. 
Wypływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z działalności inwestycyjnej wynoszące 108,4 mln PLN za rok 
zakończony 31 grudnia 2013 r. wynikały przede wszystkim z nabycia wartości niematerialnych za kwotę 58,2 mln PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior odnotowała, odpowiednio, wpływy środków 
pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości 369,2 mln PLN, wpływy środków pieniężnych netto  
z działalności finansowej w wysokości 588,9 mln PLN oraz wypływy środków pieniężnych netto z działalności 
finansowej w wysokości 2,6 mln PLN. 

Wpływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z działalności finansowej wynoszące 369,2 mln PLN w roku 
zakończonym 31 grudnia 2015 r. wynikały przede wszystkim ze zobowiązań podporządkowanych w wysokości 374,9 
mln PLN, które zostały częściowo zbilansowane spłatą zobowiązań długoterminowych w wysokości 167,0 mln PLN. 

Wpływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z działalności finansowej wynoszące 588,9 mln PLN w roku 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynikały przede wszystkim z emisji akcji w wysokości 460,3 mln PLN i zobowiązań 
podporządkowanych w wysokości 321,7 mln PLN, które zostały częściowo zbilansowane spłatą zobowiązań 
długoterminowych w wysokości 219,9 mln PLN. 

Wypływy środków pieniężnych netto Grupy Alior z działalności finansowej wynoszące 2,6 mln PLN w roku 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. wynikały przede wszystkim ze spłaty zobowiązań długoterminowych w wysokości 30,4 
mln PLN, które zostały częściowo zbilansowane kosztami odsetkowymi w wysokości 26,4 mln PLN. 
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Nakłady kapitałowe 

Grupa Alior definiuje nakłady kapitałowe na projekty inwestycyjne jako nowo zakupione aktywa lub inwestycje, które 
wydłużają okres przydatności ekonomicznej istniejącego składnika aktywów oraz prac rozwojowych. W okresie od  
1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu oraz w latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa 
Alior zanotowała nakłady kapitałowe na projekty inwestycyjne w kwocie, odpowiednio, około 36,6 mln PLN, 141,7 mln 
PLN, 82,5 mln PLN i 109,8 mln PLN. 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu nakłady kapitałowe Grupy Alior na projekty inwestycyjne wyniosły 
około 36,6 mln PLN. Te projekty i inicjatywy obejmowały m.in.: (i) inwestycje w środki trwałe w kwocie 7,5 mln PLN; 
oraz (ii) inwestycje w wartości niematerialne w kwocie 29,1 mln. Kwoty te dotyczą następujących projektów: (i) rozwój 
funkcjonalności T-Mobile Usługi Bankowe – banku prowadzonego we współpracy z T-Mobile i pod jego marką; (ii) 
utworzenie oddziału w Rumunii i rozwój funkcjonalności, które ułatwią działanie banku pod marką uzgodnioną  
z Telekom Romania; oraz (iii) rozwój systemu CRM. Spośród nakładów kapitałowych Grupy Alior w okresie od  
1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu nakłady w wysokości 31,8 mln PLN zostały poniesione na projekty inwestycyjne 
realizowane w Polsce, natomiast nakłady w wysokości 4,8 mln PLN zostały poniesione na projekty inwestycyjne 
realizowane poza Polską.  

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. nakłady kapitałowe Grupy Alior na projekty inwestycyjne 
wyniosły 141,7 mln PLN. Projekty te obejmowały m.in.: (i) inwestycje w środki trwałe w kwocie 80,6 mln PLN; oraz (ii) 
inwestycje w wartości niematerialne w kwocie 61,1 mln. Kwoty te dotyczą następujących projektów: (i) rozwój 
funkcjonalności T-Mobile Usługi Bankowe – banku prowadzonego we współpracy z T-Mobile Polska i pod jego marką; 
(ii) utworzenie oddziału w Rumunii i rozwój funkcjonalności, które ułatwią działanie banku pod marką uzgodnioną  
z Telekom Romania; (iii) rozwój hurtowni danych; (iv) inwestycje związane z fuzją z Meritum Bankiem; oraz (v) rozwój 
systemu CRM. Spośród nakładów kapitałowych Grupy Alior w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. 
nakłady w wysokości 138,1 mln PLN zostały poniesione na projekty inwestycyjne realizowane w Polsce, natomiast 
nakłady w wysokości 3,6 mln PLN zostały poniesione na projekty inwestycyjne realizowane poza Polską. 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. nakłady kapitałowe Grupy Alior na projekty inwestycyjne wyniosły 
82,5 mln PLN. Te projekty i inicjatywy obejmowały m.in.: (i) inwestycje w środki trwałe w kwocie 26,5 mln PLN; oraz (ii) 
inwestycje w wartości niematerialne w kwocie 56,0 mln. Kwoty te dotyczą następujących projektów: (i) rozwój 
funkcjonalności T-Mobile Usługi Bankowe – banku prowadzonego we współpracy z T-Mobile Polska i pod jego marką; (ii) 
rozwój infrastruktury dla placówek partnerskich; (iii) inwestycje związane z wdrożeniem Rekomendacji D; oraz (iv) rozwój 
usług i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej. Wszystkie nakłady kapitałowe Grupy Alior w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. zostały przeznaczone na projekty inwestycyjne realizowane w Polsce. 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. nakłady kapitałowe Grupy Alior na projekty inwestycyjne wyniosły 
109,8 mln PLN. Te projekty i inicjatywy obejmowały m.in.: (i) inwestycje w środki trwałe w kwocie 50,8 mln PLN; oraz 
(ii) inwestycje w wartości niematerialne w kwocie 59,0 mln PLN. Kwoty te dotyczą następujących projektów: (i) rozwój 
infrastruktury dla Agencji; (ii) rozwój funkcjonalności T-Mobile Usługi Bankowe – banku prowadzonego we współpracy  
z T-Mobile Polska i pod jego marką; (iii) rozwój infrastruktury informatycznej dla Consumer Finance; oraz (iv) rozwój 
usług i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej. Wszystkie nakłady kapitałowe Grupy Alior w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. zostały przeznaczone na projekty inwestycyjne realizowane w Polsce. 

Nakłady na wskazane powyżej projekty inwestycyjne zostały sfinansowane z funduszy własnych Grupy Alior. 

Bieżące i planowane inwestycje 

Nakłady inwestycyjne Alior Banku zaplanowane na rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 wynoszą 106 mln PLN. 
Nakłady te zostaną przeznaczone na następujące projekty inwestycyjne i inicjatywy: projekty strategiczne (i) rozwój 
funkcjonalności T-Mobile Usługi Bankowe – banku prowadzonego we współpracy z T-Mobile Polska i pod jego marką; 
(ii) utworzenie oddziału w Rumunii i rozwój funkcjonalności, które ułatwią działanie banku pod marką uzgodnioną z 
Telekom Romania; (iii) modernizacja bankowości internetowej; oraz (iv) rozwój systemu CRM; oraz – pozostałe 
mniejsze inicjatywy rozwojowe i wspierające działalność bieżącą. Na projekty strategiczne (i)-(iv) Alior Bank planuje 
przeznaczyć 67 mln PLN. Planowane nakłady inwestycyjne na pozostałe mniejsze inicjatywy rozwojowe i wspierające 
działalność bieżącą wynoszą 39 mln PLN. Spośród wyżej wymienionych nakładów inwestycyjnych w łącznej kwocie 
106 mln PLN na planowane rzeczowe aktywa trwałe mają zostać przeznaczone nakłady w wysokości 48 mln PLN  
– planowane rzeczowe aktywa trwałe Alior Banku obejmują sprzęt i oprogramowanie informatyczne, wyposażenie 
nieruchomości, sprzęt biurowy oraz zabezpieczenia techniczne. 
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Wszystkie te projekty, z wyjątkiem utworzenia oddziału w Rumunii, są lub będą realizowane na terenie Polski. Utworzenie 
oddziału rumuńskiego będzie miało miejsce w Rumunii. Przewiduje się, że nakłady na wyżej wymienione projekty  
i inicjatywy zostaną sfinansowane z funduszy własnych Grupy Alior, które będą pochodziły ze środków generowanych  
z bieżącej działalności Grupy Alior oraz (natomiast realizacja Transakcji oraz następująca po niej integracja zostaną 
sfinansowane w całości wpływami z Oferty. Zobacz „Dokument Ofertowy – Wykorzystanie wpływów z Oferty”). 

Na Datę Prospektu, z wyjątkiem wyżej wymienionych projektów i z wyjątkiem Transakcji (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Transakcja”), nie występują inne istotne projekty inwestycyjne, w odniesieniu do których Zarząd podjął 
wiążące zobowiązania. 

Najważniejsze zasady rachunkowości 

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania 
szacunków, zastosowania subiektywnego osądu i przyjęcia założeń, które mają wpływ na stosowane zasady 
rachunkowości oraz na wykazane kwoty aktywów, zobowiązań, kosztów i przychodów. Szacunki i założenia opierają się 
na danych historycznych oraz innych czynnikach właściwych w danych okolicznościach. Wyniki tych działań stanowią 
podstawę do szacowania wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, których nie można precyzyjnie wyprowadzić  
z innych źródeł. Oszacowania te obejmują szacunkowe wartości przyszłych przepływów pieniężnych, szacunki kwot 
nieodzyskiwalnych, szacunkowe przyszłe koszty działalności, a także szacowane wartości ryzyka. Szacunki i założenia 
podlegają przeglądowi na bieżąco w celu oceny ich zasadności. 

Korekty szacunków ujmuje się w okresie, w którym przyjęte szacunki zostały zmienione. 

Wyczerpujący opis zasad rachunkowości Grupy Alior stosowanych w okresach objętych historycznymi informacjami 
finansowymi przedstawiono w Nocie 2 „Polityka rachunkowości” do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy 
Alior za I kwartał 2016 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014 i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 
2013. 

Najważniejsze szacunki księgowe dokonane przez Grupę Alior zostały opisane poniżej. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Jeśli niemożliwe jest określenie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań ujętych w instrumentach finansowych na 
podstawie danych z aktywnych rynków, stosuje się inne techniki wyceny, w tym: odwołanie do ostatnich transakcji 
rynkowych, analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych, modele wyceny opcji i inne techniki powszechnie 
stosowane przez uczestników rynku. Zawsze, gdy jest to możliwe, dane wejściowe pochodzą z możliwych do obserwacji 
rynków. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować subiektywny osąd w celu oceny ryzyka płynności, ryzyka 
kredytowego i ryzyka wahań cen i stóp. Zmiany założeń dotyczących tych rodzajów ryzyka mogą mieć wpływ na 
wartość godziwą instrumentów finansowych. 

Utrata wartości aktywów finansowych oraz straty poniesione, ale niezaraportowane (IBNR) 

Alior Bank przeprowadza ocenę wszystkich ekspozycji kredytowych (grup ekspozycji kredytowych) ujętych w bilansie 
w celu identyfikacji ewentualnych obiektywnych przesłanek trwałej utraty wartości przy zastosowaniu najnowszych 
danych dostępnych na datę wyceny. Podczas szacowania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości Alior Bank szacuje 
kwoty i terminy płatności przyszłych przepływów pieniężnych. Szacunki opierają się na założeniach dotyczących 
szeregu czynników, a zatem faktyczne wyniki mogą się różnić od szacunków. W związku z tym kwota odpisu z tytułu 
trwałej utraty wartości może w przyszłości ulec zmianie. 

Ekspozycje, w stosunku do których zidentyfikowano obiektywne przesłanki utraty wartości, są dzielone na wyceniane 
pojedynczo i wyceniane zbiorczo. Ekspozycje, w stosunku do których nie zidentyfikowano przesłanek trwałej utraty 
wartości, są klasyfikowane w grupy na podstawie podobnej charakterystyki, aby zachować jednolity profil ryzyka. 
Rezerwy na straty poniesione, ale jeszcze niezaraportowane (IBNR) tworzy się w odniesieniu do tak wyodrębnionych 
grup ekspozycji. Kwotę rezerwy na straty poniesione, ale niezaraportowane ustala się w oparciu o parametry PD i LGD 
(z uwzględnieniem oczekiwanych stóp odzysku). 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne dowody na to, że nastąpiła utrata wartości składnika 
aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. O utracie wartości składnika lub grupy aktywów finansowych  
i stratach poniesionych z tego tytułu mowa jest wyłącznie wtedy, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości na 
skutek wydarzenia lub wydarzeń, które nastąpiły po pierwotnym ujęciu danego składnika aktywów oraz gdy to zdarzenie 



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ GRUPY ALIOR

 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 175
 

(lub zdarzenia) ma wpływ na możliwe do wiarygodnego oszacowania przyszłe przepływy pieniężne dotyczące tego 
składnika lub grupy aktywów finansowych. Obiektywną przesłanką utraty wartości składnika aktywów finansowych lub 
grupy aktywów finansowych może być uzyskanie przez posiadacza aktywów informacji o: 

 znaczących trudnościach finansowych emitenta lub dłużnika; 

 naruszeniach umowy, np. niespłacenie lub opóźniona spłata odsetek lub części kapitałowej zobowiązania; 

 zmianie przez pożyczkodawcę warunków umowy kredytowej spowodowanej ekonomicznymi lub prawnymi 
aspektami trudności finansowych dłużnika, która w innych okolicznościach nie byłaby brana pod uwagę; 

 prawdopodobieństwie bankructwa lub innej reorganizacji finansowej dłużnika; 

 zaniku aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych spowodowanego trudnościami finansowymi; 

 dających się zaobserwować danych wskazujących na wymierne zmniejszenie szacowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych dotyczących grupy aktywów finansowych od czasu pierwotnego ich ujęcia, nawet jeżeli zmniejszenia 
tego nie można jeszcze przypisać do poszczególnych składników grupy aktywów finansowych; 

 informacji dotyczących znaczących niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu technicznym, rynkowym, 
gospodarczym lub innym, w którym działa emitent, świadczących o tym, że koszt inwestycji w instrument 
kapitałowy może być niemożliwy do odzyskania. 

Jeśli występują obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który nie jest 
wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu 
pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczany poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu 
kapitałowego, to kwotę straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika 
aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy 
zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. 

Jeśli obniżenie wartości godziwej dłużnego składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zostało 
rozpoznane w innych całkowitych dochodach i wystąpiły obiektywne dowody utraty wartości takiego składnika, 
zakumulowane straty przenosi się z kapitału z aktualizacji wyceny do rachunku zysków i strat, nawet wtedy, gdy 
składnik aktywów finansowych nie został usunięty z bilansu. 

Strat z tytułu utraty wartości inwestycji w instrumenty kapitałowe zaliczane do dostępnych do sprzedaży nie odwraca się 
przez rachunek zysków i strat. 
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ  
PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI BANKU BPH  

Poniższe omówienie i analiza oparte są na Sprawozdaniu Finansowym Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014  
i 2015 r., Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. oraz Rocznych 
Jednostkowych Sprawozdaniach Finansowych Banku BPH. Poniższa analiza i omówienie zawierają informacje, które 
Grupa Alior uważa za istotne dla oceny i zrozumienia sytuacji finansowej oraz wyników działalności Podstawowej 
Działalności Banku BPH w ujęciu historycznym. Poniższe omówienie należy rozpatrywać łącznie ze Sprawozdaniem 
Finansowym Specjalnego Przeznaczenia Banku za 2014 i 2015 r., Śródroczną Informacją Finansową Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r., Rocznymi Jednostkowymi Sprawozdaniami Finansowymi Banku BPH, 
Informacjami Finansowymi Pro Forma oraz innymi informacjami finansowymi zawartymi w innych częściach Dokumentu 
Rejestracyjnego. 

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. oraz Śródroczna Informacja 
Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. zawierające informacje finansowe Podstawowej 
Działalności Banku BPH zostały sporządzone w celu przedstawienia sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz 
przepływów pieniężnych oddzielnie Podstawowej Działalności Banku BPH i Działalności Hipotecznej Banku BPH we 
wszystkich okresach objętych tymi informacjami finansowymi, dla jak najwierniejszego zobrazowania działalności, która 
ma zostać przeniesiona w ramach Transakcji do Alior Banku. Ani Podstawowa Działalność Banku BPH, ani Działalność 
Hipoteczna Banku BPH nigdy nie funkcjonowały jako samodzielne przedsiębiorstwa, w związku z czym ich prezentowana 
sytuacja finansowa, wyniki i przepływy pieniężne mogą do pewnego stopnia odbiegać od stanu faktycznego który 
zaistniałby, gdyby w okresach objętych analizą podmioty te funkcjonowały jako samodzielne przedsiębiorstwa, także  
w zakresie ich przyszłych wyników działalności. W okresach objętych prezentowanymi danymi finansowymi, aż do Dnia 
Podziału Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna Banku BPH były i będą zarządzane wspólnie,  
w ramach jednej osoby prawnej, tym samym nie są w pełni rozłączne. W sprawozdaniach finansowych Banku BPH 
operacje Działalności Hipotecznej Banku BPH stanowią część działalności w segmencie bankowości detalicznej. Część 
funkcji zarządczych i związanych z nimi kosztów obejmują całą jego działalność. Ponadto, Bank BPH, jako podmiot 
objęty nadzorem, zobowiązany był do utrzymywania kapitałów i funduszy pokrywających całą sferę działalności. 

Informacje finansowe oznaczone jako „niezbadane” w tabelach niniejszego „Przeglądu sytuacji operacyjnej i finansowej 
Podstawowej Działalności Banku BPH” nie zostały zaczerpnięte ani ze Sprawozdania Finansowego Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r., ani z Rocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych Banku BPH, ale 
oparte są na Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. lub na 
danych pochodzących z wewnętrznych systemów sprawozdawczości Banku BPH i udostępnionych Alior Bankowi lub na 
obliczeniach dokonywanych na podstawie wielkości pochodzących z tych danych.  

Przedstawione w niniejszym rozdziale wyniki finansowe oraz sytuacja finansowa Banku BPH, odpowiednio, za rok 
zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r., oraz na dzień 31 grudnia 2014 r.  
w porównaniu z dniem 31 grudnia 2013 r. zostały przedstawione dla całego Banku BPH, a nie dla Podstawowej 
Działalności Banku BPH i pochodzą z Rocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych Banku BPH, włączonych do 
niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego przez odniesienie. Przyjęcie takiego sposobu prezentacji wynika z braku 
dostępności wyodrębnionych danych finansowych Podstawowej Działalności Banku BPH na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz 
za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. –Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
zawiera bowiem jedynie dane na dzień 31 grudnia 2014 i 2015 r. oraz za lata zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2015 r.  
W związku z powyższym w niniejszym rozdziale wyniki finansowe oraz sytuacja finansowa przedstawione, odpowiednio, za 
rok zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r., oraz na dzień 31 grudnia  
2014 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2013 r. nie są porównywalne z wynikami finansowymi oraz sytuacją finansową 
przedstawionymi, odpowiednio, za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 
2014 r., oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2014 r. i nie należy na nich polegać jako 
wskazówce co do przyszłej sytuacji finansowej lub wyników finansowych Podstawowej Działalności Banku BPH lub 
rozszerzonej Grupy Alior.  

Niniejszy rozdział zawiera stwierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Stwierdzenia te obarczone są pewnymi ryzykami  
i niepewnością oraz podlegają innym czynnikom, które mogą spowodować istotne rozbieżności pomiędzy faktycznymi 
wynikami a oczekiwaniami wynikającymi ze wspomnianych stwierdzeń dotyczących zdarzeń przyszłych. Bliższe 
informacje na ten temat zawierają punkt „Dokument Rejestracyjny – Istotne informacje – Stwierdzenia dotyczące 
przyszłości” oraz rozdział „Dokument Rejestracyjny – Czynniki ryzyka”. 
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Główne czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH  

Podstawowa Działalność Banku BPH generalnie prowadzi działalność na tych samych rynkach usług bankowych  
i finansowych co Grupa Alior, a w efekcie główne czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności 
Grupy Alior podobnie kształtują sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH. 
Bliższe informacje na temat głównych czynników mających istotny wpływ na polski sektor bankowy, w tym na 
Działalność Podstawową Banku BPH, znaleźć można w punktach „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Zdarzenia w ostatnim okresie (po dacie bilansowej)”, „Dokument Rejestracyjny  
– Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację finansową  
i wyniki Grupy Alior” oraz „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior  
– Tendencje mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior”. 

W szczególności, na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH w okresie objętym 
analizą w niniejszym rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Podstawowej Działalności Banku BPH” 
wpływ miały następujące ogólne czynniki: 

Obniżenie stóp procentowych 

Dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej obniżki stóp procentowych w czwartym kwartale 2014 r. i w pierwszym 
kwartale 2015 r. miały istotny niekorzystny wpływ na przychody z tytułu odsetek Podstawowej Działalności Banku BPH 
za 2015 r., a jeśli chodzi o tę drugą obniżkę stóp procentowych, na przychody z tytułu odsetek Podstawowej Działalności 
Banku BPH za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r., w szczególności w jej segmencie bankowości detalicznej 
(gdzie przychody z tytułu odsetek zmniejszyły się o 15,8 mln PLN, czyli 7,1%, z 221,1 mln PLN za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2015 r. do 205,3 mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r., oraz o 251,1 mln 
PLN, czyli 22,8%, z 1.101,3 mln PLN za 2014 r. do 850,2 mln PLN za 2015 r.). Ze względu na kompozycję portfela 
kredytów w segmencie bankowości detalicznej Podstawowej Działalności Banku BPH przychody z tego portfela były 
szczególnie narażone na wpływ obniżenia limitu oprocentowania wynikającego z ograniczeń określonych w Ustawie  
o Kredycie Konsumenckim. Podstawowa Działalność Banku BPH zmieniła warunki udzielanych kredytów detalicznych 
w czwartym kwartale 2014 r. w celu przestawienia modelu generowania przychodów z odsetkowego na prowizyjny. 
Niemniej, biorąc pod uwagę czas konieczny do zastąpienia istniejących kredytów nowymi kredytami w portfelu, nie 
przewiduje się, aby nowe warunki miały mieć istotny wpływ na kompozycję portfela produktowego kredytów 
detalicznych, rentowność lub marże do 2017 r. Niezależnie od przesunięcia w kierunku modelu prowizyjnego, przychody 
z produktów kredytowych Podstawowej Działalności Banku BPH nadal będą wykazywane jako przychody z tytułu 
odsetek. Ponadto, zazwyczaj występuje opóźnienie między zmianą podstawowych stóp procentowych a chwilą, kiedy 
Podstawowa Działalność Banku BPH może zastosować skorygowane stopy procentowe do kwot należnych jej klientom. 
W efekcie, zmniejszenie stóp procentowych ma nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na marże Podstawowej 
Działalności Banku BPH (prowadząc do natychmiastowego obniżenia przychodów odsetkowych i tylko częściowego 
obniżenia kosztów z tytułu odsetek, które następuje po upływie pewnego czasu). Bliższe informacje na temat stóp 
procentowych w Polsce zawiera punkt „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy 
Alior – Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior – Stopy procentowe i inflacja”. 

Opłaty interchange 

Obniżenie opłat interchange nałożonych przez przepisy UE nadal wywierało negatywny wpływ na przychody z tytułu 
prowizji za karty kredytowe i karty debetowe Podstawowej Działalności Banku BPH (przychody z tytułu prowizji 
zmalały o 9,5 mln PLN, czyli o 10,8%, z 87,6 mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. do 78,1 mln 
PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. oraz o 84,8 mln PLN, czyli 19,9%, z 426,0 mln PLN za 2014 r. 
do 341,2 mln PLN za 2015 r.). Bliższe informacje na temat obniżenia opłat interchange zawiera punkt „Dokument 
Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację 
finansową i wyniki Grupy Alior – Wynik z tytułu prowizji i opłat”. 

Dochód z bancassurance 

Wykazywanie dochodów z bancassurance nie w przychodach z tytułu prowizji, a w przychodach z tytułu odsetek 
rachunku zysków i strat wywarło niekorzystny wpływ na przychody z tytułu prowizji Podstawowej Działalności Banku 
BPH (przychody z tytułu prowizji z pośrednictwa ubezpieczeniowego zmniejszyły się o 4,9 mln PLN, czyli 49,8%, z 9,8 
mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. do 4,9 mln PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2016 r., oraz o 21,8 mln PLN, czyli 45,6%, z 47,8 mln PLN za 2014 r. do 26,0 mln PLN za 2015 r.). Bliższe informacje 
na temat zmiany sposobu wykazywania dochodu z bancassurance zawiera punkt „Dokument Rejestracyjny – Przegląd 
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sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Ogólne czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy 
Alior – Wynik z tytułu prowizji”. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

Podstawowa Działalność Banku BPH zobowiązana była do wniesienia znacząco wyższej składki na Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. (34,7 mln PLN w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2015 r. w porównaniu z 14,0 mln PLN (w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.), w tym do wpłaty 
na poczet wypłat środków gwarantowanych kwoty 9,2 mln PLN w związku z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła  
i Rolnictwa w Wołominie. Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. Podstawowa Działalność Banku BPH wpłaciła 
na Bankowy Fundusz Gwarancyjny składkę w wysokości 6,3 mln PLN, w porównaniu ze składką w wysokości 6,4 mln 
PLN wniesioną za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. Bliższe informacje dotyczące Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego zawiera punkt „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Ogólne 
czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior – Bankowy Fundusz Gwarancyjny”. 

Podatek od niektórych instytucji finansowych 

Podatek od niektórych instytucji finansowych, który wszedł w życie 1 lutego 2016 r., nie będzie miał natychmiastowego 
wpływu na Podstawową Działalność Banku BPH, ponieważ Podstawowa Działalność Banku BPH jest objęta Planem 
Naprawczym szerzej opisanym w punkcie „ – Plan Naprawczy i Plan Transformacji Biznesowej”, a zatem nie podlega 
opodatkowaniu nowym podatkiem. Bliższe informacje dotyczące nowego podatku od niektórych instytucji finansowych 
są zawarte w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Ogólne 
czynniki mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior – Podatek od niektórych instytucji finansowych”. 

Oprócz ogólnych czynników opisanych powyżej, na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności 
Banku BPH w okresie objętym analizą wpływały następujące czynniki szczególne: 

Utrata wartości firmy 

Po potwierdzeniu przez grupę General Electric Company, większościowego akcjonariusza Banku BPH, że ewentualna 
sprzedaż Banku BPH lub jego aktywów ma niewielkie szanse na uzyskanie ceny przewyższającej „wartość księgową 
aktywów rzeczowych netto” (ang. tangible book value), kierownictwo Banku BPH podjęło decyzję o dokonaniu odpisu  
z tytułu utraty wartości w wysokości 154,8 mln PLN od wartości firmy przypisanej Podstawowej Działalności Banku 
BPH w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Spowodowało to istotne podwyższenie pozostałych kosztów 
operacyjnych (z 32,2 mln PLN za 2014 r. do 175,9 mln PLN za 2015 r.) w rachunku zysków i strat Podstawowej 
Działalności Banku BPH, oraz istotne obniżenie wartości aktywów niematerialnych (z 236,6 mln PLN na dzień  
31 grudnia 2014 r. do 120,0 mln PLN na dzień 31 grudnia 2015 r.) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Podstawowej 
Działalności Banku BPH, znacząco przyczyniając się do poniesienia istotnej straty za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2015 r. 

Plan Naprawczy i Plan Transformacji Biznesowej 

Na Datę Prospektu Bank BPH pozostawał w reżimie postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 Prawa 
Bankowego. W dniu 13 lipca 2015 r. Bank BPH został poinformowany przez KNF, że KNF zaakceptowała „Program 
Działań Operacyjnych na lata 2015-2018” zaproponowany przez Bank BPH wraz z „Projekcją ekonomiczno-finansową 
na lata 2015-2018” („Plan Naprawczy”), będące programem postępowania naprawczego Banku BPH obejmującego 
poprawę działalności i sytuacji finansowej Banku BPH. Zgodnie z zaleceniami KNF, Bank BPH pozostaje w reżimie 
postępowania naprawczego do końca 2017 r. 

Sposobem realizacji Planu Naprawczego jest Plan Transformacji Biznesowej na lata 2015-2020, ogłoszony przez Bank 
BPH w czwartym kwartale 2015 r. Celem Planu Transformacji Biznesowej jest lepsze dopasowanie działania Banku 
BPH do zmieniającego się modelu zachowania klientów,poprawa jego pozycji konkurencyjnej, a także odbudowa 
zyskowności w średnim i długim terminie. 

Plan Transformacji Biznesowej zakłada przede wszystkim istotne obniżenie bazy kosztowej Banku BPH w drodze 
przekształcenia większości placówek własnych w placówki partnerskie(franczyzowe) oraz restrukturyzację zatrudnienia  
i znaczące inwestycje w unowocześnienie systemów informatycznych. 

W zakresie przekształcenia większości placówek własnych w placówki partnerskie (franczyzowe) i restrukturyzacji 
zatrudnienia, na Datę Prospektu Bank BPH kontynuował stopniową redukcję liczby placówek zgodnie z założeniami 
Planu Transformacji Biznesowej. W konsekwencji część oddziałów własnych należących do Podstawowej Działalności 
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Banku BPH zostanie przekształconych w placówki partnerskie (franczyzowe). Placówki te będą działały w oparciu  
o uproszczony model działania, oparty o sprzedaż kredytów detalicznych, kont osobistych i kart kredytowych oraz 
obsługę transakcyjną. Jednocześnie część oddziałów własnych zostanie zamkniętych, a obsługa ich klientów zostanie 
przeniesiona do najbliższych placówek oraz kanałów zdalnych. 

Z kolei w zakresie unowocześnienia systemów informatycznych, Bank BPH zakłada realizację niezbędnego zakresu 
projektów związanych z wymogami regulacyjnymi i jednoczesną optymalizację zakresu rzeczowego projektów w celu 
nie ponoszenia nadmiernych nakładów na rozwiązania, jakie nie będą wykorzystywane na potrzeby Podstawowej 
Działalności Banku BPH i planowanego połączenia z Alior Bank. Po realizacji Transakcji Alior Bank przewiduje 
ograniczeni zakresu planowanych projektów, co pozwoli na oczekiwane obniżenie bazy kosztowej Banku BPH. 

W związku z Planem Transformacji Biznesowej, w tym w związku z oczekiwanymi kosztami restrukturyzacji 
zatrudnienia, przekształcenia i zamknięcia oddziałów oraz innymi wydatkami związanymi z Planem Transformacji 
Biznesowej, Bank BPH utworzył w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. rezerwę w wysokości 177 mln 
PLN. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Bank BPH poniósł także różne koszty restrukturyzacji  
w wysokości 7,7 mln PLN. Omawiane rezerwy i koszty restrukturyzacji znacząco przyczyniły się do poniesienia przez 
Podstawową Działalność Banku BPH straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. Ponadto Bank BPH 
przewiduje dokonanie w 2016 r. przyspieszonej amortyzacji i umorzenia na kwotę 35 mln PLN w związku z zamykaniem 
istniejących oddziałów. 

W związku z planowaną Transakcją, pewne elementy realizacji Planu Transformacji Biznesowej zostały zmienione  
i przedstawione KNF. Bank BPH spodziewa się, że najważniejsze elementy Planu Transformacji Biznesowej zostaną 
zrealizowane w 2016 r., jeszcze przed Podziałem. Z kolei po Podziale Alior Bank zamierza kontynuować przekształcanie 
Podstawowej Działalności Banku BPH według własnego planu działalności. Szersze informacje na ten temat zostały 
zamieszczone w „Dokumencie Rejestracyjnym – Opis działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Opis 
działalności – Plan Transformacji Biznesowej”. 

Tendencje mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Podstawowej Działalności Banku BPH 

Przyszła sytuacja finansowa i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH uzależnione są od tych samych 
tendencji, które wpływać będą na przyszłą sytuację finansową i wyniki działalności Grupy Alior. Informacje na temat 
tych tendencji zawiera punkt „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior  
– Tendencje mające wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Alior”. 

Kluczowe wskaźniki 

Poniższe kluczowe wskaźniki („Kluczowe Wskaźniki”) wyników dla Podstawowej Działalności Banku BPH, które nie 
są oparte na MSSF ani innych ogólnie przyjętych zasadach lub standardach rachunkowości, zostały przygotowane  
w oparciu o informacje finansowe Podstawowej Działalności Banku BPH, ponieważ podobne wskaźniki zostały 
przedstawione dla Alior Banku. Nie ma jednak gwarancji, że podobnie nazwane wielkości prezentowane lub 
wykazywane przez inne banki obliczane są zgodnie z podstawami przyjętymi do opracowania danych prezentowanych  
w Dokumencie Rejestracyjnym. Ponadto nie ma pewności, czy wskaźniki prezentowane poniżej są we wszystkich 
aspektach porównywalne z odpowiednimi wskaźnikami prezentowanymi dla Alior Banku. Co więcej, inwestorzy nie 
powinni rozważać tych danych w oderwaniu od zysku operacyjnego lub innych danych zawartych w dalszej części 
niniejszego rozdziału lub w innych częściach Dokumentu Rejestracyjnego, ani jako ich substytut. Poniższe dane 
finansowe nie zostały przygotowane w oparciu o MSSF i jako wskaźniki nieznajdujące oparcia w MSSF nie powinny 
być rozważane samodzielnie. Nie stanowią one wskaźników wyników finansowych ani płynności według MSSF i nie 
należy traktować ich jako alternatywę dla wielkości przychodów, zysków, strat lub innych wskaźników wyników 
obliczanych w oparciu o MSSF, ani za alternatywy dla przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej lub finansowej lub innych miar płynności opartych na MSSF. Zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Prezentacja informacji finansowych i innych – Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w MSSF”. 
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W tabeli poniżej przedstawiono inne wybrane Kluczowe Wskaźniki Podstawowej Działalności Banku BPH za okres 
trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. oraz za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. oraz na 
dzień 31 marca 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r. i 2014 r.  

 

Na dzień  
i za okres  
3 miesięcy 

zakończony 
31 marca 

Na dzień i za rok zakończony 
31 grudnia 

 2016 2015 2014 

 (niezbadane) 

 (%) 

Wskaźniki rentowności  

NIM(1) ................................................................................................................................................... 4,4* 4,7 5,6

% wynik z tytułu odsetek (NII) uzyskany na kredytach z utratą wartości(2) ....................................... 6,0 7,7 7,6

Średnia stopa oprocentowania aktywów(3) .......................................................................................... 5,6* 6,0 6,9

Koszt finansowania(4) ........................................................................................................................... 1,2* 1,4 1,3

Wynik z tytułu prowizji i opłat do łącznych przychodów (5) ............................................................... 19,7 23,4 23,1

Koszty do dochodów (C/I)(6) ............................................................................................................... 102,3 145,0 84,9

Wskaźnik kosztów ryzyka(7) ................................................................................................................ 0,6* (0,1) (0,1)

ROA(8) .................................................................................................................................................. 0,2* (2,0) 0,7

Jakość portfela kredytowego  

Wskaźnik NPL(9) .................................................................................................................................. 11,8 12,1 17,4

Wskaźnik pokrycia odpisami(10) .......................................................................................................... 70,6 69,6 78,6

Wskaźniki płynności  

Wskaźnik pokrycia kredytów depozytami (11) ..................................................................................... 65,8 66,1 66,1

(1) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: (Wynik z tytułu odsetek za bieżący kwartał / ((aktywa oprocentowane na koniec poprzedniego roku + aktywa 
oprocentowane na koniec bieżącego kwartału)/2). Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Wynik z tytułu odsetek za rok obrotowy / ((aktywa oprocentowane na 
koniec poprzedniego roku + aktywa oprocentowane na koniec bieżącego roku)/2). Aktywa oprocentowane obejmują następujące pozycje bilansowe: aktywa 
finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, należności od banków, należności od klientów oraz aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży. 
(2) Wynik z tytułu odsetek na aktywach finansowych z utratą wartości w bieżącym okresie / wynik z tytułu odsetek ogółem w bieżącym okresie. 
(3) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: (Przychody odsetkowe za bieżący kwartał / ((aktywa oprocentowane na koniec poprzedniego roku + aktywa 
oprocentowane na koniec bieżącego kwartału)/2.) Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Przychody odsetkowe za bieżący rok / ((aktywa oprocentowane na 
koniec poprzedniego roku + aktywa oprocentowane na koniec bieżącego roku)/2). 
(4) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: Koszty odsetkowe za bieżący kwartał / ((zobowiązania oprocentowane na koniec poprzedniego roku  
+ zobowiązania oprocentowane na koniec bieżącego kwartału)/2). Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Koszty odsetkowe za bieżący rok obrotowy  
/ ((zobowiązania oprocentowane na koniec poprzedniego roku + zobowiązania oprocentowane na koniec bieżącego roku)/2). Zobowiązania oprocentowane 
obejmują następujące pozycje bilansowe: zobowiązania wobec banków, zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat. 
(5) Wynik z tytułu prowizji za bieżący okres / Przychody razem za bieżący okres. Przychody razem obejmują następujące pozycje rachunku zysków i strat: 
wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji, wynik z tytułu instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  
i różnic kursowych oraz pozostałe przychody operacyjne. 
(6) Koszty działalności i ogólnego zarządu za bieżący okres / (Wynik z tytułu odsetek + wynik z tytułu prowizji + wynik z tytułu instrumentów finansowych 
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek szysków i strat i z tytułu różnic kursowych + wynik na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży + 
wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. za bieżący okres). 
(7) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: Odpisy z tytułu utraty wartości w bieżącym kwartale / ((należności od klientów na koniec poprzedniego roku 
obrotowego + należności od klientów na koniec bieżącego kwartału)/2). Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Odpisy z tytułu utraty wartości w bieżącym roku 
obrotowym / ((należności od klientów na koniec poprzedniego roku obrotowego + należności od klientów na koniec bieżącego roku obrotowego)/2). 
(8) Wskaźnik za pierwszy kwartał 2016 r.: Zysk (strata) za bieżący kwartał / ((aktywa razem na koniec poprzedniego roku + aktywa razem na koniec 
bieżącego kwartału)/2). Wskaźnik za pełny rok obrotowy: Zysk (strata) netto za bieżący rok obrotowy / ((aktywa razem na koniec poprzedniego roku + 
aktywa razem na koniec bieżącego roku)/2). 
(9) Należności od klientów brutto z utratą wartości na koniec bieżącego okresu / należności od klientów brutto na koniec bieżącego okresu. 
(10) Odpis z tytułu utraty wartości należności od klientów z utratą wartości na koniec bieżącego okresu / należności od klientów z utratą wartości na koniec 
bieżącego okresu. 
(11) Należności od klientów z utratą wartości na koniec bieżącego okresu / zobowiązania wobec klientów na koniec bieżącego okresu. 
* Zannualizowane przez pomnożenie przez 4. 
Źródło: Bank BPH. 
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Wyniki z działalności 

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

Poniższa tabela przedstawia rachunek zysków i strat Podstawowej Działalności Banku BPH w okresie 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

 

Okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu odsetek .................................................................................................................. 205,3 221,1 (7,2)

Koszty z tytułu odsetek ........................................................................................................................ (38,6) (53,1) (27,4)

Wynik z tytułu odsetek ...................................................................................................................... 166,7 168,0 (0,8)

Przychody z tytułu opłat i prowizji ...................................................................................................... 78,1 87,6 (10,8)

Koszty z tytułu opłat i prowizji ............................................................................................................ (29,3) (24,2) 20,9

Wynik z tytułu prowizji ..................................................................................................................... 48,8 63,3 (23,0)

Wynik z tytułu instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i różnice kursowe .......................................................................................................... 30,1 34,6 (13,2)

Pozostałe przychody operacyjne: ......................................................................................................... 1,6 5,0 (67,0)

Pozostałe koszty operacyjne, w tym .................................................................................................... (3,6) (7,7) (53,8)

Utrata wartości firmy .................................................................................................................... - - -

Koszty działania i ogólnego zarządu, w tym: ...................................................................................... (249,3) (252,4) (1,2)

Koszty restrukturyzacji ................................................................................................................. (2,2) 0,9 (320,0)

Odpisy z tytułu utraty wartości ............................................................................................................ 14,2 20,5 (30,9)

Zysk (strata) brutto ............................................................................................................................ 8,5 31,3 (72,9)

Podatek dochodowy ............................................................................................................................. 1,5 (10,2) (115,2)

Zysk (strata) netto .............................................................................................................................. 10,0 21,1 (52,4)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 
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Wynik z tytułu odsetek 

Poniższa tabela przedstawia analizę przychodów z tytułu odsetek oraz kosztów z tytułu odsetek Podstawowej 
Działalności Banku BPH w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy 
zakończonnym 31 marca 2015 r. 

 

Okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody odsetkowe z tytułu: ......................................................................................................... 205,3 221,1 (7,2)

Środków pieniężnych i lokat międzybankowych ................................................................................ 1,8 2,1 (15,0)

Kredytów i pożyczek ........................................................................................................................... 160,7 164,1 (2,1)

Papierów wartościowych ..................................................................................................................... 23,6 28,7 (17,7)

Transakcji z przyrzeczeniem odkupu .................................................................................................. 1,1 1,6 (34,6)

Transakcje swap na stopę procentową ................................................................................................ 18,1 24,5 (26,4)

Instrumentów pochodnych zabezpieczających wyłączonych z rachunkowości 
zabezpieczeń ........................................................................................................................................ 0,0 0,0 0,0

Koszty odsetkowe z tytułu: ............................................................................................................... (38,6) (53,1) (27,4)

Kredytów oraz pożyczek otrzymanych ............................................................................................... 0,0 0,0 0,0

Depozytów i rachunków terminowych ................................................................................................ (9,6) (16,4) (41,6)

Rachunków bieżących ......................................................................................................................... (10,1) (10,3) (1,7)

Papierów wartościowych emitowanych przez Podstawową Działalność Banku BPH ...................... (0,8) (1,0) (13,6)

Transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży .......................................................................................... (1,6) (1,8) (9,9)

Transakcji swapów stóp procentowych ............................................................................................... (16,3) (23,5) (30,7)

Instrumentów pochodnych zabezpieczających wyłączonych z rachunkowości 
zabezpieczeń ........................................................................................................................................ (0,1) (0,1) (24,4)

Wynik z tytułu odsetek ...................................................................................................................... 166,7 168,0 (0,8)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Wynik z tytułu odsetek Podstawowej Działalności Banku BPH zmniejszył się o 1,3 mln PLN, czyli 0,8%, do 166,7 mln 
PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. z 168,0 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym  
31 marca 2015 r. Zmniejszenie to wynikało przede wszystkim ze spadku o 26,4% przychodów odsetkowych z tytułu 
transakcji swap stóp procentowych w wyniku całkowitego zmniejszenia portfela kredytowego w ramach zarządzania 
ryzykiem w toku zwykłego zarządu, oraz niższych przychodów z papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek  
w związku z niższymi rynkowymi stopami procentowymi. Zmniejszenie wyniku z tytułu odsetek zostało częściowo 
skompensowane 41,6% zmniejszeniem kosztów z tytułu odsetek wynikających z niższego oprocentowania depozytów  
i lokat terminowych w wyniku niższego oprocentowania depozytów.  
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Wynik z tytułu prowizji 

Poniższa tabela przedstawia analizę przychodów z tytułu prowizji oraz kosztów Podstawowej Działalności Banku BPH  
w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu ............................................................................................................................. 78,1 87,6 (10,8)

papierów wartościowych i działalności powierniczej ......................................................................... 4,2 4,1 3,3

kredytów i pożyczek ............................................................................................................................ 6,9 7,3 (5,7)

kart kredytowych .................................................................................................................................. 27,8 30,1 (7,8)

płatności krajowych i prowadzenia rachunków ................................................................................... 23,7 23,9 (1,1)

płatności zagranicznych ....................................................................................................................... 3,0 3,2 (6,6)

zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów ......................................................... 7,1 8,6 (17,5)

pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń .............................................................................................. 4,9 9,8 (49,8)

pozostałych ........................................................................................................................................... 0,5 0,5 (0,4)

Koszty z tytułu .................................................................................................................................... (29,3) (24,2) 20,9

papierów wartościowych i działalności powierniczej ......................................................................... (0,7) (0,8) (12,4)

kredytów i pożyczek oraz opłat za utrzymanie rachunków ................................................................. (1,0) (1,0) 2,0

kart kredytowych .................................................................................................................................. (23,7) (20,5) 16,1

płatności krajowych ............................................................................................................................. (2,8) (1,0) 184,9

płatności zagranicznych ....................................................................................................................... (0,2) (0,2) 13,7

pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń .............................................................................................. (0,8) (0,8) 1,5

Wynik z tytułu prowizji ..................................................................................................................... 48,8 63,3 (23,0)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Wynik z tytułu prowizji Podstawowej Działalności Banku BPH zmniejszył się o 14,5 mln PLN, czyli 23,0%, do 48,8 mln 
PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. z 63,3 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 
2015 r. Zmniejszenie to wynikało głównie ze zmniejszenia o 49,8% przychodów z pośrednictwa w sprzedaży 
ubezpieczeń, wynikającego głównie ze zmian w sposobie wykazywania przychodów z produktów bancassurance 
opisanej w „– Główne czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku 
BPH – Dochód z bancassurance”, oraz zmniejszenia o 7,8% przychodów z kart kredytowych, wynikającego głównie ze 
zmian opłat interchange opisanych w części „– Główne czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności 
Podstawowej Działalności Banku BPH – Opłaty interchange”. Spadek wyniku z tytułu prowizji wynikał także ze 
zwiększenia o 20,9% kosztów prowizji wynikających z intensywniejszej obsługi transakcyjnej klientów komercyjnych  
w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. i związanych z tym wyższych opłat za pośrednictwo. 
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Koszty działania i ogólnego zarządu 

Poniższa tabela przedstawia koszty działania Podstawowej Działalności Banku BPH za okresy 3 miesięcy zakończone  
31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Koszty pracownicze ........................................................................................................................... (122,9) (136,1) (9,6)

Wynagrodzenia .................................................................................................................................... (103,1) (114,6) (10,0)

Świadczenia emerytalne, rentowe i pośmiertne .................................................................................. (1,0) (0,9) 4,2

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ............................................................................ (18,8) (20,5) (8,1)

Czynsze ............................................................................................................................................... (30,1) (21,3) 41,3

Koszty utrzymania budynków .......................................................................................................... (8,4) (8,2) 2,3

Koszty usług zewnętrznych i konsultingu ....................................................................................... (13,9) (20,3) (31,6)

Koszty utrzymania sprzętu IT i sprzętów biurowych .................................................................... (13,9) (12,9) 8,0

Koszty marketingu i promocji sprzedaży ....................................................................................... (11,1) (9,7) 15,5

Inne koszty, w tym: ............................................................................................................................ (23,9) (26,1) (8,2)

Płatności na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ................................................................. (6,3) (6,4) (1,4)

Amortyzacja ....................................................................................................................................... (25,1) (18,1) 38,8

Koszty działania i ogólnego zarządu ................................................................................................ (249,3) (252,4) (1,2)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Koszty działania i ogólnego zarządu zmniejszyły się o 3,1 mln PLN, czyli 1,2%, do 249,3 mln PLN w okresie 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2016 r. z 252,4 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. Zmniejszenie to 
wynikało głównie ze spadku o 9,6% kosztów pracowniczych w związku z niższym poziomem zatrudnienia i spadkiem  
o 31,6% kosztów usług zewnętrznych i konsultingu w związku z opóźnieniami pewnych transakcji skutkującymi 
odroczeniem terminów wymagalności zobowiązań wobec zewnętrznych dostawców usług i doradców. Spadki te zostały 
częściowo skompensowane wzrostem kosztów czynszów ze względu na restrukturyzację oddziałów i zwiększonymi 
wydatkami na marketing. 

Odpisy z tytułu utraty wartości 

Poniższa tabela przedstawia analizę odpisów z tytułu utraty wartości Podstawowej Działalności Banku BPH w okresie  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek ............................................................................................................................ (50,4) 15,1 (432,8)

Wynik z tytułu odpisów na poniesione, ale nieujawnione straty dotyczące 
kredytów i pożyczek (IBNR) ............................................................................................................... 12,0 (2,4) (604,6)

Odzyski z należności spisanych .......................................................................................................... 51,5 8,0 546,5

Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na zobowiązania 
pozabilansowe ...................................................................................................................................... 1,1 (0,2) (665,4)

Odpisy z tytułu utraty wartości ........................................................................................................ 14,2 20,5 (30,8)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 
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Wynik z tytułu utraty wartości Podstawowej Działalności Banku BPH zmniejszył się o 6,3 mln PLN do przychodu 14,2 
mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. z przychodu 20,5 mln PLN w okresie 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2015 r. Zmniejszenie to wynikało głównie ze znacznie wyższego ujemnego wyniku na 
ekspozycjach kredytowych z utratą wartości i było częściowo kompensowane wzrostem odzysków z należności 
spisanych wynikającym z tego, że większa część sprzedanego długu w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 
2016 r. była wykazana jako odzyski ze spisanych należności, podczas gdy większa część długu sprzedanego w okresie  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. była wykazana jako wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu 
utraty wartości kredytów i pożyczek. 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

Poniższa tabela przedstawia pozostałe przychody i koszty operacyjne Podstawowej Działalności Banku BPH za okresy  
3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu: ....................................................................................... 1,6 5,0 (67,0)

Sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia................................... 0,1 0,2 (74,0)

Dywidend ............................................................................................................................................. - - -

Opłat franczyzowych ........................................................................................................................... 0,2 0,2 7,8

Zwrotu podatku VAT ........................................................................................................................... - 0,1 -

Innych ................................................................................................................................................... 1,4 4,5 (69,4)

Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: .............................................................................................. (3,6) (7,7) (53,8)

Utworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych .............................................................................................. (0,5) (1,0) (51,6)

Opłat i odsetek karnych ........................................................................................................................ (0,1) (0,0) 241,9

Kosztów postępowań ........................................................................................................................... (1,4) (1,3) 4,6

Utworzenia rezerw i odpisów .............................................................................................................. (0,8) (3,2) (74,4)

Innych ................................................................................................................................................... (0,8) (2,2) (63,0)

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ............................................... (1,9) (2,7) (29,6)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zmniejszył się o 0,8 mln PLN, czyli 29,6%, do kosztu 
netto 1,9 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. z kosztu netto 2,7 mln PLN w okresie  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. Zmiana ta wynika głównie z różnych pozycji jednorazowych niezwiązanych  
z główną działalnością. 

Podatek dochodowy 

Poniższa tabela przedstawia podatek dochodowy Podstawowej Działalności Banku BPH za okresy 3 miesięcy 
zakończone 31 marca 2016 r. i 2015 r. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 
31 marca Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/ 
Q1 2015 

(niezbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Bieżący podatek ................................................................................................................................... (4,2) (15,0) (72,2)

Podatek odroczony ............................................................................................................................... 5,7 4,8 19,5

Podatek dochodowy ........................................................................................................................... 1,5 (10,2) (115,1)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 
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Podstawowa Działalność Banku BPH zanotowała należność z tytułu podatku dochodowego w wysokości 1,5 mln PLN  
w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. w porównaniu z kosztem z tytułu podatku dochodowego  
w wysokości 10,2 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r., głównie w wyniku niższego zysku 
netto w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r.  

Zysk netto 

W wyniku przede wszystkim niższego wyniku z tytułu odsetek i niższego wyniku z tytułu prowizji spowodowanych 
opisanymi wyżej przyczynami zysk netto Podstawowej Działalności Banku BPH zmniejszył się o 11,1 mln PLN do 
zysku netto w kwocie 10,0 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. z zysku netto w kwocie  
21,1 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. Poniższa tabela 
przedstawia rachunek zysków i strat Podstawowej Działalności Banku BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2015 r. w porównaniu z rokiem obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia Zmiana 

2015 2014 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu odsetek .................................................................................................................. 850,2 1.101,3 (22,8)

Koszty z tytułu odsetek ........................................................................................................................ (180,2) (293,3) (38,6)

Wynik z tytułu odsetek ...................................................................................................................... 670,0 807,9 (17,1)

Przychody z tytułu opłat i prowizji ..................................................................................................... 341,2 426,0 (19,9)

Koszty z tytułu opłat i prowizji ........................................................................................................... (113,3) (144,2) (21,4)

Wynik z tytułu prowizji .................................................................................................................... 227,8 281,8 (19,1)

Wynik z tytułu instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i różnice kursowe ......................................................................................................... 46,9 104,7 (55,2)

Koszty działania i ogólnego zarządu, w tym: ..................................................................................... (1.154,2) (1.009,3) 14,4

Koszty restrukturyzacji ........................................................................................................................ (184,7) (27,1) 582,6

Pozostałe przychody operacyjne ......................................................................................................... 27,0 26,6 1,4

Pozostałe koszty operacyjne, w tym: .................................................................................................. (175,9) (32,2) 446,5

Utrata wartości firmy (goodwill) ......................................................................................................... (154,8) - nie dotyczy

Odpisy z tytułu utraty wartości ............................................................................................................ (13,5) 12,3 (209,6)

Zysk (strata) brutto ........................................................................................................................... (371,9) 191,8 (293,9)

Podatek dochodowy ............................................................................................................................. 48,2 (49,9) (196,7)

Zysk (strata) netto.............................................................................................................................. (323,7) 141,9 (328,0)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Wynik z tytułu odsetek 

Poniższa tabela przedstawia analizę przychodów z tytułu odsetek oraz kosztów z tytułu odsetek Podstawowej 
Działalności Banku BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia Zmiana 

2015 2014 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody odsetkowe z tytułu: ......................................................................................................... 850,2 1.101,3 (22,8)

środków pieniężnych i lokat międzybankowych ................................................................................. 7,8 12,8 (39,5)

kredytów i pożyczek ............................................................................................................................ 659,1 818,6 (19,5)

papierów wartościowych ...................................................................................................................... 92,2 145,1 (36,5)

transakcji z przyrzeczeniem odkupu .................................................................................................... 7,4 7,6 (2,8)

transakcji swap na stopę procentową (IRS) ......................................................................................... 83,7 117,0 (28,5)

instrumentów pochodnych zabezpieczających wyłączonych z rachunkowości 
zabezpieczeń......................................................................................................................................... 0,1 0,1 0,9

Koszty odsetkowe z tytułu: ................................................................................................................ (180,2) (293,3) (38,6)

depozytów i rachunków terminowych ................................................................................................. (51,5) (85,0) (39,4)

rachunków bieżących ........................................................................................................................... (39,3) (84,3) (53,4)

papierów wartościowych emitowanych przez Podstawową Działalność Banku BPH ....................... (3,2) (4,1) (22,2)

transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży ............................................................................................ (6,2) (8,0) (22,7)

transakcji swap na stopę procentową (IRS) ......................................................................................... (79,5) (111,3) (28,5)

instrumentów pochodnych zabezpieczających wyłączonych z rachunkowości 
zabezpieczeń......................................................................................................................................... (0,4) (0,6) (24,4)

Wynik z tytułu odsetek ...................................................................................................................... 670,0 807,9 (17,1)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Wynik z tytułu odsetek Podstawowej Działalności Banku BPH zmniejszył się o 137,9 mln PLN, czyli 17,1%, do 670,0 
mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. z 807,9 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Zmniejszenie to 
wynikało przede wszystkim z niższego oprocentowania aktywów odsetkowych Podstawowej Działalności Banku BPH, 
zwłaszcza w odniesieniu do portfela kredytów detalicznych, ze względu na czynniki, które nie zostały w pełni 
skompensowane stopami procentowymi mającymi zastosowanie do zobowiązań wobec klientów (zobacz „– Główne 
czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Obniżenie stóp 
procentowych” powyżej) i wzrostem bazy depozytów. Zmniejszenie wyniku z tytułu odsetek zostało częściowo 
skompensowane wzrostem wolumenu kredytów dla klientów indywidualnych i niższymi kosztami z tytułu odsetek 
wynikającymi z niższego oprocentowania depozytów.  
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Wynik z tytułu prowizji 

Poniższa tabela przedstawia analizę przychodów z tytułu prowizji oraz kosztów za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2015 r. w porównaniu z rokiem obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia Zmiana 

2015 2014 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Przychody z tytułu ............................................................................................................................. 341,2 426,0 (19,9)

papierów wartościowych i działalności powierniczej ......................................................................... 17,7 16,0 10,7

kredytów i pożyczek ............................................................................................................................ 28,7 33,1 (13,2)

kart kredytowych ................................................................................................................................. 122,7 173,9 (29,5)

płatności krajowych i prowadzenia rachunków .................................................................................. 98,0 107,9 (9,2)

płatności zagranicznych ....................................................................................................................... 12,5 12,6 (1,2)

zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów ......................................................... 34,1 33,4 2,0

pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń .............................................................................................. 26,0 47,8 (45,6)

pozostałych .......................................................................................................................................... 1,5 1,2 24,3

Koszty z tytułu .................................................................................................................................... (113,3) (144,2) (21,4)

papierów wartościowych i działalności powierniczej ......................................................................... (5,5) (6,8) (19,7)

kredytów i pożyczek oraz opłat za utrzymanie rachunków ................................................................ (6,7) (7,4) (8,9)

kart kredytowych ................................................................................................................................. (90,0) (121,3) (25,8)

płatności krajowych ............................................................................................................................. (6,9) (3,9) 75,8

płatności zagranicznych ....................................................................................................................... (0,9) (1,1) (19,2)

pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń .............................................................................................. (3,4) (3,7) (10,1)

pozostałych .......................................................................................................................................... (0,0) (0,0) (60,0)

Wynik z tytułu prowizji .................................................................................................................... 227,8 281,8 (19,1)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Wynik z tytułu prowizji Podstawowej Działalności Banku BPH zmniejszył się o 54,0 mln PLN, czyli 19,1%, do 227,8 
mln PLN, za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. z 281,8 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Zmniejszenie to 
wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia wpływów z opłat interchange opisanego powyżej w punkcie „– Główne 
czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Opłaty 
interchange”, co zostało odzwierciedlone przede wszystkim w obniżonych przychodach z tytułu kart kredytowych, 
płatności krajowych i rachunków bieżących, a także zmian sposobu wykazywania dochodu ze sprzedaży produktów 
bancassurance opisanych w punkcie „– Główne czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności 
Podstawowej Działalności Banku BPH – Dochód z bancassurance”. 
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Koszty działania i ogólnego zarządu 

Poniższa tabela przedstawia koszty działania Podstawowej Działalności Banku BPH za lata zakończone 31 grudnia 2015 
i 2014 r. 

 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia Zmiana 

2015 2014 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Koszty pracownicze ............................................................................................................................ (657,8) (531,9) 23,7

Wynagrodzenia .................................................................................................................................... (577,3) (457,8) 26,1

Świadczenia emerytalne, rentowe i pośmiertne................................................................................... (4,6) (3,1) 49,0

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ............................................................................ (76,0) (71,0) 7,0

Koszty wynajmu budynków .............................................................................................................. (126,6) (105,1) 20,5

Koszty utrzymania lokali .................................................................................................................. (32,0) (33,2) (3,5)

Koszty usług zewnętrznych i konsultingu ........................................................................................ (52,2) (84,2) (38,0)

Koszty utrzymania sprzętu IT i sprzętów biurowych .................................................................... (52,9) (54,4) (2,7)

Koszty marketingu i promocji sprzedaży ........................................................................................ (45,2) (37,6) 20,3

Inne koszty, w tym: ............................................................................................................................ (105,6) (86,7) 21,9

opłaty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ................................................ (34,7) (14,0) 147,3

Amortyzacja ........................................................................................................................................ (81,7) (76,2) 7,2

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych ...................................................................................... (64,0) (60,3) 6,1

Amortyzacja wartości niematerialnych ............................................................................................... (17,8) (15,9) 11,3

Koszty działania i ogólnego zarządu ................................................................................................ (1.154,2) (1.009,3) 14,4

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Koszty działania i ogólnego zarządu zwiększyły się o 144,9 mln PLN, czyli 14,4%, do 1.154,1 mln PLN za rok 
zakończony 31 grudnia 2015 r. z 1.009,3 mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Zwiększenie to było przede 
wszystkim wynikiem zwiększenia o 23,7% kosztów pracowniczych w związku z restrukturyzacją zatrudnienia w ramach 
Planu Transformacji Biznesowej, wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego opisanej wyżej w punkcie  
„– Główne czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH  
– Bankowy Fundusz Gwarancyjny”, wyższych kosztów czynszów wynikających z kosztów restrukturyzacji związanych  
z Planem Transformacji Biznesowej oraz większych wydatków na marketing i promocję sprzedaży w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2015 r. 

Odpisy z tytułu utraty wartości 

Poniższa tabela przedstawia analizę odpisów z tytułu utraty wartości Podstawowej Działalności Banku BPH za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. 

 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia Zmiana 

2015 2014 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek ............................................................................................................................ (114,9) (76,9) 49,4

Wynik z tytułu odpisów na poniesione, ale nieujawnione straty dotyczące 
kredytów i pożyczek (IBNR) ............................................................................................................... 14,0 38,5 (63,6)

Odzyski z należności spisanych ........................................................................................................... 84,6 46,0 83,8

Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na zobowiązania pozabilansowe ......................... 2,9 4,7 (38,5)

Wynik z odpisów z tytułu utraty wartości ....................................................................................... (13,5) 12,3 (209,6)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Odpisy z tytułu utraty wartości Podstawowej Działalności Banku BPH zwiększyły się o 25,8 mln PLN, czyli 209,6%, do 
odpisu o wartości (13,5) mln PLN za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. z odwrócenia na kwotę 12,3 mln PLN 
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. Zwiększenie to wynikało z korekt wprowadzonych do modeli ryzyka 
Podstawowej Działalności Banku BPH na wniosek KNF po przeprowadzeniu Badania Jakości Aktywów. 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

Poniższa tabela przedstawia pozostałe przychody i koszty operacyjne Podstawowej Działalności Banku BPH za lata 
zakończone 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia Zmiana 

2015 2014 2015/2014 

(zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu: ....................................................................................... 27,0 26,6 1,4

Sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia .................................. 1,2 11,4 (89,9)

Opłat franczyzowych ........................................................................................................................... 0,8 0,7 16,9

Zwrotu podatku VAT .......................................................................................................................... 18,9 10,7 76,4

Innych .................................................................................................................................................. 6,1 3,7 62,9

Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: .............................................................................................. (175,9) (32,2) 446,5

Utworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz 
wartości niematerialnych ..................................................................................................................... (158,4) (10,7) 1.386,2

Opłat i odsetek karnych ....................................................................................................................... (0,4) (0,8) (53,2)

Dochodzenia roszczeń ......................................................................................................................... (5,8) (5,0) 15,2

Utworzenia rezerw i odpisów aktualizujących .................................................................................... (4,2) (11,3) (62,7)

Innych .................................................................................................................................................. (7,1) (4,4) 61,6

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ............................................... (149,0) (5,6) 2.550,3

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zmniejszył się o 143,4 mln PLN, czyli 2.550,3%, do 
(149,0) mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. z (5,6) mln PLN za rok zakończony 31 grudnia 2014 r., przede 
wszystkim w związku z utratą wartości firmy w kwocie 154,8 mln PLN opisaną w punkcie „ – Główne czynniki 
wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Utrata wartości firmy”. 

Podatek dochodowy 

Poniższa tabela przedstawia podatek dochodowy Podstawowej Działalności Banku BPH za lata zakończone 31 grudnia 
2015 i 2014 r. 

 

Za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 

2015 2014 

(zbadane) 

(mln PLN) 

Bieżący podatek ............................................................................................................................................................ (9,8) 1,1

Bieżący rok ................................................................................................................................................................... (8,3) (2,2)

Korekta lat ubiegłych .................................................................................................................................................... (1,4) 3,3

Podatek odroczony ..................................................................................................................................................... 58,0 (51,0)

Podatek dochodowy .................................................................................................................................................... 48,2 (49,9)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Podstawowa Działalność Banku BPH zanotowała należność z tytułu podatku dochodowego w wysokości 48,2 mln PLN 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z obciążeniem w wysokości 49,9 mln PLN za rok zakończony  
31 grudnia 2014 r., przede wszystkim w wyniku poniesienia straty na działalności operacyjnej w wysokości 323,7 mln 
PLN przez Podstawową Działalność Banku BPH w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. w porównaniu  
z zyskiem na działalności operacyjnej w wysokości 141,9 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. 
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Zysk netto 

W wyniku przede wszystkim odpisów jednorazowych i kosztów oraz utraty wartości firmy opisanych powyżej, zysk 
netto Podstawowej Działalności Banku BPH zmniejszył się z zysku w wysokości 141,9 mln PLN w roku zakończonym 
31 grudnia 2014 r. o 465,6 mln PLN, czyli 328,0%, do straty (323,7) mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r.  

Wyniki z działalności i sytuacja finansowa według segmentów operacyjnych 

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 
oraz dzień 31 marca 2016 r. w porównaniu z 31 grudnia 2015 r. 

Podstawowa Działalność Banku BPH prowadzi obecnie główną działalność w segmentach bankowości detalicznej  
i komercyjnej. Podstawowa Działalność Banku BPH wyróżnia także segment zarządzania aktywami i pasywami, który 
głównie wykonuje funkcje treasury na rzecz segmentów podstawowych.  

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat sytuacji finansowej i wyników działalności Podstawowej Działalności 
Banku BPH według segmentów operacyjnych za okresy 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 r. oraz 2015 r. i na dzień 
31 marca 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r., odpowiednio. 

 

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca/na dzień 31 marca i 31 grudnia 

Bankowość 
detaliczna 

Bankowość 
komercyjna  

Zarządzanie aktywami 
i pasywami i pozostałe Razem 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

(niezbadane) 

(mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek ........................................ 176,2 180,7 64,8 76,9 (35,7) (36,5) 205,3 221,1

Zewnętrzne przychody z tytułu odsetek 125,8 123,3 36,3 42,9 43,2 54,9 205,3 221,1

Wewnętrzne przychody z tytułu odsetek* 50,4 57,4 28,6 33,9 (78,9) (91,4) - -

Koszty z tytułu odsetek ............................................... (53,8) (43,8) (22,0) (27,4) 37,3 18,1 (38,6) (53,1)

Zewnętrzne koszty z tytułu odsetek (14,2) (19,4) (5,5) (7,6) (18,8) (26,1) (38,6) (53,1)

Wewnętrzne koszty z tytułu odsetek* (39,6) (24,4) (16,5) (19,7) 56,1 44,2 - -

Wynik z tytułu odsetek ............................................... 122,4 136,9 42,8 49,5 1,5 (18,4) 166,7 168,0

Przychody z tytułu prowizji .......................................... 35,6 46,7 42,5 40,9 - - 78,1 87,6

Koszty z tytułu prowizji ................................................ (12,3) (14,3) (17,0) (9,9) (0,0) 0,0 (29,3) (24,2)

Wynik z tytułu prowizji .............................................. 23,4 32,4 25,4 31,0 (0,0) 0,0 48,8 63,3

Wynik z tytułu instrumentów finansowych 
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i z tytułu różnic kursowych ................... 1,6 1,1 13,3 13,0 15,2 20,5 30,1 34,6

Wynik z tytułu aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży .................................................................. 0,0 - - - 0,0 - 0,0 -

Koszty działania i ogólnego zarządu, w tym: ............... (172,4) (170,6) (69,9) (74,1) (7,0) (7,8) (249,3) (252,4)

koszty BFG ........................................................... (3,4) (3,2) (2,9) (3,5) - - (6,3) (6,7)

amortyzacja .......................................................... (20,4) (14,8) (3,7) (2,8) (1,0) (0,4) (25,1) (18,1)

Wynik z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości .......... 30,1 23,4 (15,9) (2,9) - - 14,2 20,5

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych ................................................................. 0,5 - - - (2,4) (2,7) (1,9) (2,7)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem ....................... 5,5 23,3 (4,4) 16,5 7,3 (8,5) 8,5 31,3

Podatek dochodowy ...................................................... - - - - 1,5 (10,2) 1,5 (10,2)

Zysk (strata) za okres ................................................. 5,5 23,3 (4,4) 16,5 8,9 (18,7) 10,0 21,1

Aktywa razem .............................................................. 5.280,8 5.296,2 4.059,0 3.979,1 8.399,2 6.925,3 17.739,0 16.200,6

Należności od klientów brutto ...................................... 4.960,2 4.953,3 4.126,8 4.034,1 720,0 108,5 9.807,1 9.095,9

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (519,7) (535,3) (338,9) (330,8) - - (858,6) (866,0)

Zobowiązania razem ................................................... 7.521,8 7.430,6 4.752,9 4.936,1 2.344,9 822,5 14.619,6 13.189,2

Zobowiązania wobec klientów ..................................... 7.512,3 7.420,5 4.752,9 4.936,1 1.329,5 85,2 13.594,7 12.441,8

* Przychody/koszty wewnętrzne odzwierciedlają wewnętrzne przepływy związane z finansowaniem podstawowej działalności segmentów. 
Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 
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Wynik z tytułu odsetek 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. segment bankowości detalicznej wygenerował 61,3% 
zewnętrznych przychodów z tytułu odsetek Podstawowej Działalności Banku BPH, segment bankowości komercyjnej  
– 17,7%, natomiast segment zarządzania aktywami i pasywami – 21,0%.  

Obniżenie wyniku z tytułu odsetek w segmencie bankowości detalicznej o kwotę 14,5 mln PLN, czyli 10,6%, do 122,4 
mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. z 136,9 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym  
31 marca 2015 r. wynikało głównie z niższych rynkowych stóp procentowych. Obniżenie wyniku z tytułu odsetek  
w segmencie bankowości komercyjnej o kwotę 6,7 mln PLN, czyli 13,5%, do 42,8 mln PLN w okresie 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2016 r. z 49,5 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wynikało głównie 
z niższej wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom, przede wszystkim w segmencie MŚP, ze względu na 
zarówno niższy odsetek odnowień istniejących kredytów, jak i słabszą sprzedaż nowych. 

Wynik z tytułu odsetek w segmencie zarządzania aktywami i pasywami wzrósł o 19,9 mln PLN ze straty w kwocie 18,4 
mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. do zysku 1,5 mln PLN w okresie 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2016 r. Zwiększenie to wynikało głównie z zarządzania płynnością w toku zwykłej działalności. 

Wynik z tytułu prowizji 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. segment bankowości detalicznej wygenerował 47,9% wyniku  
z tytułu prowizji Podstawowej Działalności Banku BPH, natomiast segment bankowości komercyjnej – 52,0%.  

Obniżenie wyniku z tytułu prowizji w segmencie bankowości detalicznej o kwotę 9 mln PLN, czyli 27,8%, do 23,4 mln 
PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. z 32,4 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym  
31 marca 2015 r. wynikało głównie z przyczyn opisanych w punkcie „ – Główne czynniki wpływające na sytuację 
finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Opłaty interchange”, stanowiących przede 
wszystkim niższe dochody z kart kredytowych oraz płatności krajowych i rachunków bieżących, a także zmian sposobu 
wykazywania dochodów ze sprzedaży produktów bancassurance opisanych wyżej w punkcie „– Główne czynniki 
wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Dochód  
z bancassurance”. Obniżenie wyniku z tytułu prowizji w segmencie bankowości komercyjnej o kwotę 5,6 mln PLN, 
czyli 17,9%, do 25,4 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. z 31,0 mln PLN w okresie  
3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. wynikało przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowizji o kwotę 7,1 mln 
PLN, czyli 71,6%, ze względu na intensywniejszą obsługę transakcyjną klientów komercyjnych w okresie 3 miesięcy 
zakończonym 31 marca 2016 r. i wiążące się z tym zwiększone opłaty za pośrednictwo. 

Zysk (strata) 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. segment bankowości detalicznej wygenerował zysk w wysokości 
5,5 mln PLN w porównaniu z zyskiem w wysokości 23,3 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r., 
przede wszystkim ze względu na obniżenie przychodów z tytułu odsetek i przychodów z tytułu prowizji z przyczyn 
opisanych powyżej, częściowo skompensowanych niższymi odpisami z tytułu utraty wartości. Segment bankowości 
komercyjnej wygenerował stratę w wysokości 4,4 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r.  
w porównaniu z zyskiem w kwocie 16,5 mln PLN w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r., głównie  
w wyniku słabszej sprzedaży kredytów i pożyczek klientom MŚP oraz zwiększonych kosztów prowizji z opisanych 
wyżej przyczyn, skompensowanych częściowo zwiększonymi przychodami z tytułu prowizji w związku  
z intensywniejszą obsługą transakcyjną klientów komercyjnych i niższymi kosztami działania banku ze względu na 
niższe koszty zatrudnienia związane z jego redukcją oraz niższe koszty usług zewnętrznych i konsultingu.  

Aktywa 

Aktywa razem przypadające na segment bankowości detalicznej wynosiły 5.280,8 mln PLN na 31 marca 2016 r.  
w porównaniu z 5.296,2 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., co stanowi spadek o 15,4 mln PLN, czyli 0,3%. Spadek 
aktywów razem w segmencie bankowości detalicznej wynikał przede wszystkim z niższego wolumenu kredytów netto na 
skutek spadku o 15,6 mln PLN odpisów z tytułu utraty wartości w wyniku sprzedaży długu, częściowo 
skompensowanego wzrostem o 6,9 mln PLN kredytów i pożyczek dla klientów. Aktywa razem przypadające na segment 
bankowości komercyjnej wynosiły 4.059,0 mln PLN na 31 marca 2016 r. w porównaniu z 3.979,1 mln PLN na 31 
grudnia 2015 r., co stanowiło wzrost o 79,9 mln PLN, czyli 2,0%. Wzrost aktywów razem w segmencie bankowości 
komercyjnej wynikał przede wszystkim ze wzrostu o kwotę 92,7 mln PLN wartości kredytów i pożyczek udzielonych 
klientom w związku ze wzrostem portfela kredytowego, częściowo skompensowanego wzrostem o 8,2 mln PLN odpisów 
z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, także wynikającego ze wzrostu portfela kredytowego.  
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Zobowiązania 

Zobowiązania razem przypadające na segment bankowości detalicznej były w zasadzie stabilne i wyniosły 7.521,8 mln PLN 
na 31 marca 2016 r. w porównaniu z 7.430,6 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., co stanowi wzrost o 91,2 mln PLN, czyli 1,2%. 
Wzrost pasywów razem w segmencie detalicznym wynikał przede wszystkim ze wzrostu o 91,8 mln PLN zobowiązań wobec 
klientów w wyniku wyższych sald rachunków bieżących i depozytów. Zobowiązania razem w segmencie bankowości 
komercyjnej wynosiły 4.752,9 mln PLN na 31 marca 2016 r. w porównaniu do 4.936,1 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., co 
stanowi spadek o 183,3 mln PLN, czyli 3,7%. Spadek pasywów razem w segmencie komercyjnym wynikał przede wszystkim 
ze spadku o 183,3 mln PLN zobowiązań wobec klientów, wynikającego głównie z wahań sezonowych, związanych  
z lokowaniem nadwyżek środków na koniec roku, zwłaszcza przez klientów z segmentu MŚP. 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2014 r. oraz dzień 31 grudnia 
2015 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2014 r. 

Podstawowa Działalność Banku BPH prowadzi obecnie główną działalność w segmentach bankowości detalicznej  
i komercyjnej. Podstawowa Działalność Banku BPH wyróżnia także segment zarządzania aktywami i pasywami, który 
głównie wykonuje funkcje treasury na rzecz segmentów podstawowych. 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat sytuacji finansowej i wyników działalności Podstawowej Działalności 
Banku BPH według segmentów operacyjnych za lata zakończone 31 grudnia 2015 i 2014 r. oraz na 31 grudnia 2015  
i 2014 r., odpowiednio. 

 Rok obrotowy zakończony/według stanu na 31 grudnia 

Bankowość 
detaliczna 

Bankowość 
komercyjna  

Zarządzanie aktywami 
i pasywami i pozostałe Razem 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek ......................................... 713,6 908,4 291,5 373,8 (154,9) (180,9) 850,2 1.101,3

Zewnętrzne przychody z tytułu odsetek ........................ 500,7 623,2 166,2 206,9 183,3 271,2 850,2 1.101,3

Wewnętrzne przychody z tytułu odsetek* ..................... 212,8 285,3 125,4 166,8 (338,2) (452,1) - -

Koszty z tytułu odsetek ................................................ (229,1) (322,5) (96,9) (154,0) 145,8 183,2 (180,2) (293,3)

Zewnętrzne koszty z tytułu odsetek ............................... (66,3) (118,8) (25,0) (47,4) (88,9) (127,2) (180,2) (293,3)

Wewnętrzne koszty z tytułu odsetek* ........................... (162,9) (203,8) (71,9) (106,6) 234,8 310,3 - -

Wynik z tytułu odsetek ................................................ 484,4 585,9 194,6 219,8 (9,1) 2,2 670,0 807,9

Wynik z odpisów z tytułu utraty wartości ..................... (17,3) 45,8 3,8 (33,5) - - (13,5) 12,3

Przychody z tytułu prowizji ........................................... 165,3 212,0 175,9 214,0 - - 341,2 426,0

Koszty z tytułu prowizji ................................................. (68,4) (68,2) (45,0) (76,0) - - (113,3) (144,2)

Wynik z tytułu prowizji ............................................... 96,9 143,8 130,9 138,0 - - 227,8 281,8

Wynik z tytułu instrumentów finansowych 
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i z tytułu różnic kursowych .................... 6,1 4,0 53,6 57,8 (12,7) 43,0 46,9 104,7

Koszty działania i ogólnego zarządu,  
w tym: (783,8) (686,9) (319,3) (292,2) (51,1) (30,2) (1.154,2) (1.009,3)

koszty BFG ............................................................ (15,1) (5,9) (19,6) (8,1) - - (34,7) (14,0)

amortyzacja ........................................................... (60,3) (57,9) (12,6) (12,1) (3,3) (1,6) (76,2) (71,6)

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych .................................................................. (168,0) 5,7 (10,8) - 29,7 (11,3) (149,0) (5,6)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem ........................ (381,7) 98,3 52,9 89,8 (43,1) 3,7 (371,9) 191,8

Podatek dochodowy ....................................................... 27,4 - 2,0 - 18,8 (49,9) 48,2 (49,9)

Zysk (strata) za okres .................................................. (354,4) 98,3 55,0 89,8 (24,3) (46,1) (323,7) 141,9

Aktywa razem ............................................................... 5.296,2 4.703,8 3.979,1 4.374,9 6.925,3 7.115,5 16.200,6 16.194,3

Należności od klientów brutto ....................................... 4.953,3 4.663,2 4.034,1 4.461,4 108,5 670,9 9.095,9 9.795,5

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (535,3) (924,4) (330,8) (441,5) - - (866,0) (1.365,9)

Zobowiązania razem .................................................... 7.430,6 7.295,6 4.936,1 4.941,3 822,5 1.564,7 13.189,2 13.801,6

Zobowiązania wobec klientów ...................................... 7.420,4 7.280,0 4.936,1 4.941,3 85,2 496,8 12.441,8 12.718,0

* Przychody/koszty wewnętrzne odzwierciedlają wewnętrzne przepływy związane z finansowaniem podstawowej działalności segmentów. 
Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Wynik z tytułu odsetek 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. segment bankowości detalicznej wygenerował 58,9% 
zewnętrznych przychodów z tytułu odsetek Podstawowej Działalności Banku BPH, segment bankowości komercyjnej  
– 19,5%, natomiast segment zarządzania aktywami i pasywami – 21,6%.  

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. obniżenie wyniku z tytułu odsetek w segmencie bankowości 
detalicznej o kwotę 101,5 mln PLN, czyli 17,3%, w porównaniu z rokiem finansowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.  
i obniżenie wyniku z tytułu odsetek w segmencie bankowości komercyjnej o 25,2 mln PLN, czyli 11,5%, w porównaniu 
z rokiem finansowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynikało głównie z opisanych powyżej niższych rynkowych stóp 
procentowych. 

Wynik z tytułu odsetek w segmencie zarządzania aktywami i pasywami obniżył się o 11,3 mln PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. do ujemnego wyniku w wysokości 9,1 mln PLN w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2015 r., głównie w wyniku spadku o 87,9 mln PLN, czyli 32,4%, zewnętrznych przychodów z tytułu odsetek 
do 183,3 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 z 271,2 mln PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2014 r., który został częściowo skompensowany obniżeniem zewnętrznych kosztów z tytułu 
odsetek o 38,3 mln PLN, czyli 30,1%, do 88,9 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. ze 127,2 
mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Zmniejszenie to wynikało głównie z niższych stóp 
procentowych na rynku.  

Wynik z tytułu prowizji 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. segment bankowości detalicznej wygenerował 42,5% wyniku  
z tytułu prowizji Podstawowej Działalności Banku BPH, natomiast segment bankowości komercyjnej – 57,5%.  

Obniżenie wyniku z tytułu prowizji w segmencie bankowości detalicznej o kwotę 46,9 mln PLN, czyli 32,6%,  
w porównaniu z rokiem finansowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynikało głównie z przyczyn opisanych w punkcie  
„ – Główne czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH  
– Opłaty interchange” oraz „– Główne czynniki wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej 
Działalności Banku BPH – Dochód z bancassurance”. Obniżenie wyniku z tytułu prowizji w segmencie bankowości 
komercyjnej o 7,0 mln PLN, czyli 5,1%, w porównaniu z rokiem finansowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. wynikało 
przede wszystkim z wprowadzonego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. wymogu regulacyjnego 
nakazującego określonym podmiotom sektora publicznego skonsolidowanie swoich lokat we wskazanej instytucji 
finansowej, co spowodowało obniżenie przychodów z tytułu prowizji od transakcji oraz za prowadzenie rachunków.  

Wynik z tytułu instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu 
różnic kursowych 

Obniżenie wyniku z tytułu instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i 
z tytułu różnic kursowych w segmencie zarządzania aktywami i pasywami o kwotę 55,7 mln PLN czyli 129,5%, w 
porównaniu do roku finansowego zakończonego 31 grudnia 2014 r. wynikało głównie z zarządzania płynnością w toku 
zwykłej działalności. Wynik z tytułu instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i z tytułu różnic kursowych w segmencie bankowości komercyjnej spadł o 4,2 mln PLN, czyli 7,3%, w 
porównaniu do roku finansowego zakończonego 31 grudnia 2014 r., natomiast wynik z tytułu instrumentów finansowych 
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych w segmencie bankowości 
detalicznej wzrósł o 2,1 mln PLN, czyli 52,5%, w analogicznym okresie. 

Zysk (strata) 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. segment bankowości detalicznej wygenerował stratę w wysokości 
354,4 mln PLN w porównaniu z zyskiem w wysokości 98,3 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r., 
przede wszystkim ze względu na obniżenie przychodów z tytułu odsetek i przychodów z tytułu prowizji z przyczyn 
opisanych powyżej oraz znaczące zwiększenie kosztów działalności i ogólnego zarządu z przyczyn opisanych powyżej. 
Segment bankowości komercyjnej wygenerował zysk w wysokości 55,0 mln PLN w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2015 r. w porównaniu z zyskiem w wysokości 89,8 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. 
Obniżenie zysku w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku w porównaniu z rokiem finansowym zakończonym 
31 grudnia 2014 wynikało przede wszystkim z niższych przychodów z tytułu odsetek spowodowanych niższymi stopami 
procentowymi na rynku oraz niższych przychodów z tytułu prowizji spowodowanych głównie zmniejszeniem liczby klientów 
korzystających z kart kredytowych, skompensowanym częściowo niższymi kosztami z tytułu odsetek oraz niższymi kosztami 
z tytułu prowizji spowodowanymi czynnikami wpływającymi jednocześnie na dochody. 
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Aktywa 

Aktywa razem przypadające na segment bankowości detalicznej wynosiły 5.296,2 mln PLN na 31 grudnia 2015 r.  
w porównaniu z 4.703,8 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., co stanowi wzrost o 592,4 mln PLN, czyli 12,6%. Wzrost aktywów 
razem w segmencie bankowości detalicznej wynikał przede wszystkim ze wzrostu portfela kredytów detalicznych 
spowodowanego intensywniejszą działalnością marketingową i promocyjną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 
2015 r. Aktywa razem przypadające na segment bankowości komercyjnej wynosiły 3.979,1 mln PLN na 31 grudnia 2015 r.  
w porównaniu z 4.374,9 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., co stanowi spadek o 395,8 mln PLN, czyli 9,0%. Spadek aktywów 
razem w segmencie bankowości komercyjnej wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia wartości kredytów i pożyczek 
udzielonych klientom w związku ze spłatą kredytu przez jednego z istotnych klientów w kwocie około 400 mln PLN w roku 
2015. Zmniejszenie wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom segmentu bankowości komercyjnej zostało 
częściowo skompensowane 36,6% zmniejszeniem odpisów z tytułu utraty wartości. 

Zobowiązania 

Zobowiązania razem przypadające na segment bankowości detalicznej wynosiły 7.430,6 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. 
w porównaniu z 7.295,6 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., co stanowi spadek o 134,9 mln PLN, czyli 1,8%. Spadek 
zobowiązań razem w segmencie detalicznym wynikał przede wszystkim z zarządzania aktywami i pasywami w toku 
zwykłej działalności operacyjnej. Zobowiązania razem w segmencie bankowości komercyjnej wynosiły 4.936,1 mln 
PLN na 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z 4.941,3 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., co stanowi spadek o 5,1 mln PLN, 
czyli 0,1%. Spadek zobowiązań razem w segmencie komercyjnym wynikał przede wszystkim z wymogów regulacyjnych 
dotyczących konieczności konsolidacji lokat przez niektóre jednostki sektora budżetowego w wyznaczonej instytucji 
finansowej oraz wynikającego z tego spadku lokat. 

Płynności i zasoby kapitałowe 

Głównym źródłem finansowania Podstawowej Działalności Banku BPH w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 
2016 r. i roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. były lokaty i depozyty od klientów.  

Zobowiązania Podstawowej Działalności Banku BPH na dzień 31 marca 2016 r. wyniosły 14.619,6 mln PLN, w tym 
zobowiązania wobec klientów stanowiły 93,0%.  

Zobowiązania Podstawowej Działalności Banku BPH na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. wyniosły odpowiednio 13.189,2 
mln PLN i 13.801,6 mln PLN, w tym zobowiązania wobec klientów stanowiły odpowiednio 94,3% i 92,1%.  

Na 31 marca 2016 r. w porównaniu z 31 grudnia 2015 r. 

Zobowiązania 

Poniższa tabela przedstawia informacje o zobowiązaniach Podstawowej Działalności Banku BPH 31 marca 2016 r.  
i 31 grudnia 2015 r. 

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/  
Q4 2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

Zobowiązania (mln PLN) (%) 

Zobowiązania wobec banków .............................................................................................................. 319,6 104,4 206,0

Zobowiązania wobec klientów ............................................................................................................ 13.594,7 12.441,8 9,3

Rezerwy ................................................................................................................................................ 234,9 239,0 (1,7)

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ............... 87,8 79,4 10,6

Pozostałe zobowiązania ....................................................................................................................... 382,5 324,5 17,9

Zobowiązania razem .......................................................................................................................... 14.619,6 13.189,2 10,8

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Zobowiązania razem zwiększyły się o 1.430,4 mln PLN, czyli 10,8%, do 14.619,6 mln PLN na 31 marca 2016 r.  
z 13.189,2 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Zwiększenie to wynikało głównie ze zwiększenia zobowiązań wobec klientów 
z przyczyn opisanych poniżej. 
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Zobowiązania wobec klientów 

Poniższa tabela przedstawia informacje o zobowiązaniach wobec klientów Podstawowej Działalności Banku BPH na  
31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. 

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/  
Q4 2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Środki na rachunkach ....................................................................................................................... 7.894,7 7.808,5 1,1

Depozyty ............................................................................................................................................. 4.028,3 4.168,2 (3,4)

Certyfikaty depozytowe .................................................................................................................... 206,0 235,1 (12,4)

Inne: .................................................................................................................................................... 1.465,6 230,0 537,3

zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach z przyrzeczeniem 
odkupu .............................................................................................................................................. 1.248,1 - -

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, w tym: .............................................................. 83,9 67,3 24,6

zabezpieczenia pod kredyty ....................................................................................................... 49,0 53,0 (7,6)

zabezpieczenia pod instrumenty pochodne ............................................................................... 34,9 14,3 143,9

Inne ............................................................................................................................................ 133,7 162,7 (17,8)

Zobowiązania wobec klientów .......................................................................................................... 13.594,7 12.441,8 9,3

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 1.152,9 mln PLN, czyli 9,3%, do 13.594,7 mln PLN na 31 marca 2016 r.  
z 12.441,8 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Zwiększenie to wynikało przede wszystkim ze wzrostu o 1.248,1 mln PLN 
zobowiązań z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu realizowanych  
w toku zarządzania płynnością w granicach zwykłego zarządu. 

Poniższa tabela przedstawia informacje o zobowiązaniach wobec klientów Podstawowej Działalności Banku BPH  
z wyłączeniem innych zobowiązań według podziału segmentowego klientów na dzień 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. 

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/  
Q4 2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Korporacje .......................................................................................................................................... 2.334,0 2.291,6 1,9

Małe i średnie przedsiębiorstwa ....................................................................................................... 2.314,0 2.524,9 (8,4)

Osoby prywatne ................................................................................................................................. 7.481,1 7.395,3 1,2

Ogółem środki na rachunkach i depozyty klientów ....................................................................... 12.129,1 12.211,8 (0,7)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Ogółem środki na rachunkach i depozyty klientów zmniejszyły się o 82,7 mln PLN, czyli 0,7%, do 12.129,1 mln PLN na 
31 marca 2016 r. z 12.211,8 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., głównie w wyniku lokowania nadwyżek środków na koniec 
roku na rachunkach MŚP częściowo skompensowanego wzrostem sald na rachunkach oraz depozytów klientów 
korporacyjnych i osób prywatnych dzięki prowadzonej kampanii marketingowej. 
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Zobowiązania wobec banków 

Poniższa tabela przedstawia informacje o zobowiązaniach wobec banków Podstawowej Działalności BPH na 31 marca 
2016 r. i 31 grudnia 2015 r. 

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/  
Q4 2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Środki na rachunkach ....................................................................................................................... 18,1 31,7 (42,9)

Depozyty na rynku pieniężnym ........................................................................................................ 290,7 59,6 387,7

Inne: ..................................................................................................................................................... 10,8 13,1 (17,9)

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych ........................................................................ 9,7 12,4 (22,2)

rachunki środków specjalnego przeznaczenia .............................................................................. 1,1 0,7 61,4

Inne ................................................................................................................................................ 0,0 0,0 (11,1)

Zobowiązania wobec banków ........................................................................................................... 319,6 104,4 206,0

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Zobowiązania wobec banków zwiększyły się o 215,1 mln PLN, czyli 206,0%, do 319,6 mln PLN na 31 marca 2016 r.  
z 104,4 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., przede wszystkim w wyniku zarządzania płynnością w toku zwykłej działalności 
operacyjnej. 

Zobowiązania warunkowe 

W przeszłości Podstawowa Działalność Banku BPH korzystała z pomocy kredytowej podmiotów powiązanych  
z akcjonariuszem większościowym Banku BPH. Ta pomoc nie będzie dostępna po zrealizowaniu Podziału. 

Poniższa tabela przedstawia informację o otrzymanych zobowiązaniach pozabilansowych Podstawowej Działalności 
Banku na 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. 

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/  
Q4 2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Finansowe............................................................................................................................................. - 8,0 (100,0)

Gwarancyjne ........................................................................................................................................ 2.429,9 2.704,1 (10,1)

Zobowiązania pozabilansowe otrzymane ........................................................................................ 2.429,9 2.712,1 (10,4)

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Podstawowa Działalność Banku BPH przyznaje limity kredytowe swoim klientom w związku z różnymi produktami, np. 
kartami kredytowymi, kredytami w rachunku bieżącym i do kont osobistych, a także kredytami obrotowymi i innymi. 
Ponadto Podstawowa Działalność Banku BPH udziela gwarancji zapłaty, w tym gwarancji wykonania kontraktu, zapłaty 
należności i wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi. 

Poniższa tabela przedstawia informację o udzielonych zobowiązaniach pozabilansowych Podstawowej Działalności 
Banku BPH na dzień 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r.  

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/  
Q4 2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Finansowe............................................................................................................................................. 3.704,4 3.658,0 1,3

Gwarancyjne ........................................................................................................................................ 193,0 175,6 9,9

Zobowiązania pozabilansowe udzielone 3.897,4 3.833,5 1,7
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Poniższa tabela przedstawia wartość tych pozabilansowych zobowiązań warunkowych według rodzaju produktu  
i segmentu klienta na dzień 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. 

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/ Q4 

2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN)  

Finansowe ........................................................................................................................................... 3.704,4 3.658,0 1,3

Linie kredytowe dla korporacji .................................................................................................... 1.950,7 1.735,9 12,4

Linie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw............................................................ 585,7 891,2 (34,3)

Linie kredytowe dla osób prywatnych ......................................................................................... 969,5 975,3 (0,6)

Otwarte akredytywy importowe ................................................................................................... 33,6 30,5 10,0

Zobowiązania z tytułu promes kredytowych .............................................................................. 84,2 24,9 237,5

Lokaty terminowe z przyszłą datą założenia .............................................................................. 80,7 - nie dotyczy

Gwarancyjne ...................................................................................................................................... 193,0 175,6 9,9

Gwarancje dla korporacji, w tym: ............................................................................................... 163,5 146,3 11,7

Gwarancje dobrego wykonania .................................................................................................... 87,8 86,4 1,6

Gwarancje dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym: ....................................................... 28,6 28,3 1,1

Gwarancje dobrego wykonania .................................................................................................... 16,7 16,5 0,9

Gwarancje dla osób prywatnych .................................................................................................. - - 0,1

Potwierdzone akredytywy eksportowe ........................................................................................ 0,9 0,9 1,3

Zobowiązania warunkowe udzielone ............................................................................................... 3.897,4 3.833,5 1,7

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Łączne zobowiązania warunkowe udzielone wzrosły o 63,8 mln PLN, czyli 1,7%, do 3.897,4 mln PLN na 31 marca 2016 r.  
z 3.833,5 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., przede wszystkim w wyniku zwiększenia wartości kredytów i gwarancji 
udzielonych klientom korporacyjnym oraz zwiększenia wartości promes kredytowych, częściowo skompensowanych 
zmniejszeniem wartości kredytów udzielonych MŚP i zmniejszeniem wartości kredytów udzielonych osobom prywatnym.  

Aktywa 

Poniższa tabela przedstawia informację o aktywach Podstawowej Działalności Banku BPH na 31 marca 2016 r. oraz  
31 grudnia 2015 r.  

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/  
Q4 2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

Aktywa (mln PLN) (%) 

Kasa i operacje z bankiem centralnym ................................................................................................ 850,0 944,0 (10,0)

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ........................ 4.570,3 5.325,3 (14,2)

Należności od banków ......................................................................................................................... 947,6 463,4 104,5

Należności od klientów, w tym: .......................................................................................................... 8.948,4 8.229,9 8,7

Odpisy z tytułu utraty wartości ........................................................................................................ (858,6) (866,0) (0,9)

Aktywa stanowiące zabezpieczenia zobowiązań ................................................................................ 1.248,1 - -

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .......................................................................................... 462,1 457,0 1,1

Rzeczowe aktywa trwałe ..................................................................................................................... 250,4 269,5 (7,1)

Wartości niematerialne ........................................................................................................................ 120,7 120,0 0,6

Aktywa przeznaczone do sprzedaży .................................................................................................... 8,3 8,4 (0,3)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ........................................................................ 184,9 179,3 (3,1)

Pozostałe aktywa ................................................................................................................................. 148,3 203,8 (27,2)

Aktywa razem .................................................................................................................................... 17.739,0 16.200,6 9,5

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 
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Na 31 marca 2016 r. 50,4% aktywów Podstawowej Działalności Banku BPH stanowiły należności od klientów, 25,8% 
stanowiły aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 5,3% stanowiły należności 
od banków, 4,8% stanowiły kasa i operacje z bankiem centralnym oraz 2,6% stanowiły aktywa finansowe przeznaczone 
do sprzedaży. 

Stan aktywów Podstawowej Działalności Banku BPH zwiększył się o 1.538,5 mln PLN, czyli 9,5%, do 17.739,0 mln PLN 
na 31 marca 2016 r. z 16.200,6 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Zwiększenie to wynikało głównie ze zwiększenia wartości 
kredytów i pożyczek udzielonych klientom w związku z ogólnym wzrostem wolumenu portfela kredytowego, a także 
zwiększenia kredytów i pożyczek udzielonych bankom oraz lokat w bankach oraz zwiększenia aktywów stanowiących 
zabezpieczenie należności, w wyniku bieżącego zarządzania aktywami i pasywami w granicach zwykłego zarządu.  

Należności od klientów 

Poniższa tabela przedstawia informację o należnościach od klientów Podstawowej Działalności Banku BPH według 
struktury rodzajowej na dzień 31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. 

 

Na 31 marca Na 31 grudnia Zmiana 

2016 2015 
Q1 2016/  
Q4 2015 

(niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

(mln PLN) (%) 

Należności ............................................................................................................................................ 9.075,9 8.975,9 1,1

z tytułu faktoringu ................................................................................................................................ 299,8 274,9 9,1

od podmiotów finansowych ........................................................................................................... 80,1 96,3 (16,8)

Korporacje ................................................................................................................................. 75,2 91,5 (17,8)

Małe i średnie przedsiębiorstwa ................................................................................................ 4,8 4,8 1,7

od podmiotów niefinansowych ...................................................................................................... 8.960,4 8.846,3 1,3

Korporacje ................................................................................................................................. 2.279,9 2.178,9 4,6

Małe i średnie przedsiębiorstwa ................................................................................................ 1.743,8 1.735,4 0,5

Osoby prywatne ......................................................................................................................... 4.936,8 4.932,0 0,1

od podmiotów sektora rządowego i samorządowego ..................................................................... 35,4 33,3 6,3

Korporacje ................................................................................................................................. 35,3 33,2 6,4

Inne ...................................................................................................................................................... 731,2 120,0 509,1

należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z przyrzeczeniem 
odkupu ....................................................................................................................................... 539,1 - -

należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pod transakcje giełdowe .................................. 62,4 93,7 (33,4)

należność od klientów w drodze ............................................................................................... 116,1 14,0 728,1

inne ............................................................................................................................................ 13,6 12,4 10,2

Razem .................................................................................................................................................. 9.807,1 9.095,9 7,8

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ............................................................... (851,0) (858,9) (0,9)

Odpisy z tytułu utraty wartości innych pozycji należności od klientów .................................. (7,7) (7,2) 7,3

Należności od klientów ....................................................................................................................... 8.948,4 8.229,9 8,7

Źródło: Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Kredyty i pożyczki brutto wzrosły o 100 mln PLN, czyli 1,1%, do 9.075,9 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 8.975,9 mln 
PLN na 31 grudnia 2015 r., głównie w wyniku wzrostu wartości kredytów i pożyczek udzielonych instytucjom 
niefinansowym, szczególnie klientom korporacyjnym oraz MŚP, częściowo skompensowanego zmniejszeniem stanu 
kredytów i pożyczek udzielonych instytucjom finansowym. Należności netto zwiększyły się o 718,5 mln PLN, czyli 
8,7%, do 8.948,4 mln PLN na 31 marca 2016 r. z 8.229,9 mln PLN na 31 grudnia 2015 r., głównie w wyniku 
zwiększenia wartości kredytów i pożyczek brutto oraz należności z tytułu papierów wartościowych kupionych  
w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu dokonywanych w granicach zwykłego zarządu w toku zarządzania aktywami  
i pasywami. 
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Na dzień 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2014 r. 

Zobowiązania 

Poniższa tabela przedstawia informacje o zobowiązaniach Podstawowej Działalności Banku BPH na dzień 31 grudnia 
2015 i 2014 r. 

 Stan na dzień 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

Zobowiązania  (mln PLN) (%) 

Zobowiązania wobec banków ............................................................................................................. 104,4 503,8 (79,3)

Zobowiązania wobec klientów ............................................................................................................ 12.441,8 12.718,0 (2,2)

Rezerwy ............................................................................................................................................... 239,0 81,9 191,7

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat .............. 79,4 120,6 (34,1)

Pozostałe zobowiązania ....................................................................................................................... 324,5 377,2 (14,0)

Zobowiązania razem .......................................................................................................................... 13.189,2 13.801,6 (4,4)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Zobowiązania razem zmniejszyły się o 612,4 mln PLN, tj. o 4,4%, do 13.189,2 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. z 13.801,6 
mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Ten spadek był spowodowany głównie zmniejszeniem się zobowiązań wobec klientów  
i banków, częściowo skompensowanym rezerwami utworzonymi w związku z Planem Transformacji Biznesowej.  

Zobowiązania wobec klientów 

Poniższa tabela przedstawia informacje o zobowiązaniach wobec klientów Podstawowej Działalności Banku BPH na 
dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

 Stan na dzień 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Środki na rachunkach ....................................................................................................................... 7.808,5 7.512,7 3,9

Depozyty ............................................................................................................................................. 4.168,2 4.336,8 (3,9)

Certyfikaty depozytowe .................................................................................................................... 235,1 232,2 1,3

Inne: .................................................................................................................................................... 230,0 636,3 (63,9)

zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach z przyrzeczeniem 
odkupu .............................................................................................................................................. - 389,2 (100,0)

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, w tym: .............................................................. 67,3 90,0 (25,2)

zabezpieczenia pod kredyty .......................................................................................................... 53,0 75,4 (29,7)

zabezpieczenia pod instrumenty pochodne .................................................................................. 14,3 14,6 (2,1)

Inne ...................................................................................................................................................... 162,7 157,1 3,5

Zobowiązania wobec klientów .......................................................................................................... 12.441,8 12.718,0 (2,2)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Zobowiązania wobec klientów zmniejszyły się o 276,3 mln PLN, tj. o 2,2%, do 12.441,8 mln PLN na dzień 31 grudnia 
2015 r. z 12.718,0 mln PLN na dzień 31 grudnia 2014 r. Spadek ten wynikał przede wszystkim z zarządzania aktywami  
i pasywami w toku zwykłej działalności.  
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Poniższa tabela przedstawia informacje o zobowiązaniach wobec klientów Podstawowej Działalności Banku BPH 
według podziału segmentowego klientów na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

 Stan na dzień 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Korporacje .......................................................................................................................................... 2.291,6 2.466,2 (7,1)

rachunki bieżące ............................................................................................................................... 1.105,1 1.302,2 (15,1)

depozyty ............................................................................................................................................ 1.186,5 1.164,0 1,9

Małe i średnie przedsiębiorstwa ....................................................................................................... 2.524,9 2.382,8 6,0

rachunki bieżące ............................................................................................................................... 1.891,0 1.743,4 8,5

depozyty ............................................................................................................................................ 633,9 639,4 (0,9)

Osoby prywatne .................................................................................................................................. 7.395,3 7.232,8 2,2

rachunki bieżące ............................................................................................................................... 4.812,3 4.467,2 7,7

depozyty ............................................................................................................................................ 2.347,9 2.533,5 (7,3)

certyfikaty depozytowe .................................................................................................................... 235,1 232,2 1,3

Ogółem środki na rachunkach i depozyty klientów ....................................................................... 12.211,8 12.081,7 1,1

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Ogółem środki na rachunkach i depozyty klientów zwiększyły się o 130,1 mln PLN, tj. o 1,1%, do 12.211,8 mln PLN na 
dzień 31 grudnia 2015 r. z 12.081,7 mln PLN na dzień 31 grudnia 2014 r., przede wszystkim w wyniku wzrostu środków 
na rachunkach bieżących małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, głównie ze względu na wyższe 
wydatki na marketing i kampanie promocyjne w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r., częściowo 
skompensowane obniżeniem sald rachunków bieżących klientów instytucjonalnych wynikającym głównie z wygasania 
kredytów w tych rachunkach bieżących i lokatami od klientów indywidualnych z powodu redukcji oferowanych stóp 
procentowych w wyniku niskich stóp procentowych panujących na rynku.  

Zobowiązania wobec banków 

Poniższa tabela przedstawia informacje o zobowiązaniach wobec banków Podstawowej Działalności Banku BPH na 
dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

 Stan na dzień 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Środki na rachunkach ....................................................................................................................... 31,7 32,0 (0,8)

Depozyty na rynku pieniężnym ........................................................................................................ 59,6 282,9 (78,9)

Inne: ..................................................................................................................................................... 13,1 189,0 (93,1)

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych ............................................................................ 12,4 8,8 40,8

rachunki środków specjalnego przeznaczenia ................................................................................. 0,7 1,9 (63,9)

zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach z przyrzeczeniem 
odkupu .............................................................................................................................................. - 177,8 (100,0)

Inne ....................................................................................................................................................... 0,0 0,5 (98,2)

Zobowiązania wobec banków ........................................................................................................... 104,4 503,8 (79,3)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Zobowiązania wobec banków zmniejszyły się o 399,4 mln PLN, tj. o 79,3%, do 104,4 mln PLN na dzień 31 grudnia 
2015 r. z 503,8 mln PLN na dzień 31 grudnia 2014 r., przede wszystkim w wyniku zarządzania płynnością w toku 
zwykłej działalności operacyjnej. 
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Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 

Poniższa tabela przedstawia informacje o wyemitowanych dłużnych papierach wartościowych Podstawowej Działalności 
Banku BPH na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe 

Stan na 
początek 
okresu 

Nowa emisja 
certyfikatów 

Wykup 
certyfikatów 

Stan na koniec 
okresu 

 (zbadane) 

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 .................................................................. 232,2 205,8 (202,9) 235,1

Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 .................................................................. 189,4 118,0 (75,2) 232,2

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe są papierami dłużnymi emitowanymi przez Bank BPH w części przypisanej do 
Podstawowej Działalności Banku BPH, które mogą być powiązane z różnymi indeksami rynku finansowego. Wszystkie 
certyfikaty depozytowe wyemitowane przez Bank BPH w części przypisanej do Podstawowej Działalności Banku BPH 
na dzień 31 grudnia 2015 r. były oprocentowane w oparciu o indeksy rynku kapitałowego. Certyfikaty depozytowe 
posiadają wbudowane instrumenty pochodne (np. opcje kapitałowe i walutowe). Tabela powyżej przedstawia jedynie 
element dłużny certyfikatów depozytowych wyceniany według zamortyzowanego kosztu. Objaśnienia dotyczące 
wbudowanych instrumentów pochodnych zawarte są w informacji dodatkowej do Sprawozdania Finansowego 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Zobowiązania warunkowe 

W przeszłości Podstawowa Działalność Banku BPH korzystała z pomocy kredytowej podmiotów powiązanych  
z akcjonariuszem większościowym Banku BPH. Ta pomoc nie będzie dostępna po zrealizowaniu Transakcji. 

Poniższa tabela przedstawia informację o otrzymanych zobowiązaniach pozabilansowych Podstawowej Działalności 
Banku BPH na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

 Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Finansowe ............................................................................................................................................ 8,0 15,9 (49,7)

Gwarancyjne ........................................................................................................................................ 2.704,1 2.824,2 (4,3)

Zobowiązania pozabilansowe otrzymane ........................................................................................ 2.712,1 2.840,1 (4,5)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Podstawowa Działalność Banku BPH przyznaje limity kredytowe swoim klientom w związku z różnymi produktami, np. 
kartami kredytowymi, kredytami w rachunku bieżącym i do kont osobistych, a także kredytami obrotowymi i innymi. 
Ponadto Podstawowa Działalność Banku BPH udziela gwarancji zapłaty, w tym gwarancji wykonania kontraktu, zapłaty 
należności i wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi. 

Poniższa tabela przedstawia informację o udzielonych zobowiązaniach pozabilansowych Podstawowej Działalności 
Banku BPH na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r.  

 Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Finansowe ............................................................................................................................................ 3.658,0 3.270,4 11,9

Gwarancyjne ........................................................................................................................................ 175,6 205,2 (14,4)

Zobowiązania pozabilansowe udzielone 3.833,5 3.475,6 10,3

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Poniższa tabela przedstawia wartość tych pozabilansowych zobowiązań warunkowych według rodzaju produktu  
i segmentu klienta na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

 Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Finansowe ............................................................................................................................................ 3.658,0 3.270,4 11,9

Linie kredytowe dla korporacji .................................................................................................... 1.735,9 1.292,5 34,3

karty kredytowe ............................................................................................................................ 11,7 13,1 (10,4)

kredyty inwestycyjne .................................................................................................................... 22,7 47,7 (52,4)

kredyty operacyjne/obrotowe ....................................................................................................... 1.701,5 1.231,7 38,1

Linie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw ............................................................ 891,2 807,9 10,3

karty kredytowe ............................................................................................................................ 121,8 142,7 (14,6)

kredyty inwestycyjne .................................................................................................................... 10,2 11,3 (9,7)

kredyty operacyjne/obrotowe ....................................................................................................... 504,4 447,3 12,8

inne kredyty ................................................................................................................................... 254,9 206,6 23,4

Linie kredytowe dla osób prywatnych ......................................................................................... 975,3 1.138,9 (14,4)

karty kredytowe ............................................................................................................................ 711,9 881,5 (19,2)

kredyty kasy mieszkaniowej ......................................................................................................... 9,1 2,8 226,9

kredyty konsumpcyjne .................................................................................................................. 254,4 254,6 (0,1)

Otwarte akredytywy importowe ................................................................................................... 30,5 31,1 (2,0)

Zobowiązania z tytułu promes kredytowych ............................................................................... 24,9 - nie dotyczy

Gwarancyjne ....................................................................................................................................... 175,6 205,2 (14,4)

Gwarancje dla korporacji .............................................................................................................. 146,3 181,3 (19,3)

limity gwarancyjne ........................................................................................................................ 6,5 14,7 (55,7)

gwarancje kredytowe .................................................................................................................... 53,4 72,4 (26,3)

gwarancje dobrego wykonania ..................................................................................................... 86,4 94,2 (8,2)

Gwarancje dla małych i średnich przedsiębiorstw ..................................................................... 28,3 23,8 18,9

limity gwarancyjne ........................................................................................................................ 3,8 2,3 65,6

gwarancje kredytowe .................................................................................................................... 8,0 8,1 (1,2)

gwarancje dobrego wykonania ..................................................................................................... 16,5 13,4 23,0

Gwarancje dla osób prywatnych .................................................................................................. - 0,1 (100,0)

gwarancje kredytowe .................................................................................................................... - 0,1 (100,0

Potwierdzone akredytywy eksportowe ......................................................................................... 0,9 - nie dotyczy

Zobowiązania warunkowe udzielone ............................................................................................... 3.833,5 3.475,6 10,3

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Łączne zobowiązania warunkowe udzielone wzrosły o 358,0 mln PLN, czyli o 10,3%, do 3.833,5 mln PLN na  
31 grudnia 2015 r. z 3.475,6 mln PLN na 31 grudnia 2014 r., przede wszystkim za sprawą wzrostu organicznego 
kredytów obrotowych udzielonych klientom korporacyjnym, stanowiącym strategiczny segment docelowy Podstawowej 
Działalności Banku BPH. 

Kapitał regulacyjny 

Wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej obowiązujące polskie banki omówiono w „Dokumencie Rejestracyjnym  
– Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Płynność i zasoby kapitałowe – Aktywa ważone ryzykiem  
i regulacyjne wymogi kapitałowe”. 

Zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału Sprzedający Bank BPH zobowiązali się wobec Grupy Alior, że Podstawowa 
Działalność Banku BPH posiadać będzie całkowity współczynnik kapitałowy na Dzień Podziału na poziomie 13,25%, 
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uwzględniając wyłącznie kapitały własne. Kapitały własne Podstawowej Działalności Banku BPH wyliczono jako różnicę 
między wartością całkowitych aktywów i całkowitych zobowiązań wykazanych w Sprawozdaniach Finansowych 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH na wskazany dzień, skorygowany w celu uzyskania współczynnika kapitałowego na 
poziomie 13,25%. Na tej podstawie kapitały własne określone zostały przez Bank BPH na poziomie 1.717 mln PLN na dzień 
31 marca 2016 oraz na 1.707 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. Dodatkowe informacje o warunkach Umowy Sprzedaży Akcji i 
Podziału znajdują się w rozdziale „Dokument Rejestracyjny – Transakcja”.  

Aktywa 

Poniższa tabela przedstawia informację o aktywach Podstawowej Działalności Banku BPH na dzień 31 grudnia 2015  
i 2014 r.  

 Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

Aktywa (mln PLN) (%) 

Kasa i operacje z bankiem centralnym ................................................................................................ 944,0 1.093,0 (13,6)

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ........................ 5.325,3 4.582,7 16,2

Należności od banków: ........................................................................................................................ 463,4 347,1 33,5

Należności od klientów, w tym: .......................................................................................................... 8.229,9 8.429,6 (2,4)

Odpisy z tytułu utraty wartości ........................................................................................................ (866,0) (1.365,9) (36,6)

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań ................................................................................ - 568,9 (100,0)

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .......................................................................................... 457,0 370,3 23,4

Rzeczowe aktywa trwałe ..................................................................................................................... 269,5 289,1 (6,8)

Wartości niematerialne ........................................................................................................................ 120,0 236,6 (49,3)

Aktywa przeznaczone do sprzedaży .................................................................................................... 8,4 18,1 (53,8)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ........................................................................ 179,3 138,3 29,6

Pozostałe aktywa ................................................................................................................................. 203,8 120,6 69,0

Aktywa razem .................................................................................................................................... 16.200,5 16.194,3 -

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Na 31 grudnia 2015 r. 50,8% aktywów Podstawowej Działalności Banku BPH stanowiły należności od klientów, 32,9% 
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 5,8% kasa i operacje z bankiem 
centralnym, a 2,8% aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Stan aktywów Podstawowej Działalności Banku BPH był stosunkowo stabilny i wyniósł 16.200,6 mln PLN na  
31 grudnia 2015 r. wobec 16.194,3 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Niewielki spadek należności od klientów, wynikający 
z przyczyn omówionych poniżej, oraz zmniejszenie wartości aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań  
w wyniku zarządzania aktywami i pasywami w toku zwykłej działalności, a także wartości niematerialnych z uwagi na 
wyżej omówioną utratę wartości firmy, został w dużym stopniu skompensowany niższymi odpisami z tytułu utraty 
wartości kredytów ze względu na sprzedaż kredytów zagrożonych oraz 16,2% wzrostem wartości aktywów finansowych 
wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 33,5% wzrostem należności od banków oraz 23,4% 
zwiększeniem wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w każdym przypadku w wyniku zarządzania 
aktywami i pasywami w toku zwykłej działalności.  

Na 31 grudnia 2014 r., 52,1% aktywów Podstawowej Działalności Banku BPH stanowiły należności od klientów, 28,3% 
aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 6,7% kasa i operacje z bankiem 
centralnym, 3,5% aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań, a 2,3% aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
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Należności od klientów 

Poniższa tabela przedstawia informację o należnościach od klientów Podstawowej Działalności Banku BPH według 
struktury rodzajowej na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

 Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Należności ............................................................................................................................................ 8.975,9 9.066,3 (1,0)

z tytułu faktoringu ................................................................................................................................ 274,9 234,0 17,5

od podmiotów finansowych ........................................................................................................... 96,3 40,5 137,8

Korporacje ..................................................................................................................................... 91,5 38,5 137,8

Małe i średnie przedsiębiorstwa ................................................................................................... 4,8 2,0 137,7

od podmiotów niefinansowych ...................................................................................................... 8.846,3 8.985,5 (1,5)

Korporacje ..................................................................................................................................... 2.178,9 2.403,0 (9,3)

Małe i średnie przedsiębiorstwa ................................................................................................... 1.735,4 1.949,3 (11,0)

Osoby prywatne ............................................................................................................................ 4.932,0 4.633,1 6,5

od podmiotów sektora rządowego i samorządowego .................................................................. 33,3 40,3 (17,5)

Korporacje ..................................................................................................................................... 33,2 38,8 (14,4)

Małe i średnie przedsiębiorstwa ................................................................................................... 0,0 1,5 (96,8)

Inne ...................................................................................................................................................... 120,0 729,2 (83,5)

należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z przyrzeczeniem 
odkupu ........................................................................................................................................... - 614,7 (100,0)

należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pod transakcje giełdowe ..................................... 93,7 88,7 5,6

należność od klientów w drodze ................................................................................................... 14,0 13,4 4,3

inne ................................................................................................................................................ 12,4 12,5 (0,9)

Razem .................................................................................................................................................. 9.095,9 9.795,5 (7,1)

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek .................................................................. (858,9) (1.359,4) (36,8)

Odpisy z tytułu utraty wartości innych pozycji należności od klientów ...................................... (7,2) (6,5) 9,9

Należności od klientów ....................................................................................................................... 8.229,9 8.429,6 (2,4)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Należności od klientów ogółem zmniejszyły się o 90,4 mln PLN, czyli o 1%, do 8.975,9 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. 
z 9.066,3 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. 
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Poniższa tabela przedstawia informację o należnościach od klientów Podstawowej Działalności Banku BPH brutto 
według segmentu klienta i rodzaju produktu na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 r. 

 Stan na 31 grudnia Zmiana 

 2015 2014 2015/2014 

 (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) 

Podmioty finansowe  

Korporacje .......................................................................................................................................... 91,5 38,5 137,8

karty kredytowe ............................................................................................................................ - - -

kredyty operacyjne/obrotowe ....................................................................................................... 91,5 38,5 137,8

Małe i średnie przedsiębiorstwa ....................................................................................................... 4,8 2,0 137,7

karty kredytowe ............................................................................................................................ 0,1 0,0 265,0

kredyty inwestycyjne .................................................................................................................... 1,2 - -

kredyty operacyjne/obrotowe ....................................................................................................... 2,2 1,7 30,2

kredyty samochodowe 1,1 0,3 285,7

inne kredyty 0,3 0,0 900,0

Ogółem kredyty i pożyczki udzielone podmiotom finansowym ................................................... 96,3 40,5 137,8

Podmioty niefinansowe  

Korporacje .......................................................................................................................................... 2.178,9 2.403,0 (9,3)

karty kredytowe ............................................................................................................................ 0,8 1,2 (37,0)

kredyty inwestycyjne .................................................................................................................... 387,4 408,8 (5,2)

kredyty operacyjne/obrotowe ....................................................................................................... 1.297,1 1.559,2 (16,8)

kredyty samochodowe 0,2 0,2 4,3

inne kredyty 493,5 433,6 13,8

Małe i średnie przedsiębiorstwa ....................................................................................................... 1.735,4 1.949,3 (11,0)

karty kredytowe ............................................................................................................................ 46,9 67,7 (30,7)

kredyty inwestycyjne .................................................................................................................... 347,0 413,2 (16,0)

kredyty operacyjne/obrotowe ....................................................................................................... 907,4 988,8 (8,2)

kredyty samochodowe .................................................................................................................. 182,4 235,9 (22,7)

inne kredyty .................................................................................................................................. 251,7 243,8 3,3

Osoby prywatne ................................................................................................................................. 4.932,0 4.633,1 6,5

karty kredytowe ............................................................................................................................ 511,4 673,8 (24,1)

kredyty na nieruchomości ............................................................................................................ 10,6 14,5 (27,3)

kredyty konsumpcyjne ................................................................................................................. 4.388,8 3.884,8 13,0

kredyty samochodowe .................................................................................................................. 9,1 41,8 (78,2)

inne kredyty .................................................................................................................................. 12,2 18,2 (32,8)

Ogółem kredyty i pożyczki udzielone podmiotom niefinansowym .............................................. 8.846,3 8.985,5 (1,5)

Sektor budżetowy  

Korporacje .......................................................................................................................................... 33,2 38,8 (14,4)

karty kredytowe ............................................................................................................................ - - -

kredyty inwestycyjne .................................................................................................................... 30,7 34,4 (10,7)

kredyty operacyjne/obrotowe ....................................................................................................... 2,5 4,4 (43,1)

Małe i średnie przedsiębiorstwa ....................................................................................................... - 1,5 -

kredyty inwestycyjne .................................................................................................................... - 1,4 -

inne kredyty .................................................................................................................................. - 0,1 -

Ogółem kredyty i pożyczki udzielone dla sektora budżetowego .................................................. 33,3 40,3 (17,5)

Ogółem kredyty i pożyczki ............................................................................................................... 8.975,9 9.066,3 (1,0)

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Wartość ogółem kredytów i pożyczek udzielonych podmiotom niefinansowym zmniejszyła się o 139,1 mln PLN, czyli  
o 1,5%, do 8.846,3 mln PLN z 8.985,5 mln PLN. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku wartości kredytów  
i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom z powodu zamknięcia 
niektórych portfeli, stanowiących głównie kredyty w rachunkach bieżących, skompensowanego częściowo relatywnie 
silnym wzrostem wartości kredytów konsumpcyjnych udzielonych osobom prywatnym, osiągniętym głównie dzięki 
intensyfikacji działań marketingowych i promocyjnych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. i bardziej 
konkurencyjnych cen. 

Wartość ogółem kredytów i pożyczek udzielonych podmiotom finansowym wzrosła o 55,8 mln PLN, czyli o 137,8%, do 
96,3 mln PLN na 31 grudnia 2015 r. z 40,5 mln PLN na 31 grudnia 2014 r. Główną przyczyną wzrostu był organiczny 
wzrost kredytów obrotowych udzielonych klientom korporacyjnym, stanowiącym strategiczny segment docelowy 
Podstawowej Działalności Banku BPH. 

Nakłady kapitałowe Banku BPH (w tym w zakresie Podstawowej Działalności Banku BPH) 

Nakłady inwestycyjne Banku BPH, które praktycznie w całości dotyczą Podstawowej Działalności Banku BPH, 
definiowane są jako przepływy pieniężne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.  
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu oraz w latach obrotowych zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r.  
i 2013 r. Bank BPH zanotował nakłady kapitałowe na projekty inwestycyjne w kwocie, odpowiednio, około 7,1 mln 
PLN, 105,9 mln PLN, 91,9 mln PLN oraz 110,9 mln PLN. 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu nakłady kapitałowe Podstawowej Działalności Banku BPH na 
projekty inwestycyjne wyniosły około 7,1 mln PLN. Nakłady te obejmowały m.in.: (i) nakłady na hardware; (ii) nakłady 
na software; (iii) nakłady na modernizację placówek i budynków centrali; oraz (iv) zakupy gotowych dóbr (w tym środki 
trwałe w budowie). 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. nakłady kapitałowe Banku BPH na projekty inwestycyjne wyniosły 
105,9 mln PLN. Nakłady te obejmowały m.in.: (i) nakłady na hardware w kwocie 35,7 mln PLN; (ii) nakłady na 
software w kwocie 56,9 mln PLN; (iii) nakłady na modernizację placówek i budynków centrali w kwocie 8,8 mln PLN; 
oraz (iv) zakupy gotowych dóbr (w tym środki trwałe w budowie) w kwocie 4,5 mln. W 2015 r. priorytetem była 
realizacja projektów wspierających cele strategiczne Banku BPH. W ramach wydatków inwestycyjnych największe 
nakłady poniesiono na: (i) kontynuację i intensyfikację prac nad wdrożeniem nowej platformy docelowego bankowego 
systemu transakcyjnego (w tym wdrożenie zaawansowanego narzędzia do wyznaczania i kalkulacji portfela utraty 
wartości na rynku bankowym oraz realizację kolejnych etapów wszystkich projektów składających się na program 
wymiany centralnego systemu transakcyjnego Banku BPH); (ii) zakończenie budowy zapasowego centrum 
przetwarzania danych; (iii) unowocześnienie systemów informatycznych pod kątem zwiększenia ich szybkości działania, 
niezawodności oraz uproszczenia i konsolidacji środowiska pracy oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa; (iv) 
wdrożenie centralnego systemu monitoringu infrastruktury informatycznej Banku BPH; (v) wdrożenie rekomendacji 
KNF – rozwiązania związanego z bezpieczeństwem, polegającego na monitorowaniu transakcji na Platformie 
Internatowej oraz stworzenie i wdrożenie bazy danych dla informacji o nieruchomościach (FDS i 3DSecure); (vi) 
dostosowanie procesów, procedur oraz systemów informatycznych do założeń FATCA; (vii) dostosowania procesów 
oraz systemów informatycznych służących do raportowania finansowego do wymagań FED; (vii) wdrożenie technologii 
płatności zbliżeniowych NFC w powiązaniu z kartami debetowymi i kredytowymi; (viii) dalsze rozszerzenie i poprawę 
funkcjonalności platformy internetowej oraz udostepnienie szerszej oferty produktów poprzez kanały elektroniczne  
i urządzenia mobilne zarówno dla klienta indywidualnego, jak i klienta z segmentu SME i klienta korporacyjnego; (ix) 
uruchomienie systemu BIK Przedsiębiorca oraz wykorzystywanie informacji w nim zawartych w celu poprawy jakości 
portfela i wzrostu sprzedaży; (x) wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych oraz 
gotówkowych dla klientów indywidualnych; (xi) automatyzacja wysyłki pism informujących o zmianie oprocentowania 
ogłoszonej przez RPP dla produktów kartowych OF i SME, w celu zachowania zgodności z ustawą PSD; (xii) 
modernizacje w 45 placówkach oraz relokacje trzech oddziałów; (xiii) modernizacje infrastruktury technicznej 
budynków Central w Krakowie i Warszawie; (xiv) kompleksowe modernizacje elektronicznych systemów zabezpieczeń, 
wynikające z konieczności utrzymania właściwego stanu technicznego. 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. nakłady kapitałowe Banku BPH na projekty inwestycyjne wyniosły 
91,9 mln PLN. Nakłady te obejmowały m.in.: (i) nakłady na hardware w kwocie 18,3 mln PLN; (ii) nakłady na software 
w kwocie 21,4 mln PLN; (iii) nakłady na modernizację placówek i budynków centrali w kwocie 40,7 mln PLN; oraz (iv) 
zakupy gotowych dóbr (w tym środki trwałe w budowie) w kwocie 11,5 mln PLN. W 2014 r. Bank BPH systematycznie 
wdrażał projekty i rozwiązania wymagające aktywnego wsparcia informatycznego. Wśród nich były m.in.: (i) 
zakończenie fazy analitycznej i rozpoczęcie fazy wykonawczej budowy rozwiązań w projektach wdrażających nową 
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platformę bankowego systemu transakcyjnego; (ii) rozszerzenie i poprawa funkcjonalności platformy internetowej oraz 
udostepnienie szerszej oferty produktów poprzez kanały elektroniczne i urządzenia mobilne dla klientów 
indywidualnych, MŚP i korporacyjnych, w tym dodanie do platformy BusinessNet procesu samodzielnego 
wnioskowania o dostęp do systemu wymiany walut DealingNet oraz lokaty Autoinwestycja Środków, a także zmiany  
w systemie Sez@m umożliwiające klientom wnioskowanie i zawieranie umów poprzez platformę internetową bez 
konieczności wizyty w oddziale; (iii) wdrożenie narzędzia CRM umożliwiającego przygotowywanie ofert kredytowych 
w czasie rzeczywistym; (iv) rozwoju technologii Finger Vein, czyli biometrycznej identyfikacji klienta i potwierdzania 
transakcji w placówkach Banku BPH; (v) wdrożenie spójnego rozwiązania płatności mobilnych dla klientów 
indywidualnych; (vi) umożliwienie realizacji płatności natychmiastowych; (vii) wdrożenie systemu KOS, dzięki któremu 
nastąpiła integracja i automatyzacja obsługi procesów sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej klienta w sieci dystrybucji 
oraz w centrali Banku BPH; (viii) aktualizacja jednego z krytycznych systemów, który dostarcza dane rynkowe, co miało 
na celu utrzymanie wysokiego poziomu usług oraz umożliwienie oferowania produktów skarbowych w atrakcyjnych 
cenach; (ix) budowa nowego środowiska szkoleniowego, w pełni odzwierciedlającego stanowisko pracy w oddziale; (x) 
inne projekty mające na celu ograniczenie ponoszonych kosztów oraz poprawę efektywności działania systemów IT,  
w ramach których np. otwarto skonsolidowane centrum przetwarzania danych w Krakowie oraz wdrożono inicjatywy 
podnoszące poziom bezpieczeństwa całej infrastruktury teleinformatycznej Banku BPH. 

Pozostałe nakłady inwestycyjne poniesione w 2014 r. były związane z: (i) zakończeniem prac nad przeniesieniem 
pracowników Banku BPH w Gdańsku do nowej lokalizacji, składającej się z trzech budynków o łącznej powierzchni 
użytkowej około 20 tys. m2; (ii) intensyfikacją prac nad przeniesieniem pracowników Banku BPH w Krakowie do nowej 
lokalizacji; (iii) zakończeniem konsolidacji centrów przetwarzania danych; (iv) modernizacją 37 oraz relokacją 10 
oddziałów własnych Banku BPH oraz uruchomienie kolejnego Centrum Inwestycyjnego w Krakowie; (v) uproszczeniem  
i standaryzacją procesu komunikacji zmiany oprocentowania dla produktów kartowych dla klienta indywidualnego i MŚP. 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. nakłady kapitałowe Banku BPH na projekty inwestycyjne wyniosły 
110,9 mln PLN. Nakłady te obejmowały m.in.: (i) nakłady na hardware w kwocie 34,3 mln PLN; (ii) nakłady na software 
w kwocie 14,5 mln PLN; (iii) nakłady na modernizację placówek i budynków centrali w kwocie 45,2 mln PLN; oraz (iv) 
zakupy gotowych dóbr (w tym środki trwałe w budowie) w kwocie 17,0 mln PLN. 

W 2013 r. priorytetem była realizacja projektów wspierających cele strategiczne Banku BPH. W ramach wydatków 
inwestycyjnych największe nakłady poniesiono na: (i) rozpoczęcie prac nad wdrożeniem nowej platformy bankowego 
systemu transakcyjnego; (ii) przeprowadzenie projektu konsolidacji centrów przetwarzania danych w jednej lokalizacji 
oraz przygotowanie powierzchni do migracji zaplanowanych na I kwartał 2014 r.; (iii) centralizację baz danych, 
odnowienie licencji oprogramowania, odtworzenie zużytej technologicznie infrastruktury teleinformatycznej; (iv) 
dostosowywanie budynków Centrali Banku BPH w Gdańsku i Krakowie do potrzeb optymalnego wykorzystania 
powierzchni biurowych; (v) unowocześnienie systemów informatycznych pod kątem zwiększenia ich szybkości 
działania, uproszczenia i konsolidacji środowiska pracy oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa; (vi) modernizację 
52 oddziałów własnych Banku BPH; (vii) integrację i automatyzację narzędzi do obsługi procesów sprzedaży oraz 
obsługi posprzedażowej klienta w sieci dystrybucji oraz centrali Banku BPH; (vii) zapewnienie zgodności Banku BPH ze 
zmianami wymaganymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości w obsłudze depozytów sądowych; (viii) poprawienie 
funkcjonalności przelewów online produktów kartowych dla klienta z segmentu MŚP i klienta korporacyjnego; (ix) 
udostepnienie szerszej oferty produktów poprzez kanały elektroniczne i urządzenia mobilne zarówno dla klienta 
indywidualnego, jak i klienta z segmentu MŚP i klienta korporacyjnego; (x) udostępnienie funkcjonalności platformy 
transakcyjnej dla biznesu za pomocą urządzeń przenośnych; (xi) dostosowanie systemu Banku BPH do systemu 
rozliczeniowego Sorbnet2 NBP; (xii) modernizację systemów zabezpieczeń w budynku Centrali Banku BPH  
w Warszawie; (xiii) odtworzeniową wymianę floty samochodowej. 

Nakłady na wskazane powyżej projekty inwestycyjne zostały sfinansowane z funduszy własnych Banku BPH. Wszystkie 
wskazane projekty inwestycyjne zostały zrealizowane w Polsce. 

W związku z Planem Transformacji Biznesowej, w IV kwartale 2015 r. Bank BPH rozpoczął realizację programu 
inwestycji kapitałowych w celu modernizacji systemów informatycznych. Bank BPH ogłosił, że całkowity koszt 
inwestycji związanych z Planem Transformacji Biznesowej szacuje na 250 mln PLN, a wydatkowanie tej kwoty 
przewiduje w latach 2015-2018. W związku z realizacją Transakcji kwota ta ulegnie redukcji i optymalizacji, tak aby 
zapewnić oczekiwane w Transakcji obniżenie bazy kosztowej. 

Na rok 2016 Bank BPH przewidział budżet w zakresie Podstawowej Działalności Banku BPH w wysokości około 107 
mln PLN na nakłady inwestycyjne związane z: (i) przygotowaniem i modernizacją infrastruktury informatycznej w celu 
zapewnienia kontynuowania działalności w czasie Połączenia, (ii) strategicznym uaktualnieniem systemu księgi głównej 
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i innych podstawowych systemów bankowych Podstawowej Działalności Banku BPH, (iii) modernizacją głównych 
oddziałów i centrali, (iv) udoskonaleniem systemów zapewniających bieżące zachowanie zgodności z wymogami 
regulacyjnymi, (v) przekształceniem własnych oddziałów w placówki partnerskie (franczyzowe) i wdrożeniem nowych 
procedur postępowania z gotówką w związku z Planem Transformacji Biznesowej oraz (vi) różnymi innymi projektami 
ulepszeń w obszarze technologii informatycznych.  

Wszystkie te projekty są lub będą realizowane na terenie Polski. Przewiduje się, że nakłady na wyżej wymienione 
projekty i inicjatywy zostaną sfinansowane z funduszy własnych Banku BPH. 

Na Datę Prospektu, według najlepszej wiedzy Alior Banku za wyjątkiem wyżej wymienionych projektów nie występują 
inne istotne projekty inwestycyjne, w odniesieniu do których Zarząd Banku BPH podjął wiążące zobowiązania. 

Wyniki finansowe i sytuacja finansowa Banku BPH w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. w porównaniu  
z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z 31 grudnia 2013 r. 

Wyniki działalności Banku BPH 

Poniższe omówienie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2013 r. dotyczy 
sytuacji finansowej całego Banku BPH, a nie tylko Podstawowej Działalności Banku BPH i opiera się na Rocznych 
Jednostkowych Sprawozdaniach Finansowych Banku BPH włączonych do niniejszego Prospektu przez odniesienie. 
Przyjęcie takiego sposobu prezentacji wynika z braku dostępności wyodrębnionych danych finansowych Podstawowej 
Działalności Banku BPH na dzień 31 grudnia 2013 r. – Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku 
BPH za 2014 i 2015 r. zawiera bowiem jedynie dane na dzień 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. W związku z powyższym  
w niniejszym punkcie brak jest porównywalności pomiędzy informacjami dotyczącymi sytuacji finansowej przedstawionej 
na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2013 r. a informacjami dotyczącymi sytuacji finansowej 
przedstawionej na dzień 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2014 r. powyżej i nie należy na nich 
polegać jako wskazówce co do przyszłej sytuacji finansowej lub wyników finansowych Podstawowej Działalności Banku 
BPH lub rozszerzonej Grupy Alior. 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. 

Wynik z tytułu odsetek 

Wynik z tytułu odsetek za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. wyniósł 927,9 mln PLN i był niższy o 46,5 mln 
PLN, czyli o 4,8%, niż za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., głównie z powodu spadku odsetek od kredytów  
i pożyczek udzielonych klientom oraz odsetek od papierów wartościowych, który nie został w pełni skompensowany 
niższymi kosztami odsetkowymi. Szczegółowa analiza pozycji składających się na wynik z tytułu odsetek została 
przedstawiona w Nocie 2 do Rocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych Banku BPH włączonych do 
niniejszego Prospektu przez odniesienie.  

Wynik z tytułu prowizji 

Wynik z tytułu prowizji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. wyniósł 292,9 mln PLN i był o 77,9 mln PLN, 
czyli o 21,0%, niższy niż wynik z tytułu prowizji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., który wynosił 370,8 
mln PLN. Spadek wyniku z tytułu prowizji wynikał głównie ze spadku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, kart 
kredytowych, płatności krajowych i rachunków bieżących, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego, który nie został  
w pełni skompensowany niższymi kosztami z tytułu prowizji od kredytów, pożyczek i prowadzenia rachunków, kart 
kredytowych, płatności zagranicznych i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Szczegółowa analiza pozycji składających się 
na wynik z tytułu prowizji została przedstawiona w Nocie 4 do Rocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych 
Banku BPH włączonych do niniejszego Prospektu przez odniesienie. 

Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 

Koszty działania i koszty ogólnego zarządu wzrosły o 6,4 mln PLN, tj. o 0,6%, do 1.100,2 mln PLN za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2014 r. z poziomu 1.093,8 mln PLN za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Największy 
wzrost miał miejsce w zakresie kosztów usług zewnętrznych i konsultingu, które w roku zakończonym 31 grudnia 2014 
roku wyniosły 95,0 mln PLN i były o 22,4 mln PLN (tj. o 30,9%) wyższe niż 72,6 mln PLN w roku zakończonym  
31 grudnia 2013 r. Zostało to w znacznym stopniu skompensowane zmniejszeniem kosztów utrzymania IT i wyposażenia 
biurowego, które obniżyły się o 8,4 mln PLN (tj. o 12,4%) do 59,2 mln PLN w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.  
z 67,5 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. i niewielkimi obniżkami kosztów utrzymania 
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obiektów oraz czynszów, które spadły odpowiednio o 3,1 mln PLN (tj. o 8,1%) i 3,9 mln PLN (tj. o 3,4%) do 34,9 mln 
PLN i 110,9 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 z 38,0 mln PLN i 114,8 mln PLN w roku 
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013. Szczegółowa analiza pozycji składających się na koszty działania i koszty 
ogólnego zarządu została przedstawiona w Nocie 7 do Rocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych Banku BPH 
włączonych do niniejszego Prospektu przez odniesienie. 

Odpisy z tytułu utraty wartości 

Odpisy z tytułu utraty wartości były niższe o 81,7 mln PLN, tj. o 58,7%, i spadły do 57,5 mln PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2014 r. ze 139,2 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013. Spadek ten był 
głównie efektem istotnego zmniejszenia wyniku z tytułu odpisów kredytowych o 134,2 mln PLN (48,8%) do kwoty 
140,9 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. wobec 275,1 mln PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. Zmniejszenie odpisów kredytowych zostało częściowo skompensowane zmniejszeniem 
o 31,3 mln PLN (czyli 49,8%) wyniku netto na poniesionych, ale nieujawnionych stratach dotyczących kredytów  
i pożyczek (IBNR) do 31,5 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. z 62,8 mln PLN w roku 
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Szczegółowa analiza pozycji składających się na odpisy z tytułu utraty 
wartości została przedstawiona w Nocie 3 do Rocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych Banku BPH 
włączonych do niniejszego Prospektu przez odniesienie. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zmniejszył się znacząco o 122,5 mln PLN, tj. o 99,2%, 
do 1,0 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. z poziomu 123,5 mln PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2013 r., głównie w wyniku zmniejszenia przychodów z dywidend o 95,0 mln PLN, czyli 
88,5%, do 12,3 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. ze 107,3 mln PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. Szczegółowa analiza pozycji składających się na wynik z tytułu pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych została przedstawiona w Nocie 8 do Rocznych Jednostkowych Sprawozdań 
Finansowych Banku BPH włączonych do niniejszego Prospektu przez odniesienie. 

Zysk 

Zysk Banku BPH zmniejszył się o 166,0 mln PLN, czyli 57,3%, do 123,5 mln PLN w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2014 r. z 289,5 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. Zysk brutto ukształtował się na 
poziomie 168,4 mln PLN za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z 344,3 mln PLN za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.  

Wyniki działalności i sytuacja finansowa Banku BPH według segmentów operacyjnych 

Przedstawione w niniejszym rozdziale omówienie dotyczące roku zakończonego 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. oraz stanu na 31 grudnia 2014 r. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2013 r. dotyczy 
działalności całego Banku BPH, a nie tylko Podstawowej Działalności Banku BPH, i zostało oparte na Rocznych 
Jednostkowych Sprawozdaniach Finansowych Banku BPH włączonych do niniejszego Prospektu przez odniesienie. Przyjęcie 
takiego sposobu prezentacji wynika z braku dostępności wyodrębnionych danych finansowych Podstawowej Działalności 
Banku BPH na 31 grudnia 2013 r. i w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r., ponieważ Sprawozdanie Finansowe 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. zawiera jedynie dane na 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. oraz za lata 
zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. W związku z powyższym brak jest porównywalności pomiędzy wynikami finansowymi 
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem finansowym zakończonym 31 grudnia 2013 r. oraz 
sytuacją finansową na 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z sytuacją finansową na 31 grudnia 2013 r. z wynikami finansowymi 
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z rokiem finansowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. oraz 
sytuacją finansową na 31 grudnia 2015 r. w porównaniu z sytuacją finansową na 31 grudnia 2014 r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z rokiem zakończonym 31 grudnia 2013 r. oraz dzień 31 grudnia 2014 r. 
w porównaniu z dniem 31 grudnia 2013 r. 

Wynik z tytułu odsetek w segmencie bankowości detalicznej zmniejszył się o 39,7 mln PLN, czyli 5,7%, do 662,5 mln 
PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 z 702,2 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 
2013. Wynik z tytułu odsetek w segmencie bankowości komercyjnej zmniejszył się o 14,4 mln PLN, czyli 6,2%, do 
219,8 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 z 234,2 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 
31 grudnia 2013. Wynik z tytułu odsetek w segmencie zarządzania aktywami i pasywami oraz pozostałej działalności 
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zwiększył się o 7,7 mln PLN, czyli 20,2%, do 45,6 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 z 38,0 
mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013. Nota nr 1 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania 
Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie zawiera rozbicie 
poszczególnych pozycji obejmujących wynik z tytułu odsetek według segmentów operacyjnych. 

Wynik z tytułu opłat i prowizji w segmencie bankowości detalicznej zmniejszył się o 66,3 mln PLN, czyli 29,3%, do 
159,7 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 z 226,0 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 
31 grudnia 2013. Wynik z tytułu opłat i prowizji w segmencie bankowości komercyjnej zmniejszył się o 11,3 mln PLN, 
czyli 7,6%, do 138,0 mln PLN w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 z 149,3 mln PLN w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2013. Wynik z tytułu opłat i prowizji w segmencie zarządzania aktywami i pasywami oraz 
pozostałej działalności zmniejszył się nieznacznie do straty w kwocie 4,7 mln PLN w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2014 ze straty w kwocie 4,5 mln PLN w roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2013. Nota nr 1 do 
Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu 
przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji obejmujących wynik z tytułu opłat i prowizji według 
segmentów operacyjnych. 

Aktywa razem segmentu bankowości detalicznej zmniejszyły się o 645,5 mln PLN, czyli 3,3%, do 19 077,4 mln PLN na 
31 grudnia 2014 z 19 722,9 mln PLN na 31 grudnia 2013. Aktywa razem segmentu bankowości komercyjnej zwiększyły 
się o 220,3 mln PLN, czyli 5,3%, do 4 374,9 mln PLN na 31 grudnia 2014 z 4 154,6 mln PLN na 31 grudnia 2013. 
Aktywa razem segmentu zarządzania aktywami i pasywami oraz pozostałej działalności zmniejszyły się o 963,7 mln 
PLN, czyli 11,7%, do 7 269,0 mln PLN na 31 grudnia 2014 z 8 232,7 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 1 do 
Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu 
przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji obejmujących aktywa razem według segmentów 
operacyjnych. 

Pasywa razem segmentu bankowości detalicznej zmniejszyły się o 1 440,2 mln PLN, czyli 6,4%, do 20 912,8 mln PLN 
na 31 grudnia 2014 z 22 353,0 mln PLN na 31 grudnia 2013. Pasywa razem segmentu bankowości komercyjnej 
zmniejszyły się o 255,8 mln PLN, czyli 4,4%, do 5 624,8 mln PLN na 31 grudnia 2014 z 5 880,6 mln PLN na 31 grudnia 
2013. Pasywa razem segmentu zarządzania aktywami i pasywami oraz pozostałej działalności zwiększyły się o 307,1 
mln PLN, czyli 7,9%, do 4 183,7 mln PLN na 31 grudnia 2014 z 3 876,6 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 1 do 
Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu 
przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji obejmujących pasywa razem według segmentów 
operacyjnych. 

Aktywa i pasywa Banku BPH 

Poniższe omówienie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2013 r. dotyczy 
sytuacji finansowej całego Banku BPH, a nie tylko wyodrębnionej Podstawowej Działalności Banku BPH i opiera się na 
Rocznych Jednostkowych Sprawozdaniach Finansowych Banku BPH włączonych do niniejszego Prospektu przez 
odniesienie. Przyjęcie takiego sposobu prezentacji wynika z braku dostępności wyodrębnionych danych finansowych 
Podstawowej Działalności Banku BPH na dzień 31 grudnia 2013 r. – Sprawozdanie Finansowe Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. zawiera bowiem jedynie dane na dzień 31 grudnia 2014 r. i 2015 r.  
W związku z powyższym brak jest porównywalności pomiędzy informacją o sytuacji finansowej przedstawioną na dzień 
31 grudnia 2014 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2013 r. a informacją o sytuacji finansowej przedstawioną na dzień 
31 grudnia 2015 r. w porównaniu z dniem 31 grudnia 2014 r. i nie należy uważać ich za wskazówki na temat potencjalnej 
przyszłej sytuacji finansowej lub wyników działalności Podstawowej Działalności Banku BPH lub powiększonej Grupy 
Alior. 

Aktywa 

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zmniejszyły się o 1 293,8 mln PLN, 
czyli 20,0%, do 5 187,9 mln PLN na 31 grudnia 2014 z 6 481,7 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 13 do Rocznego 
Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez 
odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji obejmujących aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat. 

Kredyty i pożyczki udzielone bankom oraz depozyty w bankach zwiększyły się o 20,5 mln PLN, czyli 6,3%, do 347,1 
mln PLN na 31 grudnia 2014 z 326,6 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 14 do Rocznego Jednostkowego 
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Sprawozdania Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera 
rozbicie poszczególnych pozycji obejmujących kredyty i pożyczki udzielone bankom oraz depozyty w bankach. 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom zmniejszyły się o 77,8 mln PLN, czyli 0,3%, do 22 808,9 mln PLN na 31 grudnia 
2014 z 22 886,7 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 15 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego 
Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych 
pozycji obejmujących kredyty i pożyczki udzielone klientom. 

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów zmniejszyły się o 444,2 mln PLN, czyli 19,2%, do 1 870,8 mln PLN na  
31 grudnia 2014 z 2 315,0 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 16 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania 
Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera szczegółowe 
rozbicie pozycji obejmujących odpisy z tytułu utraty wartości kredytów. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zwiększyły się o 11,0 mln PLN, czyli 3,0%, do 380,9 mln PLN na 31 grudnia 
2014 z 369,9 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 17 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku 
BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji 
obejmujących aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Pasywa 

Zobowiązania wobec banków zwiększyły się o 189,0 mln PLN, czyli 60,1%, do 503,8 mln PLN na 31 grudnia 2014  
z 314,8 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 23 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH 
za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji 
obejmujących zobowiązania wobec banków. 

Zobowiązania wobec klientów zmniejszyły się o 908,4 mln PLN, czyli 6,8%, do 12 485,9 mln PLN na 31 grudnia 2014  
z 13 394,3 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 24 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku 
BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji 
obejmujących zobowiązania wobec klientów. 

Zobowiązania wobec innych instytucji zmniejszyły się o 718,8 mln PLN, czyli 5,7%, do 11 998,1 mln PLN na  
31 grudnia 2014 z 12 716,9 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 25 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania 
Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera rozbicie 
poszczególnych pozycji obejmujących zobowiązania wobec innych instytucji. 

Wyemitowane papiery dłużne zwiększyły się o 42,7 mln PLN, czyli 22,6%, do 232,2 mln PLN na 31 grudnia 2014  
z 189,4 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 26 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH 
za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji 
obejmujących wyemitowane papiery dłużne. 

Rezerwy zwiększyły się o 21,8 mln PLN, czyli 27,7%, do 100,2 mln PLN na 31 grudnia 2014 z 78,4 mln PLN na  
31 grudnia 2013. Nota nr 27 do Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH za rok 2014, 
włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji obejmujących 
rezerwy. 

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zwiększyły się o 12,5 mln PLN, 
czyli 8,2%, do 164,3 mln PLN na 31 grudnia 2014 z 151,9 mln PLN na 31 grudnia 2013. Nota nr 28 do Rocznego 
Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH za rok 2014, włączonego do niniejszego Prospektu przez 
odniesienie, zawiera rozbicie poszczególnych pozycji obejmujących zobowiązania finansowe wyceniane do wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat. 
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WYBRANE INFORMACJE STATYSTYCZNE I FINANSOWE GRUPY ALIOR  

Poniższe wybrane informacje statystyczne i finansowe zostały zaczerpnięte lub pochodzą ze zbadanych Rocznych 
Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy Alior lub niezbadanych danych zarządczych Grupy Alior 
sporządzonych na podstawie ksiąg rachunkowych. Niniejszy rozdział należy analizować w kontekście informacji 
przedstawionych w innych miejscach niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego, a w szczególności w rozdziałach 
zatytułowanych „Zarządzanie ryzykiem”, „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior” oraz w Rocznych 
Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych Grupy Alior.  

Średnie salda i stopy procentowe 

Poniższa tabela przedstawia salda i stopy procentowe Grupy Alior za wskazane okresy (zobacz „Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Średnie salda i stopy procentowe – Grupa Alior”). 

 Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 

 2016 2015 

 
Średnie 
salda(1) 

Odsetki 
uzyskane/
wypłacone 

Średnia  
stopa 

procentowa 
Średnie 
salda(1) 

Odsetki 
uzyskane/
wypłacone 

Średnia 
stopa 

procentowa 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) (mln PLN) (%) 

AKTYWA ............................................................................... 39.890,0 542,0 5,51 29.407,8 408,6 5,63

Należności od klientów ........................................................... 34.267,8 514,6 6,09 25.514,7 387,2 6,16

Segment detaliczny (2) .............................................................. 19.675,2 343,1 7,07 14.410,2 258,3 7,27

Segment biznesowy, w tym: .................................................... 14.592,6 171,5 4,77 11.104,5 129,0 4,71

Kredyty inwestycyjne ......................................................... 5.719,0 63,8 4,52 4.279,0 50,5 4,79

Kredyty operacyjne (3) ......................................................... 8.242,2 100,0 4,92 6.045,8 68,0 4,56

Kredyty samochodowe ....................................................... 112,4 1,4 5,03 172,6 3,1 7,20

Skupione wierzytelności ..................................................... 433,6 6,0 5,62 566,4 7,0 5,03

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .......................... 5.622,2 27,4 1,97 3.893,1 21,4 2,23

  

ZOBOWIĄZANIA ................................................................. 34.245,1 142,1 1,68 25.030,4 106,6 1,73

Zobowiązania wobec klientów .............................................. 34.245,1 142,1 1,68 25.030,4 106,6 1,73

Segment detaliczny .................................................................. 22.036,3 87,0 1,60 15.904,0 64,1 1,64

Depozyty bieżące(4) ............................................................. 8.640,6 6,9 0,32 7.153,0 8,0 0,45

Depozyty terminowe ........................................................... 13.335,7 79,5 2,42 8.596,9 54,8 2,59

Emisja własna bankowych papierów wartościowych ........ 60,1 0,6 4,11 154,1 1,4 3,57

Segment biznesowy .................................................................. 12.208,8 55,1 1,83 9.126,4 42,5 1,89

Depozyty bieżące ................................................................ 3.782,6 0,7 0,08 2.916,4 0,5 0,07

Depozyty terminowe ........................................................... 6.093,2 27,2 1,81 4.547,4 21,7 1,93

Emisja własna bankowych papierów wartościowych ........ 2.333,0 27,2 4,73 1.662,5 20,2 4,94

(1) Obliczone jako średnie arytmetyczne sald brutto bez odsetek ze stanów na koniec każdego miesiąca w danym roku, przy czym zobowiązania wobec 
klientów spółek z Grupy Alior (innych niż Alior Bank) przy wyliczaniu średnich zostały uwzględnione jedynie w miesiącach kończących kwartał. 
(2) W tym przede wszystkim kredyty konsumpcyjne i kredyty na nieruchomości mieszkaniowe. 
(3) W tym debety. 
(4) W tym rachunki oszczędnościowe. 
Źródło: Alior Bank. 
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 Za rok zakończony 31 grudnia  

 2015 2014 2013 

 
Średnie 
salda(1) 

Odsetki 
uzyskane/

wypła-
cone 

Średnia 
stopa 

procen-
towa 

Średnie 
salda(1) 

Odsetki 
uzyskane
/wypła-

cone 

Średnia 
stopa 

procen-
towa 

Średnie 
salda(1) 

Odsetki 
uzyskane 
/wypła-

cone 

Średnia 
stopa 

procen-
towa 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) (mln PLN) (%) (mln PLN) (%) 

AKTYWA .................................................. 33.215,9 1.959,9 5,90 26.142,9 1.649,6 6,31 21.086,9 1.469,4 6,97

Należności od klientów ............................. 28.991,2 1.868,5 6,44 22.871,1 1.554,0 6,79 17.872,6 1.357,2 7,59

Segment detaliczny (2) ................................ 16.511,8 1.278,7 7,74 12.574,1 1.015,4 8,08 9.594,0 856,9 8,93

Segment biznesowy, w tym: ...................... 12.479,4 589,7 4,73 10.297,1 538,6 5,23 8.278,5 500,3 6,04

Kredyty inwestycyjne ........................... 4.752,9 210,0 4,42 3.707,1 190,3 5,13 2.503,4 150,2 6,00

Kredyty operacyjne (3) .......................... 6.998,5 341,3 4,88 5.741,1 297,1 5,18 4.774,6 277,7 5,82

Kredyty samochodowe ......................... 147,2 9,8 6,66 227,9 18,7 8,19 338,7 33,2 9,79

Skupione wierzytelności ...................... 530,5 27,4 5,16 571,2 31,6 5,53 605,2 36,1 5,96

Aktywa finansowe dostępne  
do sprzedaży(5) ........................................... 4.224,7 91,4 2,16 3.271,8 95,6 2,92 3.214,4 112,2 3,49

   

ZOBOWIĄZANIA ................................... 28.863,5 501,8 1,74 21.957,2 434,2 1,98 18.224,2 478,4 2,63

Zobowiązania wobec klientów ................. 28.863,5 501,8 1,74 21.957,2 434,2 1,98 18.224,2 478,4 2,63

Segment detaliczny .................................... 18.393,6 308,1 1,67 14.051,1 266,1 1,89 12.513,2 340,7 2,72

Depozyty bieżące (4) .............................. 7.913,0 35,4 0,45 6.526,4 55,9 0,86 4.601,1 53,9 1,17

Depozyty terminowe ............................ 10.340,6 267,4 2,59 7.367,0 204,6 2,78 7.829,3 283,5 3,62

Emisja własna bankowych  
papierów wartościowych ...................... 140,0 5,3 3,75 157,7 5,6 3,56 82,8 3,3 3,93

Segment biznesowy ................................... 10.469,9 193,7 1,85 7.906,1 168,2 2,13 5.711,0 137,7 2,41

Depozyty bieżące ................................. 3.251,3 2,3 0,07 2.527,5 2,5 0,10 1.834,0 2,4 0,13

Depozyty terminowe ............................ 5.214,2 99,6 1,91 4.021,8 90,9 2,26 3.089,0 78,2 2,53

Emisja własna bankowych  
papierów wartościowych .......................... 2.004,5 91,8 4,58 1.356,7 74,8 5,51 787,9 57,1 7,25

(1) Obliczone jako średnie arytmetyczne sald brutto bez odsetek ze stanów na koniec każdego miesiąca w danym roku, przy czym zobowiązania wobec 
klientów spółek z Grupy Alior (innych niż Alior Bank) przy wyliczaniu średnich zostały uwzględnione jedynie w miesiącach kończących kwartał. 
(2) W tym przede wszystkim kredyty konsumpcyjne i kredyty na nieruchomości mieszkaniowe. 
(3) W tym debety.  
(4) W tym rachunki oszczędnościowe. 
(5) Wartość pozycji za 2013 r. nie uwzględnia zmian prezentacyjnych dokonanych w 2014 r. (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”). 
Źródło: Alior Bank. 
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Zmiany w przychodach z tytułu odsetek i kosztach z tytułu odsetek – analiza wolumenu i stopy procentowej 

Poniższa tabela przedstawia analizę porównawczą zmian w przychodach z tytułu odsetek i kosztach z tytułu odsetek 
Grupy Alior dla wskazanych okresów. 

  

Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. 
w porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonym 

31 marca 2015 r. 

 
Zwiększenie/(zmniejszenie) w wyniku z tytułu 

odsetek ze względu na zmiany w: 

  Wolumen Stopa % 
Zmiana netto 

razem  

 (niezbadane) 

  (mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek od:   

Należności od klientów ....................................................................................................................... 533,1 (405,7) 127,4

Segment detaliczny, w tym: ................................................................................................................. 372,2 (287,4) 84,8

Kredyty konsumpcyjne ...................................................................................................................... 307,1 (240,6) 66,5

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe ......................................................................................... 75,8 (58,5) 17,3

Segment biznesowy, w tym: .............................................................................................................. 166,4 (123,9) 42,5

Kredyty inwestycyjne ........................................................................................................................ 65,1 (51,8) 13,3

Kredyty operacyjne (2) ........................................................................................................................ 108,1 (76,1) 32,0

Kredyty samochodowe ...................................................................................................................... (3,0) 1,3 (1,7)

Skupione wierzytelności .................................................................................................................... (7,5) 6,5 (1,0)

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ...................................................................................... 34,1 (28,1) 6,0

Przychody z tytułu odsetek razem .................................................................................................... 142,6 (9,2) 133,4

   

Koszty z tytułu odsetek od:   

Zobowiązania wobec klientów .......................................................................................................... 155,1 (119,6) 35,5

Segment detaliczny: ............................................................................................................................. 98,1 (75,2) 22,9

Depozyty bieżące (3) ........................................................................................................................... 4,8 (5,9) (1,1)

Depozyty terminowe .......................................................................................................................... 114,7 (90,0) 24,7

Emisja własna bankowych papierów wartościowych ....................................................................... (3,9) 3,1 (0,8)

Segment biznesowy .............................................................................................................................. 56,4 (43,8) 12,6

Depozyty bieżące ............................................................................................................................... 0,7 (0,5) 0,2

Depozyty terminowe .......................................................................................................................... 28,0 (22,5) 5,5

Emisja własna bankowych papierów wartościowych ....................................................................... 31,7 (24,7) 7,0

Koszty z tytułu odsetek razem .......................................................................................................... 155,1 (119,6) 35,5

   

Przychody z tytułu odsetek razem .................................................................................................... 567,1 (433,7) 133,4

(1) Obliczone na podstawie średnich arytmetycznych sald brutto bez odsetek każdej pozycji ze stanów na koniec każdego miesiąca w danym roku. 
(2) W tym debety. 
(3) W tym rachunki oszczędnościowe. 
Źródło: Alior Bank. 
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Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  
w porównaniu z rokiem zakończonym 

31 grudnia 2014 r. 

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.  
w porównaniu z rokiem zakończonym 

31 grudnia 2013 r. 

 Zwiększenie/(zmniejszenie) w wyniku z tytułu odsetek ze względu na zmiany w: 

  Wolumen Stopa % 
Zmiana 

netto razem Wolumen Stopa % 
Zmiana 

netto razem 

 (niezbadane) 

  (mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek od:   

Należności od klientów .......................................................... 394,1 (79,6) 314,5 339,4 (142,6) 196,8

Segment detaliczny, w tym:..................................................... 304,8 (41,5) 263,3 240,8 (82,3) 158,5

Kredyty konsumpcyjne ......................................................... 213,4 4,2 217,6 171,5 (70,4) 101,1

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe ............................ 73,5 (18,2) 55,3 57,1 (4,7) 52,4

Segment biznesowy, w tym: ................................................. 103,2 (52,1) 51,1 105,6 (67,3) 38,3

Kredyty inwestycyjne ............................................................ 46,2 (26,5) 19,7 61,8 (21,6) 40,1

Kredyty operacyjne (2) ............................................................ 61,4 (17,2) 44,2 50,1 (30,7) 19,4

Kredyty samochodowe .......................................................... (5,4) (3,5) (8,9) (9,1) (5,4) (14,5)

Skupione wierzytelności ....................................................... (2,1) (2,1) (4,2) (1,9) (2,6) (4,5)

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .......................... 20,6 (24,8) (4,2) 1,7 (18,3) (16,6)

Przychody z tytułu odsetek razem ....................................... 417,3 (107,0) 310,3 319,0 (138,8) 180,2

   

Koszty z tytułu odsetek od:   

Zobowiązania wobec klientów .............................................. 120,2 (52,6) 67,6 69,6 (113,8) (44,2)

Segment detaliczny: ................................................................. 72,5 (30,5) 42,0 29,1 (103,6) (74,6)

Depozyty bieżące (3) ............................................................... 6,2 (26,7) (20,5) 16,6 (14,5) 2,0

Depozyty terminowe ............................................................. 77,0 (14,2) 62,8 (12,9) (66,1) (78,9)

Emisja własna bankowych papierów wartościowych ........... (0,7) 0,4 (0,3) 2,7 (0,3) 2,4

Segment biznesowy ................................................................. 47,4 (21,9) 25,5 42,1 (11,6) 30,5

Depozyty bieżące .................................................................. 0,5 (0,7) (0,2) 0,7 (0,6) 0,1

Depozyty terminowe ............................................................. 22,8 (14,1) 8,7 21,1 (8,4) 12,7

Emisja własna bankowych papierów wartościowych ........... 29,7 (12,7) 17,0 31,3 (13,6) 17,7

Koszty z tytułu odsetek razem .............................................. 120,2 (52,6) 67,6 69,6 (113,8) (44,2)

   

Przychody z tytułu odsetek razem ....................................... 297,1 (54,4) 242,7 249,5 (25,1) 224,4

(1) Obliczone na podstawie średnich arytmetycznych sald brutto bez odsetek każdej pozycji ze stanów na koniec każdego miesiąca w danym roku. 
(2) W tym debety. 
(3) W tym rachunki oszczędnościowe. 
Źródło: Alior Bank. 
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Analiza portfela kredytowego 

Struktura portfela kredytowego według rodzaju 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące struktury portfela kredytowego netto Grupy Alior według rodzaju, 
zgodnie ze stanem na wskazane dni. 

  Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 

  2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane)

  (mln PLN) 
(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział %  
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) 

Segment detaliczny ................................... 18.543,9 56,6 17.595,3 56,9 13.300,9 56,2 10.581,4* 53,8

Kredyty operacyjne** ................................ 180,0 0,5 167,6 0,5 142,5 0,6 118,3 0,6

Kredyty konsumpcyjne 9.114,8 27,8 8.699,0 28,1 6.217,2 26,3 5.240,5 26,7

Kredyty consumer finance ......................... 865,1 2,6 748,9 2,4 704,8 3,0 650,7 3,3

Kredyty na zakup papierów 
wartościowych ............................................ 120,1 0,4 119,1 0,4 142,9 0,6 160,7 0,8

Kredyty w rachunku karty kredytowej ...... 217,3 0,7 225,6 0,7 204,6 0,9 193,2 1,0

Kredyty na nieruchomości 
mieszkaniowe ............................................. 7.115,8 21,7 6.717,9 21,7 4.991,1 21,1 3.393,9 17,3

Pozostałe kredyty hipoteczne ..................... 899,8 2,7 896,0 2,9 877,2 3,7 798,0 4,1

Pozostałe należności .................................. 31,0 0,1 21,1 0,1 20,4 0,1 26,1* 0,1

Segment biznesowy .................................. 14.194,1 43,4 13.311,7 43,1 10.347,1 43,8 9.072,5 46,2

Kredyty operacyjne .................................... 7.744,2 23,7 7.308,6 23,6 5.527,7 23,4 4.854,9 24,7

Kredyty samochodowe ............................... 59,6 0,2 70,4 0,2 141,3 0,6 239,5 1,2

Kredyty inwestycyjne ................................ 5.690,4 17,4 5.481,6 17,7 4.134,2 17,5 3.366,8 17,1

Skupione wierzytelności (faktoring) .......... 438,6 1,3 376,4 1,2 517,3 2,2 561,8 2,9

Należności z tytułu leasingu ...................... 135,3 0,4 52,3 0,2 - - - -

Pozostałe należności .................................. 126,0 0,4 22,4 0,1 26,5 0,1 49,6 0,3

Należności od klientów ............................. 32.738,0 100,0 30.907,1 100,0 23.648,0 100,0 19.653,9* 100,0

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
** W tym debety. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, Alior Bank. 

Struktura portfela kredytowego według waluty 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące struktury portfela kredytowego netto Grupy Alior według waluty, 
zgodnie ze stanem na wskazane dni.  

  Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 

  2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane)

  (mln PLN) 
(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział %  
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) 

Segment detaliczny .................................... 18.543,9 56,6 17.595,3 56,9 13.300,9 56,2 10.581,4* 53,8

PLN ......................................................... 17.247,9 52,7 16.343,9 52,9 12.277,8 51,9 9.560,6* 48,6

Waluta obca, w tym:(3) ............................ 1.296,0 4,0 1.251,4 4,0 1.023,2 4,3 1.020,8 5,2

- CHF ...................................................... 170,0 0,5 173,0 0,6 151,4 0,6 104,2 0,5

Segment biznesowy .................................... 14.194,1 43,4 13.311,7 43,1 10.347,1 43,8 9.072,5 46,2
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  Stan na 31 marca Stan na 31 grudnia 

  2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane)

  (mln PLN) 
(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział %  
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) 

PLN ........................................................ 11.609,6 35,5 10.652,2 34,5 8.056,7 34,1 7.275,4 37,0

Waluta obca(3) ......................................... 2.584,5 7,9 2.659,6 8,6 2.290,4 9,7 1.797,1 9,1

Należności od klientów razem(3) .............. 32.738,0 100,0 30.907,1 100,0 23.648,0 100,0 19.653,9* 100,0

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013, odpowiednio: „Pozostałe”, „Pozostałe” oraz „Należności razem”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, Alior Bank. 

 Analiza jakości portfela kredytowego 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące analizy jakości portfela kredytowego Grupy Alior, według stanu na 
wskazane dni.  

 
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia 

 2016 2015  2014(1)  2013(2)  

 

(niezbadane) (zbadane)  

(mln PLN) 

Kredyty segmentu detalicznego.......................................................................... 18.543,9 17.595,3 13.300,9 10.581,4*

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe ..................................................... 7.115,8 6.717,9 4.991,1 3.393,9

bez utraty wartości(4) ....................................................................................... 6.996,8 6.593,7 4.908,6 3.336,9

z utratą wartości(4) ........................................................................................... 186,6 189,1 112,2 68,8

Wskaźnik NPL (%)(3) ......................................................................................... 2,60 2,79 2,24 2,02

IBNR .................................................................................................................. (5,0) (4,8) (6,5) (2,4)

Odpis .................................................................................................................. (62,6) (60,1) (23,2) (9,4)

Pozostałe kredyty detaliczne ........................................................................... 11.428,1 10.877,4 8.309,8 7.187,4*

bez utraty wartości(4) ....................................................................................... 11.015,1 10.470,0 7.966,1 6.945,8*

z utratą wartości(4) ........................................................................................... 1.555,1 1.429,1 1.083,9 725,3

Wskaźnik NPL (%)(3 .......................................................................................... 12,37 12,01 11,98 9,45

IBNR .................................................................................................................. (123,8) (121,8) (74,3) (48,7)

Odpis .................................................................................................................. (1.018,2) (899,9) (665,9) (434,9)

Segment biznesowy .......................................................................................... 14.194,1 13.311,7 10.347,1 9.072,5

bez utraty wartości(4) ....................................................................................... 13.586,2 12.734,4 9.838,3 8.838,1

z utratą wartości(4) ........................................................................................... 1.506,5 1.428,3 1.028,6 612,4

Wskaźnik NPL (%)(3) ......................................................................................... 9,98 10,09 9,47 6,48

IBNR .................................................................................................................. (36,0) (39,6) (18,1) (15,8)

Odpis .................................................................................................................. (862,6) (811,4) (501,7) (362,1)

Należności od klientów ........................................................................................ 32.738,0 30.907,1 23.648,0 19.653,9*

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) Niezbadane, wyliczone poprzez pomnożenie należności od klientów z utratą wartości brutto przez 100 podzielone przez sumę należności od klientów 
bez utraty wartości brutto i należności od klientów z utratą wartości brutto. 
(4) Dotyczą kwot brutto. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior, Alior Bank. 
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Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące analizy jakości portfela kredytowego Grupy Alior (należności od 
klientów), według stanu na wskazane dni. 

  
Stan na  

31 marca Stan na 31 grudnia 

 2016 2015 2014 2013 

 (niezbadane) 

  (mln PLN) 

Segment detaliczny ............................................................................................... 18.543,9 17.595,3 13.300,9 10.581,4

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe ......................................................... 7.115,8 6.717,9 4.991,1 3.393,9

kredyty bez utraty wartości (netto) ........................................................................ 6.991,7 6.588,9 4.902,1 3.334,6

kredyty z utratą wartości (netto) ............................................................................ 124,0 129,0 89,1 59,3

Pozostałe kredyty detaliczne ............................................................................... 11.428,2 10.877,4 8.309, 8 7.187,4

kredyty bez utraty wartości (netto) ........................................................................ 10.891,2 10.348,2 7.891,8 6.897,1

kredyty z utratą wartości (netto) ............................................................................ 536,9 529,2 418,0 290,3

Segment biznesowy .............................................................................................. 14.194,1 13.311,7 10.347,1 9.072,5

kredyty bez utraty wartości (netto) ........................................................................ 13.550,2 12.694,9 9.820,1 8.822,3

kredyty z utratą wartości (netto) ............................................................................ 644,0 616,9 526,9 250,2

Należności od klientów ......................................................................................... 32.738,0 30.907,1 23.648,0 19.653,9

Źródło: Alior Bank. 

Dziesięciu największych kredytobiorców 

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć największych ekspozycji kredytowych Grupy Alior w odniesieniu do 
kredytobiorców, według stanu na wskazane dni. 

  Stan na 31 marca 2016 r. 

  Wysokość ekspozycji kredytowej

  

(niezbadane) 

(mln PLN) 

Firma 1 ....................................................................................................................................  240,1

Firma 2 ....................................................................................................................................  233,5

Firma 3 ....................................................................................................................................  165,1

Firma 4 ....................................................................................................................................  142,5

Firma 5 ....................................................................................................................................  135,7

Firma 6 ....................................................................................................................................  134,1

Firma 7 ....................................................................................................................................  128,7

Firma 8 ....................................................................................................................................  120,2

Firma 9 ....................................................................................................................................  117,1

Firma 10 ..................................................................................................................................  112,4

Razem ......................................................................................................................................  1.529,4

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

Wartość całkowita bilansowej ekspozycji kredytowej Grupy Alior według stanu na 31 marca 2016 r. w odniesieniu do 
dziesięciu największych kredytobiorców wynosiła 1.529,4 mln PLN, co stanowiło 4,67% należności od klientów. 
Wartość całkowita ekspozycji kredytowej Grupy Alior według stanu na 31 marca 2016 r. w odniesieniu do dwudziestu 
największych i trzydziestu największych kredytobiorców wynosiła odpowiednio 2.482,39 mln PLN i 3.177,7 mln PLN, 
co stanowiło odpowiednio 7,58% i 9,70% należności od klientów. 
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  Stan na 31 grudnia 2015 r. 

  Wysokość ekspozycji kredytowej

  

(zbadane) 

(mln PLN) 

Firma 1 .....................................................................................................................................  242,4

Firma 2 .....................................................................................................................................  234,5

Firma 3 .....................................................................................................................................  149,8 

Firma 4 .....................................................................................................................................  144,5 

Firma 5 .....................................................................................................................................  129,2 

Firma 6 .....................................................................................................................................  124,0 

Firma 7 .....................................................................................................................................  120,9 

Firma 8 .....................................................................................................................................  113,2 

Firma 9 .....................................................................................................................................  112,7 

Firma 10 ...................................................................................................................................  97,4 

Razem ......................................................................................................................................  1.468,6

Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Wartość całkowita bilansowej ekspozycji kredytowej Grupy Alior według stanu na 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do 
dziesięciu największych kredytobiorców wynosiła 1.468,6 mln PLN, co stanowiło 4,8% należności od klientów. Wartość 
całkowita ekspozycji kredytowej Grupy Alior według stanu na 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do dwudziestu 
największych i trzydziestu największych kredytobiorców wynosiła odpowiednio 2.324,2 mln PLN i 2.960,5 mln PLN, co 
stanowiło odpowiednio 7,5% i 9,6% należności od klientów. 

Skład portfela kredytowego według wartości nominalnej kwot głównych kredytów 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące składu portfela kredytowego Grupy Alior według wartości 
nominalnych kwot głównych kredytów, według stanu na wskazane dni. 

 Stan na 31 marca 2016 r. Stan na 31 grudnia 2015 r. 

 Całkowita ekspozycja Liczba klientów Całkowita ekspozycja Liczba klientów 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%)  (%) (mln PLN) (%)  (%) 

Do 150.000 PLN ........................................ 12.207,6  35,03 1.541.526  97,61 11.628,9 35,40 1.474.683 97,69

Powyżej 150.000 PLN i poniżej 300.000 
PLN ............................................................ 5.500,8  15,79 26.805  1,70 5.107,4 15,55 24.781 1,64

Powyżej 300.000 PLN i poniżej 500.000 
PLN ............................................................ 2.618,9  7,52 7.033  0,45 2.468,7 7,52 6.656 0,44

Powyżej 500.000 PLN i poniżej 1 mln 
PLN ............................................................ 1.429,9  4,10 2.081  0,13 1.268,3 3,86 1.863 0,12

Powyżej 1 mln PLN i poniżej 5 mln PLN . 2.814,7  8,08 1.244  0,08 2.737,7 8,34 1.203 0,08

Powyżej 5 mln PLN i poniżej 10 mln 
PLN ............................................................ 1.893,1  5,43 266  0,02 1.735,0 5,28 36 0,00

Powyżej 10 mln PLN i poniżej 50 mln 
PLN ............................................................ 4.502,5  12,92 219  0,01 4.626,8 14,09 221 0,01

Powyżej 50 mln PLN ................................. 3.878,8  11,13 42 0,0 3.271,9 9,96 246 0,02

Należności od klientów brutto razem ..... 34.846,2  100,00 1.579.216  100,00 32.844,7 100,00 1.509.689 100,00

Źródło: Alior Bank. 
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Koncentracja branżowa 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące zaangażowania bilansowe i pozabilansowe według sektora 
branżowego kredytobiorcy lub jego gwaranta, według stanu na wskazane dni. 

  

Stan na  
31 marca  

2016 r. 

Stan na  
31 grudnia 

2015 r. 

  

(niezbadane) 

(mln PLN) 

Przetwórstwo przemysłowe ............................................................................................................................................  4.210,8 4.275,8

Budownictwo ..................................................................................................................................................................  4.009,2 3.707,8

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, w tym motocykli .................................................  3.484,2 3.433,3

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ..................................................................................................  3.258,0 3.379,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze  
do układów klimatyzacyjnych ........................................................................................................................................  1.936,8 1.889,5

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ....................................................................  1.502,7 1.568,1

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....................................................................................................................  1.586,9 1.178,5

Informacja i komunikacja ...............................................................................................................................................  773,6 785,5

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ..........................................................................................................  7.74,9 701,4

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ............................................................................................................................  597,7 579,0

Transport i gospodarka magazynowa .............................................................................................................................  507,0 485,6

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca .....................................................................  492,3 441,4

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..................................................................................................................  233,4 169,9

Górnictwo i wydobywanie ..............................................................................................................................................  158,0 167,1

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ...................................................................................................  200,2 107,7

Edukacja ..........................................................................................................................................................................  94,4 97,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ..............................  93,4 94,4

Pozostała działalność usługowa ......................................................................................................................................  62,4 67,7

Zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe wg branż ...............................................................................................  23.975,9 23.129,9

Źródło: Alior Bank. 

Powyższe zaangażowania zawierają: (i) kwotę kredytu (zaangażowanie bilansowe oraz pozabilansowe bez odsetek  
i opłat oraz uwzględniania odpisów) pomniejszoną o wniesione kaucje pieniężne; (ii) nieautoryzowane debety na 
rachunkach bieżących; (iii) limity skarbowe pomniejszone o wniesione kaucje, z uwzględnieniem papierów dłużnych na 
księgach Banku, których emitentem jest podmiot z danej sekcji. 

Należności od sektora niefinansowego zaległe, bez utraty wartości  

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące należności Grupy Alior od sektora niefinansowego 
zaległych, ale bez utraty wartości.  

  Na 31 marca Na 31 grudnia 

  2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) 

  (mln PLN) 

 1M ....................................................................................................................... 2.793,9 2.807,3 1.867,0 1.890,8*

> 1M  3M ............................................................................................................. 453,9 412,7 220,6 220,5*

> 3M ....................................................................................................................... 286,3 241,1 148,8 197,2*

Należności od klientów przeterminowane bez utraty wartości ....................... 3.534,1 3.461,1 2.236,4 2.308,5*

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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Należności od banków według rodzaju 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące należności Grupy Alior od banków według rodzaju 
instrumentów. 

 Na 31 marca Na 31 grudnia 

 2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) 

 (mln PLN) 

Rachunki bieżące ................................................................................................... 239,4 339,4 291,4 99,8

Lokaty jednodniowe .............................................................................................. 56,4 - 6,4 82,2

Lokaty terminowe .................................................................................................. 18,4 115,5 2,4 2,5

Lokaty jako zabezpieczenie transakcji pochodnych (ISDA)(3) ............................. 195,3 171,4 143,4 57,3

Inne ........................................................................................................................ 14,3 18,9 5,7 11,9*

Należności od banków ......................................................................................... 523,6 645,3 449,4 253,7*

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Kaucje udzielone”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Należności od banków według terminów zapadalności 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące należności od banków według terminów 
zapadalności. 

  Na 31 marca Na 31 grudnia 

  2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) 

  (mln PLN) 

 1M ....................................................................................................................... 522,0 643,2 447,0 253,7*

 1M  3M ............................................................................................................. 1,6 2,1 2,4 -

> 3M  6M ............................................................................................................. 0,0 0,1 - -

Należności od banków ......................................................................................... 523,6 645,3 449,4 253,7*

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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Analiza portfela papierów wartościowych i instrumentów pochodnych 

Papiery wartościowe i instrumenty pochodne w podziale na kategorie 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące papierów wartościowych i instrumentów 
pochodnych Grupy Alior w podziale na kategorie. 

  Na 31 marca Na 31 grudnia 

  2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) 

  (mln PLN) 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ...................................................... 359,8 390,6 476,8 243,3

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu ........................................... 339,0 310,2 349,0 184,1

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 6.008,1 4.253,1 2.652,1 2.705,3*

Dłużne papiery wartościowe(3) ............................................................................   

– papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa i inne instytucje rządowe ...... 5.368,5 3.773,4 2.062,3 1.758,5*

– papiery dłużne emitowane przez instytucje monetarne ...................................... 170,0 - 150,0 539,1

– papiery dłużne emitowane przez pozostałe instytucje finansowe ...................... 177,4 177,0 125,7 64,6

– papiery dłużne wyemitowane przez przedsiębiorstwa ....................................... 278,1 289,1 311,1 342,8

Instrumenty kapitałowe ....................................................................................... 14,1 13,7 3,0 0,3

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Instrumenty dłużne”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Analiza wymagalności aktywów i zobowiązań finansowych  

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych Grupy Alior 
według terminów wymagalności. 

  Na 31 marca 2016 

  

Bez 
określonej 

daty 
wymagalności 

Wymagalne 
do 1 miesiąca 

Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku  
do 5 lat Powyżej 5 lat Razem 

  

(niezbadane) 

(mln PLN) 

Aktywa finansowe przeznaczone 
do obrotu ........................................ 5,5 38,1 42,6 46,6 179,5 47,5 359,8

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu ................. 0,0 26,8 56,5 52,6 161,4 41,8 339,0

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży ........................................ 14,1 170,0 41,8 1.059,5 3.938,3 784,3 6.008,1

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

 



 
WYBRANE INFORMACJE STATYSTYCZNE I FINANSOWE GRUPY ALIOR 

 

224 DOKUMENT REJESTRACYJNY
 

  Na 31 grudnia 2015 

  

Bez 
określonej 

daty 
wymagalności 

Wymagalne 
do 1 miesiąca 

Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku  
do 5 lat Powyżej 5 lat Razem 

  

(zbadane) 

(mln PLN) 

Aktywa finansowe przeznaczone 
do obrotu ........................................ 3,0 39,9 24,1 84,9 198,6 40,0 390,6

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu ................. - 11,0 17,1 86,2 167,6 28,3 310,2

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży ....................................... 13,7 0,0 17,1 620,5 3.075,4 526,4 4.253,1

Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

 

  Na 31 grudnia 2014 

  

Bez 
określonej 

daty 
zapadalności 

Wymagalne 
do 1 miesiąca 

Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku  
do 5 lat Powyżej 5 lat Razem 

  

(zbadane) 

(mln PLN) 

Aktywa finansowe przeznaczone 
do obrotu ........................................ 2,7 71,9 47,4 90,2 241,5 23,0 476,8

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu ................. 0,0 24,8 35,9 46,6 224,9 16,8 349,0

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży ....................................... 3,0 150,0 0,0 775,1 1.444,6 279,5 2.652,1

Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

 

  Na 31 grudnia 2013 

  

Bez 
określonej 

daty 
zapadalności 

Wymagalne 
do 1 miesiąca 

Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku  
do 5 lat Powyżej 5 lat Razem  

  

(zbadane) 

(mln PLN) 

Aktywa finansowe przeznaczone 
do obrotu ........................................ 2,0 31,0 57,2 49,0 90,0 14,1 243,3

Zobowiązania finansowe 
przeznaczone do obrotu ................. 0,0 20,6 16,5 42,5 99,8 4,8 184,1

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży ....................................... 0,3 477,2 57,2 209,4* 1.401,4* 559,7* 2.705,3*

Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 
Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 

Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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Depozyty i inne źródła finansowania 

Struktura zobowiązań wobec klientów wykazywanych w podziale na rodzaje i segmenty klientów 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące struktury łącznych zobowiązań Grupy Alior wobec klientów  
w podziale na rodzaje i segmenty klientów we wskazanych datach. 

  Na 31 marca Na 31 grudnia 

  2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane)

  (mln PLN) 
(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział %  
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) 

Segment detaliczny ................................... 23.293,4 65,1 21.409,1 63,6 14.849,4 60,8 14.223,5 68,3

Depozyty bieżące** ................................... 8.999,4 25,1 8.485,3 25,2 6.736,1 27,6 5.864,0 28,1

Depozyty terminowe .................................. 14.023,3 39,2 12.666,0 37,6 7.796,8 31,9 8.135,0 39,0

Emisja własna bankowych papierów 
wartościowych ............................................ 64,3 0,2 54,3 0,2 156,8 0,6 96,8 0,5

Inne zobowiązania(3) ................................... 206,4 0,6 203,5 0,6 159,7 0,7 127,7 0,6

Segment biznesowy .................................. 12.508,9 34,9 12.254,5 36,4 9.578,6 39,2 6.608,9* 31,7

Depozyty bieżące ....................................... 3.689,6 10,3 3.991,0 11,9 3.124,7 12,8 2.300,6 11,0

Depozyty terminowe .................................. 6.363,7 17,8 5.869,7 17,4 4.826,5 19,8 3.091,5 14,8

Emisja własna bankowych papierów 
wartościowych ............................................ 2.284,5 6,4 2.205,0 6,5 1.485,2 6,1 1.038,8* 5,0

Inne zobowiązania(3) ................................... 171,1 0,5 188,8 0,6 142,2 0,6 178,0 0,9

Zobowiązania wobec klientów razem .... 35.802,2 100,0 33.663,5 100,0 24.428,0 100,0 20.832,5* 100,0

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014.  
(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Pozostałe zobowiązania”. 
** W tym rachunki oszczędnościowe. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Struktura walutowa zobowiązań wobec klientów 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące struktury walutowej łącznych zobowiązań Grupy 
Alior wobec klientów. 

  Na 31 marca Na 31 grudnia 

  2016 2015 2014(1) 2013(2) 

 (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane)

  (mln PLN) 
(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) (mln PLN) 

(udział %  
w całości) (mln PLN) 

(udział % 
w całości) 

Segment detaliczny ................................... 23.293,4 65,1 21.409,1 63,6 14.849,4 60,8 14.223,5 68,3

PLN ............................................................ 20.107,5 56,2 18.622,1 55,3 12.810,7 52,4 12.328,4 59,2

Waluty obce(3) ............................................. 3.185,9 8,9 2.787,0 8,3 2.038,7 8,3 1.895,1 9,1

Segment biznesowy .................................. 12.508,9 34,9 12.254,5 36,4 9.578,6 39,2 6.608,9* 31,7

PLN ............................................................ 10.945,1 30,6 10.958,8 32,6 8.627,7 35,3 5.504,0* 26,4

Waluty obce(3) ............................................. 1.563,8 4,4 1.295,6 3,8 950,9 3,9 1.105,0 5,3

Zobowiązania wobec klientów razem .... 35.802,2 100,0 33.663,5 100,0 24.428,0 100,0 20.832,5* 100,0

Razem PLN ................................................ 31.052,6 86,7 29.580,9 87,9 21.438,5 87,8 17.832,4* 85,6

Razem waluty obce ................................... 4.749,7 13,3 4.082,6 12,1 2.989,5 12,2 3.000,1 14,4

(1) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. Zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
(2) Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych 
finansowych”. Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014.  
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(3) W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior za rok 2013: „Pozostałe”. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Struktura wymagalności zobowiązań wobec klientów według terminów zapadalności 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące struktury wymagalności zobowiązań wobec 
klientów. 

 Na 31 marca 2016 

 
Wymagalne 

do 1 miesiąca 
Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 
12miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej 
5 lat Razem 

 

(niezbadane) 

(mln PLN) 

Segment detaliczny ........................................................ 12.399,1 4.486,2 5.383,2 1.014,9 10,0 23.293,4

Segment biznesowy ....................................................... 8.024,8 1.311,1 1.410,8 1.725,8 36,3 12.508,9

Zobowiązania wobec klientów razem ......................... 20.423,9 5.797,3 6.794,0 2.740,7 46,3 35.802,2

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

 Na 31 grudnia 2015 

 
Wymagalne 

do 1 miesiąca 
Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 
12miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej 
5 lat Razem 

 

(zbadane) 

(mln PLN) 

Segment detaliczny ........................................................ 11.358,5 4.296,2 5.122,3 622,7 9,4 21.409,1

Segment biznesowy ....................................................... 7.719,4 1.342,6 1.326,9 1.858,1 7,4 12.254,4

Zobowiązania wobec klientów razem ......................... 19.077,9 5.638,8 6.449,2 2.480,8 16,9 33.663,5

Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

  Na 31 grudnia 2014 

  
Wymagalne 

do 1 miesiąca 
Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej 
5 lat  Razem 

  

(zbadane) 

(mln PLN) 

Segment detaliczny ........................................................ 8.305,5 2.819,1 2.974,5 742,5 7,9 14.849,4

Segment biznesowy ....................................................... 6.538,8 1.027,5 962,4 1.042,5 7,4 9.578,6

Zobowiązania wobec klientów razem ......................... 14.844,3 3.846,7 3.936,8 1.785,0 15,2 24.428,0

Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

  Na 31 grudnia 2013 

  
Wymagalne 

do 1 miesiąca 
Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej 
5 lat  Razem 

  

(zbadane) 

(mln PLN) 

Segment detaliczny ........................................................ 7.529,9 2.672,4 3.895,3 121,2 4,7 14.223,5

Segment biznesowy ....................................................... 4.693,1 464,1 608,3 836,2* 7,2 6.608,9*

Zobowiązania wobec klientów razem ......................... 12.223,0 3.136,5 4.503,6 957,4* 12,0 20.832,5*

Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem danych oznaczonych *, pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 
Grupy Alior za rok 2013, zobacz „Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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Dziesięciu największych depozytariuszy 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące dziesięciu największych depozytariuszy (w ramach 
jednej nazwy depozytariusza) Grupy Alior (z wyjątkiem banków). 

 Na 31 marca 2016 

 
10 największych depozytariuszy 

(z wyjątkiem banków) 

 

(niezbadane) 

(mln PLN) 

Spółka 1 ...........................................................................................................................................................................  250,2

Spółka 2 ...........................................................................................................................................................................  214,1

Spółka 3 ...........................................................................................................................................................................  189,9

Spółka 4 ...........................................................................................................................................................................  173,9

Spółka 5 ...........................................................................................................................................................................  131

Spółka 6 ...........................................................................................................................................................................  120

Spółka 7 ...........................................................................................................................................................................  101,8

Spółka 8 ...........................................................................................................................................................................  100

Spółka 9 ...........................................................................................................................................................................  73,3 

Spółka 10 .........................................................................................................................................................................  71,2

Razem) ............................................................................................................................................................................  1.425,4 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

 

 Na 31 grudnia 2015 

 
10 największych depozytariuszy 

(z wyjątkiem banków) 

 

(zbadane) 

(mln PLN) 

Spółka 1 ...........................................................................................................................................................................  212,8

Spółka 2 ...........................................................................................................................................................................  203,4

Spółka 3 ...........................................................................................................................................................................  175,4

Spółka 4 ...........................................................................................................................................................................  101,3

Spółka 5 ...........................................................................................................................................................................  94,0

Spółka 6 ...........................................................................................................................................................................  92,6

Spółka 7 ...........................................................................................................................................................................  88,7

Spółka 8 ...........................................................................................................................................................................  72,8

Spółka 9 ...........................................................................................................................................................................  72,6

Spółka 10 .........................................................................................................................................................................  69,1

Razem) ............................................................................................................................................................................  1.182,8

Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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  Na 31 grudnia 2014 

  
10 największych depozytariuszy 

(z wyjątkiem banków) 

  

(zbadane) 

(mln PLN) 

Spółka 1 ........................................................................................................................................................................... 369,4

Spółka 2 ........................................................................................................................................................................... 230,0

Spółka 3 ........................................................................................................................................................................... 151,8

Spółka 4 ........................................................................................................................................................................... 99,4

Spółka 5 ........................................................................................................................................................................... 84,7

Spółka 6 ........................................................................................................................................................................... 70,8

Spółka 7 ........................................................................................................................................................................... 67,5

Spółka 8 ........................................................................................................................................................................... 66,6

Spółka 9 ........................................................................................................................................................................... 63,7

Spółka 10 ......................................................................................................................................................................... 61,8

Razem .............................................................................................................................................................................. 1.265,8

Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

 

  Na 31 grudnia 2013 

  
10 największych depozytariuszy 

(z wyjątkiem banków) 

  

(zbadane) 

(mln PLN) 

Spółka 1 ........................................................................................................................................................................... 131,9

Spółka 2 ........................................................................................................................................................................... 129,1

Osoba fizyczna 1 .............................................................................................................................................................. 58,6

Spółka 3 ........................................................................................................................................................................... 55,3

Spółka 4 ........................................................................................................................................................................... 55,2

Spółka 5 ........................................................................................................................................................................... 51,0

Spółka 6 ........................................................................................................................................................................... 50,5

Spółka 7 ........................................................................................................................................................................... 47,7

Osoba fizyczna 2 .............................................................................................................................................................. 39,7

Spółka 8 ........................................................................................................................................................................... 35,1

Razem .............................................................................................................................................................................. 654,1

Dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014, zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Prezentacja informacji finansowych i innych – Zmiana prezentacji danych finansowych”. 
Źródło: Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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WYBRANE INFORMACJE STATYSTYCZNE I FINANSOWE  
PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI BANKU BPH 

Poniższe wybrane informacje statystyczne i finansowe zostały zaczerpnięte lub pochodzą ze Sprawozdania Finansowego 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. lub Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. Niniejszy rozdział należy analizować w kontekście informacji 
przedstawionych w innych miejscach niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego, a w szczególności w rozdziale 
zatytułowanym „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Podstawowej Działalności Banku BPH”, w Sprawozdaniu 
Finansowym Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. oraz w Śródrocznej Informacji Finansowej 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Średnie salda i stopy procentowe 

Poniższa tabela przedstawia średnie salda kluczowych pozycji aktywów i pasywów odsetkowych, odsetek uzyskanych lub 
wypłaconych z tytułu takich aktywów i pasywów oraz średnią rentowność aktywów i oprocentowanie pasywów 
Podstawowej Działalności Banku BPH za wskazane okresy. Szczegółowe informacje na temat średnich sald i stóp 
procentowych stosowanych w Dokumencie Rejestracyjnym można znaleźć w rozdziale „Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Średnie salda i stopy procentowe – Podstawowa Działalność Banku BPH”. 

 Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 

 2016 2015 

 Średnie salda(1) 

Odsetki 
uzyskane/ 
opłacone 

Średnia 
rentowność / 

stopa 
procentowa Średnie salda(1) 

Odsetki 
uzyskane/ 
opłacone 

Średnia 
rentowność / 

stopa 
procentowa 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) (mln PLN) (%)

Aktywa:       

Należności od klientów ..................... 9.025,9 160,7 1,78 8.753,0 164,1 1,88

Korporacje: ............................................... 2.347,0 15,1 2,57 2.336,4 16,5 2,83

Kredyty inwestycyjne ................................ 411,6 2,8 2,72 402,5 3,9 3,89

Kredyty operacyjne/obrotowe 1.431,7 9,7 2,71 1.504,4 9,7 2,58

Inne kredyty ............................................... 503,7 2,6 2,06 429,5 2,9 2,73

Małe i średnie przedsiębiorstwa: 1.744,4 21,3 4,88 1.952,8 26,5 5,42

Karty kredytowe ......................................... 46,8 0,3 2,98 63,6 0,5 3,31

Kredyty inwestycyjne ................................ 343,4 3,9 4,54 402,9 4,8 4,75

Kredyty operacyjne/obrotowe .................... 930,2 10,5 4,51 1.007,1 12,4 4,92

Kredyty samochodowe ............................... 176,1 2,7 6,20 230,4 4,0 6,88

Inne kredyty ............................................... 247,9 3,8 6,19 248,7 4,8 7,70

Osoby prywatne: ...................................... 4.934,4 124,3 10,08 4.463,8 121,1 10,85

Karty kredytowe ......................................... 497,5 11,0 8,88 625,9 17,5 11,16

Kredyty inwestycyjne ................................ 10,2 0,2 6,00 14,0 0,0 0,98

Kredyty konsumpcyjne .............................. 4.406,5 112,7 10,23 3.776,2 102,6 10,87

Kredyty samochodowe ............................... 8,1 0,3 15,09 30,2 0,8 10,91

Inne kredyty ............................................... 12,2 0,1 4,88 17,6 0,2 5,21

Papiery wartościowe dostępne do 
sprzedaży i wyceniane wg wartości 
godziwej ....................................... 5.855,2 23,6 0,40 5.531,1 28,7 0,52

Pasywa:   

Zobowiązania wobec banków ................. 212,0 0,7 0,34 591,4 0,9 0,15

Zobowiązania wobec klientów 11.949,9 19,0 0,16 11.517,2 25,9 0,22

Korporacje ................................................ 2.312,3 3,7 0,16 2.215,1 5,2 0,23

Rachunki bieżące ....................................... 1.141,2 1,6 0,14 1.124,9 2,6 0,23
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Depozyty ..................................................... 1.171,1 2,2 0,18 1.090,2 2,6 0,24

Małe i średnie przedsiębiorstwa .............. 2.419,3 2,0 0,08 2.298,6 2,7 0,12

Rachunki bieżące ........................................ 1.814,6 1,0 0,05 1.657,6 1,0 0,06

Depozyty ..................................................... 604,7 1,0 0,16 641,0 1,7 0,26

Osoby prywatne ........................................ 7.218,2 13,3 0,18 7.003,5 18,0 0,26

Rachunki bieżące ........................................ 4.874,3 7,6 0,16 4.432,2 6,8 0,15

Depozyty ..................................................... 2.343,9 5,7 0,24 2.571,3 11,3 0,44

Emisja własnych papierów 
wartościowych ........................................... 220,5 0,8 0,38 223,3 1,0 0,43

 (1) Obliczone jako średnie arytmetyczne każdej pozycji na dzień 31 grudnia poprzedniego roku i 31 marca bieżącego roku.. 
Źródło: Bank BPH. 

Poniższa tabela przedstawia średnie salda kluczowych pozycji aktywów i pasywów odsetkowych, odsetek uzyskanych lub 
wypłaconych z tytułu takich aktywów i pasywów oraz średnią rentowność aktywów i oprocentowanie pasywów 
Podstawowej Działalności Banku BPH za wskazane okresy. Szczegółowe informacje na temat średnich sald i stóp 
procentowych stosowanych w Dokumencie Rejestracyjnym można znaleźć w rozdziale „Prezentacja informacji 
finansowych i innych – Średnie salda i stopy procentowe – Podstawowa Działalność Banku BPH”. 

 Za rok zakończony 31 grudnia 

 2015 2014 

 

Średnie  
salda (1) 

Odsetki 
uzyskane/ 
wypłacone 

Średnia 
rentowność/

stopa 
procentowa 

Średnie  
salda (1) 

Odsetki 
uzyskane/ 
wypłacone 

Średnia 
rentowność/

stopa 
procentowa 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) (mln PLN) (%) 

Aktywa ....................................................................   

Należności od klientów .......................................... 9.021,1 659,1 7,31 9.325,0 818,6 8,78

Korporacje: ............................................................ 2.391,9 63,4 2,65 2.332,3 78,2 3,35

Kredyty inwestycyjne .............................................. 430,6 12,7 2,96 486,9 19,2 3,94

Kredyty operacyjne/obrotowe ................................. 1.496,6 40,1 2,68 1.432,7 48,0 3,35

Inne kredyty ............................................................. 464,8 10,5 2,26 412,7 11,0 2,67

Małe i średnie przedsiębiorstwa: ......................... 1.846,6 103,4 5,60 2.075,6 129,4 6,24

Karty kredytowe ...................................................... 57,3 1,6 2,85 74,8 3,8 5,10

Kredyty inwestycyjne .............................................. 381,4 17,7 4,64 428,3 21,9 5,11

Kredyty operacyjne/obrotowe ................................. 950,0 50,5 5,31 1.113,6 64,3 5,77

Kredyty samochodowe ............................................ 209,8 12,3 5,87 252,1 19,1 7,59

Inne kredyty ............................................................. 247,9 21,3 8,59 206,8 20,3 9,84

Osoby prywatne: .................................................... 4.782,6 492,3 10,29 4.917,0 610,9 12,42

Karty kredytowe ...................................................... 592,6 58,7 9,90 767,4 97,4 12,69

Kredyty inwestycyjne .............................................. 12,5 0,2 1,68 16,2 0,5 2,89

Kredyty konsumpcyjne ............................................ 4.136,8 430,2 10,40 4.058,7 506,7 12,48

Kredyty samochodowe ............................................ 25,5 2,4 9,48 56,4 5,3 9,32

Inne kredyty ............................................................. 15,2 0,8 5,56 18,4 1,1 6,10

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży  
i wyceniane wg wartości godziwej ........................ 5.509,3 92,2 1,67 6.056,1 145,1 2,40

Pasywa .....................................................................   

Zobowiązania wobec banków ............................... 304,1 3,0 0,98 409,3 6,4 1,56

Zobowiązania wobec klientów .............................. 11.913,1 87,9 0,74 12.313,3 162,9 1,32

Korporacje .............................................................. 2.378,9 17,0 0,71 2.637,5 33,7 1,28

Rachunki bieżące ..................................................... 1.203,6 8,1 0,67 1.395,7 17,2 1,23
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 Za rok zakończony 31 grudnia 

 2015 2014 

 

Średnie  
salda (1) 

Odsetki 
uzyskane/ 
wypłacone 

Średnia 
rentowność/

stopa 
procentowa 

Średnie  
salda (1) 

Odsetki 
uzyskane/ 
wypłacone 

Średnia 
rentowność/

stopa 
procentowa 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) (%) (mln PLN) (%) 

Depozyty ................................................................. 1.175,2 8,9 0,76 1.241,8 16,5 1,33

Małe i średnie przedsiębiorstwa .......................... 2.453,8 8,5 0,35 2.342,1 14,9 0,64

Rachunki bieżące .................................................... 1.817,2 3,7 0,21 1.794,8 8,3 0,46

Depozyty ................................................................. 636,6 4,8 0,76 547,4 6,6 1,21

Osoby prywatne ..................................................... 7.080,4 62,3 0,88 7.333,6 114,3 1,56

Rachunki bieżące .................................................... 4.639,7 27,5 0,59 4.821,6 58,8 1,22

Depozyty ................................................................. 2.440,7 34,8 1,43 2.512,0 55,5 2,21

Emisja własnych papierów wartościowych ........ 233,5 3,2 1,38 210,7 4,2 1,97

(1) Obliczone jako średnie arytmetyczne każdej pozycji na dzień 31 grudnia poprzedniego roku i 31 grudnia bieżącego roku. 
Źródło: Bank BPH. 

Zmiany w przychodach z tytułu odsetek i kosztach z tytułu odsetek – analiza wolumenu i stopy 

Poniższa tabela przedstawia analizę porównawczą zmian w przychodach z tytułu odsetek i kosztach z tytułu odsetek 
Podstawowej Działalności Banku BPH dla wskazanych okresów. 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2016 w porównaniu do okresu 3 miesięcy 

zakończonego 31 marca 2015 

 
Zwiększenie/(zmniejszenie) w wyniku z tytułu 

odsetek ze względu na zmiany w(1) 

  Wolumen Stopa 
Zmiana netto 

razem 

 (niezbadane) 

 (mln PLN ) 

Przychody z tytułu odsetek od:   

Należności od klientów .................................................................................................................... 4,9 (8,3) (3,4)

Korporacje, w tym .......................................................................................................................... 0,3 (6,2) (1,5)

Kredyty inwestycyjne ....................................................................................................................... 0,2 (4,7) (1,1)

Kredyty operacyjne/obrotowe ........................................................................................................... (2,0) 1,9 (0,0)

Inne kredyty ...................................................................................................................................... 1,5 (2,9) (0,3)

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym ....................................................................................... (10,2) (10,5) (5,2)

Karty kredytowe ................................................................................................................................ (0,5) (0,2) (0,2)

Kredyty inwestycyjne ....................................................................................................................... (2,7) (0,8) (0,9)

Kredyty operacyjne/obrotowe ........................................................................................................... (3,5) (4,1) (1,9)

Kredyty samochodowe ...................................................................................................................... (3,4) (1,6) (1,2)

Inne kredyty ...................................................................................................................................... (0,0) (3,8) (1,0)

Osoby prywatne, w tym: ................................................................................................................. 47,4 (34,6) 3,2

Karty kredytowe ................................................................................................................................ (11,4) (14,3) (6,4)

Kredyty inwestycyjne ....................................................................................................................... (0,2) 0,7 0,1

Kredyty konsumpcyjne ..................................................................................................................... 64,5 (24,1) 10,1

Kredyty samochodowe ...................................................................................................................... (3,3) 1,3 (0,5)

Inne kredyty ...................................................................................................................................... (0,3) (0,1) (0,1)
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Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2016 w porównaniu do okresu 3 miesięcy 

zakończonego 31 marca 2015 

 
Zwiększenie/(zmniejszenie) w wyniku z tytułu 

odsetek ze względu na zmiany w(1) 

  Wolumen Stopa 
Zmiana netto 

razem 

 (niezbadane) 

 (mln PLN ) 

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i wyceniane wg wartości godziwej ..................... 1,3 (6,4) (5,1)

Koszty z tytułu odsetek od:  

Zobowiązania wobec banków ......................................................................................................... (1,3) 1,1 (0,2)

Zobowiązania wobec klientów ........................................................................................................ 0,7 (7,5) (6,9)

Korporacje, w tym ........................................................................................................................... 0,2 (1,6) (1,5)

Rachunki bieżące ............................................................................................................................... 0,0 (1,1) (1,0)

Depozyty ............................................................................................................................................ 0,1 (0,6) (0,4)

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym: ....................................................................................... 0,1 (0,8) (0,7)

Rachunki bieżące ............................................................................................................................... 0,1 (0,1) (0,0)

Depozyty ............................................................................................................................................ (0,1) (0,6) (0,7)

Osoby prywatne, w tym: ................................................................................................................. 0,4 (5,1) (4,7)

Rachunki bieżące ............................................................................................................................... 0,7 0,2 0,9

Depozyty ............................................................................................................................................ (0,6) (5,0) (5,6)

Emitowane instrumenty dłużne ..................................................................................................... (0,0) (0,1) (0,1)

(1) Średnie salda netto aktywów odsetkowych i pasywów odsetkowych użyte do kalkulacji wolumenu i zmiany netto razem obliczane są jako średnie 
arytmetyczne dla poszczególnych pozycji według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku i 31 marca bieżącego roku. 
Źródło: Bank BPH. 
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Poniższa tabela przedstawia analizę porównawczą zmian w przychodach z tytułu odsetek i kosztach z tytułu odsetek 
Podstawowej Działalności Banku BPH dla wskazanych okresów. 

 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  
w porównaniu do roku zakończonego  

31 grudnia 2014 r. 

 
Zwiększenie/(zmniejszenie) w wyniku z 

tytułu odsetek ze względu na zmiany w(1) 

 Wolumen Stopa 
Zmiana 

netto razem 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Przychody z tytułu odsetek od:   

Należności od klientów ....................................................................................................................... (22,2) (137,2) (159,4)

Korporacje, w tym ............................................................................................................................. 1,6 (16,4) (14,8)

Kredyty inwestycyjne .......................................................................................................................... (1,7) (4,8) (6,4)

Kredyty operacyjne/obrotowe .............................................................................................................. 1,7 (9,6) (7,9)

Inne kredyty ......................................................................................................................................... 1,2 (1,7) (0,5)

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym .......................................................................................... (12,8) (13,2) (26,0)

Karty kredytowe ................................................................................................................................... (0,5) (1,7) (2,2)

Kredyty inwestycyjne .......................................................................................................................... (2,2) (2,0) (4,2)

Kredyty operacyjne/obrotowe .............................................................................................................. (8,7) (5,1) (13,8)

Kredyty samochodowe ......................................................................................................................... (2,5) (4,3) (6,8)

Inne kredyty ......................................................................................................................................... 3,5 (2,6) 1,0

Osoby prywatne, w tym: .................................................................................................................... (13,8) (104,7) (118,6)

Karty kredytowe ................................................................................................................................... (17,3) (21,4) (38,7)

Kredyty inwestycyjne .......................................................................................................................... (0,1) (0,2) (0,3)

Kredyty konsumpcyjne ........................................................................................................................ 8,1 (84,6) (76,5)

Kredyty samochodowe ......................................................................................................................... (2,9) 0,1 (2,8)

Inne kredyty ......................................................................................................................................... (0,2) (0,1) (0,3)

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i wyceniane wg wartości godziwej ....................... (9,1) (43,8) (53,0)

Koszty z tytułu odsetek od:    

Zobowiązania wobec banków ........................................................................................................... (1,0) (2,4) (3,4)

Zobowiązania wobec klientów .......................................................................................................... (3,0) (72,1) (75,1)

Korporacje, w tym ............................................................................................................................. (1,8) (14,9) (16,7)

Rachunki bieżące ................................................................................................................................. (1,3) (7,8) (9,1)

Depozyty .............................................................................................................................................. (0,5) (7,1) (7,6)

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym: ......................................................................................... 0,4 (6,8) (6,4)

Rachunki bieżące ................................................................................................................................. 0,0 (4,6) (4,6)

Depozyty .............................................................................................................................................. 0,7 (2,5) (1,8)

Osoby prywatne, w tym: .................................................................................................................... (2,2) (49,7) (52,0)

Rachunki bieżące ................................................................................................................................. (1,1) (30,3) (31,4)

Depozyty .............................................................................................................................................. (1,0) (19,6) (20,6)

Emitowane instrumenty dłużne ........................................................................................................ 0,3 (1,2) (0,9)

(1) Średnie salda netto aktywów odsetkowych i pasywów odsetkowych użyte do kalkulacji wolumenu i całkowitej zmiany netto obliczane są jako średnie 
arytmetyczne dla poszczególnych pozycji według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku i 31 grudnia bieżącego roku. 
Źródło: Bank BPH. 
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Analiza portfela kredytowego 

Struktura portfela kredytowego według rodzaju 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące struktury portfela kredytowego brutto Podstawowej Działalności 
Banku BPH (definiowanego jako należności od klientów przed odliczeniem odpisów i IBNR) według rodzaju, zgodnie 
ze stanem na wskazane dni.  

 Stan na 31 grudnia  

 2015 2014 

 (zbadane) (niezbadane) (zbadane) 
(niezbadan

e) 

 (mln PLN) (% całości) (mln PLN) 
(% 

całości) 

   

Korporacje, w tym ...................................................................................................... 2.303,6 25,7 2.480,3 27,4

Karty kredytowe ........................................................................................................... 0,8 0,0 1,2 0,0

Kredyty inwestycyjne ................................................................................................... 418,0 4,7 443,2 4,9

Kredyty operacyjne/obrotowe ...................................................................................... 1.391,1 15,5 1.602,1 17,7

Kredyty samochodowe ................................................................................................. 0,2 0,0 0,2 0,0

Inne kredyty .................................................................................................................. 493,5 5,5 433,6 4,8

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym: .................................................................. 1.740,2 19,4 1.952,9 21,5

Karty kredytowe ........................................................................................................... 47,0 0,5 67,7 0,7

Kredyty inwestycyjne ................................................................................................... 348,2 3,9 414,6 4,6

Kredyty operacyjne/obrotowe ...................................................................................... 909,6 10,1 990,4 10,9

Kredyty samochodowe ................................................................................................. 183,5 2,0 236,2 2,6

Inne kredyty .................................................................................................................. 251,9 2,8 243,9 2,7

Osoby prywatne, w tym: ............................................................................................ 4.932,0 54,9 4.633,1 51,1

Karty kredytowe ........................................................................................................... 511,4 5,7 673,8 7,4

Kredyty Kasy Mieszkaniowej ...................................................................................... 10,6 0,1 14,5 0,2

Kredyty konsumpcyjne ................................................................................................. 4.388,8 48,9 3.884,8 42,8

Kredyty samochodowe ................................................................................................. 9,1 0,1 41,8 0,5

Inne kredyty .................................................................................................................. 12,2 0,1 18,2 0,2

Ogółem kredyty i pożyczki udzielone ....................................................................... 8.975,9 100,0 9.066,3 100,0

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Struktura portfela kredytowego według waluty 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące struktury portfela kredytowego brutto Podstawowej Działalności 
Banku BPH według waluty, zgodnie ze stanem na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

PLN .................................................................................................................................................................................. 8.189 7.963

EUR.................................................................................................................................................................................. 665 964

USD.................................................................................................................................................................................. 65 64

CHF .................................................................................................................................................................................. 42 60

Pozostałe waluty .............................................................................................................................................................. 15 15

Razem .............................................................................................................................................................................. 8.976 9.066

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Analiza jakości portfela kredytowego 

Poniższa tabela przedstawia analizę jakości portfela kredytowego Podstawowej Działalności Banku BPH, według stanu 
na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Korporacje (netto) .........................................................................................................................................................  2.238 2.405

bez utraty wartości brutto ................................................................................................................................................  2.186 2.340

z utratą wartości brutto ....................................................................................................................................................  118 140

Wskaźnik NPL (%)* .......................................................................................................................................................  5,1 5,6

IBNR ...............................................................................................................................................................................  19 19

Odpis z tytułu utraty wartości ......................................................................................................................................  46 56

Małe i średnie przedsiębiorstwa (netto) ......................................................................................................................  1.480 1.594

bez utraty wartości brutto ................................................................................................................................................  1.427 1.511

z utratą wartości brutto ....................................................................................................................................................  313 442

Wskaźnik NPL (%)* .......................................................................................................................................................  18,0 22,6

IBNR ...............................................................................................................................................................................  26 32

Odpis z tytułu utraty wartości ......................................................................................................................................  234 327

Osoby prywatne (netto) ................................................................................................................................................  4.399 3.708

bez utraty wartości brutto ................................................................................................................................................  4.280 3.636

z utratą wartości brutto ....................................................................................................................................................  652 997

Wskaźnik NPL (%)* .......................................................................................................................................................  13,2 21,5

IBNR ...............................................................................................................................................................................  60 68

Odpis z tytułu utraty wartości ......................................................................................................................................  473 857

Należności od klientów netto ........................................................................................................................................  8.117 7.707

* Niezbadane, wyliczone poprzez podzielenie wartości należności z utratą wartości brutto przez sumę należności bez utraty wartości brutto i należności 
z utratą wartości brutto. 
Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r., Bank BPH. 
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Udział kredytów w portfelu Podstawowej Działalności Banku BPH 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące udziału kredytów w portfelu kredytowym netto Podstawowej 
Działalności Banku BPH. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Korporacje ...................................................................................................................................................................... 2.238,3 2.404,6

kredyty bez utraty wartości (netto) .................................................................................................................................. 2.166,6 2.321,1

kredyty z utratą wartości (netto) ...................................................................................................................................... 71,7 83,6

Małe i średnie przedsiębiorstwa ................................................................................................................................... 1.479,9 1.593,6

kredyty bez utraty wartości (netto) .................................................................................................................................. 1.401,1 1.478,9

kredyty z utratą wartości (netto) ...................................................................................................................................... 78,8 114,7

Osoby prywatne ............................................................................................................................................................. 4.399,0 3.708,4

kredyty bez utraty wartości (netto) .................................................................................................................................. 4.220,1 3.568,0

kredyty z utratą wartości (netto) ...................................................................................................................................... 178,9 140,4

Należności od klientów netto ........................................................................................................................................ 8.117,1 7.706,6

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r., Bank BPH. 

Dziesięciu największych kredytobiorców 

Poniższe tabele przedstawiają dziesięć największych łącznych ekspozycji kredytowych Podstawowej Działalności Banku 
BPH w odniesieniu do kredytobiorców, według stanu na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 2015 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Pojedynczy podmiot/Przemysł paliwowy ....................................................................................................................... 450

Grupa powiązana/Handel/Rolnictwo .............................................................................................................................. 133

Pojedynczy podmiot/Nieruchomości .............................................................................................................................. 118

Pojedynczy podmiot/Przemysł wysokiej technologii ..................................................................................................... 101

Grupa powiązana/Informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna ................................................................ 96

Grupa powiązana/Pośrednictwo finansowe .................................................................................................................... 92

Grupa powiązana/Przemysł metalurgiczny ..................................................................................................................... 86

Pojedynczy podmiot/Nieruchomości .............................................................................................................................. 84

Pojedynczy podmiot/Górnictwo ...................................................................................................................................... 67

Grupa powiązana/Pośrednictwo finansowe .................................................................................................................... 60

Razem .............................................................................................................................................................................. 1.287

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

 Stan na 31 grudnia 2014 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Pojedynczy podmiot/Przemysł paliwowy ....................................................................................................................... 450

Pojedynczy podmiot/Nieruchomości .............................................................................................................................. 120

Pojedynczy podmiot/Przemysł chemiczny ...................................................................................................................... 120

Grupa powiązana/Handel/Rolnictwo .............................................................................................................................. 107

Grupa powiązana/Informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna ................................................................ 92

Grupa powiązana/Pośrednictwo finansowe .................................................................................................................... 81

Grupa powiązana/Przemysł metalurgiczny ..................................................................................................................... 76

Pojedynczy podmiot/Górnictwo ...................................................................................................................................... 67

Pojedynczy podmiot/Budownictwo ................................................................................................................................ 58

Pojedynczy podmiot/Handel ........................................................................................................................................... 53

Razem .............................................................................................................................................................................. 1.224

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Największe kredyty według sektora branżowego kredytobiorcy lub jego gwaranta 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące zaangażowań bilansowych i pozabilansowych wobec klientów sektora 
komercyjnego według sektora branżowego kredytobiorcy lub jego gwaranta, według stanu na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 2015 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Handel .............................................................................................................................................................................  2.021,3

Przemysł paliwowy .........................................................................................................................................................  480,4

Przemysł metalurgiczny ..................................................................................................................................................  411,5

Przemysł spożywczy .......................................................................................................................................................  377,5

Budownictwo ..................................................................................................................................................................  361,4

Przemysł wydobywczy ...................................................................................................................................................  347,7

Działalność na rynku nieruchomości ..............................................................................................................................  306,7

Działalność finansowa ....................................................................................................................................................  300,7

Przemysł maszynowy ......................................................................................................................................................  298,0

Transport .........................................................................................................................................................................  264,8

Działalność profesjonalna ...............................................................................................................................................  244,1

Inne ..................................................................................................................................................................................  200,3

Rolnictwo ........................................................................................................................................................................  179,9

Przemysł drzewno-papierniczy .......................................................................................................................................  160,1

Przemysł wysokiej technologii .......................................................................................................................................  132,9

Technologie informatyczne 122,0

Działalność w zakresie usług administrowania ..............................................................................................................  106,5

Górnictwo ........................................................................................................................................................................  69,8

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ...................................................................................................  66,2

Przetwórstwo chemiczne.................................................................................................................................................  65,8

Pozostała działalność przemysłowa ................................................................................................................................  58,6

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ....................................................................  57,8

Dostawa wody .................................................................................................................................................................  56,5

Opieka zdrowotna ...........................................................................................................................................................  55,9

Przemysł poligraficzny ...................................................................................................................................................  28,4

Przemysł lekki .................................................................................................................................................................  23,1

Pozostała działalność usługowa ......................................................................................................................................  22,7

Edukacja ..........................................................................................................................................................................  20,8

Energetyka .......................................................................................................................................................................  16,2

Administracja publiczna .................................................................................................................................................  2,1

Organizacje eksterytorialne ............................................................................................................................................  0,1

Źródło: Bank BPH. 
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 Stan na 31 grudnia 2014 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Handel .............................................................................................................................................................................. 1.968,3

Przemysł paliwowy .......................................................................................................................................................... 487,0

Przemysł metalurgiczny .................................................................................................................................................. 465,6

Budownictwo ................................................................................................................................................................... 399,8

Przemysł wydobywczy .................................................................................................................................................... 323,1

Przemysł spożywczy ........................................................................................................................................................ 320,7

Transport .......................................................................................................................................................................... 283,8

Inne .................................................................................................................................................................................. 260,7

Przemysł maszynowy ...................................................................................................................................................... 260,4

Działalność profesjonalna ................................................................................................................................................ 240,9

Działalność finansowa ..................................................................................................................................................... 223,0

Działalność na rynku nieruchomości .............................................................................................................................. 214,5

Przetwórstwo chemiczne ................................................................................................................................................. 190,3

Technologie informatyczne ............................................................................................................................................. 180,8

Rolnictwo ......................................................................................................................................................................... 157,9

Przemysł drzewno-papierniczy ....................................................................................................................................... 157,5

Działalność w zakresie usług administrowania ............................................................................................................... 98,8

Górnictwo ........................................................................................................................................................................ 78,0

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi .................................................................... 67,8

Pozostała działalność przemysłowa ................................................................................................................................ 62,8

Przemysł wysokiej technologii ........................................................................................................................................ 55,2

Opieka zdrowotna ............................................................................................................................................................ 55,2

Dostawa wody ................................................................................................................................................................. 45,3

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .................................................................................................... 33,2

Pozostała działalność usługowa ...................................................................................................................................... 31,0

Edukacja ........................................................................................................................................................................... 30,7

Przemysł lekki ................................................................................................................................................................. 28,6

Przemysł poligraficzny .................................................................................................................................................... 24,5

Energetyka ....................................................................................................................................................................... 6,8

Administracja publiczna .................................................................................................................................................. 1,8

Organizacje eksterytorialne ............................................................................................................................................. 0,2

Źródło: Bank BPH. 

Należności od klientów przeterminowane, ale bez utraty wartości 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące należności brutto od klientów przeterminowanych, ale bez utraty 
wartości, według stanu na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

≤ 1M ................................................................................................................................................................................. 328 408

> 1M ≤ 3M ....................................................................................................................................................................... 62 75

> 3M ................................................................................................................................................................................. 15 11

Należności od klientów przeterminowane, ale bez utraty wartości 405 494

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Należności od banków według kraju pochodzenia 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące należności od banków według kraju pochodzenia, według stanu na 
wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Należności od krajowych instytucji finansowych ..........................................................................................................  21,5 41,0

Należności od zagranicznych instytucji finansowych ....................................................................................................  441,9 306,1

Należności od banków 463,4 347,1

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Należności od banków według struktury rodzajowej 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące należności od banków według rodzaju instrumentów, według stanu na 
wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Lokaty na rynku pieniężnym ..........................................................................................................................................  10,1 40,1

Inne, w tym: ....................................................................................................................................................................  453,3 307,0

Rachunki bieżące .....................................................................................................................................................  411,9 263,1

należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych ........................................................................................................  39,7 43,9

należności od klientów w drodze .............................................................................................................................  1,7 -

inne ...........................................................................................................................................................................  0,0 0,0

Należności od banków ...................................................................................................................................................  463,4 347,1

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Analiza portfela papierów wartościowych 

Papiery wartościowe w podziale na kategorie 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane dni dotyczące portfela papierów wartościowych Podstawowej 
Działalności Banku BPH w podziale na kategorie. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Instrumenty dłużne ..........................................................................................................................................................  5.237,6 4.465,9

Bony pieniężne emitowane przez Bank Centralny .....................................................................................................  4.598,5 4.465,9

Obligacje emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego .......................................................................  639,1 -

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: ....................................................................................................................  457,0 370,3

Obligacje skarbowe .........................................................................................................................................................  376,0 370,3

Instrumenty kapitałowe ...................................................................................................................................................  81,0 -

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Analiza wymagalności aktywów i zobowiązań finansowych 

Poniższa tabela przedstawia analizę aktywów i zobowiązań finansowych Podstawowej Działalności Banku BPH według 
terminów wymagalności, według stanu na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 2015 

 

Bez 
określonej 

daty 
wymagalności 

Wymagalne 
do 1 miesiąca 

Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej  
5 lat Razem 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Instrumenty dłużne wyznaczone 
przy początkowym ujęciu jako 
wyceniane według wartości 
godziwej przez rachunek zysków 
i strat............................................... - 4.598,5 - 80,3 558,7 - 5.237,6

Bony pieniężne emitowane 
przez Bank Centralny ................. - 4.598,5 - - - - 4.598,5

Obligacje emitowane przez 
instytucje rządowe szczebla 
centralnego ................................. - 0,0 - 80,3 558,7 - 639,1

Aktywa finansowe dostępne  
do sprzedaży .................................. 81,0 179,8 - 54,5 141,7 - 457,0

Obligacje skarbowe .................... 179,8 - 54,5 141,7 - 376,0

Instrumenty kapitałowe .............. 81,0 - - - - - 81,0

Emisja własnych papierów 
wartościowych (certyfikaty 
depozytowe) ................................... - - 29,3 83,1 122,8 - 235,1

Źródło: Bank BPH. 

 

 Stan na 31 grudnia 2014 

 

Bez 
określonej 

daty 
wymagalności 

Wymagalne 
do 1 miesiąca 

Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku do 
5 lat 

Powyżej  
5 lat Razem 

 (zbadane) 

 (mln PLN) 

Instrumenty dłużne 
wyznaczone przy początkowym 
ujęciu jako wyceniane według 
wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat .............. - 3.930,6 - 173,3 362,0 - 4.465,9

Bony pieniężne emitowane 
przez Bank Centralny ................. - 3.930,6 - - - - 3.930,6

Obligacje emitowane przez 
instytucje rządowe szczebla 
centralnego ................................ - - - 173,3 362,0 - 535,3

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży ...................................... - - - 112,9 257,5 - 370,3

Obligacje skarbowe .................... - - - 112,9 257,5 - 370,3

Aktywa stanowiące 
zabezpieczenie zobowiązań ......... - 568,9 - - - - 568,9

Emisja własnych papierów 
wartościowych (certyfikaty 
depozytowe)  ................................ - - 46,1 157,0 29,1 - 232,2

Źródło: Bank BPH. 
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Depozyty i inne źródła finansowania 

Struktura zobowiązań wobec klientów wykazywanych w podziale na rodzaje i segmenty klientów 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące struktury łącznych zobowiązań Podstawowej Działalności Banku BPH 
wobec klientów w podziale na rodzaje i segmenty klientów według stanu na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (% całości) (mln PLN) (% całości) 

Środki na rachunkach bieżacych ........................................................................ 7.808,5 62,8 7.512,7 59,1

Depozyty ................................................................................................................ 4.168,2 33,5 4.336,8 34,1

Certyfikaty depozytowe ....................................................................................... 235,1 1,9 232,2 1,8

Inne, w tym: .......................................................................................................... 230,0 1,8 636,3 5,0

zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych  
w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu .......................................................... - - 389,2 3,1

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, w tym: ................................. 67,3 0,5 90,0 0,7

zabezpieczenia pieniężne kredytów ................................................................ 53,0 0,4 75,4 0,6

zabezpieczenia pieniężne w transakcjach instrumentami pochodnymi ......... 14,3 0,1 14,6 0,1

inne ..................................................................................................................... 162,7 1,3 157,1 1,2

Zobowiązania wobec klientów ............................................................................ 12.441,8 100,0 12.718,0 100,0

 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (zbadane) (niezbadane) (zbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (% całości) (mln PLN) (% całości) 

Korporacje ............................................................................................................ 2.291,6 18,4 2.466,2 19,4

Rachunki bieżące ................................................................................................... 1.105,1 8,9 1.302,2 10,2

Depozyty ................................................................................................................ 1.186,5 9,5 1.164,0 9,2

Małe i średnie przedsiębiorstwa ......................................................................... 2.524,9 20,3 2.382,8 18,7

Rachunki bieżące ................................................................................................... 1.891,0 15,2 1.743,4 13,7

Depozyty ................................................................................................................ 633,9 5,1 639,4 5,0

Osoby prywatne .................................................................................................... 7.395,3 59,4 7.232,8 56,9

Rachunki bieżące ................................................................................................... 4.812,3 38,7 4.467,2 35,1

Depozyty ................................................................................................................ 2.347,9 18,9 2.533,5 19,9

Certyfikaty depozytowe ......................................................................................... 235,1 1,9 232,2 1,8

Inne ........................................................................................................................ 230,0 1,8 636,3 5,0

Zobowiązania wobec klientów razem ................................................................ 12.441,8 100,0 12.718,0 100,0

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r 
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Struktura walutowa zobowiązań wobec klientów 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące struktury łącznych zobowiązań (z wyłączeniem certyfikatów 
depozytowych oraz innych zobowiązań wobec klientów) Podstawowej Działalności Banku BPH wobec klientów  
w podziale na waluty, według stanu na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 

 2015 2014 

 (niezbadane) (niezbadane) (niezbadane) (niezbadane) 

 (mln PLN) (% całości) (mln PLN) (% całości) 

Korporacje ............................................................................................................ 2.291,6 19,1 2.466,2 20,8

PLN ........................................................................................................................ 1.736,3 14,5 2.100,1 17,7

Waluty obce ........................................................................................................... 555,3 4,6 366,1 3,1

Małe i średnie przedsiębiorstwa ......................................................................... 2.524,9 21,1 2.382,8 20,1

PLN ........................................................................................................................ 2.129,2 17,8 2.143,5 18,1

Waluty obce ........................................................................................................... 395,7 3,3 239,2 2,0

Osoby prywatne ................................................................................................... 7.160,2 59,8 7.000,6 59,1

PLN ........................................................................................................................ 6.634,2 55,4 6.497,5 54,8

Waluty obce ........................................................................................................... 526,0 4,4 503,1 4,2

Zobowiązania wobec klientów razem ................................................................ 11.976,7 100,0 11.849,6 100,0

PLN ........................................................................................................................ 10.499,7 87,7 10.741,1 90,6

Waluty obce ........................................................................................................... 1.477,0 12,3 1.108,4 9,4

Źródło: Bank BPH. 

Struktura zobowiązań wobec klientów według terminów zapadalności 

Poniższa tabela przedstawia analizę portfela zobowiązań wobec klientów (z wyłączeniem certyfikatów depozytowych 
oraz innych zobowiązań wobec klientów) według terminów zapadalności, według stanu na wskazane dni. 

 Stan na 31 grudnia 2015 

 
Zapadalne do 

1 miesiąca 
Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku  
do 5 lat Powyżej 5 lat Razem 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Korporacje ..................................................................... 2.094,6 131,9 23,3 41,8 - 2.291,6

Małe i średnie przedsiębiorstwa .................................... 2.382,8 86,7 47,4 8,0 - 2.524,9

Osoby prywatne ............................................................. 5.321,9 492,1 1.275,8 70,3 - 7.160,2

Razem zobowiązania wobec klientów ......................... 9.799,3 710,7 1.346,4 120,1 - 11.976,7

Źródło: Bank BPH. 

 Stan na 31 grudnia 2014 

 
Zapadalne do 

1 miesiąca 
Od 1 do 3 
miesięcy 

Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 roku  
do 5 lat Powyżej 5 lat Razem 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Korporacje ..................................................................... 2.269,7 145,5 33,8 17,1 - 2.466,2

Małe i średnie przedsiębiorstwa .................................... 2.147,5 191,5 40,4 3,3 - 2.382,8

Osoby prywatne ............................................................. 4.928,4 458,3 1.512,3 101,6 - 7.000,6

Razem zobowiązania wobec klientów ......................... 9.345,7 795,3 1.586,6 122,0 - 11.849,6

Źródło: Bank BPH. 
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Dziesięciu największych depozytariuszy 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty dotyczące dziesięciu największych depozytariuszy (w ramach 
jednej nazwy depozytariusza) Podstawowej Działalności Banku BPH (z wyjątkiem banków). 

 Stan na 31 grudnia 2015 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Klient 1 ............................................................................................................................................................................  58,0

Klient 2 ............................................................................................................................................................................  53,9

Klient 3 ............................................................................................................................................................................  52,6

Klient 4 ............................................................................................................................................................................  49,7

Klient 5 ............................................................................................................................................................................  47,2

Klient 6 ............................................................................................................................................................................  44,4

Klient 7 ............................................................................................................................................................................  42,3

Klient 8 ............................................................................................................................................................................  41,1

Klient 9 ............................................................................................................................................................................  36,6

Klient 10 ..........................................................................................................................................................................  36,3

Razem .............................................................................................................................................................................  461,9

Źródło: Bank BPH. 

 Stan na 31 grudnia 2014 

 (niezbadane) 

 (mln PLN) 

Klient 1 ............................................................................................................................................................................  122,4

Klient 2 ............................................................................................................................................................................  55,4

Klient 3 ............................................................................................................................................................................  52,4

Klient 4 ............................................................................................................................................................................  50,3

Klient 5 ............................................................................................................................................................................  40,4

Klient 6 ............................................................................................................................................................................  37,4

Klient 7 ............................................................................................................................................................................  36,0

Klient 8 ............................................................................................................................................................................  35,0

Klient 9 ............................................................................................................................................................................  34,6

Klient 10 ..........................................................................................................................................................................  34,5

Razem .............................................................................................................................................................................  498,5

Źródło: Bank BPH. 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY ALIOR 

Wprowadzenie 

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem prowadzącym działalność w Polsce od 2008 r. Alior Bank jest podmiotem 
dominującym Grupy Alior, w skład której wchodzi siedem spółek zależnych świadczących usługi doradcze i finansowe. 
Bank oferuje szeroki zakres produktów i usług osobom fizycznym (klientom detalicznym), osobom prawnym i innym 
podmiotom. Podstawowa działalność Alior Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie 
depozytów, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz 
prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Oferta produktowa Alior Banku dostępna jest w ramach 
wielokanałowej, nowoczesnej sieci dystrybucyjnej, w tym z wykorzystaniem szerokiej sieci placówek oraz nowoczesnej 
platformy informatycznej obejmującej bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej. Alior 
Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe. 
Prowadzona przez Bank działalność jest ściśle regulowana przez przepisy prawa. 

Na Datę Prospektu Alior Bank był oceniany jako jeden z najlepszych banków detalicznych i banków dla przedsiębiorstw 
w Polsce. W czerwcu 2015 r. Alior Bank zwyciężył w konkursie organizowanym przez „Gazetę Bankową”, zdobywając 
tytuł „Najlepszego Banku 2015” w kategorii „Bank Komercyjny Średni”. Ponadto Bank jest regularnie nagradzany  
w badaniu „Najlepszy Bank dla Firm” organizowanym przez miesięcznik „Forbes” we współpracy z firmą badawczą 
Millward Brown. Jednocześnie w maju 2015 r. Bank otrzymał, drugi rok z rzędu, tytuł „Najlepszego europejskiego 
banku detalicznego” w międzynarodowym konkursie organizowanym przez „Retail Banker International”. Alior Bank 
systematycznie powiększa bazę nowych klientów oraz liczbę otwieranych rachunków bieżących. Według stanu na dzień 
31 marca 2016 r. Alior Bank posiadał 3.084 tys. aktywnych klientów, z czego 96% stanowili klienci indywidualni.  
W ciągu roku zakończonego w dniu 31 grudnia 2015 r. liczba klientów Alior Banku wzrosła o 420 tys., co według 
informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez polskie banki oraz danych PRNews klasyfikuje Bank na 
drugim miejscu pod względem przyrostu bazy klientów. Bank dynamicznie rozwijał portfel klientów biznesowych, który 
odznaczał się wyższym o 34% średnim przychodem rocznym brutto Banku na klienta aniżeli średnia dla polskiego rynku 
(według Finalta, 2014 r.). Bank zajmuje również trzecią pozycję na rynku pod względem liczby użytkowników  
z dostępem do bankowości internetowej (według PRNews, dane za czwarty kwartał 2015 r.). 

Bank prowadzi działalność w oparciu o trzy segmenty działalności będące jednocześnie segmentami sprawozdawczymi: 
segment detaliczny, segment biznesowy oraz działalność skarbowa. Segment detaliczny obejmuje rynek klientów 
masowych, zamożnych i bardzo zamożnych, którym Alior Bank oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych oraz 
produktów maklerskich oferowanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku, w szczególności produkty kredytowe, 
produkty depozytowe i fundusze inwestycyjne, konta osobiste, produkty bancassurance, usługi transakcyjne i produkty 
walutowe. Segment biznesowy obejmuje mikroprzedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dużych klientów 
korporacyjnych, którym Alior Bank oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych, w szczególności produkty 
kredytowe, produkty depozytowe, rachunki bieżące i pomocnicze, usługi transakcyjne i produkty skarbowe. Działalność 
skarbowa obejmuje operacje na rynkach międzybankowych i zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe. Segment ten 
odzwierciedla wyniki zarządzania pozycją globalną (pozycją płynnościową, pozycją stóp procentowych i pozycją 
walutową wynikającymi z operacji bankowych). Za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. zysk brutto segmentu 
detalicznego (klienci indywidualni) wyniósł 10,3 mln PLN, dla segmentu biznesowego (klienci biznesowi) 83,1 mln 
PLN, a dla działalności skarbowej 40,6 mln PLN, natomiast za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. zysk brutto segmentu 
detalicznego (klienci indywidualni) wyniósł 102,0 mln PLN, segmentu biznesowego (klienci biznesowi) 352,4 mln PLN, 
a działalności skarbowej 137,7 mln PLN. 

Na dzień 31 marca 2016 r. należności od klientów Grupy Alior brutto wynosiły 34.846,2 mln PLN, a zobowiązania 
wobec klientów wynosiły 35.802,2 mln PLN, co dało Alior Bankowi odpowiednio udział w rynku na poziomie 3,6%  
i 3,9% (zgodnie z danymi NBP), natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. należności od klientów Grupy Alior brutto 
wynosiły 32.845,0 mln PLN, a zobowiązania wobec klientów wynosiły 33.663,5 mln PLN, co zapewniło Alior Bankowi 
udział w rynku w wysokości, odpowiednio, 3,4% i 3,7% (zgodnie z danymi NBP). 

Na dzień 31 marca 2016 r. kredyty i pożyczki netto udzielone w segmencie detalicznym wyniosły łącznie 18.543,9 mln 
PLN, co stanowiło 56,6% kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. 
kredyty i pożyczki netto udzielone w segmencie detalicznym wyniosły łącznie 17.595,3 mln PLN, co odpowiada 56,9% 
kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom. Na dzień 31 marca 2016 r. kredyty i pożyczki netto udzielone  
w segmencie biznesowym wyniosły łącznie 14.194,1 mln PLN, co odpowiada 43,4% kredytów i pożyczek netto 
udzielonych klientom, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. kredyty i pożyczki netto udzielone w segmencie 
biznesowym wyniosły łącznie 13.311,7 mln PLN, co odpowiada 43,1% kredytów i pożyczek netto. Na dzień 31 marca 
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2016 r. zobowiązania wobec klientów w segmencie detalicznym wyniosły łącznie 23.293,4 mln PLN, co odpowiada 
65,1% zobowiązań wobec klientów, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wobec klientów w segmencie 
detalicznym wyniosły łącznie 21.409,1 mln PLN, co odpowiada 63,6% zobowiązań wobec klientów. Na dzień 31 marca 
2016 r. zobowiązania wobec klientów w segmencie biznesowym wyniosły łącznie 12.508,9 mln PLN, co odpowiada 
34,9% zobowiązań wobec klientów, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania wobec klientów w segmencie 
biznesowym wyniosły łącznie 12.254,5 mln PLN, co odpowiada 36,4% zobowiązań wobec klientów. 

Zysk netto Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. wyniósł 80,1 mln PLN, natomiast zysk netto 
Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniósł 309,0 mln PLN. W okresie 3 miesięcy zakończonym  
31 marca 2016 r. wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) był na poziomie 9,0%, a wskaźnik rentowności 
aktywów (ROA) – 0,8%. W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wskaźniki te były na poziomie, odpowiednio, 9,5%  
i 0,9%. Przychody razem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. wyniosły 579,3 mln PLN, natomiast 
przychody razem za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wyniosły 2.166,0 mln PLN. W okresie 3 miesięcy zakończonym 
31 marca 2016 r. wynik z tytułu odsetek netto wyniósł 412,5 mln PLN, tj. 71,2% przychodów razem; wynik z tytułu 
opłat i prowizji wyniósł 87,3 mln PLN, tj. 15,1% przychodów razem; wynik handlowy wyniósł 58,3 mln PLN, tj. 10,1% 
przychodów razem; oraz pozostałe pozycje (tj. przychody z tytułu dywidend, wynik zrealizowany na pozostałych 
instrumentach finansowych oraz wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) wyniosły 21,2 mln 
PLN, tj. 3,7% przychodów razem. Natomiast w roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wynik z tytułu odsetek netto 
wyniósł 1.501,0 mln PLN, tj. 69,3% przychodów razem; wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 331,7 mln PLN,  
tj. 15,3% przychodów razem; wynik handlowy wyniósł 268,7 mln PLN, tj. 12,4% przychodów razem; oraz pozostałe 
pozycje (tj. przychody z tytułu dywidend, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych oraz wynik  
z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) wyniosły 64,6 mln PLN, tj. 3,0% przychodów razem. 

Przewagi konkurencyjne 

Zarząd jest przekonany, że wymienione poniżej przewagi konkurencyjne Banku będą kluczowymi czynnikami 
umożliwiającymi Bankowi wykorzystanie przyszłych możliwości rozwoju, zarządzanie ryzykiem prowadzonej 
działalności i osiągnięcie celów strategicznych. 

Doświadczona i przedsiębiorcza kadra menedżerska, mająca sukcesy w osiąganiu celów w zakresie rozwoju  
i rentowności, która przyczyni się do umocnienia pozycji Banku na konsolidującym się rynku bankowym 

Kadra menedżerska Banku, od czasu jego założenia, osiągnęła niezwykle ambitne cele dotyczące rentowności i rozwoju 
biznesowego. W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) Banku wyniósł 
9,5%, przy średniej dla sektora bankowego wynoszącej 6,5% w tym samym okresie (według danych KNF), marża 
odsetkowa netto Alior Banku wyniosła 4,6%, przy średniej dla sektora bankowego wynoszącej 2,2% (według danych 
KNF), zaś udział rynkowy Alior Banku pod względem wartości kredytów i depozytów od sektora finansowego wynosił 
odpowiednio 3,5% i 3,4% (zgodnie z danymi NBP). 

Doświadczenie i kompetencje kadry menedżerskiej Banku pozwalają na realizowanie strategii rozwoju zarówno w oparciu  
o wzrost organiczny, jak i akwizycje. Dla przykładu całkowity czas integracji po połączeniu (ang. post-merger integration, 
PMI) Banku z Meritum Bank ICB, liczony od dnia podpisania umowy transakcyjnej do dnia zakończenia migracji IT, 
wyniósł 12 miesięcy, podczas gdy typowy całkowity czas PMI dla fuzji bankowych wynosi od 24 do 36 miesięcy (zgodnie  
z danymi The Boston Consulting Group). Zdaniem Zarządu efektywność działań kadry menedżerskiej Banku przy 
przeprowadzaniu połączenia z Meritum Bank ICB oraz doświadczenie nabyte podczas realizacji tej transakcji będzie 
stanowiło podstawę do skutecznego przeprowadzenia Transakcji, jak również kolejnych akwizycji, jeśli takie będą 
rozważane przez Bank. Powyższe doświadczenia i sukcesy, w powiązaniu z przeprowadzaną Transakcją, przyczynią się  
w ocenie Zarządu do umocnienia przez Alior Bank pozycji na konsolidującym się rynku bankowym. W szczególności 
Zarząd oczekuje, że po integracji Podstawowej Działalności Banku BPH z Alior Bankiem aktywa Alior Banku osiągną 
poziom około 60 mld PLN zapewniający Bankowi 9. miejsce wśród banków w Polsce i pozwalający jednocześnie na 
realizację strategicznego celu w postaci osiągnięcia przez Alior Bank pozycji piątego lub szóstego największego banku  
w Polsce pod względem wartości aktywów. Dodatkowo Zarząd oczekuje, że liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 
3,3 mln, zapewniając Bankowi 5.-6. miejsce wśród banków w Polsce pod względem liczby obsługiwanych klientów. 
Oczekuje się ponadto, że baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld PLN), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 
(8,5 mld PLN), co pozwoli na dalsze zwiększenie i tak już wysokiej marży odsetkowej netto Grupy Alior oraz na 
przesunięcie Grupy Alior na wyższą 5.-6. pozycję wśród liderów na polskim rynku. 
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Atrakcyjna oferta produktów bankowych, których podstawą jest jakość i innowacyjność technologiczna 

Na Datę Prospektu Alior Bank był oceniany jako jeden z najlepszych banków detalicznych i banków dla przedsiębiorstw  
w Polsce. W kwietniu 2016 r. Alior Bank zwyciężył po raz czwarty w kategorii „Najlepszy kredyt gotówkowy”  
w plebiscycie „Złoty Bankier 2015”. W lipcu 2015 r. w konkursie „Gwiazdy Bankowości” organizowanym przez „Dziennik 
Gazetę Prawną” oraz firmę doradczą PwC Bank otrzymał nagrodę główną za całokształt działalności biznesowej, a ponadto 
kapituła rankingu wyróżniła Bank drugim miejscem w kategoriach „Innowacyjność” oraz „Tempo rozwoju”. W czerwcu 
2015 r. Alior Bank zwyciężył w konkursie organizowanym przez „Gazetę Bankową”, zdobywając tytuł „Najlepszego 
Banku 2015” w kategorii „Bank Komercyjny Średni”. Ponadto w maju 2015 r. Bank otrzymał, drugi rok z rzędu, tytuł 
„Najlepszego europejskiego banku detalicznego” w międzynarodowym konkursie organizowanym przez „Retail Banker 
International”. W ubiegłych latach Alior Bank został również wielokrotnie uhonorowany w rankingach prestiżowych, 
zagranicznych magazynów finansowych. W 2014 r. „Global Finance” wyróżnił Bank tytułem „Najlepszy Bank w Polsce”, 
a w zestawieniach „Euromoney Awards for Excellence” oraz magazynu „The Banker” został uznany za „Najlepszy Bank w 
Polsce 2013”. 

Ponadto Bank jest regularnie nagradzany w badaniu „Najlepszy bank dla firm” organizowanym przez miesięcznik 
„Forbes” we współpracy z firmą badawczą Millward Brown. W 2015 r. Alior Bank zajął trzecie miejsce w rankingu, 
zdobywając maksymalną liczbę gwiazdek w trzech kategoriach – oferty kredytowej, dostępu mobilnego oraz 
różnorodności oferty produktowej, w której to oceniający docenili m.in. kompleksową ofertę usług dodatkowych.  
W 2015 r. Bank uzyskał również wyróżnienie BGK za najwyższą bezszkodową sprzedaż w programie Gwarancji de 
minimis, zwiększającego dostępność finansowania dla firm i umożliwiającego w szczególności udzielenie kredytowania 
klientom nieposiadającym zabezpieczenia rzeczowego, oraz wyróżnienie przez Związek Banków Polskich za 
zaangażowanie we wdrażanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce. W ocenie Zarządu pozycja ta 
wynika z oferowania przez Bank swoim klientom usług wysokiej jakości oraz innowacyjnych produktów bankowych. 

Bank wdrożył wszechstronne programy szkolenia w zakresie sprzedaży i obsługi klientów, których celem jest stworzenie 
klientom otoczenia, które jest przystępne, łatwe w użytkowaniu oraz szybko reaguje na ich potrzeby. Dodatkowo, Zarząd 
uważa, że wszystkie produkty Banku, procedury i narzędzia zostały tak opracowane, aby sprzyjać realizacji celu 
polegającego na osiągnięciu pozycji lidera pod względem jakości usług. 

Jednocześnie od momentu założenia Bank przez cały czas wprowadza innowacyjne produkty bankowe, których dobre 
funkcjonowanie zależy od innowacyjnych technologii i ugruntowuje swoją pozycję lidera innowacyjności. Nowy projekt 
w postaci Departamentu Innovation Lab umożliwia wszystkim pracownikom Alior Banku zgłaszanie i realizację 
własnych nowatorskich pomysłów biznesowych, dotyczących oferty dla klientów. W ten sposób Bank aktywnie ułatwia 
swoim pracownikom udział w nowych projektach i wspiera wdrażanie innowacji, będących ich własną inicjatywą. 
Najlepsze z nich zostały zrealizowane, przekładając się istotnie na satysfakcję pracowników i ich codzienne 
zaangażowanie w kolejne projekty. 

Marka Alior Banku jest szeroko rozpoznawalna w Polsce 

Na Datę Prospektu Alior Bank był jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek bankowych w Polsce. W pierwszym 
kwartale 2016 r. marka Alior Bank osiągnęła świadomość spontaniczną na poziomie 56% (zajmując trzecie miejsce po 
PKO BP S.A. i Banku Pekao S.A.) oraz świadomość spontaniczną wspomaganą na poziomie 96%, zajmując drugie 
miejsce za PKO BP S.A., a przed Bankiem Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz BZ WBK S.A. (na podstawie badania 
Millward Brown „Dynamic Tracking”, pierwszy kwartał 2016 r., osoby w wieku 25-59 lat, miasta powyżej 20 tys., 
dochód powyżej 1.000 PLN netto miesięcznie). Marka Alior Bank jest postrzegana jako wyróżnialna i posiadająca 
zdolność do wyznaczania trendów (marka posiada drugi najwyższy indeks wpływu czynnika wyróżnialności na siłę 
marki wśród badanych marek). Marka zachowuje przy tym charakter aspiracyjny. Alior Bank jest postrzegany jako bank 
dla wymagających klientów (marka uzyskuje najwięcej spontanicznych wskazań wśród badanych banków), a także jako 
bank z klasą i bank nowoczesny (drugie miejsce w obu kategoriach) (na podstawie badania Millward Brown „Klienci 
banków w Polsce”, pierwszy kwartał 2016 r., osoby w wieku 18-70 lat, o dochodzie osobistym minimum 1.000 PLN 
miesięcznie). W ocenie Zarządu silna marka przekłada się na wzrost wartości rynkowej Grupy Alior, pozwalając na 
obniżenie kosztów związanych z działaniami marketingowymi, jak również daje większą siłę przetargową wobec 
dostawców produktów i usług oraz pożądanych kanałów dystrybucji produktów. 

Bank otrzymał prestiżowe tytuły „Created in Poland Superbrands 2015/16” oraz „Business Superbrands 2015/16”  
w ramach konkursu organizacji Superbrands, która uhonorowuje najsilniejsze marki konsumenckie i biznesowe na 
polskim rynku. 
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Nowoczesna i wielokanałowa sieć dystrybucji 

W związku z połączeniem Banku z Meritum Bank ICB, w celu osiągnięcia synergii kosztowych związanych  
z pokrywającą się siecią placówek obu banków, zainicjowany został proces zmian w modelu dystrybucji, który 
uwzględnia potrzeby klientów banków wynikające z dynamicznego wzrostu popularności bankowości internetowej  
i mobilnej oraz ma prowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych produktów na pracownika, a tym samym podnieść 
efektywność sprzedaży. Bank wykorzystuje kanały dystrybucji oparte na platformie informatycznej, obejmujące: 
bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej. 

Zgodnie z wiedzą Zarządu Banku, na Datę Prospektu Bank dysponował jedną z największych sieci dystrybucyjnych w kraju. 
Cel ten został osiągnięty częściowo dzięki współpracy strategicznej Banku z T-Mobile i Tesco (zobacz „ – Segment 
detaliczny (klienci indywidualni) – Współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie pozyskiwania klientów detalicznych”). 
Dodatkowo sieć dystrybucyjna Banku jest dopasowana do segmentów Banku. Sieć dystrybucyjna Banku w obrębie segmentu 
detalicznego obejmowała, według stanu na dzień 31 marca 2016 r., 831 placówek (324 oddziały tradycyjne, w tym oddziały 
Private Banking i Regionalne Centra Biznesu oraz 507 placówek partnerskich (franczyzowych)). Produkty Banku oferowane 
były również w sieci 10 Centrów Hipotecznych, prawie 3 tys. placówek pośredników finansowych oraz 10 tys. pośredników 
ratalnych. W segmencie biznesowym mikroprzedsiębiorstwa są obsługiwane poprzez 306 oddziałów Banku oraz 507 
placówek partnerskich, małe i średnie firmy są obsługiwane przez 300 wyspecjalizowanych pracowników oddziałów, 
natomiast korporacje są obsługiwane przez Centrum Dużych Firm znajdujące się w centrali Banku w Warszawie. Ponadto, 
dla obu segmentów Alior Bank wykorzystywał także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej, 
obejmującej: bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej. 

Nacisk na doskonałość pod względem operacyjnym, skalowalność i efektywność kosztową 

Zarząd stworzył model operacyjny Banku, który od początku pozwolił na optymalizację procedur i funkcji wymaganych 
do realizacji skoncentrowanej na innowacji strategii rozwoju Banku. 

Bank wykorzystuje nowoczesną technologię w celu automatyzacji, centralizacji i outsourcingu znakomitej większości 
swoich funkcji operacyjnych. W wielu wypadkach Bank był innowatorem wśród polskich i europejskich banków, 
przykładowo w zakresie obiegu dokumentów Bank umożliwił podpisywanie dokumentów na ekranie dotykowym (a nie 
na papierze) oraz umożliwił pracę na skanach wielu dokumentów bez konieczności przechowywania ich wersji 
papierowych, przyśpieszając obsługę klienta, obniżając zużycie papieru i koszty transportu. Zarząd uważa, że 
rozwiązania te pozwalają na utrzymanie pozycji lidera wśród banków jako organizacji „paperless”. W 2015 r. Alior Bank 
wprowadził rozwiązanie o nazwie DRONN do telefonicznych kampanii windykacyjnych pozwalające w sposób 
interaktywny przeprowadzić rozmowę z klientem i poinformować go o powstałym zadłużeniu, zweryfikować tożsamość 
klienta oraz uzyskać informację o terminie spłaty kolejnej raty. Bank scentralizował także swoje funkcje back office, co 
daje placówkom Banku możliwość skoncentrowania się na obsłudze klienta bez potrzeby zarządzania dodatkowymi 
zasobami. Na Datę Prospektu trwały również prace nad dalszą automatyzacją i poprawą wskaźników operacyjnych. 
Przykładem takiego wdrożenia jest system OCR, który od 2015 r. wspiera przetwarzanie i obsługę zajęć egzekucyjnych  
i zapytań komorniczych. Dzięki OCR do obsługi manualnej kierowane są już wstępnie zweryfikowane pisma wraz  
z wyodrębnionymi danymi systemowymi, co znacząco skróciło czas obsługi procesu. 

Bank jest bardzo skoncentrowany na efektywności kosztowej: w 2015 r. wskaźnik kosztów do dochodów (ang. cost to 
income ratio, C/I) kształtował się na poziomie 51,1%. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych dotyczących bankructwa 
Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (opłata do BFG w wysokości 57,0 mln PLN) oraz opłaty na 
rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (rezerwa na wpłatę do Funduszu w wysokości 9,15 mln PLN utworzona w IV 
kwartale 2015 r.), wskaźnik C/I wyniósł 48,1%, co plasuje Bank na drugiej pozycji wśród banków notowanych na GPW. 

Bank sprzedaje produkty charakteryzujące się wysoką opłacalnością. Zgodnie z Rocznym Skonsolidowanym 
Sprawozdaniem Finansowym Grupy Alior za 2015 r., rentowność mierzona wskaźnikiem marży odsetkowej netto, 
pomimo spadku stóp procentowych, utrzymała się w 2015 r. na bardzo wysokim poziomie 4,6%, przy średniej rynkowej 
dla polskiego sektora bankowego kształtującej się według danych KNF na poziomie 2,4%. Zgodnie z danymi KNF, pod 
względem marży odsetkowej netto Grupa Alior należała do liderów grup bankowych notowanych na GPW. 

Innowacyjna, zintegrowana i wielofunkcyjna platforma informatyczna o niskokosztowym profilu 

Usługi biznesowe Alior Banku działają w oparciu o nowoczesną, zintegrowaną i wielofunkcyjną platformę 
informatyczną, która została zaprojektowana tak, aby zapewniać klientom Banku wygodny i szybki dostęp do produktów 
i usług Banku w trybie wielokanałowym. Przewaga konkurencyjna systemu teleinformatycznego Banku polega na bardzo 
przejrzystej architekturze korporacyjnej, której podstawą jest system centralny Profile, system integracyjny Middleware 
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oraz system biznesowy  Business Logic Platform. Wiedza i kompetencje w zakresie tych podstawowych systemów 
rozwijane są wewnątrz organizacji, co daje wysoką sprawność (ang. business agility) w dostarczaniu nowych 
funkcjonalności biznesowych. Portfolio wyróżniających się na tle konkurencji rozwiązań IT jest uzupełnione przez 
tworzone i rozwijane wewnętrznie produkty pracujące w technologii mobilnej oraz zaawansowane platformy do 
przetwarzania dużych ilości danych (Hadoop). Zarząd uważa, że jakość, stabilność i skalowalność platformy 
informatycznej Banku jest dodatkowo wzmocniona zastosowaniem dojrzałych technologii klasy enterprise, 
zawierających innowacyjne rozwiązania, zapewniające wysoką dostępność i ciągłość działania, przy zachowaniu 
efektywności kosztowej. 

Bank ma jeden z najniższych wskaźników kosztów informatycznych w sektorze bankowym w UE i w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W 2015 r. koszty informatyczne Banku stanowiły 10,0% kosztów ogólnego zarządu,  
w porównaniu ze średnią 13,6% w UE oraz 12,3% dla Europy Środkowo-Wschodniej w 2015 r. oraz około 5.022 EUR 
na pracownika Banku w 2015 r. w porównaniu ze średnio 23.923 EUR w UE oraz 9.491 EUR dla Europy 
ŚrodkowoWschodniej w 2015 r. (według „BCG’s European IT Benchmarking in Banking”, 2015). 

Rozwaga w zarządzaniu ryzykiem skutkująca dobrymi wynikami i wysoką jakością aktywów 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym Banku opiera się na kompleksowej analizie każdej ekspozycji kredytowej za pomocą 
modeli scoringowych, ratingowych, a także indywidualnej ocenie ryzyka przez ekspertów, co pozwala na świadome 
podejmowanie ryzyka, jego prawidłową wycenę oraz zapewnienie adekwatnej wysokości zabezpieczeń. Bank gromadzi 
informacje z centralnych biur informacji kredytowej w Polsce na temat zadłużenia klientów w celu zwiększenia 
przewidywalności (współczynnik Giniego) swoich modeli. Na potrzeby ograniczenia potencjalnego ryzyka, związanego 
z relatywnie młodym wiekiem portfela kredytowego i nadmiernie optymistycznym postrzeganiem współczynnika 
ekspozycji kredytowej, która zostanie utracona w przypadku niewypłacalności klienta (ang. loss given default), Bank 
korzysta ze szczegółowych danych na temat faktycznych strat własnych, jak i poniesionych przez sektor bankowy dla 
polskich banków. Bank wykorzystuje także wczesne wskaźniki straty oraz wskaźniki rozprzestrzeniania się straty dla 
wszystkich produktów kredytowych, z jakich korzystają klienci. 

W ocenie Zarządu Bank posiada efektywne wewnętrzne procedury monitoringu i windykacji portfela należności. Bank 
gromadzi i analizuje wszystkie dostępne dane w celu optymalizacji procesów wewnętrznych zapewniających 
minimalizację strat kredytowych. Przy wysokim poziomie przewidywalności wskaźników strat kredytowych Zarząd 
podejmuje wszelkie starania, aby prawidłowo wycenić produkty kredytowe w celu osiągnięcia rentowności we 
wszystkich segmentach tworzących portfel kredytowy Banku. 

Portfel kredytowy Banku jest zdywersyfikowany w znaczącym stopniu pod względem produktowym oraz segmentowym 
i odzwierciedla szeroki zakres relacji Banku z klientami w ramach wielu segmentów. Według stanu na dzień 31 marca 
2016 r. udział kredytów w walutach zagranicznych w portfelu kredytowym (należnościach od klientów) Grupy wynosił 
około 11,9%, tj. istotnie mniej niż średnia w polskim sektorze bankowym, gdzie należności walutowe od sektora 
niefinansowego na dzień 31 marca 2016 r. stanowiły około 28,0% należności brutto od sektora niefinansowego (zgodnie 
z danymi KNF). Łączna wartość kredytów we franku szwajcarskim na dzień 31 marca 2016 r. wynosiła 200,9 mln PLN  
i stanowiła jedynie 0,6% całości portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom Banku. 

Bank nie prowadzi ani nie prowadził działalności handlowej polegającej na zawieraniu transakcji instrumentami 
finansowymi na własny rachunek w celu osiągnięcia zysków w krótkim okresie. Na Datę Prospektu Bank prowadził 
działalność kredytową bez konieczności zaciągania dodatkowego finansowania z rynku hurtowego. Kwota udzielonych 
przez Bank kredytów i pożyczek na rzecz klientów była niższa od zobowiązań Banku wobec klientów, tak że na dzień  
31 marca 2016 r. wskaźnik Kredyty/Depozyty wynosił 91,4%. 

Bank na potrzeby rozliczania transakcji walutowych, odsetek, transakcji na rynku pieniężnym oraz produktów opcyjnych 
posiada limity skarbowe w ponad 13 krajowych i 17 dużych bankach międzynarodowych. Dostępność produktów, terminy  
i kwoty są różne w zależności od banku, lecz co do zasady, zgodnie z szacunkami Zarządu, są wystarczające dla pokrycia 
cztero- lub pięciokrotnej wartości aktualnych potrzeb wynikających z transakcji klientów lub pozycji księgowych Banku. 

Strategia 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach sektor bankowy w Polsce podlegał zasadniczym zmianom, które w istotnej mierze wpłynęły na kształt 
strategii Alior Banku. Do najistotniejszych czynników, które na Datę Prospektu wpływały na instytucje finansowe  
w Polsce, należy zaliczyć: 
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 przedłużający się okres obowiązywania na rynku niskich stóp procentowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Stopy procentowe i inflacja”); 

 większe obciążenia instytucji finansowych, w związku z wprowadzeniem podatku od niektórych instytucji 
finansowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Podatek 
od niektórych instytucji finansowych”) i podwyższeniem składek na BFG (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Bankowy Fundusz Gwarancyjny”); 

 trudną sytuację SKOK i banków spółdzielczych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Czynniki ryzyka – Czynniki 
ryzyka dotyczące polskiego sektora bankowego – Pogorszenie sytuacji finansowej SKOK może mieć niekorzystny 
wpływ na sytuację sektora bankowego w Polsce”); 

 niska rentowność kredytów hipotecznych udzielanych w walutach obcych, a także niepewność co do ewentualnych 
rozwiązań prawnych dla tych kredytów, których wprowadzenie mogłoby mieć istotny niekorzystny wpływ na sektor 
bankowy (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka dotyczące polskiego sektora 
bankowego – Grupa Alior jest narażona na ryzyko związane z przyjęciem regulacji dotyczących zmiany parametrów 
kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych, co może mieć znaczący efekt destabilizujący na cały polski 
sektor bankowy”); oraz 

 zwiększone wymogi kapitałowe (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 
Grupy Alior – Kapitał i środowisko regulacyjne”). 

Powyższe czynniki wywierają istotny negatywny wpływ na rentowność i wycenę podmiotów sektora bankowego  
w Polsce, sprzyjając jego konsolidacji. W chwili powstania Alior Banku w 2007 r., wskaźnik rentowności kapitału 
własnego (ROE) dla sektora bankowego przekraczał 20%, podczas gdy w ostatnich latach stopniowo spadał, osiągając 
poziom poniżej 10%. Z uwagi na niższą rentowność w połączeniu z niewielkimi szansami na znaczącą poprawę sytuacji, 
Zarząd jest zdania, że konsolidacja polskiego sektora bankowego będzie dalej postępowała, do czasu osiągnięcia stopnia 
koncentracji właściwego dla dojrzalszych rynków europejskich. 

Zarząd jest zdania, że aby poziom zwrotu dla akcjonariuszy stale przewyższał koszty kapitału własnego polskich 
banków, niezbędna jest odpowiednia skala działalności. Ponadto, kierując się doświadczeniami dojrzalszych 
europejskich rynków bankowych, Zarząd uważa, że w perspektywie od pięciu do siedmiu lat na rynku bankowym  
w Polsce będzie miejsce dla około sześciu do maksymalnie dziesięciu odnoszących sukcesy, rentownych banków 
uniwersalnych. Zdaniem Zarządu ostatnie wydarzenia w polskim sektorze bankowym, kiedy to kilku właścicieli dużych 
banków z udziałem obcego kapitału ogłosiło zamiar wycofania się z Polski, potwierdzają tę tendencję. Równocześnie 
fakt, że konsolidacja stała się ważnym elementem strategii w sektorze bankowym, znalazł odzwierciedlenie  
w działaniach podjętych przez kilka dużych międzynarodowych instytucji bankowych, które w ostatnim czasie 
postanowiły zwiększyć skalę działalności poprzez akwizycje innych banków, dążąc w średniej perspektywie do 
uplasowania się wśród pięciu największych banków w Polsce z co najmniej 10% udziałem w rynku. 

Zarząd jest przekonany, że aby utrzymać swoją pozycję w dłuższej perspektywie, Alior Bank powinien odgrywać 
aktywną rolę w zbliżającym się procesie konsolidacji. Fuzje i przejęcia zawsze były przedmiotem zainteresowania oraz 
jednym ze strategicznych celów Alior Banku. Przykład stanowi akwizycja Meritum Bank ICB, która została 
przeprowadzona w ramach realizacji kluczowego elementu strategii Alior Banku. 

Cele strategiczne 

Celem Alior Banku jest wejście do pierwszej piątki lub szóstki największych, pod względem aktywów, banków 
uniwersalnych działających na rynku w Polsce. Alior Bank zamierza osiągnąć ten cel poprzez: (i) dalszy wzrost 
organiczny; oraz (ii) podejmowanie inicjatyw w zakresie kreujących wartość transakcji fuzji i przejęć. 

Wzrost organiczny 

Od momentu rozpoczęcia działalności Alior Bank koncentrował się na kilku głównych celach zmierzających do 
osiągnięcia rentownego wzrostu jako zasadniczego elementu przewagi konkurencyjnej Alior Banku. Wskazane cele 
strategii stanowią drogowskaz dla wszystkich podejmowanych przez Alior Bank inicjatyw. 

Lider w zakresie marży odsetkowej netto skorygowanej o koszty ryzyka 

Alior Bank konsekwentnie dąży do osiągnięcia docelowego poziomu rentowności. W sposób jednoznaczny 
odzwierciedla to struktura księgi kredytowej Banku, w której kredyty o wyższej marży (głównie niezabezpieczone 
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kredyty detaliczne oraz kredyty dla MŚP) stanowią ponad jedną trzecią portfela. Zarząd jest zdania, że nacisk na 
rentowność zapewnił Alior Bankowi stałe miejsce w czołówce polskich banków, pod względem marży odsetkowej netto. 
Bank będzie kontynuował działania zmierzające do dalszego poszerzania możliwości, zarówno w zakresie promocji 
produktów o wyższej marży, jak i wdrażania najwyższej klasy praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym w celu 
utrzymania i umocnienia pozycji lidera pod względem marży odsetkowej netto skorygowanej o ryzyko. 

Lider innowacyjnej bankowości, zaangażowany w pomyślne partnerstwo i współpracę z podmiotami niebędącymi 
bankami, takimi jak sprzedawcy detaliczni, spółki z branży telekomunikacyjnej oraz spółki z branży technologii 
finansowych (ang. financial technology) 

Od powstania Alior Banku innowacyjność form dystrybucji produktów i usług bankowych stanowiła nieodłączny 
element działalności Banku i po ośmiu latach działalności Bank w dalszym ciągu aktywnie rozwija tę sferę. W celu 
stymulowania i wspierania innowacyjności dwa lata temu Zarząd postanowił powołać specjalną jednostkę organizacyjną, 
Innovation Lab. Alior Bank intensywnie poszukuje źródeł innowacyjnych rozwiązań nie tylko w sektorze bankowym, ale 
i poza nim, ze szczególnym zainteresowaniem obserwując dynamicznie rozwijającą się branżę technologii finansowych. 
Partnerstwo z Grupą Deutsche Telekom zarówno w Polsce, jak i w Rumunii stanowi najlepszy dowód na skuteczność 
takiego podejścia (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy 
dotyczące pośrednictwa finansowego”). Zarząd uważa, że zachowania klientów są coraz bardziej kształtowane przez 
szybki rozwój technologii, który umożliwia połączenie usług bankowych z innymi usługami. 

Osiągnięcie przez Bank miejsca w pierwszej trójce banków komercyjnych w Polsce w zakresie jakości obsługi klienta 

W ocenie Zarządu wysoka jakość obsługi klienta ma fundamentalne znaczenie zarówno dla utrzymania 
dotychczasowych, jak i pozyskania nowych klientów. Od czasu utworzenia Alior Bank traktuje utrzymanie najwyższej 
jakości usług jako jeden z najistotniejszych elementów swojej strategii, dzięki któremu w pierwszych latach działalności 
w niespotykanym tempie pozyskiwał klientów. Ostatnio, ze względu na zwiększoną skalę działalności Banku, 
wynikającą zarówno z przejęcia Meritum Bank ICB, jak i jednoczesnego szybkiego całościowego rozwoju organicznego, 
utrzymanie czołowej pozycji pod względem jakości usług okazało się trudne, a przywrócenie Alior Bankowi miejsca 
między najlepszymi polskimi bankami w tym wymiarze stało się priorytetem Zarządu. Na Datę Prospektu trwały 
działania zmierzające ku temu, aby Alior Bank przeznaczył odpowiednie zasoby, które pozwolą mu na zajęcie miejsca | 
w pierwszej trójce banków w Polsce pod względem jakości obsługi klienta. 

Zrównoważony wzrost w segmencie detalicznym i biznesowym 

W ocenie Zarządu zasadnicze znaczenie dla Alior Banku ma zapewnienie Bankowi zrównoważonego wzrostu i jednoczesne 
utrzymanie dotychczasowego charakteru Alior Banku jako banku uniwersalnego. Mimo że nabycie Meritum Banku ICB 
przesunęło strukturę portfela Banku w kierunku bankowości detalicznej, to rozwój Alior Banku, uwzględniający wzrost 
organiczny i akwizycje, będzie koncentrować się na uzyskaniu pożądanych proporcji segmentu detalicznego i biznesowego. 
Ponadto Alior Bank rozważa rozszerzenie działalności w segmencie mikro i małych przedsiębiorstw. W 2016 r. Alior Bank 
planuje wprowadzić ofertę produktów dedykowanych temu segmentowi. 

Osiągnięcie poziomu powyżej średniej rynkowej dla sektora bankowego w zakresie sprzedaży uzupełniającej produktów 
(ang. cross-selling) 

Na Datę Prospektu Alior Bank plasował się poniżej średniej rynkowej w zakresie sprzedaży uzupełniającej produktów 
kierowanej do jego klientów. Zarząd uważa, że stan ten jest naturalną konsekwencją stosunkowo krótkiego okresu 
działalności Banku (w porównaniu z konkurentami) i bardzo dynamicznego tempa pozyskiwania nowych klientów  
w ostatnich latach. Alior Bank przygotowuje się do zasadniczej zmiany podejścia w zakresie sprzedaży uzupełniającej. 
W 2015 r. Alior Bank przeznaczył znaczne zasoby na utworzenie nowego modelu zarządzania relacjami z klientem, 
odnośnie do którego Zarząd spodziewa się, że powinien przynieść efekty w postaci wzrostu wskaźnika sprzedaży 
uzupełniającej jeszcze w pierwszej połowie 2016 r. Zarząd spodziewa się, że w kolejnych dwóch latach zostanie 
osiągnięta znacząca poprawa wskaźnika sprzedaży uzupełniającej Alior Banku. 

Lider wydajności poprzez najlepsze praktyki w zakresie racjonalnego zarządzania systemami informatycznymi  
i zarządzania działalnością przy wskaźniku kosztów do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 48% 

Z punktu widzenia Zarządu efektywność działalności jest równie ważna, jak innowacyjność świadczonych przez Bank 
produktów i usług od czasu jego powstania w 2007 r. Ma to coraz większe znaczenie w sytuacji, gdy na rentowność 
sektora bankowego wpływ mają przedłużające się okresy niskich stóp procentowych i rosnące wymogi organów nadzoru. 
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Alior Bank uważa, że wyróżnia się na tle konkurencji pod tym względem, ponieważ utrzymuje i stale doskonali model 
racjonalnego zarządzania systemami informatycznymi i działalnością. W przypadku przeprowadzenia kolejnych 
akwizycji Alior Bank zamierza wykorzystać swoje rozległe doświadczenie w zakresie zarządzania procesem integracji, 
zapewniając osiągnięcie ogólnej wydajności połączonego podmiotu na zwykłym poziomie operacyjnym Alior Banku  
w możliwie szybkim terminie i po możliwie najniższych kosztach. Ostatecznym celem jest utrzymanie wskaźnika 
kosztów do dochodów na poziomie liderów rynkowych i poniżej 48%. 

Docelowy poziom rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 13% w perspektywie średniookresowej 

Zarząd jest przekonany, że realizacja wyżej omówionych celów strategicznych powinna doprowadzić do tego, że Alior 
Bank stanie się jedną z najbardziej rentownych instytucji finansowych na polskim rynku. Zarząd jest zdania, że w świetle 
ostatnio wprowadzonych obciążeń ustawowych i regulacyjnych, w tym między innymi podatku od niektórych instytucji 
finansowych, cel w postaci utrzymania rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 13% w perspektywie 
średniookresowej będzie stanowił atrakcyjną propozycję dla akcjonariuszy Alior Banku. 

Fuzje i przejęcia 

Lider konsolidacji sektora bankowego dzięki elastyczności technologicznej, know-how i doświadczeniu w zakresie fuzji  
i przejęć 

Zarząd jest przekonany, że wyjątkowe doświadczenie Alior Banku w zakresie integracji w porównaniu z konkurencją 
pozwoli Bankowi osiągnąć wyższe od przeciętnych korzyści w dowolnym procesie integracji wynikającym z transakcji 
fuzji i przejęć. W ocenie Zarządu powyższe stanowi przewagę konkurencyjną Alior Banku, która umożliwia Bankowi 
osiągnięcie zarówno efektywności kosztowej, jak i szybkiego tempa integracji. Niezbędny know-how dotyczący fuzji  
i przejęć w sektorze bankowym, a także doświadczenie zgromadzone przez Zarząd na rynkach europejskich i polskich 
umożliwi Alior Bankowi maksymalizację korzyści finansowych i budowanie wartości dla jego akcjonariuszy  
w odniesieniu do każdej nadchodzącej fuzji lub akwizycji. W szczególności, w ocenie Zarządu, transakcja nabycia 
Meritum Bank ICB była na Datę Prospektu najszybciej przeprowadzoną fuzją na polskim rynku bankowym. Od 
podpisania Umowy sprzedaży akcji Meritum Bank ICB do połączenia operacyjnego Alior Banku i Meritum Bank ICB 
upłynęło jedynie dwanaście miesięcy, co zdaniem Zarządu jest wyjątkowym osiągnięciem w kontekście tego typu 
transakcji. Powtórzenie wspomnianego osiągnięcia przy okazji kolejnych akwizycji może okazać się trudne, jednak 
Zarząd jest przekonany, że Alior Bank będzie w stanie utrzymać swoją przewagę konkurencyjną poprzez 
maksymalizację efektywności integracji oraz w dalszym ciągu wyznaczać wysokie standardy w zakresie procesów 
integracji prowadzonych w odpowiednim czasie i w efektywny sposób po połączeniu. 

Historia i rozwój Grupy 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze wydarzenia z historii Grupy Alior: 

2008 – Wydanie przez KNF zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Alior Bank. 

2009 – 
Nabycie przez Bank portfela kredytów konsumenckich i wierzytelności z tytułu kart kredytowych od 
HSBC Bank Polska S.A. 

2011 – 
Uruchomienie usługi Alior Trader, platformy Forex stworzonej w modelu pośrednika zawierającego 
transakcje we własnym imieniu na rachunek dającego zlecenie, umożliwiającej handel parami 
walutowymi z 16 międzynarodowymi bankami oraz zawieranie kontraktów na różnice kursowe (CFD). 

2012 – 
Rozpoczęcie działalności przez oddział wirtualny Banku Alior Sync, który był pierwszym bankiem 
internetowym nowej generacji w Polsce. 

2012 – Uruchomienie pierwszego w Polsce bankowego kantoru walutowego online. 

2012 – Wprowadzenie akcji Alior Banku do obrotu na GPW. 

2013 – 
Rozpoczęcie strategicznego partnerstwa z T-Mobile Polska oraz dostarczania przez Alior Bank 
produktów i usług pod marką T-Mobile Usługi Bankowe. 

2014 – 

Zawarcie z Innova Financial Holdings S.à.r.l, WCP COÖPERATIEF U.A. i Europejskim Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju przedwstępnej umowy dotyczącej przejęcia Meritum Banku oraz podpisanie 
umowy z Innova Financial Holdings S.à.r.l oraz WCP Coöperatief U.A. dotyczącej subskrypcji akcji 
nowej emisji Banku. 
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– Włączenie Akcji Alior Banku do indeksu WIG20. 

2015 

– Połączenie Alior Banku z Meritum Bank ICB. 

– Pozyskanie PZU jako inwestora strategicznego. 

– 
Zawarcie umowy dotyczącej kontynuacji strategicznej współpracy z brytyjską siecią hipermarketów 
Tesco. 

– Zawarcie umowy z rumuńskim operatorem Telekom Romania z Grupy Deutsche Telekom. 

2016 
– 

Zawarcie umowy Sprzedaży Akcji i Podziału dotyczącej nabycia wydzielonej działalności Banku 
BPH S.A. 

– Pierwsza publiczna oferta obligacji Alior Banku. 

Działalność 

Segmenty działalności 

Na Datę Prospektu Alior Bank prowadził działalność w ramach następujących segmentów biznesowych: 

 Segment detaliczny (klient indywidualny)  przeznaczony na rynek klientów masowych, zamożnych i bardzo 
zamożnych, którym Bank oferował pełen zakres produktów i usług bankowych oraz produktów maklerskich 
oferowanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku S.A., w szczególności produkty kredytowe, produkty depozytowe  
i fundusze inwestycyjne, konta osobiste, produkty bancassurance, usługi transakcyjne i produkty walutowe; 

 Segment biznesowy (klient biznesowy)  dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych 
klientów korporacyjnych, którym Bank oferował pełen zakres produktów i usług bankowych, w szczególności 
produkty kredytowe, produkty depozytowe, rachunki bieżące i pomocnicze, usługi transakcyjne i produkty 
skarbowe oraz usługi dodatkowe świadczone we współpracy z partnerami zewnętrznymi, ułatwiające prowadzenie 
działalności; oraz 

 Działalność skarbowa  która obejmowała operacje na rynkach międzybankowych i zaangażowanie w dłużne 
papiery wartościowe; segment ten odzwierciedla wyniki zarządzania pozycją globalną (pozycją płynnościową, 
pozycją stóp procentowych i pozycją walutową wynikającymi z operacji bankowych). 

Wszelka działalność, która nie została uwzględniona w segmencie detalicznym ani w segmencie biznesowym ani nie jest 
działalnością skarbową, była wykazywana jako „Pozycje uzgodnieniowe” (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Przegląd 
sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Wyniki działalności i kondycja finansowa według segmentów 
biznesowych”). 

Poniższa tabela przedstawia zysk brutto wygenerowany przez segment detaliczny, segment biznesowy, z działalności 
skarbowej oraz łączny zysk brutto Grupy Alior według stanu na dzień oraz za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2016 r. oraz na dzień oraz za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

	

Okres  
3 miesięcy 

zakończony 
31 marca Rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2014 2013 

 
mln PLN 

(niezbadane) 
mln PLN 
(zbadane) 

Zysk brutto wygenerowany przez segment detaliczny ......................................... 10,3 102,0 142,4 116,1

Zysk brutto wygenerowany przez segment biznesowy ......................................... 83,1 352,4 243,5 196,5

Zysk brutto z działalności skarbowej .................................................................... 40,6 137,7 171,5 100,9

Łączny zysk brutto .............................................................................................. 106,3 386,0 401,1 287,7

Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 
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Tabela poniżej przedstawia aktywa i zobowiązania Alior Banku na dzień 31 marca 2016 r., 31 grudnia 2015 r., 2014 r.  
i 2013 r. przypisane segmentowi detalicznemu, segmentowi biznesowemu i działalności skarbowej w stosunku do 
odpowiednio sumy aktywów i zobowiązań Alior Banku. 

 
Okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca 2016 
Rok zakończony 31 grudnia 

2015 
Rok zakończony 31 grudnia 

2014 
Rok zakończony 31 grudnia 

2013 

 

Segment 
detali-
czny 

Segment 
biznes-

owy 

Działal-
ność 

skarbo-
wa 

Segment 
detali-
czny 

Segment 
bizne-
sowy 

Działal-
ność 

skarbo-
wa 

Segment 
detali-
czny 

Segment 
bizneso-

wy 

Działal-
ność 

skarbo-
wa 

Segment 
detali-
czny 

Segment 
bizneso-

wy 

Działal-
ność 

skarbo-
wa 

Aktywa Alior 
Banku .............. 59,8% 39,4% 0,05% 60,2% 39,0% 0,06% 59,6% 39,8% 0,05% 41,4%, 35,5% 23,1%

Zobowiązania 
Alior Banku ..... 65,6% 34,3% 0,01% 64,3% 35,6% 0,02% 62,0% 37,9% 0,03% 60,9% 28,3% 10,8%

Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Informacja na temat wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz wyniku brutto według segmentów 
działalności dla okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2016 r. i okresów 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 
2015, 2014 i 2013 r. została zawarta w „Dokumencie Rejestracyjnym – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy 
Alior – Wyniki działalności i kondycja finansowa według segmentów biznesowych”. Zgodnie z Notą 3 do 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015, prezentującą raport segmentowy, w 2015 r. 
Grupa Alior zmieniła sposób prezentacji aktywów i zobowiązań dla poszczególnych segmentów. 

Segment detaliczny (klienci indywidualni) 

Informacje ogólne 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Alior Bank obsługiwał 2,9 mln klientów indywidualnych. Liczba klientów detalicznych 
obsługiwanych przez Alior Bank istotnie wzrastała w okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami 
Finansowymi Grupy Alior, tj. o 16,7% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 r., o 21,5% w 2014 r.  
w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 r. i o 42,5% w 2013 r. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2012 r. 
Wzrost w 2015 r. wynikał zarówno ze wzrostu organicznego Alior Banku, połączenia z Meritum Bank ICB oraz 
przejęcia SKOK św. Jana. Na dzień 31 marca 2016 r. Alior Bank obsługiwał 2,95 mln klientów indywidualnych. Ponad 
96% klientów indywidualnych posiada zawartą umowę umożliwiającą nabywanie kolejnych produktów Banku  
z wykorzystaniem zdalnych kanałów dystrybucji, co ułatwia dotarcie z nowymi ofertami do tej grupy klientów. 

Bank dzieli swoich klientów detalicznych na następujące kategorie: (i) klientów masowych (osoby, których nie 
zakwalifikowano do grupy klientów zamożnych lub bardzo zamożnych); (ii) klientów zamożnych (osoby z miesięcznymi 
wpływami na rachunki osobiste w kwocie ponad 5 tys. PLN lub posiadające aktywa o wartości ponad 100 tys. PLN); 
oraz (iii) klientów bardzo zamożnych (osoby z aktywami o wartości ponad 400 tys. PLN lub zamierzające skorzystać  
z finansowania w kwocie przynajmniej 1 mln PLN). 

Na Datę Prospektu podstawowymi produktami i usługami Banku dla klientów detalicznych były: (i) produkty kredytowe: 
pożyczki gotówkowe; kredyty ratalne; karty kredytowe; linie kredytowe w rachunku bieżącym; kredyty hipoteczne; (ii) 
produkty depozytowe: lokaty terminowe; konta oszczędnościowe; (iii) bankowe papiery wartościowe, produkty 
maklerskie oraz fundusze inwestycyjne; (iv) konta osobiste; (v) usługi transakcyjne: wpłaty i wypłaty gotówkowe; 
wykonywanie przelewów; oraz (vi) transakcje wymiany walut. Z uwagi na specyfikę działalności prowadzonej w ramach 
segmentu detalicznego Bank wyróżniał trzy dodatkowe obszary segmentu detalicznego posiadające dedykowaną ofertę 
dla wyodrębnionej grupy klientów Banku: consumer finanse, Private Banking oraz działalność maklerską. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. udział Alior Banku w rynku wyniósł 6,0% w kredytach hipotecznych (udział w nowej 
sprzedaży według danych ZBP za 2015 r.) oraz 8,4% w kredytach konsumpcyjnych (udział w saldzie kredytów netto 
według danych NBP). Udziały w rynku dla innych produktów wynosiły: 6,6% dla rachunków bieżących (udział w liczbie 
rachunków bieżących według danych serwisu internetowego PRNews z dnia 31 grudnia 2015 r.) oraz 5,7% dla 
rachunków maklerskich (udział w liczbie rachunków maklerskich według danych KDPW). W pierwszym kwartale 
2016 r. udział Alior Banku w rynku kredytów hipotecznych wyniósł 5,35% (udział w nowej sprzedaży według danych 
ZBP za 2016 r.). Udział ten był niższy niż w poprzednich okresach i stanowił efekt korekty marż wynikających ze zmian 
otoczenia rynkowego. Na dzień 31 marca 2016 r. udział Alior Banku w rynku kredytów konsumpcyjnych był wyższy niż 
na koniec 2015 r. i wyniósł 8,7% (udział w saldzie kredytów konsumpcyjnych netto według danych NBP). 
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Tabela poniżej przedstawia wolumen należności od klientów z segmentu detalicznego i zobowiązań wobec klientów  
z segmentu detalicznego, na wskazane daty. 

 

Okres  
3 miesięcy 

zakończony 
 31 marca Rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2014 2013 

 
mln PLN 

(niezbadane) mln PLN (zbadane) 

Należności od klientów ...................................................  18.543,9 17.595,3 13.300,9 10.581,4*

Zobowiązania wobec klientów .......................................  23.293,4 21.409,1 14.849,4 14.223,5

Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Kanały dystrybucji 

Według stanu na 31 marca 2016 r. Alior Bank dysponował 831 placówkami (324 oddziały tradycyjne – w tym  
6 oddziałów Private Banking (w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu) i 12 
Regionalnych Centrów Biznesu  należących do Banku oraz 507 placówek partnerskich (franczyzowych)). Produkty 
Banku oferowane były również w sieci 10 Centrów Hipotecznych, prawie 3 tys. placówek pośredników finansowych 
oraz 10 tys. pośredników ratalnych. Alior Bank wykorzystywał także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej 
platformie informatycznej, obejmującej: bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej. Przez 
Internet, w tym przez bankowość internetową, Bank umożliwia zawarcie umowy o: rachunki oszczędnościowo- 
-rozliczeniowe, rachunki walutowe, konta oszczędnościowe, lokaty, karty debetowe i rachunki maklerskie. W kanałach 
tych przyjmowane są także wnioski o produkty kredytowe: pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, limity odnawialne  
w rachunku i kredyty hipoteczne. Przez Internet Bank oferuje także kredyty ratalne w procesie online oraz umożliwia 
korzystanie z usługi kantoru walutowego. Na dzień 31 marca 2016 r. 2.626 pracowników Banku (w przeliczeniu na pełen 
etat) obsługiwało klientów detalicznych. 

Na dzień 31 marca 2016 r. oddziały tradycyjne Alior Bank znajdowały się w 102 miastach w całej Polsce, oferując pełen 
zakres produktów i usług Banku i stanowiąc główny kanał dystrybucji dla produktów i usług Banku przeznaczonych dla 
klientów detalicznych. Natomiast placówki partnerskie zlokalizowane były w mniejszych miastach oraz w szczególnych 
lokalizacjach w głównych miastach w Polsce, oferując szeroki zakres produktów i usług Banku, w szczególności lokaty 
terminowe i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla klientów detalicznych i biznesowych, rachunki oszczędnościowe, 
karty debetowe, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe, kredyty konsolidacyjne, kredyty mieszkaniowe, kredyty dla 
przedsiębiorców i kredyty w rachunku bieżącym. 

Współpraca pomiędzy Bankiem i jego placówkami partnerskimi odbywa się na podstawie outsourcingowej umowy 
agencyjnej. Na mocy takich umów agencyjnych agenci wykonują wyłączne usługi agencyjne w imieniu Banku w zakresie 
dystrybucji produktów Banku. Usługi te są świadczone w lokalach będących własnością lub wynajmowanych przez 
agentów zatwierdzonych przez Bank. W okresie obowiązywania umowy agencyjnej oraz przez sześć miesięcy po jej 
wygaśnięciu agenci nie mogą prowadzić żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do zakresu 
działalności Banku, w swoich placówkach. Ponadto agenci mogą korzystać z nazwy firmowej Banku, logotypu lub znaku 
towarowego wyłącznie za zgodą Banku. Wynagrodzenie agentów jest wypłacane raz w miesiącu i stanowi sumę opłat 
należnych z tytułu konkretnych operacji wykonywanych w imieniu Banku. Opłaty są albo stałe, albo obliczane jako procent 
konkretnej wartości operacji. Zgodnie z umowami agencyjnymi, agenci ponoszą własne koszty związane ze świadczeniem 
usług agencyjnych. Jednakże Bank zapewnia agentom, na koszt własny Banku, materiały marketingowe oraz wybrane 
elementy wyposażenia, a także szkolenia zawodowe dla pracowników agentów. Na mocy umów agenci ponoszą pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Bankowi lub klientom Banku w związku ze świadczeniem usług 
agencyjnych. Dodatkowo, wykonanie niektórych zobowiązań agentów jest zabezpieczone karami umownymi o wysokości 
od 10 tys. PLN do 50 tys. PLN za każde naruszenie. Wszelkie roszczenia, jakie Bank może wnieść przeciwko agentowi, są 
zabezpieczone wekslem własnym in blanco z deklaracją wekslową. Standardowe umowy agencyjne są zawierane na czas 
nieokreślony z sześciomiesięcznym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny. Umowa może także zostać 
rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Bank, jeżeli agent istotnie naruszy umowę, a przez agenta, jeżeli Bank 
istotnie naruszy umowę i nie naprawi takiego naruszenia w terminie określonym w umowie. Placówki partnerskie świadczą 
usługi na rzecz klientów poprzez oddzielne informatyczne systemy bankowe, które są wykorzystywane dla wykonywania 
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takich czynności, jak, między innymi, tworzenie bazy klientów, otwieranie rachunków osobistych, realizacja transakcji oraz 
obsługa wniosków kredytowych w stosunku do pożyczek gotówkowych. 

Jak wskazano wyżej, produkty Banku oferowane były również w sieci placówek pośredników finansowych takich jak 
Open Finance, Sales Group, Home Broker, Doradcy 24, Dom Kredytowy Notus, Fines, DFQS, GTF i inni. Oferta 
produktów Banku dostępnych u pośredników finansowych różni się w zależności od pośrednika, lecz zasadniczo 
pośrednicy finansowi oferują pożyczki gotówkowe, kredyty konsolidacyjne i kredyty hipoteczne oraz kredyty ratalne. 

Dodatkowo klienci indywidualni mogli uzyskać dostęp do swoich rachunków oraz dokonywać transakcji bankowych 
poprzez wszystkie sieci bankomatowe w Polsce, a także poprzez bankomaty poza granicami Polski. Korzystanie ze 
wszystkich bankomatów, tak w Polsce, jak i za granicą, było bezpłatne dla klientów spełniających wymóg aktywności 
(np. przelewających wynagrodzenie, rentę lub emeryturę). Bankomaty znajdujące się w oddziałach tradycyjnych Alior 
Banku były własnością Bankomat 24/Euronet sp. z o.o. oraz były przez nią zarządzane. 

W związku z połączeniem z Meritum Bank ICB Alior Bank zainicjował proces zmian w dotychczasowym modelu 
dystrybucji. Docelowa sieć Alior Banku będzie składać się z oddziałów flagowych, oddziałów uniwersalnych oraz 
placówek partnerskich. Celem wdrożenia nowego modelu dystrybucji jest zwiększenie liczby sprzedawanych produktów 
na pracownika, a tym samym podniesienie efektywności sprzedaży. 

Do końca 2015 r. Alior Bank wyodrębnił 45 dużych, flagowych oddziałów do obsługi klientów indywidualnych  
i biznesowych. Oferują one klientom indywidualnym i biznesowym produkty klasy Private Banking, dostępne 
dotychczas wyłącznie dla klientów zamożnych. W placówkach tych nie będzie obsługi gotówkowej. Oddziały flagowe 
powstały przede wszystkim w dużych miastach. 

W drugiej połowie 2015 r. marka „Alior Bank Express” (tj. sieć minioddziałów, w których masowym klientom 
detalicznym oferowano proste produkty i usługi) została ostatecznie wycofana z rynku. Część placówek „Alior Bank 
Express” została podniesiona do standardu uniwersalnych oddziałów, oferujących szerszą gamę produktów i usług,  
w tym produktów dla mikroprzedsiębiorstw i produktów inwestycyjnych. Wybrane placówki „Alior Bank Express” 
zostały włączone do sieci franczyzowej Banku. Z przyczyn lokalizacyjnych – powielania się placówek  likwidacją 
zostało objętych kilkanaście placówek franczyzowych. Do sieci franczyzowej, która powiększyła się o placówki Meritum 
Bank ICB, wprowadzone natomiast zostały usługi transakcyjne i dodatkowe produkty. 

Istotnym wsparciem dla powyższej sieci dystrybucji są 583 punkty obsługi, w których oferowane są produkty Banku pod 
marką: T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. W ramach wyżej wymienionych punktów obsługi, 
według stanu na dzień 31 marca 2016 r. pełną obsługę bankową świadczyło 155 dedykowanych placówek T-Mobile 
Usługi Bankowe, gdzie klienci mogli skorzystać z takich produktów bankowych jak: pożyczka, karta kredytowa, limit  
w koncie, lokaty, konta walutowe, rachunki dla klienta indywidualnego i biznesowego. 

Na dzień 31 marca 2016 r. Bank dysponował ponadto 71 placówkami umiejscowionymi w marketach Tesco, w których 
oferowane były produkty kredytowe pod marką Tesco Finanse. 

Wsparcie sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji zapewniają systemy operacyjne i analityczne Zarządzania 
Relacjami z Klientem (ang. Customer Relationship Management, CRM). W związku z poszerzającą się bazą klientów 
Bank zamierza powiększyć funkcje analityczne CRM w celu zwiększenia wskaźnika sprzedaży krzyżowej na rzecz 
swoich klientów. 

Produkty i usługi 

Podstawowe produkty i usługi Banku przeznaczone dla klientów detalicznych to: (i) produkty kredytowe: pożyczki 
gotówkowe; kredyty ratalne; karty kredytowe; linie kredytowe w rachunku bieżącym; kredyty hipoteczne; (ii) produkty 
depozytowe: lokaty terminowe; konta oszczędnościowe; (iii) bankowe papiery wartościowe, produkty maklerskie oraz 
fundusze inwestycyjne; (iv) konta osobiste; (v) usługi transakcyjne: wpłaty i wypłaty gotówkowe; wykonywanie 
przelewów; oraz (vi) transakcje wymiany walut. Wskazane produkty i usługi Banku dla klientów detalicznych były 
dostępne w ofercie Banku w okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior 
oraz do Daty Prospektu. Z uwagi na specyfikę działalności prowadzonej w ramach segmentu detalicznego Bank 
wyróżniał trzy dodatkowe obszary segmentu detalicznego posiadające dedykowaną ofertę dla wyodrębnionej grupy 
klientów Banku: consumer finanse, Private Banking oraz działalność maklerską. 

Produkty kredytowe 

Produkty kredytowe są oferowane we wszystkich kanałach dystrybucji Banku. 
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Pożyczki gotówkowe 

W ofercie niezabezpieczonych produktów kredytowych dla klientów indywidualnych kluczowym produktem Alior 
Banku jest pożyczka gotówkowa, która może być przeznaczona zarówno na dowolny cel, jak i na konsolidację 
zobowiązań finansowych (kredyt konsolidacyjny). 

Pożyczki gotówkowe i kredyty konsolidacyjne charakteryzują się wysoką marżą oraz minimalnymi wymogami  
w zakresie udokumentowania dochodów i warunków zabezpieczenia. W ocenie Zarządu, maksymalny okres spłaty tych 
produktów wynosi dziesięć lat i należy do jednych z najatrakcyjniejszych na rynku. Klienci indywidualni mogą 
zaciągnąć pożyczkę lub kredyt do kwoty 200 tys. PLN bez poręczycieli lub innych zabezpieczeń. Produkty te są 
oferowane w złotych i są adresowane do aktualnych i nowych klientów Alior Banku. Bank oferuje pożyczki gotówkowe 
w kwocie przewyższającej 200 tys. PLN na warunkach indywidualnych. 

W 2015 r. oraz w pierwszym kwartale 2016 r. Alior Bank skupiał swoje działania w obszarze pożyczki gotówkowej  
w dwóch obszarach. W pierwszym Bank intensyfikował działania promocyjne mające na celu pozyskanie nowych klientów 
poprzez kampanie marketingowe przeznaczone dla klientów, którzy chcą przenieść swoje zobowiązania do Alior Banku  
z innych instytucji finansowych. Drugim obszarem były inicjatywy CRM mające na celu zacieśnienie relacji z klientem 
poprzez aktywizację klientów, dosprzedaż kolejnych produktów oraz zwiększenie zaangażowania kredytowego. Działania 
CRM były skoncentrowane także na poprawie efektywności działań sprzedaży krzyżowej (ang. cross-sell) do klientów 
ratalnych oraz zwiększeniu zaangażowania klientów z najbardziej rentownych segmentów. Alior Bank dodatkowo 
wzmocnił procesy retencyjne (tj. utrzymania klientów) poprzez zróżnicowanie podejmowanych działań na proaktywne  
i reaktywne, dzięki czemu jeszcze większa część portfela pożyczki jest chroniona przed wcześniejszym zamknięciem. 

Pożyczki gotówkowe są dostępne we wszystkich kanałach dystrybucji Banku. 

Kredyty ratalne 

Poprzez zewnętrznych detalistów (sieciowych, indywidualnych, eCommerce) Bank oferuje szeroki wachlarz produktów 
ratalnych dostostosowanych zarówno do oczekiwań kontrahentów, jak i klientów. Standardowa oferta kredytowania 
zakupu towarów i usług to kredyt niezabezpieczony na okres od 3 do 60 miesięcy o kwocie do 30 tys. PLN. 
Wnioskowanie o kredyt odbywa się w miejscu nabycia towaru lub usługi i wymaga minimum formalności  
i zaangażowania klienta. Odpowiadając na potrzeby rynku, Bank posiada w swojej ofercie kredyt na oświadczenie 
pozwalający na szybkie zawarcie umowy kredytowej. W kanale internetowym oferta kredytów ratalnych jest dostępna 
całodobowo. Bank aktywnie wchodzi w nowe obszary, takie jak branża eko (zestawy fotowoltaiczne, solarne, pompy 
ciepła), branża medyczna (medycyna estetyczna, stomatologia, ortopedia). Zamiarem Banku jest kontynuowanie 
współpracy z kluczowymi detalistami na polskim rynku w celu zapewnienia dalszego stabilnego i bezpiecznego rozwoju. 

Karty kredytowe 

Bank oferuje karty kredytowe swoim klientom detalicznym. Bank ściśle współpracuje ze swoim kluczowym partnerem  
w ramach biznesu kart kredytowych, systemem płatniczym MasterCard. Alior Bank posiada w swej ofercie cztery typy 
kart, skierowane do różnych grup docelowych. Karta Gold kierowana jest do segmentu klienta indywidualnego 
masowego, Karta World dedykowana jest klientom segmentu mass affluent, natomiast karta World Elite dedykowana jest 
klientom segmentu Private Banking. W ramach współpracy z Tesco Alior Bank wydaje kartę kredytową MasterCard 
ClubCard. Karta ta dedykowana jest klientom obsługiwanym w punktach Tesco Finanse w ramach Projektu Tesco 
(zobacz „ – Współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie pozyskiwania klientów detalicznych – Projekt Tesco”).  
W związku z tym, że karty kierowane są do różnych segmentów klientów, mają różne charakterystyki. Karta kredytowa 
World powiązana jest z dodatkowymi benefitami – bezpłatnym ubezpieczeniem oraz programem lojalnościowym 
Rewards. Karta World Elite jako karta prestiżowa charakteryzuje się wysokim limitem kredytowym ustalanym 
indywidualnie. Z kartą związany jest pakiet usług – concierge, czyli pomoc wyspecjalizowanej infolinii, ubezpieczenia 
oraz Priority Pass – możliwość skorzystania z saloników lotniskowych. Karta kredytowa ClubCard umożliwia rozłożenie 
transakcji na raty oraz korzystanie z programu lojalnościowego ClubCard, funkcjonującego w sieci sklepów Tesco. 
Limity kredytowe karty wynoszą od 500 PLN do 200 tys. PLN w zależności od typu karty. Bank nie wymaga poręczenia 
lub dodatkowego zabezpieczenia podczas przyznawania wymienionych kart kredytowych. Wszystkie karty kredytowe 
zabezpieczone są chipem oraz umożliwiają dokonywanie transakcji zbliżeniowych. 

Na dzień 31 marca 2016 r. Alior Bank posiadał w portfelu ponad 120 tys. aktywnych rachunków kart kredytowych 
uruchomionych klientom detalicznym. Karty kredytowe są dostępne we wszystkich kanałach dystrybucji Banku, z 
wyjątkiem sieci pośredniczej. 
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Linie kredytowe w rachunku bieżącym 

Limit kredytowy w rachunku to możliwość zadłużania się w ciężar salda debetowego rachunku. W ramach przyznanego 
limitu w rachunku można zadłużać się wielokrotnie, każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie. Bank 
oferuje limity odnawialne w rachunku na kwotę od 500 PLN do 200 tys. PLN i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia 
lub poręczenia. Alior Bank udziela limitu odnawialnego w rachunku na dwa sposoby: w łącznym procesie kredytowym, 
w ramach którego klientowi przyznawane są dwa produkty jednocześnie na podstawie tych samych informacji  
i dokumentów – pożyczka gotówkowa i linia kredytowa w rachunku bieżącym (limit odnawialny w rachunku) albo limit 
odnawialny w rachunku jako pojedynczy produkt. 

Na dzień 31 marca 2016 r. Alior Bank posiadał w portfelu ponad 77 tys. limitów odnawialnych w rachunku. Limity 
odnawialne w rachunku są dostępne we wszystkich kanałach dystrybucji Banku, z wyjątkiem sieci pośredniczej. 

Kredyty hipoteczne 

Na Datę Prospektu Bank oferował kredyty hipoteczne w PLN, EUR, GBP, USD i CHF, z okresem spłaty do 30 lat, 
przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lub finansowych. Szeroka oferta kredytów walutowych jest związana 
wyłącznie z realizacją wymogów regulacji KNF w zakresie obowiązku zgodności waluty kredytu z walutą dochodu. 

Ponadto w 2015 r. Alior Bank aktywnie uczestniczył w sprzedaży kredytów w ramach programu rządowego „Mieszkanie 
dla Młodych” (MDM) (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Wsparcie  
w finansowaniu zakupu mieszkań”). Sprzedaż kredytów w ramach programu stanowiła w 2015 r. 19% sprzedaży kredytów 
hipotecznych ogółem (w ujęciu wartościowym). W związku ze wzrostem portfela kredytów w związku z udziałem  
w programie MDM, w 2015 r. wdrożono nowy, zaawansowany technologicznie proces dla kredytów MdM, zintegrowany  
z głównym procesem kredytowym. Dodatkowo, Alior Bank wprowadził ofertę MdM Plus, dedykowaną klientom 
zaciągającym kredyt w programie MDM, Oferta pozwala na sfinansowanie celów mieszkaniowych, które nie znalazły się  
w katalogu celów określonych w ustawie regulującej funkcjonowanie programu MDM. 

Alior Bank koncentruje się na sprzedaży kredytów hipotecznych poprzez wyspecjalizowane jednostki – Centra 
Hipoteczne – dedykowane do obsługi pośredników w zakresie kredytów hipotecznych. Na Datę Prospektu Centra 
Hipoteczne działały w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Lublinie 
oraz Olsztynie. Dla tych jednostek opracowano i wdrożono nowy proces obsługi oraz zautomatyzowano wspomagające 
je narzędzia IT. Sprzedaż kredytów hipotecznych poprzez Centra Hipoteczne stanowiła w 2015 r. 67% sprzedaży Alior 
Banku (w ujęciu wartościowym). Pozostała część sprzedaży realizowana była w oddziałach Alior Banku, dla których 
sukcesywnie wdrażane były kolejne usprawnienia w procesie kredytowym. 

Na dzień 31 marca 2016 r. portfel kredytów hipotecznych Banku charakteryzował się średnim okresem spłaty 
wynoszącym 242 miesiące (czyli około 20 lat) oraz średnim LTV wynoszącym 80%. 

Produkty depozytowe 

Lokaty terminowe 

Bank oferuje swoim klientom detalicznym dwa rodzaje lokat: (i) lokatę standardową ze stałym oprocentowaniem (1-, 3-, 
6-, 10- i 12-miesięczną, 2-letnią oraz oferowane czasowo inne terminy) lub z oprocentowaniem zmiennym (24-  
i 36-miesięczną) oraz (ii) lokaty internetowe o oprocentowaniu stałym (10- i 60-dniową) prowadzoną w PLN. Lokaty 
mogą być odnawialne (klienci mogą dokonać wyboru, czy odnowieniu podlega kapitał i naliczone oprocentowanie, czy 
wyłącznie kapitał, a oprocentowanie jest przelewane na wyznaczony rachunek prowadzony w Alior Banku) lub 
nieodnawialne  wówczas w dniu zapadalności kapitał wraz z odsetkami przelewany jest na wskazany rachunek 
prowadzony w Alior Banku. Klienci zainteresowani zdeponowaniem większych kwot mogą skorzystać z oferty lokat 
negocjowanych, wówczas zarówno termin, jak i oprocentowanie lokaty ustalane są indywidualnie. 

W 2015 r. Alior Bank wprowadził lokaty promocyjne 120-dniowe oraz 210-dniowe zachęcające klientów do lokowania 
nowych środków w Alior Banku. Dodatkowo wprowadzona została lokata promocyjna 92 dni – TOP5 gwarantująca 
klientom odnowienie się lokaty na stawkę ustaloną w oparciu o najwyższe oprocentowanie lokat 3-miesięcznych 
oferowane w pięciu dużych bankach oraz 200-dniowa lokata z bonusem oferowana klientom aktywnym w Alior Banku. 
Bank wprowadził także lokatę wspierającą sprzedaż kont osobistych. Lokata dedykowana jest dla klientów, którzy 
otworzą Konto Internetowe, Konto Rozsądne lub Konto Wyższej Jakości i jednocześnie założą 2-miesięczną lokatę  
w ciągu 30 dni od daty otwarcia konta osobistego. Na dzień 31 marca 2016 r. lokaty promocyjne stanowiły średnio 43% 
wszystkich pozyskiwanych przez Bank środków (w ujęciu wartościowym). 

Na dzień 31 marca 2016 r. zobowiązania wobec klientów detalicznych Grupy Alior miały wartość 23.293,4 mln PLN.  
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Na dzień 31 marca 2016 r. zobowiązania wobec klientów detalicznych w walutach obcych stanowiły 13,7% zobowiązań 
wobec klientów detalicznych. 

Konta oszczędnościowe 

Bank oferuje swoim klientom detalicznym konta oszczędnościowe denominowane w PLN. Środki zdeponowane na 
kontach oszczędnościowych są oprocentowane według stawki WIBID1M pomniejszonej o 0,5 p.p. W ofercie 
promocyjnej dla nowych klientów oprocentowanie konta oszczędnościowego jest stałe przez 3 miesiące od daty 
otwarcia. Konto oszczędnościowe otworzyć można w placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej. 
Klienci indywidualni Banku posiadający konta oszczędnościowe mają dostęp do karty płatniczej (karty MasterCard 
Debit). 

Ponadto, na Datę Prospektu Bank oferował konto oszczędnościowe przeznaczone dla klientów, którzy złożyli skutecznie 
wniosek o świadczenie wychowawcze (Wniosek Rodzina 500+) z preferencyjnym stałym oprocentowaniem przez okres 
12 miesięcy. 

Na dzień 31 marca 2016 r. klienci detaliczni Alior Banku posiadali ponad 349 tys. kont oszczędnościowych z kwotą 
ponad 2.771 mln PLN zdeponowaną na powyższych kontach. 

Produkty depozytowe dla klientów detalicznych dostępne są we wszystkich kanałach dystrybucji Banku. 

Bankowe papiery wartościowe 

Bankowe papiery wartościowe dedykowane są głównie do klientów detalicznych. Minimalna kwota inwestycji wynosi 
trzy tysiące złotych. Wysokość odsetek uzależniona jest od zachowania indeksów, akcji, funduszy inwestycyjnych, 
surowców i walut, na których bazują. Najbardziej popularnym produktem są emisje oparte o koszyk spółek, gdzie zysk 
ustalany jest jako suma faktycznych stóp zwrotu z zastrzeżeniem, że zysk połowy ze spółek z koszyka jest ograniczony 
do maksymalnych stóp zwrotu 7-15%. Koszyki spółek dla poszczególnych emisji bazują przede wszystkim na spółkach  
z branży: farmaceutycznej, finansowej, nowych technologii lub są dobierane w zależności od regionu: spółki niemieckie, 
europejskie, amerykańskie. Co do zasady, produkty inwestycyjne dla klientów indywidualnych posiadają  
100% gwarancję kapitału z zastrzeżeniem emisji ograniczających ryzyko klienta do minimum 98% albo 95% 
oferowanych głównie dla zamożnych klientów.  

W 2015 r. Bank w ramach pierwszego programu emisji bankowych papierów wartościowych Alior Bank wyemitował 
papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,2 mld PLN. Wśród nich oprócz produktów z gwarancją kapitału opartych 
o indeks rynkowy znalazły się certyfikaty depozytowe dwuwalutowe, dzięki którym klient mógł otrzymać wysokie 
odsetki oraz dokonać zamiany waluty po z góry ustalonym kursie. Papiery oferowane były w ofercie publicznej klientom 
korporacyjnym, klientom Private Banking oraz klientom indywidualnym.  

Konta osobiste 

Posiadanie rachunku bieżącego w Alior Banku umożliwia aktywnym klientom detalicznym dokonywanie bezpłatnych 
wypłat z bankomatów w Polsce i na całym świecie oraz zapewnia dostęp do wielu innych produktów i usług, takich jak 
kredyt w rachunku bieżącym, przelewy (w tym „przelewy natychmiastowe” umożliwiające klientom przekazywanie 
środków do innego banku krajowego w zaledwie kilka minut), polecenia zapłaty, zlecenia stałe oraz karty płatnicze 
debetowe (Debit MasterCard PayPass, World Debit MasterCard). 

Na Datę Prospektu Bank oferował następujące rodzaje kont osobistych: Konto Wyższej Jakości oraz Konto Rozsądne, 
będące produktami dedykowanymi głównie dla aktywnych klientów Alior Bank, traktujących Alior Bank jako swój 
główny bank. Konto Wyższej Jakości charakteryzuje się gwarancją niezmienności opłat w okresie 5 lat oraz dedykowane 
jest dla klientów z segmentu zamożnego. Warunkiem bezpłatnego prowadzenia konta jest dokonywanie wpłat 
bezgotówkowych w kwocie 2.500 PLN miesięcznie lub wykonywanie transakcji płatniczych kartą na łączną kwotę 
minimum 700 PLN. Konto Rozsądne dedykowane jest dla rodzin dokonujących zakupów spożywczych przy użyciu kart 
płatniczych. Bank zwraca posiadaczom konta 3% tego typu wydatków. Konto prowadzone jest bezpłatnie dla aktywnego 
klienta pod warunkiem przelewu wynagrodzenia. W 2015 r. akwizycja kont z dotychczasowej oferty, tj. Konta Wyższej 
Jakości oraz Konta Rozsądnego, stanowiła 32% sprzedaży rocznej rachunków w PLN, ogółem (w ujęciu ilościowym).  

W ofercie dla klientów indywidualnych znajduje się także Konto Internetowe, które prowadzone jest bezpłatnie, bez 
wymogu wpływu wynagrodzenia, emerytury czy renty. Dodatkową zaletą Konta Internetowego są bezpłatne: wypłaty  
z bankomatów (Euronet, Planet Cash oraz za granicą), przelewy internetowe, przelewy europejskie oraz wydanie karty 
do rachunku. 
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Na Datę Prospektu w ofercie Alior Banku dostępna była Karta Kibica z dedykowanym kontem. Prosty proces 
wnioskowania oraz szereg korzyści zbudowanych wokół polskiej reprezentacji piłki nożnej znajduje uznanie coraz 
szerszej grupy kibiców. W 2015 r. sprzedaż tego konta stanowiła 11% sprzedaży rachunków ogółem (w ujęciu 
ilościowym).  

Oferta kont osobistych Banku jest także uzupełniana przez Konta Walutowe prowadzone w czterech podstawowych 
walutach: USD, EUR, CHF, GBP. Posiadacze kont walutowych w USD, EUR i GBP mają dostęp do wypłat z bankomatów 
w Polsce oraz na całym świecie (w tym bezpłatne wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w Alior Banku oraz 
bankomatach Euronetu i Planet Cash w Polsce) i karty debetowe (Debit MasterCard PayPass i Debit MasterCard).  

Na dzień 31 marca 2016 r. klienci detaliczni Alior Banku posiadali około 2 258 tys. rachunków bieżących, w tym ponad 
312 tys. kont walutowych. 

Usługi transakcyjne 

Bank oferuje pełen zakres usług transakcyjnych, w tym wpłaty i wypłaty gotówkowe, wpłaty gotówkowe na rachunki 
prowadzone w Banku oraz w innych bankach, lokaty terminowe oraz przelewy (włącznie z przelewami do ZUS i do 
urzędów skarbowych). 

Transakcje wymiany walut 

Transakcji wymiany waluty można dokonać w placówce Banku, za pośrednictwem bankowości internetowej pomiędzy 
walutami PLN, EUR, USD, GBP, CHF. Bank oferuje również możliwość wymiany walut za pośrednictwem specjalnie 
dedykowanych platform transakcyjnych (zobacz „ – Platformy transakcyjne”). 

Bank oferuje swoim klientom możliwość zawierania transakcji wymiany dla następujących walut: PLN, EUR, USD, CHF, 
GBP, CAD, NOK, RUB, DKK, CZK, SEK, AUD, RON, HUF, TRY, BGN, ZAR, MXN oraz JPY. Możliwość zawierania 
transakcji dostępna jest w wielu kanałach i z zastosowaniem zróżnicowanej oferty cenowej. Do najważniejszych należą: 
automatyczne przewalutowania związane z przelewami zagranicznymi oraz transakcjami kartą za granicą, transakcje 
zawierane w elektronicznych kanałach dostępu (Autodealing, Kantor Walutowy, platforma eFX Trader (zobacz  
„ – Platformy transakcyjne”) oraz transakcje negocjowane zawierane bezpośrednio z Departamentem Skarbu. 

Nowe produkty i usługi 

Na Datę Prospektu do istotnych nowych produktów i usług w ofercie handlowej Grupy Alior dla segmentu klientów 
indywidualnych należały: (i) pożyczka gotówkowa/kredyt konsolidacyjny „Obniżamy oprocentowanie o 30%”; (ii) oferta 
dla pracowników sektora budżetowego oraz pracowników grupy PZU (wprowadzona w 2015 r.); (iii) Kredyt TOP MBA 
przygotowany we współpracy z PZU, przeznaczony dla studentów ubiegających się o dyplom Master of Business 
Administration (MBA) umożliwiający sfinansowanie nauki na najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie 
(wprowadzony w 2015 r.); (iv) lokaty promocyjne 120-dniowe oraz 210-dniowe zachęcające klientów do lokowania 
nowych środków w Alior Bank oraz lokata promocyjna 92 dni – TOP5 (zobacz „ – Produkty depozytowe – Lokaty 
terminowe”). Dodatkowym produktem wspierającym sprzedaż kont jest Lokata 2-miesięczna z podwyższonym 
oprocentowaniem. 

Ponadto w 2015 r. została także udostępniona klientom bezpłatna aplikacja z funkcjonalnością BLIK. Funkcjonalność 
umożliwia wykonywanie płatności mobilnych, które to operacje księgowane są bezpośrednio w ciężar rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android, Windows Phone, iOS 
(wprowadzone w 2015 r.). 

W trzecim kwartale 2015 r. Alior Bank wprowadził do oferty klientów indywidualnych Konto Internetowe, które 
prowadzone jest bezpłatnie. Sprzedaż Konta Internetowego w czwartym kwartale 2015 r. wynosiła 35% sprzedaży 
rachunków w PLN (w ujęciu ilościowym). Wynik powyższy został osiągnięty poprzez wsparcie szerokimi działaniami 
marketingowymi prowadzonymi w Internecie oraz placówkach Banku. 

W drugim kwartale 2016 r. Alior Bank przystąpił do rządowego programu Rodzina 500+, zakładającego systemowe 
wsparcie polskich rodzin, umożliwiając klientom Banku wypełnienie oraz wysłanie za pośrednictwem systemu 
bankowości internetowej Alior Banku wniosku Rodzina 500+. Dodatkowo Bank przygotował ofertę dedykowaną dla 
składających wnioski – Bank wprowadził do oferty konto oszczędnościowe z atrakcyjnym oprocentowaniem do kwoty 
6 tys. PLN w okresie 12 miesięcy od daty otwarcia. Nowi klienci, którzy założą Konto Rozsądne dla Rodziny, mogą 
skorzystać z limitu odnawialnego na atrakcyjnych warunkach. W ramach promocji „Pomocnego Limitu” klienci nie 
ponoszą kosztów oprocentowania przez maksymalnie 10 dni do zadłużenia w wysokości 1 tys. PLN. 
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Obszary segmentu detalicznego 

Z uwagi na specyfikę działalności prowadzonej w ramach segmentu detalicznego Bank wyróżnia trzy dodatkowe obszary 
segmentu detalicznego, które posiadają dedykowaną ofertę dla wyodrębnionej grupy klientów Banku. 

Consumer finance 

Oferta Alior Banku w zakresie kredytów ratalnych (consumer finance) obecna jest w każdym z trzech kanałów 
sprzedaży, tj. stacjonarnym (10 tys. jednostek stacjonarnych kontrahentów Banku), bezpośrednim (door-to-door,  
tj. bezpośrednio w domu klienta) oraz online (3 tys. sklepów internetowych). W 2015 r. najszybciej rosła sprzedaż  
w kanale stacjonarnym oraz w Internecie, w kanale bezpośrednim poziom sprzedaży pozostawał na stabilnym wysokim 
poziomie. Bank prowadzi i zamierza dalej rozwijać działalność w zakresie kredytów ratalnych we współpracy  
z kluczowymi partnerami, takimi jak: RTV Euro AGD, PayU, Allegro, Agata Meble, BRW, Komfort, Philipiak, 
Vorwerk, Empik „Szkoły językowe”, Zepter. Jednocześnie utrzymywana jest bardzo silna pozycja na rynku agencyjnym, 
która umożliwia dotarcie do mniejszych lokalnych detalistów. Dzięki powyższym działaniom Alior Bank w 2015 r. 
sukcesywnie rozbudowywał bazę klientów, co daje perspektywę dalszego rozwoju współpracy i sprzedaży innych 
produktów. Działania CRM adresowane do klientów pozyskanych przez kanał ratalny skutkują wzrostem poziomu 
sprzedaży pożyczki gotówkowej oraz innych produktów Alior Banku. Istotnym czynnikiem jest rozwój w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań, a także wchodzenie w nowe branże. 

Private Banking 

Program Private Banking jest przeznaczony dla najzamożniejszych klientów indywidualnych, skłonnych powierzyć 
Bankowi aktywa przekraczające 0,4 mln PLN lub zamierzających skorzystać z finansowania o wartości co najmniej  
1 mln PLN. Klientów Private Banking obsługuje sześć specjalistycznych oddziałów Private Banking: w Warszawie, 
Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Ponadto obsługa może być realizowana poza lokalem Banku,  
w miejscu dogodnym dla klienta. Każdy klient bankowości prywatnej jest obsługiwany przez osobistego opiekuna, który 
odpowiada za relacje klienta z Alior Bankiem. 

Bank oferuje swoim klientom bankowości prywatnej specjalistyczne produkty i usługi w zakresie finansów osobistych 
(rachunek osobisty, kartę debetową MasterCard Private Banking, złote i platynowe karty kredytowe MasterCard oraz 
najbardziej prestiżową kartę kredytową MasterCard WORLD ELITE), doradztwo inwestycyjne z wykorzystaniem 
modeli, jak również w formie indywidualnych portfeli, inwestycje (fundusze inwestycyjne, usługi brokerskie, bankowe 
papiery wartościowe emitowane przez Alior Bank, usługi zarządzania aktywami, transakcje walutowe oraz inwestycje  
w złoto) oraz produkty kredytowe z elastycznymi procedurami uwzględniającymi indywidualną sytuację klientów. Na 
dzień 31 marca 2016 r. w oddziałach Private Banking pracowało 61 osób. Obsługa aktywów pozafinansowych klientów 
Private Banking pod nazwą PB Wealth Care jest realizowana operacyjnie przez spółkę Alior Services, której zadaniem 
jest nawiązywanie kontaktów z partnerami handlowymi świadczącymi usługi takie jak doradztwo prawne i podatkowe 
czy inwestycje alternatywne. 

Na dzień 31 marca 2016 r. liczba klientów aktywnych w ramach bankowości prywatnej wynosiła 4.423. 

Działalność maklerska 

Bank prowadzi działalność maklerską poprzez Biuro Maklerskie Alior Banku. Biuro Maklerskie Alior Banku działa jako 
wyodrębniona organizacyjnie jednostka w ramach Alior Banku i oferuje swoje usługi za pośrednictwem 296 placówek 
Alior Banku oraz z wykorzystaniem zdalnych kanałów dystrybucji, zarówno kanału telefonicznego Contact Centre Biura 
Maklerskiego, jak również internetowego systemu maklerskiego zintegrowanego z Systemem Bankowości Internetowej 
Alior Banku oraz platformy transakcyjnej Alior Trader. 

Biuro Maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności w następującym zakresie: (i) przyjmowanie  
i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; (ii) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie; (iii) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów 
finansowych; (iv) doradztwo inwestycyjne; (v) oferowanie instrumentów finansowych; (vi) przechowywanie lub 
rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie 
rachunków pieniężnych; (vii) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji  
o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; oraz (viii) pełnienie roli organizatora 
rynku (market maker). 
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Na dzień 31 marca 2016 r. Biuro Maklerskie Alior Banku prowadziło 79,8 tys. rachunków maklerskich, a wartość 
aktywów klientów zgromadzonych na rachunkach maklerskich wyniosła 6,5 mld PLN. 

Na Datę Prospektu Alior Bank współpracował z piętnastoma towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI) w zakresie 
funduszy otwartych (FIO) i osiemnastoma TFI w zakresie funduszy zamkniętych (FIZ). Na dzień 31 marca 2016 r. oferta 
funduszy inwestycyjnych otwartych obejmowała 458 strategii. Aktywa zgromadzone w produktach FIO za pośrednictwem 
Alior Banku były warte na koniec marca 2016 r. blisko 644 mln PLN. Z kolei aktywa zgromadzone w produktach FIZ za 
pośrednictwem Alior Banku były warte na dzień 31 marca 2016 r. około 1.426 mln PLN. Łączne aktywa zgromadzone  
w funduszach inwestycyjnych za pośrednictwem Alior Bank wyniosły na koniec marca 2016 r. około 2.070 mln PLN. 
Ponadto Biuro Maklerskie Alior Banku we współpracy z Money Makers oferuje usługi zarządzania aktywami. 

W październiku 2014 r. Biuro Maklerskie Alior Banku wprowadziło do oferty usługę doradztwa inwestycyjnego 
portfelowego, w ramach której rekomenduje klientom portfele funduszy inwestycyjnych, instrumentów giełdowych  
i mieszane w oparciu o ocenę indywidualnej sytuacji klienta. Na dzień 31 marca 2016 r. Biuro Maklerskie Alior Banku 
świadczyło usługę doradztwa inwestycyjnego dla 6,8 tys. klientów. 

Na dzień 31 marca 2016 r. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. świadczyło usługi animatora dla 52 emitentów oraz 
realizuje czynności animatora dla 92 instrumentów finansowych. 

Współpraca z podmiotami trzecimi w zakresie pozyskiwania klientów detalicznych 

Alior Bank prowadzi dwie strategiczne współprace partnerskie z wiodącymi na polskim rynku przedstawicielami branży 
telekomunikacyjnej oraz sieci handlowych. W obu przypadkach Bank oferuje dedykowane i wspólnie opracowane 
produkty w dedykowanej sieci sprzedaży, korzystając z najlepszych doświadczeń obu podmiotów. 

T-Mobile Usługi Bankowe 

W ramach współpracy z T-Mobile Polska (zobacz „ – Istotne umowy – Umowy dotyczące pośrednictwa finansowego  
– Umowa z T-Mobile Polska”) klienci mają możliwość otwierania kont osobistych z kartą debetową w 583 punktach 
sprzedaży T-Mobile Polska (w tym 155 placówkach typu store-in-store, świadczących pełną obsługę bankową). Na Datę 
Prospektu każdy klient mógł również uzyskać pożyczkę gotówkową na dowolny cel do 200 tys. PLN spłacaną nawet  
w 120 miesięcznych ratach, składając wniosek o pożyczkę zarówno w placówkach store-in-store, jak i za pośrednictwem 
kanałów zdalnych. Zawarcie umowy może nastąpić całkowicie zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale, a klienci 
mogą otrzymać środki na swój rachunek bankowy nawet tego samego dnia. Podstawowy rachunek konta osobistego jest 
wzbogacony o 5% cash-back, wypłacany klientom za transakcje bezgotówkowe kartą debetową. Maksymalna kwota 
cash-back wypłacana na rachunek wynosi 300 PLN w skali roku. 

Od dnia 11 czerwca 2015 r. oferta T-Mobile Usługi Bankowe została poszerzona o produkty dedykowane 
przedsiębiorcom. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z rachunku rozliczeniowego 
oraz rachunków pomocniczych, do których może zostać wydana karta debetowa objęta bezpłatnym ubezpieczeniem 
assistance, w ramach którego oferowane jest ubezpieczenie pomoc w firmie, ubezpieczenie ochrony sprzętu 
elektronicznego, ubezpieczenie pomocy medycznej oraz serwis concierge i usługi informacyjne. Klienci T-Mobile 
Polska mogą również skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym do 20 tys. PLN. Oferta dla klientów biznesowych jest 
dostępna w placówkach store-in-store. 

W trzecim kwartale 2015 r. w ramach rozwoju współpracy z T-Mobile Polska powstała oferta finansowania sprzętu 
telekomunikacyjnego w placówkach operatora, w ramach której klient otrzymuje decyzję o przyznaniu finansowania  
w ciągu kilku minut (bez odchodzenia od stanowiska doradcy). Dotychczasowy klient T-Mobile Polska otrzymuje 
finansowanie bez zbędnych formalności, na podstawie historii współpracy z operatorem. Dla nowych klientów oferta jest 
przyznawana w oparciu o oświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Klient nie ponosi żadnych kosztów finansowania,  
a dodatkowo może skorzystać z oferty T-Mobile Polska. Dzięki ofercie Grupa Alior rozbudowuje bazę klientów, którzy 
są potencjałem do szerszej współpracy, w szczególności w zakresie oferowania standardowych produktów dostępnych  
w T-Mobile Usługi Bankowe. 

Ponadto w dniu 7 sierpnia 2015 r. między Alior Bankiem i Telekom Romania została zawarta umowa o współpracy  
w zakresie świadczenia przez Telekom Romania usług pośrednictwa finansowego (zobacz „ – Istotne umowy – Umowy 
dotyczące pośrednictwa finansowego – Umowa z Telekom Romania”). Zakres współpracy jest bardzo zbliżony do zakresu 
współpracy pomiędzy Bankiem a T-Mobile Polska. Na Datę Prospektu działalność operacyjna na podstawie umowy nie 
została jeszcze rozpoczęta. Spółka spodziewa się, że podjęcie działalności operacyjnej nastąpi w połowie 2016 r. 
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Projekt Tesco 

W dniu 14 października 2015 r. Alior Bank zawarł umowę z brytyjską siecią hipermarketów Tesco dotyczącą 
kontynuacji współpracy na polskim rynku. W ramach współpracy w sklepach należących do Tesco oferowane są 
produkty kredytowe pod marką Tesco Finanse, tj. pożyczka gotówkowa, karta kredytowa zintegrowana z programem 
lojalnościowym ClubCard oraz kredyt ratalny. Na dzień 31 marca 2016 r. usługi finansowe pod marką Tesco Finanse 
były dostępne w 71 placówkach umiejscowionych w marketach Tesco. Bank planuje wzmocnić współpracę z Tesco, 
rozbudowując sieć sprzedaży o kolejne lokalizacje w sklepach należących do partnera oraz stopniowo rozszerzając 
portfolio produktów i usług dostępnych dla klientów Tesco. Do 2019 r. planowane jest pozyskanie 350 tys. nowych 
klientów obsługiwanych przez Tesco Finanse. 

Segment biznesowy (klienci biznesowi) 

Informacje ogólne 

Na dzień 31 marca 2016 r. Alior Bank obsługiwał ponad 132 tys. klientów biznesowych we wszystkich ich segmentach, 
osiągając według własnych szacunków Banku, niespełna 5,7% udział w rynku w zakresie liczby klientów. Portfel 
klientów biznesowych wyróżnia się między innymi wysoką średnią przychodowością osiąganą na jednego klienta. 
Według Finalty na koniec 2014 r. średni przychód roczny brutto Banku na klienta biznesowego był wyższy o 34% aniżeli 
średnia dla polskiego rynku. Alior Bank kontroluje wielkość zaangażowania poszczególnych podmiotów korporacyjnych 
w zakresie adekwatności ryzyk, ich koncentracji i zabezpieczeń. 

Bank dzieli swoich klientów biznesowych („klienci biznesowi”) na trzy podstawowe grupy, przede wszystkim według 
skali prowadzonej działalności gospodarczej: (i) mikroprzedsiębiorstwa  podmioty osiągające do 5 mln PLN 
przychodów ze sprzedaży i rozliczających się z urzędem skarbowym zarówno w formie uproszczonej księgowości, jak  
i ksiąg rachunkowych; (ii) małe i średnie przedsiębiorstwa  podmioty prowadzące działalność gospodarczą w skali 5-60 
mln PLN przychodów ze sprzedaży; oraz (iii) duże przedsiębiorstwa  prowadzące działalność na polskim rynku, 
których przychody przekraczają kwotę 60 mln PLN, w tym polskie podmioty zależne spółek międzynarodowych, które 
są obsługiwane przez Centrum Dużych Firm („korporacje”). 

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 
Inwestycyjnego, w zakresie oferty finansowania dla tzw. start-upów), jak również dla dużych podmiotów gospodarczych 
korzystających z zaawansowanych technologicznie rozwiązań depozytowo-transakcyjnych, a także funduszy unijnych. 
Na Datę Prospektu podstawowymi produktami dla klientów biznesowych były: (i) rachunki, rozliczenia i depozyty: 
rachunki biznesowe; usługi cash management; oraz produkty dodatkowe, takie jak terminale płatnicze POS i mPOS;  
(ii) kredyty dla klientów biznesowych: kredyty obrotowe; kredyty inwestycyjne; instrumenty wsparcia finansowania ze 
środków UE i programów publicznych takich jak gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego; gwarancja 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego; oraz (iii) produkty i usługi dla korporacji: usługi zarządzania finansami; produkty  
z zakresu finansowania handlu; kredyty strukturyzowane; niepubliczne i publiczne emisje oraz programy emisji obligacji. 

Relacje pomiędzy Bankiem i jego klientami biznesowymi są regulowane umową ramową świadczenia usług bankowych. 
Umowa ramowa zastępuje umowy związane z korzystaniem z bankowości internetowej, otwierania i korzystania  
z rachunków, korzystania z karty debetowej, zakładania lokat terminowych, korzystania z autodealingu (bankowej 
platformy internetowej umożliwiającej klientom realizację różnego rodzaju transakcji walutowych oraz negocjowania 
warunków lokat). Zastosowanie umowy ramowej ogranicza formalności związane z korzystaniem z produktów 
bankowych znajdujących się w ofercie Banku do niezbędnego minimum. 

Na dzień 31 marca 2016 r. (według danych i definicji NBP) udział Banku w depozytach i należnościach od segmentu 
przedsiębiorstw wynosił odpowiednio 2,8% dla depozytów oraz 3,6% dla kredytów. 
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Tabela poniżej przedstawia, na daty w niej określone, wolumen należności od klientów z segmentu biznesowego  
i zobowiązań finansowych wobec klientów z segmentu biznesowego. 

 

Okres  
3 miesięcy 

zakończony 
31 marca 

Rok zakończony  
31 grudnia 

 2016 2015 2014 2013 

 
mln PLN 

(niezbadane) mln PLN (zbadane) 

Należności od klientów .......................................................................................... 14.194,1 13.311,7 10.347,1 9.072,5

Zobowiązania wobec klientów .............................................................................. 12.508,9 12.254,5 9.578,6 6.608,9*

Dane oznaczone * pochodzą ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2014. 
Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Kanały dystrybucji 

Mikroprzedsiębiorstwa są obsługiwane poprzez 306 oddziałów Banku oraz 507 placówek partnerskich, małe i średnie 
firmy są obsługiwane przez 300 wyspecjalizowanych pracowników oddziałów, natomiast korporacje są obsługiwane 
przez Centrum Dużych Firm znajdujące się w centrali Banku w Warszawie. Każdy klient biznesowy ma możliwość 
skorzystania z dowolnego oddziału Banku bez względu na to, gdzie jest prowadzony jego rachunek. Ponadto klienci 
biznesowi Banku są także obsługiwani poprzez bankowość telefoniczną oraz kanały dystrybucji wykorzystujące nowe 
technologie, w szczególności system bankowości internetowej oraz system bankowości mobilnej. 

Na dzień 31 marca 2016 r. usługi były świadczone przez 2.887 pracowników oddziałów (w przeliczeniu na pełen etat). 
Klienci biznesowi korzystają ze wsparcia dwóch doświadczonych zespołów ekspertów składających się z pracowników 
Działu Finansowania Handlu (8 ekspertów) oraz Departamentu Skarbu (11 ekspertów). Eksperci rozlokowani są na terenie 
całej Polski i wspierają klientów przy ustaleniu struktury transakcji zarówno przy transakcjach bieżących: faktoring, 
gwarancje, mieszkaniowe rachunki powiernicze, wymiana walut, jak również zabezpieczających ryzyko walutowe, 
towarowe, stóp procentowych oraz przy wdrażaniu specjalistycznych produktów i usług, dostosowanych do ich potrzeb. 

Alior Bank oferuje wszystkim swoim klientom rozbudowany system bankowości online, pozwalający na monitorowanie 
i zarządzanie rachunkami podstawowymi i rachunkami pomocniczymi, kartami płatniczymi, kredytami oraz na 
dokonywanie wszelkiego rodzaju poleceń przelewu. Klienci biznesowi Banku mogą korzystać ze specjalnych rozwiązań, 
między innymi w celu zintegrowania swojego systemu z systemem bankowości internetowej Alior Banku czy autoryzacji 
transakcji przy pomocy podpisu elektronicznego. Bank oferuje także system bankowości mobilnej: uproszczoną wersję 
standardowego systemu bankowości internetowej. 

Produkty i usługi 

Podstawowe produkty dla klientów biznesowych to: (i) rachunki, rozliczenia i depozyty: rachunki biznesowe; usługi cash 
management; oraz produkty dodatkowe takie jak terminale płatnicze POS i mPOS; (ii) kredyty dla klientów 
biznesowych: kredyty obrotowe; kredyty inwestycyjne; leasing; instrumenty wsparcia finansowania ze środków UE  
i programów publicznych takich jak: gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego; gwarancja Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego; oraz (iii) produkty i usługi dla korporacji: usługi zarządzania finansami; produkty z zakresu 
finansowania handlu; kredyty strukturyzowane; niepubliczne i publiczne emisje oraz programy emisji obligacji. 
Wskazane produkty i usługi Banku dla klientów biznesowych były dostępne w ofercie Banku w okresie objętym 
Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior oraz do Daty Prospektu. 

Rachunki, rozliczenia i depozyty 

Oferta rachunków biznesowych dopasowana jest do biznesowych oczekiwań poszczególnych segmentów klienta  
i wykorzystuje nowoczesne kanały akwizycji i obsługi produktów. Dla mikroprzedsiębiorstw Alior Bank proponuje 
między innymi iKonto Biznes, rachunek dla przedsiębiorców indywidualnych otwierany całkowicie samodzielnie za 
pośrednictwem Internetu, wykorzystując innowacyjny i szybki proces potwierdzania tożsamości klienta przelewem  
z innego banku krajowego. Podstawowym rachunkiem oferowanym przez sieć placówek jest Rachunek Partner, który 
jako pierwszy na rynku usług bankowych dla firm zachęcał klientów do pełnego i aktywnego korzystania z jego 
możliwości, zwalniając z opłaty tych posiadaczy, którzy opłacają swoje zobowiązania wobec ZUS lub US. Ofertę obsługi 
bieżącej poszerzają także Rachunek Wspólnota, przeznaczony dla lokalnych wspólnot mieszkaniowych, a także pakiety 
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rachunku z terminalem płatniczym POS lub z usługą projektowania stron internetowych. Dla klientów prowadzących 
pełną księgowość Alior Bank oferuje produkty rachunkowe. Możliwość pełnej optymalizacji zakresu usług i ich 
warunków umożliwia Rachunek Biznes Optymalny. Standardowe produkty to Rachunek Biznes Komfort i Biznes Profil, 
w którym klient samodzielnie dobiera pakiet produktów i usług zgodnie z profilem działalności – premiując transakcje 
krajowe, zagraniczne lub obrót gotówkowy. 

Klienci biznesowi mają dostęp do wielu produktów i usług cash management ułatwiających realizację codziennych 
transakcji w firmie. Cykliczne kampanie marketingowe, przygotowywane w oparciu o indywidualne preferencje 
branżowe, pozwalają na skuteczne informowanie klientów o produktach dopasowanych do charakteru działalności, 
nowych usługach oraz promocjach. Przede wszystkim promowane są usługi wpływające bezpośrednio na jakość obsługi 
transakcyjnej w firmie, m.in.: Masowe Przetwarzanie Transakcji pozwalające na szybkie ewidencjonowanie należności 
od kontrahentów oraz Rachunek Płacowy, usprawniający realizację wynagrodzeń dla pracowników przy jednoczesnym 
zachowaniu poufności danych. 

Alior Bank oferuje swoim klientom jedyne na rynku mobilne terminale płatnicze mPOS obsługujące płatności 
zbliżeniowe. 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 (chipa), jak i płatności zbliżeniowych  
w technologiach PayPass oraz PayWave. 

Kredyty dla klientów biznesowych 

Bank oferuje szeroką gamę nowoczesnych produktów kredytowych odpowiadających na kompleksowe potrzeby 
klientów biznesowych. 

Oferta kredytowa Alior Bank, przeznaczona na finansowanie bieżące i inwestycyjne, adresowana jest zarówno do 
mikroprzedsiębiorstw, w tym podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i małych, średnich oraz dużych 
przedsiębiorstw. 

Działalność Banku w segmencie mikroprzedsiębiorstw opiera się na kompleksowej i w pełni wystandaryzowanej ofercie 
kredytowej skierowanej do przedsiębiorstw zarówno rozpoczynających działalność (Kredyt Biznes Start z Gwarancją 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego), a także wybranych nisz rynkowych, mającej za zadanie zaspokoić główną 
potrzebę klienta – finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wiodącymi produktami  
w tym segmencie są kredyty obrotowe i inwestycyjne, charakteryzujące się uproszczonym procesem sprzedaży do 1 mln 
PLN oraz dedykowanymi warunkami cenowymi dla klientów z branż uprzywilejowanych wykonujących zawody zaufania 
publicznego. Do końca kwietnia 2016 r. Bank wdrożył nową ofertę finansowania mikroprzedsiębiorstw, 
wieloproduktowego pakietu kredytowego, obsługiwanego w pełni automatycznym procesie kredytowym, umożliwiającym 
uzyskanie decyzji kredytowej w przeciągu 30 minut i zakończenie transakcji w trakcie jednego kontaktu klienta z Bankiem. 

Dodatkowo, we wrześniu 2015 r. Alior Bank w ramach struktur centrali stworzył Zespół Wirtualnego Bankiera,  
tj. oddzielny kanał sprzedaży dedykowany do obsługi klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw, który umożliwia 
kompleksową sprzedaż kredytów firmowych przez telefon. Zespół pracuje na bazie dotychczasowych klientów Alior 
Banku, oferując im dodatkowe finansowanie, oraz pozyskuje nowych klientów z rynku. Stworzenie zdalnego kanału 
sprzedaży wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom ze strony klientów w zakresie elastyczności obsługi. 

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mają do dyspozycji bardziej wyspecjalizowaną ofertę produktową, umożliwiającą 
większą elastyczność w ustrukturyzowaniu optymalnego finansowania. Jednocześnie struktury sprzedaży, pozyskując 
nowego klienta, mogą skorzystać z dedykowanego produktu na przeniesienie finansowania z innego banku na 
preferencyjnych warunkach. 

Od drugiego półrocza 2015 r. Alior Bank aktywnie rozwija ofertę finansowania podmiotów z branży rolno-spożywczej 
adekwatnie do zróżnicowanych form prawnych i rodzajów prowadzonej działalności. Dla rolników indywidualnych, 
również tych nieobjętych przepisami ustawy o rachunkowości, oferowane jest finansowanie działalności bieżącej  
w postaci kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oraz finansowanie inwestycyjne. Podmioty gospodarcze 
rozliczające się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości oraz grupy producentów rolnych mają do dyspozycji 
finansowanie zarówno obrotowe, w tym kredyt skupowy, jak i finansowanie inwestycyjne. 

Istotnym produktem, który wpływa na wysokość akcji kredytowej w segmencie klientów biznesowych, jest program Banku 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspierający przedsiębiorczość w segmencie MSP. Gwarancja de minimis zwiększa 
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dostępność finansowania dla firm i umożliwia m.in. udzielenie kredytowania klientom nieposiadającym zabezpieczenia 
rzeczowego. Alior Bank aktywnie oferował sprzedaż gwarancji de minimis BGK, co uplasowało go na pozycji lidera  
w sprzedaży kredytów zabezpieczonych gwarancją de minimis (czwarte miejsce wśród banków biorących udział  
w programie w czwartym kwartale 2015 r.). W grudniu 2015 r. do oferty kredytowej zostały wprowadzone gwarancje 
COSME, stanowiące alternatywę dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis i nie mogą lub nie 
zamierzają skorzystać z gwarancji de minimis. Program obsługi gwarancji de minimis w Alior Banku został również 
indywidualnie skontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2014 r. i uzyskał pozytywną ocenę NIK w tym zakresie. 

Alior Bank jest również partnerem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i otrzymał linię gwarancyjną w wysokości 
250 mln PLN na finansowanie podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Młode firmy mogą skorzystać  
z finansowania przeznaczonego na cele bieżące i inwestycyjne do 100 tys. PLN z gwarancją Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego. 

Mając na uwadze rozwój swoich klientów biznesowych, na Datę Prospektu Alior Bank kontynuował szeroką kampanię 
wspierającą partycypację przedsiębiorców w wykorzystaniu środków unijnych z programów UE na lata 2014-2020. 
Prowadzone są działania CRM oraz akcje informujące Klientów i sieć sprzedaży o aktualnie trwających naborach  
w ramach programów specjalistycznych. 

Produkty i usługi dla korporacji 

Oferta Alior Banku dla korporacji obejmuje zarówno produkty wystandaryzowane, jak i specjalistyczne usługi 
zarządzania finansami. Alior Bank traktuje każdego takiego klienta indywidualnie i przygotowuje oferty dedykowane dla 
konkretnych podmiotów. Regionalne Centra Biznesowe oraz Departament Dużych Firm współpracują ściśle z ekspertami 
z Działu Emisji Długu, Działu Kredytów Strukturyzowanych oraz Działu Finansowania Handlu w celu zapewnienia 
najlepszego dopasowania oferty do rzeczywistych potrzeb klientów. 

Alior Bank oferuje korporacjom produkty z zakresu finansowania handlu takie jak: gwarancje, akredytywy, faktoring 
niepełny oraz wstępowanie w prawa wierzycieli na podstawie umowy współpracy. Poza wskazanymi produktami Alior 
Bank oferuje również kredyt strukturyzowany, którego warunki są indywidualnie dopasowywane do konkretnej 
transakcji i zabezpieczenia. Kredyty strukturyzowane są wykorzystywane między innymi na finansowanie importu  
i eksportu towarów i surowców, jak również na zakup lub sprzedaż towarów i surowców na rynku krajowym. 
Podstawowe zabezpieczenia, które Alior Bank wykorzystuje przy kredytach strukturyzowanych dedykowanych 
sfinansowaniu importu i eksportu, to na przykład cesja wierzytelności z kontraktów, cesja z akredytywy eksportowej, 
cesja z bankowej gwarancji płatności, cesja praw z polisy ubezpieczenia oraz przewłaszczenie towaru. 

Ponadto Alior Bank oferuje kredyty strukturyzowane przeznaczone na finansowanie projektów nieruchomościowych, 
transakcji typu project finance (w tym inwestycji w energetyce odnawialnej, projektów infrastrukturalnych, budowy 
zakładów produkcyjnych, itp.) oraz przejęć. Podstawowe zabezpieczenia, które Alior Bank wykorzystuje przy kredytach 
tego typu, to hipoteki, cesje z umów generujących przychody, zastawy na majątku ruchomym i udziałach w spółkach. 
Alior Bank udziela również kredytów, działając wraz z innymi bankami w ramach konsorcjów banków, zarówno jako 
uczestnik konsorcjum, jak i jego organizator. 

Alior Bank organizuje niepubliczne lub publiczne (organizowane we współpracy z Biurem Maklerskim Alior Banku) emisje 
oraz programy emisji obligacji na rzecz korporacji. Produkt ten pozwala klientom Alior Banku na dywersyfikację źródeł 
finansowania długiem, uzyskanie finansowania atrakcyjnego pod względem kosztów, zabezpieczeń lub harmonogramu 
spłaty, a emitenci mają możliwość wprowadzenia swoich obligacji do obrotu na rynku obligacji Catalyst prowadzonym 
przez GPW lub BondSpot S.A. W ramach usług aranżacji emisji obligacji Alior Bank działa, między innymi, jako agent 
emisji, dealer/oferujący (Biuro Maklerskie Alior Banku), agent ds. płatności/agent kalkulacyjny i depozytariusz. 

Nowe produkty i usługi 

Na Datę Prospektu do istotnych nowych produktów i usług w ofercie Alior Banku dla przedsiębiorstw należał rachunek 
bieżący iKonto Biznes, wprowadzony do oferty handlowej Banku w kwietniu 2016 r., któremu towarzyszył nowoczesny 
kanał otwarcia – pozwalający na założenie rachunku całkowicie samodzielnie z dowolnego miejsca w kraju lub za 
granicą oraz potwierdzenie wniosku z wykorzystaniem bezpiecznej weryfikacji tożsamości – przelewu z rachunku 
osobistego. Ponadto, w kwietniu 2016 r. Bank wprowadził do oferty handlowej nowy pakiet kredytowy dla segmentu 
mikroprzedsiębiorstw, z w pełni zautomatyzowanym wystandaryzowanym procesem, umożliwiającym uzyskanie decyzji 
kredytowej w 30 minut. Z kolei we wrześniu 2015 r. Alior Bank utworzył Zespół Wirtualnego Bankiera (zobacz  
„ – Kredyty dla klientów biznesowych” powyżej). 
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Począwszy od grudnia 2014 r., Bank rozwija usługi spoza podstawowego zakresu usług Banku, tworząc oferty w oparciu 
o produkty i usługi podmiotów trzecich. Są to pakiety usług obejmujące między innymi kasy fiskalne i terminale 
płatnicze, stacjonarne, jak i mobilne (mPOS). 

Ponadto od grudnia 2014 r. Bank posiada w sprzedaży gwarancję COSME oferowaną w ramach portfelowych 
programów gwarancyjnych. Bank rozwija również ofertę wspierającą przedsiębiorców w wykorzystaniu środków 
unijnych w ramach z perspektywy 2014-2020. 

W kwietniu 2015 r. został zarejestrowany Alior Leasing, który rozpoczął działalność operacyjną w październiku 2015 r., 
aktywnie proponując klientom biznesowym kompleksową ofertę leasingu operacyjnego i finansowego. 

Działalność skarbowa 

Na Datę Prospektu Alior Bank prowadził swoją działalność skarbową między innymi w następujących obszarach: (i) 
transakcji walutowych, począwszy od natychmiastowej wymiany walutowej po złożone struktury opcyjne adekwatne do 
potrzeb i wiedzy klienta o tych instrumentach; (ii) transakcji zabezpieczenia stopy procentowej zapewniające klientom 
stabilizację kosztów finansowania; (iii) transakcji zabezpieczania zmian cen surowców; (iv) zarządzanie płynnością  
– poprzez oferowanie klientom szerokiej gamy produktów umożliwiających lokowanie nadwyżek środków finansowych 
na atrakcyjnych warunkach; (v) prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości klientów 
o oferowanych produktach oraz związanych z nimi ryzyk; (vi) zabezpieczanie ryzyka płynności Alior Banku w ramach 
ustanowionych limitów – poprzez zawieranie transakcji na rynku międzybankowym, w tym swapów walutowych, 
transakcji kupna/sprzedaży papierów skarbowych oraz transakcje REPO; (vii) zarządzanie ryzykiem walutowym oraz 
stóp procentowych Alior 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; oraz (viii) 
rachunkowość zabezpieczeń – zabezpieczanie ryzyka stóp procentowych wynikającej ze zmienności przepływów 
pieniężnych z tytułu zmiennego oprocentowania aktywów poprzez zawieranie transakcji złotowych IRS. Nadwyżki 
płynnych środków Banku (w sytuacji, gdy wartość depozytów przewyższa wartość kredytów) są inwestowane  
w obligacje skarbowe i bony skarbowe denominowane w złotych oraz w dłużne papiery wartościowe wyemitowane 
przez NBP z relatywnie krótkim terminem wykupu. Bank lokuje środki w ramach zarządzania płynnością. 

Na dzień 31 marca 2016 r. portfel aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży prowadzony przez Bank miał wartość 
6.008,1 mln PLN i składał się przede wszystkim z obligacji wyemitowanych przez centralne instytucje rządowe. Bardziej 
szczegółowe informacje dotyczące portfela papierów wartościowych Banku znajdują się w „Dokumencie Rejestracyjnym 
– Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Bilans” oraz „Dokumencie Rejestracyjnym – Wybrane dane 
statystyczne i finansowe Grupy Alior”. 

Bank zarządza ryzykiem kursów wymiany i stopy procentowej poprzez zawieranie transakcji na instrumentach 
pochodnych, takich jak umowy terminowe typu FRA, swapy stopy procentowej oraz swapy bazowe (CIRS). Wszystkie 
pozycje stopy procentowej i walutowe są zarządzane online w ramach właściwych poziomów limitów. Bank ma 
przyznane limity skarbowe w ponad 13 krajowych i 17 dużych międzynarodowych bankach na potrzeby rozliczania 
transakcji walutowych, odsetkowych i na rynku pieniężnym, a także opcji. Dostępność produktów, obowiązujące 
maksymalne terminy transakcji oraz dostępne kwoty różnią się w zależności od banku, lecz wszystkie razem, według 
szacunków Zarządu, są wystarczające na czterokrotne lub pięciokrotne pokrycie aktualnych potrzeb wynikających  
z transakcji realizowanych przez klientów lub z pozycji księgi bankowej. 

Zasada nieangażowania się w transakcje instrumentami finansowymi z użyciem środków własnych będzie nadal 
strategicznym sposobem ochrony przed ryzykiem systemowym, z którym boryka się wiele banków, gdy rynek traci 
płynność. Zarząd zamierza zarządzać pozycją walutowych w taki sposób, aby zapewnić poziom kapitału Alior Banku na 
obecnym, bezpiecznym poziomie. Limity dla ryzyka stóp procentowych powinny rosnąć nieznacznie wolniej niż 
wolumen aktywów ogółem. Zarząd będzie kontynuował współpracę z większością wiodących pod względem transakcji 
walutowych banków na świecie w celu zapewniania skuteczności oraz wystarczającego dostępu do produktów 
walutowych i odsetkowych dla klientów Banku, nawet jeżeli wolumen transakcji klientów wzrośnie znacznie powyżej 
przewidywanego w planie strategicznym Banku. W ocenie Zarządu obecny udział Banku w polskim rynku walutowym 
wynosi około 6-7%, przy czym udział w rynku walutowym jest szacowany poprzez porównanie danych o obrotach  
w kasowych transakcjach walutowych Banku z podmiotami niefinansowymi z danymi o obrotach dla tego typu transakcji 
publikowanymi przez NBP w najbardziej aktualnym raporcie z kwietnia 2013 r. 
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Platformy transakcyjne 

W ramach działalności skarbowej Alior Bank oferuje produkty w postaci platform transakcyjnych, z których przychód  
z działalności księgowany jest odpowiednio w przychodach z działalności biznesowej lub detalicznej. Alior korzysta  
z platform transakcyjnych na podstawie niewyłącznych umów licencyjnych, zawartych na czas oznaczony, z których 
najwcześniejsza wygasa w 2018 r. Wskazane platformy transakcyjne były dostępne w ofercie Banku w okresie objętym 
Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior oraz do Daty Prospektu. 

Zarząd uważa, że Alior Bank jest pierwszym bankiem w Europie Środkowej, który wdrożył własny system algotradingowy 
Quasar, na którym oparte zostały trzy platformy walutowe – Autodealing, eFX Trader i Kantor Walutowy. Lokalizacja 
serwerów systemu Quasar w Londynie, gdzie realizowana jest zdecydowana większość obrotu polską walutą, umożliwia 
klientom Alior Banku dostęp do płynności generowanej przez największe światowe banki oraz bardzo krótkiego czasu 
realizacji transakcji.  

Autodealing to usługa dostępna zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych bezpośrednio w bankowości 
internetowej. Platforma pozwala na zawieranie natychmiastowych oraz terminowych transakcji wymiany walut na 
korzystnych warunkach, a także umożliwia zakładanie wysoko oprocentowanych lokat na dowolną liczbę dni, 
maksymalnie do 1 roku. Waluty dostępne w ramach usługi Autodealing to: PLN, EUR, USD, GBP, CHF. 

eFX Trader to dostępna z poziomu bankowości internetowej platforma przeznaczona dla najbardziej wymagających 
klientów biznesowych. Umożliwia zawieranie transakcji natychmiastowych, terminowych oraz zleceń z limitem ceny 24 
godziny na dobę, 5 dni w tygodniu dla blisko 70 par walutowych. Na platformie dostępne są również trzy rodzaje zleceń 
z limitem ceny, umożliwiające automatyczne zawarcie transakcji po wybranym przez klienta kursie. Platformę wyróżnia 
wysoka płynność oraz możliwość śledzenia przez klientów aktualnej sytuacji na rynku walutowym. 

Kantor Walutowy to pierwszy bankowy kantor internetowy na polskim rynku. Platforma jest przeznaczona zarówno dla 
klientów indywidualnych, jak i dla firm, i jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu po zalogowaniu na stronie 
www.kantor.aliorbank.pl. Kantor Walutowy Alior Bank umożliwia bezpieczną wymianę walut po atrakcyjnych kursach, 
a także bezpłatne przelewy krajowe i zagraniczne zakupionych na platformie środków. Kantor oferuje cztery rodzaje 
automatycznych zleceń walutowych umożliwiających zawarcie transakcji po najkorzystniejszym kursie czy cyklicznie  
w określonym dniu każdego miesiąca. Dodatkowo klienci indywidualni mogą zamówić darmowe karty debetowe do 
rachunków w EUR, USD i GBP, a także bezpłatnie wpłacać i wypłacać środki w oddziałach Alior Banku (PLN, EUR, 
USD, GBP). Klienci mają możliwość otwarcia darmowych rachunków w 14 walutach; nowe rachunki otwierane są  
w pełni zdalnie na podstawie dyspozycji potwierdzanej kodem SMS. Całość operacji trwa kilka sekund i od razu po 
otwarciu klient otrzymuje dostęp do preferencyjnych warunków wymiany dla nowej waluty. 

Na Datę Prospektu Bank nie identyfikował nowych istotnych produktów i usług w ramach działalności skarbowej. 

Ratingi 

W dniu 5 września 2013 r. Fitch Ratings Ltd. przyznał Alior Bankowi ocenę ratingową na poziomie BB z perspektywą 
stabilną. Pełna ocena ratingowa nadana Alior Bankowi obejmowała: (i) rating długoterminowy (ang. Long-Term Foreign 
Currency IDR): BB perspektywa stabilna; (ii) rating krótkoterminowy (ang. Short-Term Foreign Currency IDR): B; (iii) 
długoterminowy rating krajowy (ang. National Long-Term Rating): BBB+(pol), perspektywa stabilna; (iv) 
krótkoterminowy rating krajowy (ang. National Short-Term Rating): F2(pol); (v) Viability Rating (VR): bb; (vi) rating 
wsparcia (ang. Support Rating): 5 oraz (vii) minimalny rating wsparcia (ang. Support Rating Floor): „No Floor”. 

Po zawarciu Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału i ogłoszeniu przez Alior Bank zamiaru realizacji Transakcji Fitch 
Ratings Ltd. dokonał przeglądu powyższego ratingu, w wyniku którego podtrzymał rating Alior Banku na 
niezmienionym poziomie.  

Outsourcing 

Alior Bank zleca realizację znaczącej części zadań związanych z jego działalnością usługodawcom zewnętrznym. Usługi 
zlecane na zewnątrz obejmują, w szczególności: usługi obsługi pieniężnej, procesowania gotówki, windykację 
wierzytelności, wybrane usługi informatyczne, usługi rozliczeniowe i transportowe, autoryzację kart, ich produkcję, 
personalizację oraz doręczanie do klientów, przetwarzanie transakcji bankomatowych, usługi skanowania i archiwizacji 
dokumentów, usługi skanowania dokumentów otrzymanych z zewnątrz, wydruki masowe, zarządzanie flotą 
samochodową, usługi w zakresie wykonywania czynności faktycznych związanych z udzielaniem kredytów oraz 
ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń kredytów na zakup papierów wartościowych, usługi telemarketingowe, usługi  
w zakresie weryfikacji i przejmowania pojazdów mechanicznych, usługi w zakresie obsługi klientów przez kanał 
telefoniczny i drogą elektroniczną oraz usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów bankowych. 
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Kluczowymi usługodawcami świadczącymi powyższe usługi na rzecz Alior Banku są: (i) First Data Polska S.A.  
(w zakresie autoryzacji kart debetowych i kredytowych wystawianych przez Alior Bank oraz usług związanych  
z księgowaniem i autoryzacją transakcji kartami debetowymi i kredytowymi); (ii) Bankomat 24/Euronet sp. z o.o. 
(świadcząca usługi w zakresie instalacji i konserwacji bankomatów oraz przetwarzania transakcji bankomatowych); (iii) 
Austria Card GmbH, Austria Card Polska sp. z o.o., Oberthur Poland sp. z o.o. (w zakresie produkcji i personalizacji 
kart); (iv) Xerox Polska sp. z o.o. i EDC Expert Direct Communication sp. z o.o. (świadczące usługi dotyczące obsługi 
korespondencji przychodzącej oraz związane z wydrukami masowymi); (v) Iron Mountain Polska sp. z o.o. oraz Pika  
sp. z o.o. (świadcząca usługi w zakresie zarządzania dokumentacją Alior Banku i archiwów); (vi) Impel Cash Solutions 
sp. z o.o. i Poczta Polska S.A. (świadczące usługi związane z obsługą gotówki). Pełna lista dostawców usług dla Banku 
w rozumieniu art. 6 a-d Prawa Bankowego była udostępniona na Datę Prospektu na stronie internetowej Alior Banku, 
www.aliorbank.pl. 

Istotne umowy 

Poniżej przedstawiono opis istotnych umów, których stroną jest Alior Bank lub Spółki Zależne, za okres dwóch lat 
bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu, a także za okres wcześniejszy w zakresie, w jakim umowy te określają 
istotne prawa lub obowiązki Grupy Alior istniejące na Datę Prospektu, innych niż umowy zawarte w normalnym toku 
działalności i których wartość przekraczała 10% kapitałów własnych Alior Banku na dzień 31 grudnia 2015 r. według 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 2015. 

Poniższy opis nie uwzględnia: 

 opisu istotnych umów z podmiotami powiązanymi Banku, których fakt zawarcia został przekazany do publicznej 
wiadomości w formie raportu bieżącego; opis tych umów został zamieszczony w „Dokumencie Rejestracyjnym  
– Transakcje z podmiotami powiązanymi”; 

 opisu umów związanych z realizacją Transakcji, w tym Podziału; opis tych umów został zamieszczony  
w „Dokumencie Rejestracyjnym – Transakcja”. 

W ocenie Alior Banku na Datę Prospektu do umów istotnych z punktu widzenia Grupy Alior należały: 

 umowy dotyczące pośrednictwa finansowego, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Alior Banku 
lub mające istotne znaczenie dla działalności Alior Banku z uwagi na możliwość istotnego zwiększenia skali 
dystrybucji produktów Alior Banku i bazy klientów Alior Banku; 

 programy emisji obligacji własnych, mające istotne znaczenie dla finansowania działalności Alior Banku; 

 umowy gwarancji i kontrgwarancji, mające istotne znaczenie dla wymogów kapitałowych Alior Banku; oraz 

 umowy sprzedaży akcji, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Alior Banku. 

W ocenie Spółki, na Datę Prospektu, w zakresie prowadzenia podstawowej działalności, Grupa nie była uzależniona od 
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub umów finansowych ani nowych procesów produkcyjnych. 

Umowy dotyczące pośrednictwa finansowego 

Umowa z T-Mobile Polska 

W dniu 11 grudnia 2013 r. między Alior Bankiem i T-Mobile Polska została zawarta umowa o współpracy w zakresie 
świadczenia przez T-Mobile Polska usług pośrednictwa finansowego. Zakres współpracy dotyczy przygotowania 
kompleksowej oferty produktów i usług bankowych oraz zapewnienia do nich wielokanałowego dostępu pod marką 
związaną z T-Mobile Polska. Celem współpracy jest: (i) pozyskanie do obsługi istotnej części z 16 mln klientów T-Mobile 
Polska; (ii) zapewnienie tym klientom oraz obecnym posiadaczom kont osobistych Alior Sync rozwiązań technologii 
internetowej i mobilnej oraz bankowości transakcyjnej, jak również (iii) zaoferowanie klientom produktów i usług, które 
łączyć będą korzyści wynikające ze współpracy Alior Banku i firmy telekomunikacyjnej, jaką jest T-Mobile Polska. 

Przedmiotem umowy jest m.in. powierzenie T-Mobile Polska wykonywania w imieniu i na rzecz Alior Banku, 
pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych, w tym zawierania i zmiany umów rachunków bankowych, umów  
o limit kredytowy w rachunku, umów o przyjęcie wkładów pieniężnych (depozytów), umów kredytów i pożyczek 
pieniężnych, umów o karty płatnicze (debetowe, kredytowe i przedpłacone), osobom fizycznym będącym konsumentami 
w rozumieniu art. 221 KC, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom prawnym  
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej działającym w segmencie mikroprzedsiębiorców  
i małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
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Działalność jest prowadzona w formie prawnej oddziału Alior Banku („Oddział Alior Banku”). Współpraca obejmuje 
oferowanie klientom większości produktów bankowych we wszystkich możliwych kanałach, ze szczególnym 
wykorzystaniem synergii technologicznych oraz przewag wynikających z modelu operacyjnego banku i firmy 
telekomunikacyjnej. T-Mobile Polska, działając jako pośrednik Banku, oferuje wybrane produkty wspólnego 
przedsięwzięcia w swoich punktach sprzedaży, zapewniając także brand oraz marketing. 

Wynagrodzenie T-Mobile Polska z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego składa się z trzech składników: 
(i) jednorazowego wynagrodzenia za każdego nowego klienta, który spełni kryteria wskazane w umowie; (ii) 
miesięcznego wynagrodzenia w wysokości zależnej od liczby klientów spełniających kryteria wskazane w umowie; oraz 
(iii) elementu odpowiadającego określonej wartości brutto (35%) kalkulacyjnego zysku Oddziału Alior Banku przed 
opodatkowaniem. 

Umowa zapewnia T-Mobile Polska możliwość wskazania innego banku, który w przyszłości może nabyć od Alior Banku 
przedsięwzięcie w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”). Aby zapewnić wykonalność tego 
zobowiązania w przyszłości, umowa zawiera postanowienia, w tym kary umowne, które mają zagwarantować 
współdziałanie Alior Banku w tym zakresie. 

W tym zakresie, w okresie do dnia 30 czerwca 2038 r. wskazanemu przez T-Mobile Polska podmiotowi („Podmiot 
Nabywający”) jak również T-Mobile Polska przysługuje na podstawie i na warunkach określonych w umowie,  
w szczególności pod warunkiem uzyskania stosownej zgody KNF, opcja nabycia ZCP obejmującej Oddział Alior Banku. 
Opcja ta może zostać zrealizowana w oparciu o przyjęcie złożonej przez Alior Bank nieodwołalnej oferty sprzedaży 
ZCP. Zbycie może nastąpić za cenę wynoszącą iloczyn liczby aktywnych klientów (spełniających kryteria określone  
w umowie) oraz cenę z przedziału 400 – 500 PLN, w zależności od realizacji odpowiednich zobowiązań Alior Bank 
określonych w umowie. Zgodnie z umową powyższa cena ma podlegać waloryzacji od 2022 r. 

Opcja nabycia może zostać zrealizowana przez T-Mobile Polska po pięciu latach od dnia wejścia w życie umowy albo 
wcześniej, w przypadkach wskazanych w umowie, związanych z naruszeniem przez Alior Bank zobowiązań określonych 
w umowie lub wskazanymi w umowie przypadkami rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, niewypełnieniem celów 
finansowych związanych z umową lub uzyskania kontroli nad Alior Bankiem przez podmiot konkurencyjny lub podmiot 
zależny od podmiotu konkurencyjnego w stosunku do T-Mobile Polska. 

W szczególności, jeżeli w terminie 60 dni od daty wejścia w życie umowy do Rady Nadzorczej Banku nie zostanie 
powołana przez Walne Zgromadzenie osoba ze wskazania T-Mobile Polska, umowa ulega rozwiązaniu. Jeżeli członek 
Rady Nadzorczej Banku ze wskazania T-Mobile Polska przestanie wchodzić w skład Rady Nadzorczej i nie zostanie 
powołany przez Walne Zgromadzenie nowy członek Rady Nadzorczej wskazany przez T-Mobile Polska w okresie 
obowiązywania umowy, umowa ulega rozwiązaniu na żądanie T-Mobile Polska w terminie wskazanym przez T-Mobile 
Polska nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty odwołania, o ile strony umowy nie postanowią inaczej. W przypadku 
rozwiązania umowy zastosowanie znajdą przepisy uprawniające T-Mobile Polska do skorzystania z opcji nabycia, lecz 
nie wcześniej niż przed komercyjnym uruchomieniem bankowości T-Mobile Polska. 

Umowa przewiduje szereg kar umownych. (na warunkach określonych w umowie), z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań określonych w umowie, z których największa wynosi 90 mln PLN  
W szczególności, w przypadku, gdyby wykonanie opcji nabycia w trybie przyjęcia oferty okazało się niemożliwe lub 
nieskuteczne (niezależnie od przyczyn takiej sytuacji) Bank jest zobowiązany na podstawie umowy do podjęcia 
wszelkich niezbędnych ze strony Banku czynności, tak aby Podmiot Nabywający nabył ZCP w terminie wskazanym  
w umowie na zasadach analogicznych do tych, na których Podmiot Nabywający nabyłby ZCP, gdyby wykonanie Opcji 
Nabycia w trybie przyjęcia oferty było w pełni skuteczne. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
określonego powyżej Bank zobowiązany jest zapłacić na rzecz i na żądanie T-Mobile Polska kary umownej w wysokości 
90 mln PLN. T-Mobile Polska może żądać odszkodowania za szkody przekraczające wysokość kar umownych. 

Umowa została zawarta na czas określony, pięć lat od dnia jej podpisania, z opcją automatycznego przedłużenia na 
kolejne okresy pięciu lat. T-Mobile Polska będzie przysługiwała opcja nieprzedłużenia obowiązywania umowy, o ile  
T-Mobile Polska złoży na sześć miesięcy przed upływem okresu obowiązywania umowy oświadczenie, iż nie korzysta  
z opcji jej przedłużenia na kolejny okres. 

Umowa z Telekom Romania 

W dniu 7 sierpnia 2015 r. między Alior Bankiem i Telekom Romania została zawarta umowa o współpracy w zakresie 
świadczenia przez Telekom Romania usług pośrednictwa finansowego. Zakres współpracy dotyczy przygotowania 
kompleksowej oferty produktów i usług bankowych oraz zapewnienia do nich wielokanałowego dostępu opartego na marce 
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Telekom Romania (Grupa Deutsche Telekom). Celem współpracy jest: (i) pozyskanie do obsługi bankowej istotnej części  
z ponad 6 mln klientów Telekom Romania oraz klientów w ramach grupy kapitałowej Telekom Romania; (ii) zapewnienie 
tym klientom rozwiązań technologii internetowej i mobilnej oraz bankowości transakcyjnej oraz (iii) zaoferowanie klientom 
produktów i usług, które łączyć będą korzyści wynikające ze współpracy Alior Banku i firmy telekomunikacyjnej. 

Przedmiotem umowy w szczególności jest powierzenie Telekom Romania wykonywania w imieniu i na rzecz Alior 
Banku pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych, w tym zawierania i zmiany umów rachunków bankowych, 
umów o limit kredytowy w rachunku, umów o przyjęcie wkładów pieniężnych (depozytów), umów kredytów i pożyczek 
pieniężnych, umów o karty płatnicze, innych umów uzgodnionych w przyszłości między stronami osobom fizycznym 
będącym konsumentami, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom prawnym i jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej działającym w segmencie mikroprzedsiębiorców i małych 
przedsiębiorców oraz dużych firm. Działalność ta prowadzona będzie w formie prawnej oddziału Alior Banku  
w Rumunii („Oddział Alior Banku”). Współpraca obejmuje oferowanie klientom większości produktów bankowych we 
wszystkich możliwych kanałach, ze szczególnym wykorzystaniem synergii technologicznych oraz przewag 
wynikających z modelu operacyjnego banku i firmy telekomunikacyjnej. Jest to kontynuacja modelu działania Banku  
i T-Mobile Polska (zobacz „– Umowa z T-Mobile Polska”), w efekcie którego w maju 2014 r. została udostępniona na 
polskim rynku oferta T-Mobile Usługi Bankowe. Telekom Romania, działając jako pośrednik Banku, oferuje wybrane 
produkty wspólnego przedsięwzięcia w swoich punktach sprzedaży, zapewniając także brand oraz marketing. 

Wynagrodzenie Telekom Romania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego składa się z trzech składników: 
(i) wynagrodzenia jednorazowego za każdego nowego klienta, który spełni kryteria wskazane w umowie; (ii) 
wynagrodzenia miesięcznego w wysokości zależnej od liczby klientów spełniających kryteria wskazane w umowie; oraz 
(iii) procentowego udziału w zysku Oddziału Alior Banku przed opodatkowaniem (poziom zależny od dochodowości 
bazy klientów pozyskiwanych przez Telekom Romania). 

W okresie do dnia 30 czerwca 2038 r. wskazanemu przez Telekom Romania podmiotowi („Podmiot Nabywający”), jak 
również Telekom Romania będzie przysługiwała na podstawie i na warunkach określonych w umowie, w szczególności 
pod warunkiem uzyskania stosownej zgody KNF i Narodowy Bank Rumuński, opcja nabycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Alior Banku obejmującej Oddział Alior Banku („ZCP”). Zbycie może nastąpić za cenę wynoszącą 
iloczyn liczby klientów (spełniających kryteria określone w umowie) oraz kwoty, której wysokość jest zależna od 
realizacji odpowiednich zobowiązań Alior Banku określonych w umowie. Zgodnie z umową cena ma podlegać 
waloryzacji od 2022 r. 

Opcja nabycia może zostać zrealizowana przez Telekom Romania po pięciu latach od dnia wejścia w życie umowy albo 
wcześniej, w przypadkach wskazanych w umowie, związanych z naruszeniem przez Alior Bank zobowiązań określonych 
w umowie lub wskazanymi w umowie przypadkami rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, niewypełnieniem celów 
finansowych związanych z umową lub uzyskaniem kontroli nad Alior Bankiem przez podmiot konkurencyjny lub 
podmiot zależny od podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Telekom Romania. 

Umowa weszła w życie z dniem podpisania oraz pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony odpowiednich organów 
stron. Umowa została zawarta pod szeregiem warunków rozwiązujących, z których na Datę Prospektu aktualne były 
dwa: (i) nieuzgodnienie i niepodpisanie przez strony umowy dotyczącej znaków towarowych w terminie 8 miesięcy od 
wejścia umowy w życie (chyba że strony uzgodnią wydłużenie tego terminu); oraz (ii) nieuzyskanie zgody władz spółek 
zależnych Telekom Romania na sprzedaż produktów bankowych zgodnie z postanowieniami umowy w terminie  
8 miesięcy od dnia wejścia umowy w życie (chyba że strony uzgodnią wydłużenie tego terminu). Natomiast do Daty 
Prospektu uzyskane zostało oficjalne stanowisko Narodowego Banku Rumuńskiego potwierdzające możliwość 
świadczenia usług pośrednictwa finansowego przez Telekom Romania bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody 
Narodowego Banku Rumuńskiego. Umowa nie przewiduje kar umownych. 

Umowa została zawarta na czas określony, pięć lat od dnia jej wejścia w życie, tj. 28 października 2015 r. z opcją 
automatycznego przedłużenia na kolejne okresy pięciu lat. Telekom Romania przysługuje opcja nieprzedłużenia okresu 
obowiązywania umowy, o ile Telekom Romania złoży na sześć miesięcy przed upływem okresu obowiązywania umowy 
oświadczenia, iż nie korzysta z opcji jej przedłużenia na kolejny okres. 

Umowy finansowania 

Program emisji obligacji własnych 

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustanowienie przez Zarząd Programu Emisji Obligacji 
własnych Alior Banku denominowanych w PLN („Program obligacji”) i wielokrotne zaciąganie zobowiązań 
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finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, w tym obligacji 
podporządkowanych, w ramach tego programu emisji, o następujących kluczowych parametrach: (i) łączna wartość 
Programu obligacji nie przekroczy kwoty 2 mld PLN; (ii) obligacje będą emitowane w seriach, w okresie od dnia wejścia 
w życie uchwały do dnia 1 sierpnia 2020 r.; (iii) maksymalny okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach 
Programu obligacji wynosi 10 lat; (iv) obligacje emitowane w ramach Programu obligacji nie będą zabezpieczone; (v) 
obligacje emitowane w ramach Programu obligacji będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 lub art. 33 pkt 2 Ustawy  
o Obligacjach; oraz (vi) obligacje emitowane w ramach Programu obligacji nie będą miały postaci dokumentu. 

Warunki emisji każdej serii obligacji mogą zawierać postanowienia dotyczące wprowadzania obligacji do obrotu na 
rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez GPW lub BondSpot. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do określania szczegółowych warunków emisji poszczególnych serii 
obligacji emitowanych w ramach Programu obligacji, dokonywania przydziału obligacji na rzecz inwestorów oraz 
podejmowania wszelkich innych koniecznych czynności mających na celu realizację Programu obligacji. 

Na Datę Prospektu w ramach powyższego Programu Alior Bank wyemitował łącznie 183.350 podporządkowanych, 
niezabezpieczonych, niemających postaci dokumentu, kuponowych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. 
PLN każda, w tym 150.000 obligacji serii I oraz 33.350 obligacji serii I1 zasymilowanych w KDPW pod kodem ISIN 
PLALIOR00136. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 
GPW w ramach systemu Catalyst. 

Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych 

W dniu 28 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na otwarcie przez Zarząd Publicznego programu emisji 
obligacji podporządkowanych Alior Banku („Publiczny program obligacji”) oraz upoważniła Zarząd do zaciągania 
zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank w seriach do 800.000 niezabezpieczonych, 
podporządkowanych obligacji („Obligacje”) na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN każda w ramach 
Publicznego programu obligacji. Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do określania ostatecznych 
warunków emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Publicznego programu obligacji, dokonywania 
przydziału obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację 
Publicznego programu obligacji. 

W dniu 12 kwietnia 2016 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny („Prospekt Podstawowy”) Alior Banku sporządzony  
w związku z: (i) ofertami publicznymi Obligacji w ramach Publicznego programu obligacji oraz (ii) zamiarem ubiegania 
się o dopuszczenie i wprowadzenie do Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach 
systemu Catalyst. Prospekt Podstawowy przewiduje, że łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 800 
mln PLN. Zgodnie z Prospektem Podstawowym Obligacje będą emitowane i oferowane w seriach w okresie nie 
dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF Prospektu Podstawowego. Okres zapadalności Obligacji 
będzie wynosić od 5 do 10 lat od dnia emisji danej serii Obligacji. Świadczenia wynikające z Obligacji będą miały 
wyłącznie charakter pieniężny. Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Obligacje nie 
będą miały postaci dokumentu i będą rejestrowane w KDPW. Warunki emisji każdej serii Obligacji będą zawierać 
postanowienia dotyczące zakwalifikowania ich jako składnika funduszy własnych zgodnie z przepisami CRR. 

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zarząd ustalił ostateczne warunki oferty Obligacji serii P1A („Obligacje P1A”). Łączna 
wartość nominalna wyemitowanych Obligacji P1A wynosi 150 mln PLN. Obligacje P1A są oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,25% w skali roku, 
począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 
5,00% w skali roku. Obligacje P1A są sześcioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2022 r. Obligacje P1A 
zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW. 

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd ustalił ostateczne warunki oferty Obligacji serii P1B („Obligacje P1B”). Łączna 
wartość nominalna wyemitowanych Obligacji P1B wynosi 70 mln PLN. Obligacje P1B są oprocentowane według 
zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,00% w skali roku, 
począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 
5,00% w skali roku. Obligacje P1B są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r. Obligacje P1B 
zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW. 
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Umowy mające istotne znaczenie dla wymogów kapitałowych 

Umowa gwarancji i umowa kontrgwarancji 

W dniu 31 marca 2016 r. Alior Bank zawarł z PZU umowę, w ramach której PZU udzielił Alior Bankowi gwarancję 
ubezpieczeniową ochrony kredytowej nierzeczywistej w odniesieniu do wyselekcjonowanego portfela wierzytelności 
kredytowych Banku, zgodnie z CRR („Gwarancja”). Jednocześnie, na zlecenie PZU, podmiot trzeci, będący bankiem 
państwowym („Kontrgwarant”) udzielił Alior Bankowi kontrgwarancji zabezpieczającej wykonanie zobowiązań PZU z 
tytułu Gwarancji („Kontrgwarancja”) w wysokości 80% wartości Gwarancji, na podstawie której Alior Bank może 
wystąpić do Kontrgwaranta o dokonanie płatności, na wypadek gdyby płatności wynikającej z Gwarancji nie dokonało 
PZU. Wartość portfela wierzytelności Alior Banku pokrytych Gwarancją wynosi 3.104,2 mln PLN. Ulga z tytułu 
aktywów ważonych ryzykiem z Gwarancji na dzień 31 marca 2016 r. wynosiła 1.613,6 mln PLN. 

Kwota udzielonej Gwarancji wynosi 2.548,9 mln PLN, przy zastrzeżeniu 10% udziału własnego (pro rata) Alior Banku. 
Maksymalna odpowiedzialność PZU z tytułu pojedynczej wierzytelności kredytowej jest ograniczona do kwoty 50 mln 
PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 24 miesiące, przy czym wezwanie do zapłaty może zostać 
doręczone do PZU do 18 sierpnia 2018 r. Alior Bank uprawniony jest jednak do wypowiedzenia Gwarancji przed 
upływem okresu jej obowiązywania. Na wysokość wynagrodzenia za udzielenie Gwarancji ma wpływ między innymi 
amortyzacja portfela oraz premia za Kontrgwarancję. Szacunkowa wartość średniomiesięcznego wynagrodzenia  
w okresie obowiązywania Gwarancji wynosi 2,4 mln PLN. 

Umowa Gwarancji przewiduje kary umowne, jakie mogą być należne PZU od Banku w razie naruszenia określonych 
zobowiązań Alior Banku związanych z umową Gwarancji. Łączna maksymalna wysokość tych kar umownych nie może 
przekroczyć kwoty 2 mln PLN. Warunki Kontrgwarancji przewidują dodatkowe wynagrodzenie, do którego zapłaty 
zobowiązany jest Alior Bank w kwocie 1,5 mln PLN w przypadku wcześniejszego wygaśnięcia Kontrgwarancji lub 
wcześniejszego rozwiązania umowy Kontrgwarancji oraz karę umowną w wysokości 0,10% różnicy między kwotą 2.039,1 
mln PLN oraz zdefiniowaną w Kontrgwarancji kwotą przeznaczoną na finansowanie przez Alior Bank podmiotów 
należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw albo w wysokości 0,10% kwoty 2.039,1 mln PLN w przypadku 
braku dostarczania do 30 czerwca 2018 r. raportu i informacji, przewidzianych w umowie Kontrgwarancji, dotyczących 
wykonania zobowiązań Banku w zakresie finansowania podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja 
i Kontrgwarancja mają na celu zmniejszenie wymogu kapitałowego Alior Banku z tytułu ryzyka kredytowego. 

Wskazane wyżej gwarancje obniżają wymogi kapitałowe Alior Banku o około 140 mln PLN, co uwalnia około 180 mln 
PLN kapitału Tier I. 

Umowy sprzedaży akcji 

Umowa sprzedaży akcji Meritum Bank ICB 

W dniu 20 października 2014 r. Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A.  
i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (łącznie „Sprzedający”) przedwstępną umowę sprzedaży akcji Meritum 
Bank ICB dotyczącą 12.382.746 akcji Meritum Bank ICB, reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum Bank 
ICB oraz 95,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum Bank ICB. 

Dodatkowo w tym samym dniu Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A. 
umowę subskrypcji akcji Alior Banku („Umowa objęcia akcji”) dotyczącą 2.355.498 akcji. Objęcie akcji na podstawie 
Umowy objęcia akcji miało nastąpić w wykonaniu przez Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A 
praw z warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty”), wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Alior Banku uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nr 3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank poprzez 
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Alior Banku w całości, emisji Warrantów z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Alior Banku w całości oraz zmiany Statutu. 

W dniu 19 lutego 2015 r., po wcześniejszym spełnieniu warunków zawieszających, Alior Bank zawarł ze Sprzedającymi 
umowę przyrzeczoną sprzedaży akcji Meritum Bank ICB, na podstawie której Alior Bank nabył łącznie 12.382.746 akcji 
Meritum Bank ICB o wartości nominalnej 30 PLN każda reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum Bank 
ICB oraz 95,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum Bank ICB, w zamian za łączną cenę w kwocie 
352,5 mln PLN, w tym: (i) 3.026.886 akcji Meritum Bank ICB należących do Europejskiego Banku Odbudowy  
i Rozwoju; (ii) 3.048.471 akcji Meritum Bank ICB należących do WCP Coöperatief U.A. oraz (iii) 6.307.389 akcji 
Meritum ICB Bank należących do Innova Financial Holdings S.à r.l. 
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W wykonaniu praw z Warrantów w dniu 19 lutego 2015 r. Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A. 
złożyli oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii H Alior Banku o wartości nominalnej 10,00 PLN 
każda, jak również opłacili akcje serii H Alior Bank wkładem pieniężnym (cena emisyjna jednej akcji serii H Alior Bank 
opłacanej w ten sposób wyniosła 73,30 PLN) w łącznej wysokości 172,7 mln PLN. W związku z powyższym na 
warunkach określonych w Umowie objęcia akcji, WCP Coöperatief U.A. objął 767.505 akcji, natomiast Innova Financial 
Holdings S.à r.l. objął 1.587.993 akcje. 

Po przeprowadzeniu procedury przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Meritum Bank ICB, uzyskaniu 
odpowiednich zgód i zezwoleń regulacyjnych oraz podjęciu odpowiednich uchwał przez Walne Zgromadzenia oraz 
walne zgromadzenie Meritum Bank ICB, w dniu 30 czerwca 2015 r. nastąpiło połączenie Alior Bank z Meritum Bank 
ICB przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów  
i zobowiązań) Meritum Bank ICB jako spółki przejmowanej na Alior Bank jako spółki przejmującej (połączenie przez 
przejęcie). W szczególności, w wyniku połączenia Alior Bank wstąpił w prawa i obowiązki Meritum Bank ICB jako 
emitenta: (i) obligacji na okaziciela serii B Meritum Bank ICB wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez GPW; oraz (ii) obligacji na okaziciela serii C Meritum Bank ICB wprowadzonych do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. 

Własność intelektualna 

Istotne znaki towarowe 

W ramach prowadzonej działalności Grupa Alior korzysta z wielu znaków towarowych. Na Datę Prospektu Urząd 
Patentowy RP udzielił praw ochronnych na 26 znaków towarowych słownych, słowno-graficznych lub graficznych na 
rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Alior. W odniesieniu do kolejnych 4 znaków na Datę Prospektu 
postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym RP było w toku.  

Na Datę Prospektu Alior Bank uzyskał prawa ochronne na terytorium Polski na 19 znaków towarowych zgłoszonych  
w Urzędzie Patentowym RP oraz ubiega się o ochronę kolejnych 3 znaków. 

Na Datę Prospektu Grupa Alior uzyskała ochronę 2 znaków towarowych na terytorium Unii Europejskiej w Urzędzie 
Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz ubiega się o ochronę kolejnych 2 znaków towarowych. 

Podstawowymi znakami identyfikacyjnymi Grupy Alior są: znak słowny „Alior” oraz znak słowno-graficzny „Alior 

Bank” . Ponadto Grupa Alior posiada szereg znaków towarowych o istotnym znaczeniu, do których 
zaliczają się znaki towarowe identyfikujące spółki Grupy Alior oraz znaki towarowe stanowiące oznaczenia dla 
oferowanych przez spółki Grupy Alior produktów lub usług, w tym: znak słowny „Alior Faktor”, znak słowny „eFX 

Trader”, znak słowno-graficzny „Alior Leasing”  (odnośnie do którego, na Datę Prospektu, postępowanie 

zgłoszeniowe było w toku) oraz znak słowno-graficzny „Money Makers” . 

Domeny internetowe 

Na Datę Prospektu Grupa Alior utrzymywała ponad 130 domen internetowych, wśród których najistotniejsze to: 
(i) www.aliorbank.pl, pod którą znajduje się oficjalna strona internetowa Alior Banku; (ii) www.alior.pl, czyli domena 
pocztowa Alior Banku oraz (iii) www.t-mobilebankowe.pl, pod którą znajduje się oficjalna strona internetowa T-Mobile 
Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. 

Rozwiązania informatyczne 

Alior Bank posiada scentralizowany i zintegrowany system informatyczny, który utrzymuje i rozwija w ramach trzech 
grup oprogramowania aplikacyjnego: (i) systemu centralnego obejmującego, między innymi, księgowość, obsługę 
transakcji i kalkulacje finansowe; (ii) aplikacji pośredniczącej (middleware), która integruje system centralny  
z aplikacjami front end (pomocniczymi) i same aplikacje między sobą; oraz (iii) aplikacji front end zapewniających 
wsparcie sprzedaży produktów bankowych, kontroli i zarządzania. Szczególny nacisk kładzie się na wsparcie rozwoju 
bankowości mobilnej oraz nowoczesnego środowiska pracy wirtualnej. 
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Aplikacje informatyczne są utrzymywane i rozwijane w technologii trójwarstwowej: baza-aplikacja-klient. Taki model 
systemu informatycznego zapewnia elastyczność w rozwijaniu jego funkcjonalności w celu zapewnienia klientom Alior 
Banku maksymalnego, nieprzerwanego dostępu do usług Alior Banku w czasie rzeczywistym. Pracownicy placówek 
Alior Banku korzystają ze zintegrowanego systemu zarządzania wielokanałowego (ang. Multi Channel Management), 
który dostarcza informacji na temat statusu klientów oraz transakcji realizowanych we wszystkich kanałach sprzedaży  
i dystrybucji. W ocenie Zarządu takie rozwiązanie obniża ryzyko niewłaściwej oceny klienta, a także niewłaściwego 
wyboru produktów i usług Alior Banku. 

Wszystkie procesy planistyczne, analityczne i raportowe są wspomagane i utrzymywane przez system informacji zarządczej 
(ang. Management Information System) oraz system analiz biznesowych (ang. Business Intelligence System). Do 
optymalizacji usług bankowych Alior Bank wykorzystuje zaawansowane rozwiązania dotyczące zarządzania relacjami  
z klientami (ang. Customer Relationship Management, CRM) w zakresie operacyjnym i analitycznym, w zakresie klientów 
detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wszelkie potencjalne, nieuprawnione transakcje są blokowane lub 
eliminowane przy wykorzystaniu systemu wykrywania oszustw (ang. Fraud Detection System) (systemu, który aktywnie 
monitoruje transakcje realizowane poprzez kanały elektroniczne). Monitoring i procesy windykacji wierzytelności są 
realizowane przy wsparciu systemu zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management System, 
BPMS). W celu optymalizacji zasobów wewnętrznych i utrzymania wysokiej efektywności procesów Alior Bank rozwija 
informatyczne systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa, które wspierają, między innymi, automatyzację obiegu 
informacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, współpracę z dostawcami i zarządzanie nieruchomościami. 

Systemy krytyczne dla działalności Alior Banku są chronione przed utratą danych spowodowanych uszkodzeniami 
systemu oraz przed wszelkim nieuprawnionym dostępem z zewnątrz lub przed nieuprawnionym użyciem. 

Mając na uwadze dynamiczny rozwój bazy klienckiej, a co za tym idzie – wzrost wartościowy i ilościowy wolumenu 
realizowanych transakcji, Alior Bank wdrożył system informatyczny wspierający proces typowania transakcji 
podejrzanych pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przeprowadzania bieżących 
analiz oraz ich dokumentowania w trybie dziennym. 

Na dzień 31 marca 2016 r. Pion Informatyki Alior Banku zatrudniał 297 pracowników odpowiedzialnych za rozwój, 
utrzymanie, testy i wsparcie systemów informatycznych Alior Banku. Pion Informatyki świadczy usługi niezbędne do 
zaspokojenia potrzeb departamentów operacyjnych i biznesowych Alior Banku. Główne zadania Pionu Informatyki 
obejmują: (i) zaspokajanie potrzeb technologicznych Alior Banku; (ii) obniżenie ryzyka funkcjonowania środowiska IT, 
realizowane m.in. poprzez rozdzielenie funkcji rozwoju od utrzymania; (iii) wewnętrzne utrzymywanie kluczowych 
kompetencji technicznych o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania Alior Banku; (iv) stały monitoring jakości  
i kosztów rozwiązań informatycznych i departamentu informatycznego; oraz (v) planowanie, przeprowadzanie  
i koordynowanie testów oraz koordynowanie planów wdrożeń i walidacji rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem 
ich wymagań funkcjonalnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa. 

Umowy z dostawcami kluczowego oprogramowania przewidują dostawę i uruchomienie oprogramowania oraz 
udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania. Standardowo zawierane są umowy na wsparcie serwisowe 
zakupionych licencji i systemów, obejmujące możliwość korzystania z najnowszych wersji oprogramowania oraz 
zapewniające wsparcie techniczne producenta lub dostawcy. Licencje są standardowe, tj. zazwyczaj udzielane są 
odpłatnie, na czas nieoznaczony oraz jako licencje niewyłączne i ograniczone do określonego terytorium. Ponadto, 
niektóre z umów licencyjnych ograniczają odpowiedzialność dostawcy z tytułu szkód wyrządzanych użytkownikom 
oprogramowania, wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, co 
również jest standardowym rozwiązaniem w tego typu umowach. Każdy outsourcing usług informatycznych poprzedza 
stosowna, w ocenie Zarządu, analiza ekonomiczna, ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania Alior 
Banku i uzyskanie zewnętrznych akceptacji. 

W ocenie Emitenta, z zastrzeżeniem kwestii technicznych i kosztów z tym związanych, zarówno stosowane w Grupie 
standardowe systemy operacyjne, jak i oprogramowanie specjalistyczne mają charakter zastępowalny. 

Ubezpieczenia 

Grupa Alior utrzymuje ochronę ubezpieczeniową swoich spółek i ich działalności od zasadniczo wszelkich ryzyk  
i z sumami odpowiedzialności adekwatnymi, w ocenie Zarządu, do rozpoznanego ryzyka. Wszystkie polisy 
ubezpieczeniowe są corocznie odnawiane. 

Przy aranżacji polis ubezpieczeniowych Grupa Alior korzysta z usług wyspecjalizowanego brokera ubezpieczeniowego, 
spółki Marsh sp. z o.o., która przeprowadza ofertowanie na rynku krajowym i międzynarodowym (rynek londyński).  
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W okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior, Grupa Alior 
współpracowała z wiodącymi krajowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, takimi jak: PZU, TUiR Allianz S.A., 
Compensa TU S.A., Interisk TU S.A. 

Ochrona ubezpieczeniowa Alior Banku obowiązująca na Datę Prospektu dotyczyła w szczególności: (i) ubezpieczenia 
mienia własnego i powierzonego, w tym gotówki, od wszystkich ryzyk, w szczególności od pożaru, uderzenia pioruna, 
huraganu, gradu, powodzi i innych zagrożeń, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu, zamieszek, 
katastrof budowlanych oraz aktów terroryzmu; (ii) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za 
szkody na osobie lub szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego lub niezamierzonego popełnionego  
w związku z prowadzoną przez Alior Bank działalnością oraz posiadanym mieniem; (iii) ubezpieczenia od bankowego 
ryzyka operacyjnego, które to ubezpieczenie obejmowało, w szczególności, szkody związane z każdym mieniem, które 
zostanie sprzeniewierzone przez pracowników, oraz szkody wynikające z naruszenia przepisów prawa regulujących 
przestępstwa związane z technologią informacyjną, a także ryzyka dotyczące: (a) fałszywej gotówki; (b) fałszywych 
papierów wartościowych oraz (c) fałszywych czeków; (iv) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej; 
oraz (v) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku w zakresie roszczeń lub 
postępowań urzędowych toczących się na wniosek osób trzecich. Analogiczna ochrona ubezpieczeniowa dotyczy 
również Spółek Zależnych. 

Umowami o najwyższych sumach ubezpieczenia w Grupie są: (i) ubezpieczenie mienia Banku z sumą ubezpieczenia  
w wysokości około 497,8 mln PLN; (ii) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
Alior Banku (tzw. ubezpieczenie D&O) z sumą ubezpieczenia w wysokości 125 mln PLN zawarte z Towarzystwem 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.; oraz (iii) ubezpieczenie od przestępstw i odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej instytucji finansowej (BBB) z sumą ubezpieczenia w wysokości 5 mln EUR. 

Zdaniem Zarządu zakres ubezpieczenia posiadany przez Grupę Alior spełnia normy przyjęte dla banków działających  
w Polsce. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Istotne rzeczowe aktywa trwałe na Datę Prospektu 

W ocenie Emitenta, na Datę Prospektu, istotne rzeczowe aktywa trwałe Grupy obejmowały (i) nieruchomości stanowiące 
własność Alior Banku; (ii) inwestycje w obce obiekty (nieruchomości), które obejmowały głównie koszty poniesione  
w związku z nieruchomościami Alior Banku, rozwojem sieci dystrybucji Alior Banku poprzez m.in. oddziały T-Mobile 
Usługi Bankowe oraz placówki partnerskie, jak również (iii) urządzenia techniczne, które obejmowały głównie sprzęt 
komputerowy i elektroniczne systemy zabezpieczeń, w każdym przypadku z uwagi na ich istotne znaczenie dla 
prowadzonej przez Grupę działalności. 

Nieruchomości 

Wprowadzenie 

Grupa Alior korzysta z bardzo dużej liczby nieruchomości, które posiada przede wszystkim w oparciu o zawarte umowy 
cywilnoprawne (umowy najmu), a także przysługujące spółkom Grupy prawa rzeczowe do nieruchomości (prawo 
własności i prawo użytkowania wieczystego). 

Grupa Alior korzysta na terytorium RP z nieruchomości o łącznej powierzchni około 91 tys. m2, z czego istotne 
nieruchomości wykorzystywane przez Grupę stanowią około 20% łącznej powierzchni nieruchomości, z których 
korzysta Grupa. Ponadto Grupa korzysta z nieruchomości położonych poza terytorium RP w związku z prowadzeniem 
oddziału w Bukareszcie i świadczeniem przez Telekom Romania usług pośrednictwa finansowego w imieniu i na rzecz 
Alior Banku (zobacz „ – Istotne umowy – Umowy dotyczące pośrednictwa finansowego – Umowa z Telekom Romania”). 

Istotnymi nieruchomościami wykorzystywanymi przez Grupę Alior są nieruchomości, w których znajdują się lokale 
centrali Banku, z których Alior Bank korzysta w oparciu o umowy najmu (nieruchomości położone w Warszawie, 
ul. Łopuszańska, w Krakowie, ul. Pilotów oraz w Gdańsku, ul. Piastowska), a także na zasadach własności 
(nieruchomości położone w Krakowie, ul. Żułowska i ul. Miłkowskiego), w których zlokalizowane są ośrodki 
obliczeniowe (ang. Data Center). W ocenie Emitenta, na Datę Prospektu, Emitent nie był uzależniony od wskazanych 
wyżej umów najmu. 
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Istotne nieruchomości 

W dniu 14 sierpnia 2012 r. Alior Bank dla potrzeb centrali Banku, podpisał umowę najmu powierzchni o wielkości 
6.015,67 m2 w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38, z firmą Focus Inwest sp. z o.o., należącą do Grupy Ghelamco. 
Okres trwania umowy wynosi 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. W dniu 10 października 2012 r. Alior 
Bank aneksował umowę, przedłużając okres najmu do siedmiu lat, tj. do dnia 1 września 2020 r. Bank, podpisując 
umowę najmu, zintegrował wszystkie biura centrali Alior Bank w Warszawie w jednej nieruchomości. Wartość umowy  
w okresie pierwszych siedmiu lat wynosi około 8,7 mln EUR. 

W dniu 28 października 2009 r. Alior Bank dla potrzeb centrali Banku, podpisał umowę najmu w Krakowie, przy  
ul. Pilotów 2 o powierzchni 3.495,0 m2, z firmą Krakowskie Centrum Biurowe Pilotów. Okres trwania umowy wynosi  
10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. W dniu 28 listopada 2014 r. Alior Bank aneksował umowę, 
przedłużając okres najmu do dnia 30 września 2020 r. Wartość umowy wynosi około 8,2 mln EUR. 

W 2015 r. w efekcie połączenia Alior Banku z Meritum Bank ICB, Alior Bank wstąpił w prawa i obowiązki najemcy 
wynikające z dwóch umów najmu dotyczących powierzchni w Gdańsku wykorzystywanych przez Bank na potrzeby 
centrali Banku. W tym zakresie Alior Bank stał się stroną umowy najmu z dnia 28 października 2010 r. dotyczącej 
nieruchomości przy ul. Piastowskiej 11, o powierzchni 1.814 m2, z firmą Beta Investments. Okres trwania umowy 
wynosi 9 lat. Wartość umowy wynosi około 3,5 mln EUR. Ponadto Bank stał się stroną umowy najmu zawartej w dniu 
30 kwietnia 2013 r. dotyczącej nieruchomości przy ul. Piastowskiej 7, o powierzchni 6.173 m2, z firmą Alfa Investments. 
Okres trwania umowy wynosi 10 lat. Wartość umowy wynosi około 13 mln EUR. 

Do nieruchomości stanowiących własność Alior Banku należą nieruchomość w Krakowie przy ul. Żułowskiej 35/37  
o powierzchni 628,71 m2 oraz przy ul. Miłkowskiego 3 o powierzchni 2.215,60 m2, na których zlokalizowane są ośrodki 
obliczeniowe (ang. Data Center), wykorzystywane na potrzeby pionu IT. 

Alior Bank wynajmuje nieruchomości również na potrzeby własnej sieci dystrybucyjnej, na zasadzie bezpośredniego 
wynajmu od zewnętrznych podmiotów niepowiązanych z Bankiem. Na Datę Prospektu w tym modelu wynajętych było 
335 oddziałów lub centrów regionalnych. Umowy zostały zawarte w większości wypadków na okres pięciu lat (w kilku 
wypadkach na trzy i dziesięć lat) i nie mogą zostać wypowiedziane przed upływem terminu ich obowiązywania. Umowy 
zawierają postanowienie, iż decyzję o przedłużeniu podejmuje wyłącznie Alior Bank. Klauzula ta daje możliwość 
przedłużenia umowy o kolejne pięć lat. Ponadto Alior Bank w ramach nowego modelu sieci pod marką T-Mobile Usługi 
Bankowe podnajmuje 149 nieruchomości od różnych najemców. 

Urządzenia techniczne 

W związku z ciągłym rozwojem skali działania Banku i sieci dystrybucji Grupa Alior korzysta z bardzo dużej liczby 
urządzeń technicznych, do których zalicza się głównie: serwery/macierze, komputery, notebooki, sprzęt sieciowy oraz 
urządzenia alarmowe, a także inny sprzęt komputerowy wyposażenia osobistego. Najistotniejsze wyposażenie 
obsługujące kluczowe systemy IT Banku umieszczone są w dwóch ośrodkach obliczeniowych (ang. Data Center) Banku. 
W każdym z ośrodków zaimplementowany został system Building Management System (BMS), sprawujący kontrolę nad 
bezpieczeństwem fizycznym oraz centralnie kontrolujący wiele parametrów środowiskowych gwarantujących 
bezpieczeństwo pracującego tam wyposażenia. 

Obciążenia na istotnych rzeczowych aktywach trwałych 

Na Datę Prospektu istotne rzeczowe aktywa trwałe Grupy Alior nie były obciążone. 

Planowane istotne rzeczowe aktywa trwałe 

Inwestycje w istotne rzeczowe aktywa trwałe zostały opisane w „Dokumencie Rejestracyjnym – Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej Grupy Alior – Płynność i zasoby kapitałowe – Bieżące i planowane inwestycje”. 

Ochrona środowiska 

Zdaniem Zarządu na Datę Prospektu kwestie środowiskowe nie miały istotnego znaczenia dla działalności Grupy Alior  
i jej sytuacji finansowej, jak również nie miały istotnego wpływu na wykorzystywanie przez Grupę Alior rzeczowych 
aktywów trwałych. 
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Kwestie regulacyjne 

Działalność Grupy Alior prowadzona w sektorze usług finansowych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania  
i posiadania stosownych zezwoleń. 

Zezwolenie KNF na założenie Alior Banku zostało uzyskane w dniu 18 kwietnia 2008 r. Alior Bank uzyskał zezwolenie 
KNF na rozpoczęcie działalności w dniu 1 września 2008 r. Ponadto, ze względu na fakt, że Alior Bank prowadzi 
działalność maklerską w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  Biura Maklerskiego Alior Banku, Biuro 
Maklerskie Alior Banku uzyskało zezwolenie KNF na rozpoczęcie działalności w dniu 5 września 2008 r. Decyzjami 
KNF z dnia 26 maja 2010 r. oraz dnia 5 kwietnia 2011 r. zakres prowadzonej przez Biuro Maklerskie Alior Banku 
działalności maklerskiej został dodatkowo rozszerzony. 

W dniu 3 grudnia 2012 r. Alior Bank zawiadomił KNF o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej na terenie 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Alior Bank prowadzi również Oddział w Bukareszcie, w Rumunii (zobacz „ – Istotne umowy – Umowy dotyczące 
pośrednictwa finansowego – Umowa z Telekom Romania”). W dniu 14 stycznia 2016 r. Narodowy Bank Rumuński 
wpisał Alior Bank S.A.  Oddział Bukareszt w Rumunii do prowadzonego przez siebie rejestru instytucji kredytowych. 

Dodatkowo, w dniu 23 czerwca 2015 r. KNF udzieliła Money Makers zezwolenia na wykonywanie działalności 
polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi. 

Działalność Grupy Alior we wskazanych powyżej dziedzinach podlega ścisłemu nadzorowi KNF oraz musi być 
prowadzona zgodnie z wieloma regulacjami wspólnotowymi oraz przepisami prawa polskiego, a także zgodnie  
z określonymi rekomendacjami, zaleceniami, wytycznymi oraz wymogami operacyjnymi i kapitałowymi (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce”). 

W toku prowadzonej działalności Grupa Alior podlega licznym kontrolom, inspekcjom, badaniom, audytom oraz 
postępowaniom wyjaśniającym prowadzonym przez różne organy regulacyjne nadzorujące sektor usług finansowych 
oraz inne obszary działalności Grupy. 

Zgodnie z informacjami, które posiada Alior Bank, na Datę Prospektu nie toczyły się kontrole ani nie stwierdzono 
naruszeń wymogów dotyczących prowadzenia działalności i wytycznych lub regulacji wewnętrznych, które mogłyby 
wywrzeć istotny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Banku lub Grupy. 

Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe 

Spółki Grupy Alior w ramach swojej zwykłej działalności są uczestnikami wielu postępowań sądowych, które mają  
w większości przypadków charakter typowy i powtarzalny i które, indywidualnie, nie mają istotnego znaczenia dla 
Grupy Alior, jej sytuacji finansowej i działalności. Typowe postępowania sądowe prowadzone z udziałem spółek  
z Grupy Alior obejmują głównie postępowania dotyczące dochodzenia wierzytelności, spraw pracowniczych oraz spraw 
o odszkodowanie. 

Na dzień 31 marca 2016 r. przeciwko Bankowi toczyło się 138 postępowań sądowych. Łączna wartość roszczeń 
wynikających ze spraw sądowych przeciwko Bankowi wynosiła 45.274 tys. PLN. Sprawą o najwyższej wysokości 
przedmiotu sporu była sprawa o odszkodowanie w wysokości 26.877,9 tys. PLN, która dotyczyła wypowiedzenia przez 
Bank kredytu, spowodowanego pogorszeniem sytuacji finansowej kredytobiorcy. W pozostałych sprawach wartość 
przedmiotu sporu nie przekraczała 4 mln PLN, przy czym ponad 90% spraw dotyczyło kwot poniżej 100 tys. PLN.  

Wartość postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Banku na dzień 31 marca 2016 r. nie przekroczyła 10% 
kapitałów własnych Banku. W sprawach dotyczących klientów biznesowych, na dzień 31 marca 2016 r. liczba wystawionych 
przez Bank tytułów egzekucyjnych oraz wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyniosła 74 i obejmowała zadłużenie na 
łączną kwotę 45.274 tys. PLN. W odniesieniu do klientów detalicznych, na 31 marca 2016 r. Bank wystawił 4.620 tytułów 
egzekucyjnych oraz wniosków o nadanie klauzuli wykonalności na łączną kwotę 36.271,13 tys. PLN. 

W ramach prowadzonej działalności spółki Grupy Alior są również stronami postępowań administracyjnych, w tym m.in. 
postępowań przed Prezesem UOKiK. 

Poza postępowaniami, o których mowa poniżej, przez okres dwunastu miesięcy poprzedzających Datę Prospektu, żadna ze 
spółek z Grupy nie była stroną ani uczestnikiem żadnego postępowania administracyjnego, sądowego ani arbitrażowego, 
które ma lub mogło wywrzeć istotny wpływ na sytuację finansową lub działalność Alior Banku lub Grupy Alior.  
W szczególności w ocenie Zarządu żadne z pojedynczych postępowań toczących się we wskazanym wyżej okresie przed 
organem administracji publicznej, sądem powszechnym ani organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, jak 
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również wszystkie postępowania łącznie nie stwarzają zagrożenia dla płynności finansowej Alior Banku. Emitent nie 
posiada informacji o jakichkolwiek postępowaniach administracyjnych, sądowych lub arbitrażowych mogących wystąpić  
w przyszłości, a które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową lub działalność Spółki lub Grupy. 

Postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 

Decyzją z dnia 30 grudnia 2014 r. Prezes UOKiK nałożył na Alior Bank karę pieniężną w kwocie 3,314 mln PLN  
z tytułu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK uznał za praktyki naruszające 
zbiorowe interesy konsumentów: 

 wprowadzenie przez Bank do „Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych  
i terminowych lokat oszczędnościowych” (dalej „Regulamin”), w trakcie obowiązywania umów o prowadzenie 
rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej we frankach szwajcarskich, zmian polegających na wycofaniu 
obsługi gotówkowej tych rachunków skutkujących pozbawieniem konsumentów możliwości wypłaty gotówkowej 
środków pochodzących z lokaty terminowej w walucie lokaty (frank szwajcarski) po upływie terminu, na jaki 
umowa lokaty została zawarta, oraz stwierdził zaniechanie stosowania tej praktyki przez Bank z dniem 1 listopada 
2013 r.; 

 niedostarczenie przez Bank klientom, w trakcie obowiązywania umów o prowadzenie rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej, Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2013 r. oraz stwierdził zaniechanie 
stosowania tej praktyki przez Bank z dniem 1 kwietnia 2014 r. 

Alior Bank wniósł odwołanie od powyższej decyzji, zaskarżając ją w całości i wnosząc o jej uchylenie w całości 
ewentualnie zmianę poprzez zmniejszenie kary pieniężnej. Na Datę Prospektu postępowanie było w toku. Alior Bank 
utworzył rezerwę na poczet ewentualnej przyszłej kary pieniężnej w kwocie odpowiadającej 50% kwoty kary nałożonej 
powyższą decyzją. 

Decyzją z dnia 16 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
działania Alior Bank polegające na zamieszczaniu w reklamach kredytu konsumenckiego w ramach promocji „Pożyczka 
z BIK PASSem” oraz „Pożyczka na prezenty i nie tylko...” informacji o uzyskaniu pożyczki bez zabezpieczeń, podczas 
gdy z regulaminów tych promocji wynikało, że warunkiem skorzystania z promocji było zabezpieczenie kredytu  
w postaci przystąpienia do ubezpieczenia na życie, w którym Alior Bank był ubezpieczającym. Prezes UOKiK 
zobowiązał Alior Bank do poinformowania klientów, którzy skorzystali z promocji, o możliwości rezygnacji z zawartego 
ubezpieczenia, w terminie 6 miesięcy od otrzymania zawiadomienia z Alior Banku, za zwrotem kosztów całej składki 
ubezpieczeniowej. Z kolei klienci, którzy wcześniej zrezygnowali z ubezpieczenia, będą mogli zwrócić się do Alior 
Banku, także w terminie 6 miesięcy, o zwrot kosztów pozostałej części składki ubezpieczeniowej.  

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez Alior Bank 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na: 

 informowaniu konsumentów, będących stronami umów o usługę płatniczą o proponowanych zmianach warunków 
umowy (np. zmiana regulaminu produktowego, zmiana taryfy opłat i prowizji) za pomocą Bankowości Internetowej 
lub na adres mailowy podany przez konsumenta w postaci niestanowiącej zdaniem Prezesa UOKiK trwałego 
nośnika informacji w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych; 

 niezamieszczaniu w wiadomościach wysyłanych do konsumentów informacji umożliwiających ustalenie przez 
konsumentów dopuszczalności proponowanych zmian w regulaminie produktowym lub taryfie opłat i prowizji,  
tj. niewskazanie umownej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian oraz czynników (okoliczności 
faktycznych), które spowodowały tę zmianę; 

 informowaniu konsumentów o jednostronnej modyfikacji regulaminów produktowych lub taryfy opłat i prowizji  
w sytuacji, w której brak było podstaw do dokonania takich modyfikacji. 

Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez Alior Bank 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na prezentowaniu w reklamach oferty kredytu 
konsumenckiego w ramach promocji „Gwarancja najniższej raty” bez jednoczesnego informowania w tych reklamach, że 
rata kredytu konsumenckiego oferowanego przez Alior Bank może być najniższa dopiero po spełnieniu przez 
konsumenta warunków promocji. 

Na Datę Prospektu wskazane wyżej postępowania były w toku, a zatem nie było możliwe ustalenie ich wpływu na sytuację 
finansową lub działalność Banku lub Grupy Alior. Jeżeli zostanie ustalone, że Alior Bank stosował praktyki naruszające 
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zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu 
Banku osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Postępowanie przed Prezesem UOKiK może 
się także zakończyć decyzją stwierdzającą stosowanie przez Bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów 
bez nałożenia na Bank kary pieniężnej, a także decyzją zobowiązującą Bank do podjęcia określonych działań. 

Ponadto na Datę Prospektu Prezes UOKiK prowadził w odniesieniu do Banku kilka postępowań wyjaśniających. Jedno  
z tych postępowań dotyczyło ustalenia, czy działania Alior Banku podejmowane w związku z oferowaniem ubezpieczeń 
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym uzasadniają wszczęcie postępowania w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W tym zakresie zobacz również „Dokument Rejestracyjny – Czynniki 
ryzyka – Czynniki ryzyka dotyczące przepisów prawa – Decyzje organów ochrony konkurencji i konsumentów mogą 
wywrzeć negatywny wpływ na Grupę Alior”. 

Zatrudnienie 

Pracownicy 

Na dzień 31 marca 2016 r. Grupa Alior zatrudniała łącznie 6.620 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Poniższa 
tabela przedstawia liczbę pracowników Grupy w podziale na liczbę pracowników Alior Banku (w centrali i oddziałach) 
oraz Spółek Zależnych według stanu na wskazane dni. Zarząd szacuje, że łączna liczba pracowników Grupy nie uległa 
istotnym zmianom w okresie od dnia 31 marca 2016 r. do Daty Prospektu. 

 Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (1) 

 
Na dzień 

31 marca 2016 

Na dzień 31 grudnia 

 2015 2014 2013 

Grupa razem, w tym: ........................................................................................... 6.620,13 6.441,13 6.652,50 6.173,35

Alior Bank, w tym: ................................................................................................. 6.526,0 6.361,0 6.637,0 6.157,0

Centrala .................................................................................................................. 2.871,0 2.837,0 2.343,0 2.444,0

Oddziały ................................................................................................................. 3655,0 3.524,0 4.294,0 3.713,0

Spółki Zależne razem, w tym: ............................................................................... 4,25 80,13 15,5 16,35

Alior Services ......................................................................................................... 0,25 0,5 2,35

Centrum Obrotu Wierzytelnościami ...................................................................... n/d n/d n/d n/d

Alior Leasing .......................................................................................................... 65,38 58,38 n/d n/d

Meritum Services ICB ........................................................................................... 6,0 6,5 n/d n/d

Money Makers ....................................................................................................... 18,5 15,0 15,0 14,0

Absource ................................................................................................................. n/d n/d n/d n/d

NewCommerce Services ...................................................................................... n/d n/d n/d n/d

(1) W tabeli przedstawiono informacje na temat łącznej liczby osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wliczając w to osoby na urlopach 
wychowawczych, urlopach bezpłatnych oraz otrzymujące zasiłki rehabilitacyjne. Przedstawione łączne dane wskazują łączną liczbę pracowników na 
dzień 31 grudnia 2015, 2014 i 2013 r. we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy Alior na Datę Prospektu. 
Źródło: Bank. 

Na Datę Prospektu około 73% pracowników Grupy Alior miało wykształcenie wyższe, natomiast około 27% 
wykształcenie średnie. 

Grupa Alior nie zatrudnia istotnej liczby pracowników tymczasowych. 

Treść stosunków pracy w Grupie Alior regulują zarówno bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym  
w szczególności Kodeks Pracy, oraz regulaminy pracy. Na Datę Prospektu spółki z Grupy Alior nie były stroną 
jakichkolwiek zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. 

Umowy o pracę między spółkami Grupy Alior, w tym Alior Bankiem, i pracownikami są zawierane na okres próbny, 
czas określony i na czas nieokreślony według tego samego podstawowego wzoru i zawierają postanowienie o zakazie 
konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. 
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Związki zawodowe 

Na Datę Prospektu w Alior Banku działała Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Alior Bank S.A. oraz 
stanowiąca jej część Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w Alior Banku S.A. Na Datę Prospektu do 
związków zawodowych należało około 8% pracowników Alior Banku. 

W Grupie Alior nie miały miejsca strajki ani spory zbiorowe z pracownikami. 

System wynagrodzeń i zobowiązania z tytułu obowiązkowych świadczeń emerytalnych 

System wynagrodzeń 

System motywacyjny w Banku, w tym system wynagradzania, jest kształtowany w ten sposób, aby jednocześnie spełniał 
funkcję retencyjną w odniesieniu do pracowników o wysokich kwalifikacjach, był efektywnym narzędziem w procesie 
pozyskiwania nowych, wartościowych pracowników z rynku pracy oraz gwarantował jasne i powiązane z kompetencjami 
zasady. Strategia wynagradzania przyjęta w Alior Banku wspiera strategię Banku, a jej głównym celem jest zapewnienie 
adekwatności wynagrodzeń w kontekście osiąganych wyników. Za analizę rozwiązań i trendów rynkowych w zakresie 
„compensations & benefits” oraz za politykę Banku w tym zakresie z uwzględnieniem skutków finansowych, 
podatkowych i prawnych odpowiada Departament Wynagrodzeń i Benefitów. 

Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Banku, zarówno w zakresie wynagrodzenia podstawowego, jak  
i w zakresie premii i nagród, zawarte są w regulaminie wynagradzania. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest 
wskazana w indywidualnej umowie o pracę, a ustalana z uwzględnieniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności, 
wynikających z zajmowanego przez pracownika stanowiska i realizowanej funkcji oraz oceny posiadanych przez 
pracownika kwalifikacji i kompetencji. Wynagrodzenie zmienne promuje wkład i rezultat, który osiągnął pracownik  
w realizacji celów indywidulanych lub zespołowych, jak również uwzględnia wynik biznesowy banku.  

Wynagrodzenie zmienne osób mających wpływ na profil ryzyka Banku określa Polityka Zmiennych Składników 
Wynagradzania, która stymuluje działania sprzyjające osiąganiu celów biznesowych Banku w dłuższej perspektywie 
(zobacz „Dokument Rejestracyjny – Zarząd i Rada Nadzorcza – Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu oraz 
Rady Nadzorczej – Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej – Polityka Zmiennych 
Składników Wynagrodzenia”). 

W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. wysokość średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto 
pracowników Alior Banku wynosiła odpowiednio 5.800 PLN, 5.100 PLN i 5.300 PLN. Alior Bank wypłaca dodatkowe 
świadczenia, takie jak premie oraz nagrody, na rzecz swoich pracowników. Łączna wartość świadczeń dodatkowych 
wypłaconych przez Bank w okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior 
wynosiła szacunkowo 105 mln PLN w 2015 r., 99 mln PLN w 2014 r. oraz 82 mln PLN w 2013 r. 

Szkolenia 

Bank przykłada duża wagę do zdobywania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji, dzięki którym wzrasta efektywność 
całej organizacji oraz przewaga konkurencyjna Banku. Polityka szkoleniowa odzwierciedla strategię biznesową, bieżące 
wyzwania oraz charakter działalności operacyjnej Banku oraz zapewnia stabilność i ciągłość działania Banku poprzez 
rozwój kompetencji kluczowych dla realizacji celów. 

Szkolenia wspierają pełen cykl życia pracownika w Banku: od szkoleń wdrożeniowych, poprzez szkolenia rozwijające 
kompetencje eksperckie, programy menedżerskie oraz programy dedykowane najwyższej kadrze zarządzającej i są tak 
zaprojektowane, aby wzmacniać pożądaną kulturę organizacyjną. Szkolenia realizowane są zarówno przez trenerów 
wewnętrznych, jak i wyselekcjonowanych zewnętrznych partnerów szkoleniowych. 

W obszarze sprzedaży funkcjonują ścieżki rozwoju zawodowego integrujące poziom stanowiskowy, kompetencje 
pożądane na danym stanowisku pracy oraz systemy wynagrodzeniowe i motywacyjne. Bank przywiązuje dużą wagę do 
rozwoju umiejętności budowania relacji z klientami oraz zapewnienia najwyższych standardów jakości sprzedaży  
z uwzględnieniem oczekiwań KNF. 

W Banku funkcjonuje Dział Szkoleń odpowiedzialny za stały monitoring kompetencji, zbieranie i analizę potrzeb 
szkoleniowych oraz projektowanie programów rozwojowych. Proces ten jest zintegrowany z coroczną oceną pracowniczą, 
co gwarantuje zaangażowanie kadry menedżerskiej Banku w planowanie rozwoju pracowników. 
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Rezerwa z tytułu obowiązkowych świadczeń emerytalnych 

Rezerwa z tytułu obowiązkowych świadczeń emerytalnych i podobnych dla pracowników Grupy Alior wynosiła 1,3 mln 
PLN na dzień 31 grudnia 2015 r. 

Uczestnictwo pracowników Alior Banku w kapitale Alior Banku 

Z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w rozdziale „Kapitał Zakładowy i Akcje – Program Opcji Menedżerskich  
i Program Premiowy” na Datę Prospektu nie istniały ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników Alior Banku  
w kapitale Alior Banku. 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI BANKU BPH 

Strategiczne uzasadnienie Transakcji i jej efekty finansowe 

Zdaniem Zarządu nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH ma silne uzasadnienie strategiczne. Przede wszystkim, 
integracja Podstawowej Działalności Banku BPH z Alior Bankiem zapewni uzyskanie przez Grupę Alior wielkości 
niezbędnej do osiągnięcia przyjętego celu strategicznego, jakim jest osiągnięcie pozycji piątego lub szóstego 
największego banku w Polsce pod względem wartości aktywów. Zarząd ponadto przewiduje, że połączenie obu banków 
wzmocni pozycję Grupy Alior na rynku kredytów i pożyczek konsumenckich. Dodatkowo: 

 Transakcja pozwoli na uzyskanie większej bazy klientów, którą Zarząd szacuje na około 0,8 mln klientów 
posiadających co najmniej jeden produkt Banku BPH (ang. open clients) i około 1,2 mln potencjalnych 
dodatkowych klientów (definiowanych jako potencjalni klienci, których dane kontaktowe oraz zgoda na 
przekazywanie im materiałów marketingowych są w posiadaniu części Banku BPH prowadzącej Podstawową 
Działalność). 

 Na dzień 31 grudnia 2015 r. i za rok finansowy zakończony w tym dniu wartość netto kredytów i pożyczek 
udzielonych klientom przypadających na Podstawową Działalność Banku BPH wynosiła 8,2 mld PLN, wartość 
kapitału własnego (ang. tangible equity value) pomniejszonego o wartości niematerialne, wynosiła około 1,6 mld PLN, 
wartość zobowiązań wobec klientów wynosiła 12,4 mld PLN, przychody w skali rocznej wynosiły 1,0 mld PLN,  
a baza kosztów operacyjnych wynosiła 1,3 mld PLN (przed uwzględnieniem oczekiwanych oszczędności kosztów lub 
synergii kosztowych oraz przed uwzględnieniem jednorazowego kosztu restrukturyzacji). Zdaniem Zarządu powyższe 
pozwoli na znaczące uzupełnienie masy krytycznej Grupy Alior od chwili sfinalizowania przejęcia, czyniąc z Grupy 
Alior dziewiąty co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, z jasno postawionym celem strategicznym 
osiągnięcia pozycji szóstego lub piątego banku w Polsce pod względem wartości aktywów. 

 Bez ekspozycji hipotecznych, Podstawowa Działalność Banku BPH posiada wysoko rentowny portfel kredytowy  
z marżą odsetkową netto szacowaną na około 4,7% (za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2015 r.). Działalność 
operacyjna Podstawowej Działalności Banku BPH jest finansowana samodzielnie, przy stosunku kredytów do 
depozytów na poziomie 66,1%, oraz szacunkowym koszcie ryzyka (z wyłączeniem sprzedaży kredytów 
nieobsługiwanych i innych pozycji jednorazowych) wynoszącym około 127 punktów bazowych (za rok finansowy 
zakończony 31 grudnia 2015 r.). Podstawowa Działalność Banku BPH jest dobrze dokapitalizowana, z całkowitym 
wskaźnikiem kapitałowym szacowanym na dzień 31 grudnia 2015 r. na poziomie 13,25%. Zarząd oczekuje, że 
dzięki takim parametrom przyłączenie Podstawowej Działalności Banku BPH pozwoli na dalsze zwiększenie marży 
odsetkowej netto Grupy Alior, przesuwając Grupę Alior na wyższą pozycję wśród liderów polskiego rynku. Zarząd 
oczekuje ponadto, że fuzja wzmocni profil płynności Grupy Alior, pozwalając na dynamiczny wzrost portfela 
kredytowego w przyszłości, przy jednoczesnym wsparciu kapitalizacji Grupy Alior. 

Ponadto Zarząd jest przekonany, że Transakcja przyniesie znaczną wartość dla akcjonariuszy. Zarząd oczekuje istotnego 
zwiększenia zysku na akcję w 2018 r., po wyłączeniu jednorazowych obciążeń restrukturyzacyjnych, natomiast przyrost 
zysku na akcję bez korekt z Transakcji przewiduje się na 2019 r. Wyliczenia te opierały się na założeniach kosztów 
integracyjnych na poziomie 950 mln PLN, przy czym Zarząd oczekuje, że w rzeczywistości uda się osiągnąć znacznie 
niższą kwotę kosztów (na poziomie 650 mln PLN). 

Zarząd zakłada, że integracja Podstawowej Działalności Banku BPH zwiększy również skalę działalności Grupy Alior, 
pozwalając poprawić wskaźnik dźwigni działalności operacyjnej i poprawić wskaźnik kosztów do dochodów i tak będący 
na Datę Prospektu jednym z najniższych w polskim sektorze bankowym. 

Integracja Podstawowej Działalności Banku BPH z Alior Bankiem 

Grupa Alior planuje rozpocząć proces integracji Podstawowej Działalności Banku BPH niezwłocznie po przeprowadzeniu 
Transakcji. W celu zapewnienia możliwie jak najsprawniejszego przebiegu integracji Zarząd zamierza skupić się przede 
wszystkim na minimalizowaniu kosztów integracji, przy jednoczesnym dążeniu do wprowadzenia rozwiązań, które posłużą 
jako podstawa do osiągnięcia jak największych synergii kosztowych w kolejnych latach. Koncentracja działań Zarządu na 
zrealizowaniu pełnej integracji w sposób możliwie szybki i płynny zmierza do minimalizacji ryzyka zakłóceń obecnej 
działalności Grupy Alior. Grupa Alior zamierza przy tym korzystać z doświadczeń zgromadzonych w trakcie ostatnio 
przeprowadzonej integracji z Meritum Bank ICB oraz wcześniejszego przejęcia portfela HSBC, a także doświadczeń  
w zakresie integracji banków zdobytych przez członków jej kierownictwa w Polsce przy okazji wcześniejszego pełnienia 
funkcji w zarządach innych podmiotów. Fuzja prawna z Meritum Bank ICB została zrealizowana po upływie jedynie pięciu 
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miesięcy od podpisania umowy sprzedaży akcji Meritum Bank ICB w lutym 2015 r., a pełną integrację operacyjną 
zakończono w październiku 2015 r. 

Grupa Alior planuje przeprowadzić pełną integrację Podstawowej Działalności Banku BPH, przy jednoczesnym 
zachowaniu i wykorzystaniu najlepszych praktyk oraz rozwiązań stosowanych zarówno w Grupie Alior, jak i w ramach 
Podstawowej Działalności Banku BPH, stawiając sobie za cel stworzenie najlepszej w swojej klasie instytucji bankowej 
w Polsce zarówno pod względem konkurencyjnych rozwiązań operacyjnych, jak i jakości obsługi klienta, a także 
wdrożenie najnowocześniejszych, a zarazem przyjaznych dla użytkownika elektronicznych kanałów dystrybucji 
(bankowość mobilna i internetowa). 

Aby osiągnąć powyższy cel, na Datę Prospektu Grupa Alior powołała szereg zespołów, którymi kierują doświadczeni 
menedżerowie, odpowiedzialni za procesy przekształceń w różnych obszarach działalności Alior Banku, takich jak 
ryzyko kredytowe, systemy informatyczne, bankowość detaliczna i korporacyjna, oddziały i kanały dystrybucji. 
Jednocześnie zespół ds. kadrowych, przy wsparciu zewnętrznych konsultantów, jest odpowiedzialny za dokonanie oceny 
zarządzania kadrami. Grupa Alior zamierza przeprowadzić szeroko zakrojony program szkoleń dla pracowników 
Podstawowej Działalności Banku BPH. Ponadto portfel kredytowy Podstawowej Działalności Banku BPH zostanie 
poddany szczegółowej analizie w celu dostosowania do standardów kredytowych obowiązujących w Grupie Alior 
najszybciej jak to możliwe. Dodatkowo, niezwłocznie po zamknięciu Transakcji Grupa Alior planuje przystąpić do 
integracji systemów informatycznych Podstawowej Działalności Banku BPH. Proces ten będzie miał na celu jak 
najszybsze włączenie obszarów bankowości detalicznej i korporacyjnej do systemów Grupy Alior, aby umożliwić 
przygotowanie do planowanego wprowadzania nowych produktów. 

Po Podziale Grupa Alior planuje przeprowadzić optymalizację powiększonej sieci sprzedaży, co pozwoli zatrzymać  
w połączonym banku najlepszych pracowników i najlepsze lokalizacje. W ocenie Alior Banku sieć dystrybucji 
odpowiednia do prowadzenia efektywnej działalności sprzedażowej powinna składać się zarówno z placówek własnych, 
jak i franczyzowych. 

Koszty integracji 

Zarząd szacuje, iż jednorazowe koszty integracji nie przekroczą 950 mln PLN, wliczając w to nadwyżkę rezerwową 
(bufor) w wysokości około 300 mln PLN. Szczegółowy plan integracji przyjęty przez Zarząd zakłada, że łączne koszty 
integracji wyniosą około 650 mln PLN, co w oparciu o wcześniejsze doświadczenia Zarządu związane z integracją 
działalności bankowej wydaje się możliwe do osiągnięcia. 

Pesymistyczna kalkulacja jednorazowych kosztów integracji na poziomie 950 mln PLN przeprowadzona przez Grupę 
Alior jest w ocenie Zarządu ostrożna. Potencjalna niższa kwota kosztów integracji szacowana na poziomie 650 mln PLN 
opiera się na założeniu, że: 

 odprawy dla pracowników oparte będą o wcześniejsze doświadczenia zdobyte w trakcie integracji z Meritum Bank ICB; 

 dzięki większej niż pierwotnie zakładano komplementarności rozwiązań stosowanych w Podstawowej Działalności 
Banku BPH uda się obniżyć koszty związane z integracją systemów informatycznych. 

Zgodnie ze scenariuszem zakładającym koszty na maksymalnym poziomie, koszty związane z integracją systemów 
informatycznych oraz integracją operacyjną wyniosą około 400 mln PLN, a koszty związane z pracownikami wyniosą 
około 500 mln PLN. 

Scenariusz zakładający koszty na poziomie minimalnym, przygotowany po bardziej wnikliwej analizie potencjalnych 
kosztów integracji, zakłada, że koszty związane z systemami informatycznymi oraz integracją operacyjną wyniosą około 
300 mln PLN, podobnie jak koszty związane ze zmianami kadrowymi, które również będą oscylowały wokół kwoty 
około 300 mln PLN.  

Grupa Alior szacuje, że jednorazowe koszty integracji zostaną w całości poniesione do końca 2018 r., przy czym poniżej 
15% wszystkich kosztów zostanie poniesione w roku 2016, większość z nich w roku 2017, a około 30% w roku 2018. 

Synergie 

Grupa Alior uważa, że przejęcie Podstawowej Działalności Banku BPH przyniesie Grupie wymierne synergie. Zarząd 
oczekuje docelowych, rocznych synergii, na poziomie około 300 mln PLN (z uwzględnieniem dyssynergii przychodowych) 
przed opodatkowaniem, które zostaną osiągnięte w pełni w 2019 r. Dodatkowo Grupa Alior spodziewa się uzyskać około 
160 mln PLN oszczędności wynikających z wdrożenia głównych elementów Planu Transformacji Biznesowej Banku BPH 
(omawianego poniżej), ogłoszonego przez Bank BPH w czwartym kwartale 2015 r., zakładającego przede wszystkim 
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istotne obniżenie bazy kosztowej Banku BPH w drodze przekształcenia większości placówek własnych w placówki 
partnerskie (franczyzowe) oraz restrukturyzację zatrudnienia i znaczące inwestycje w unowocześnienie systemów 
informatycznych. Grupa Alior oczekuje, że w wyniku połączenia Alior Banku i Podstawowej Działalności Banku BPH 
zostaną wygenerowane synergie kosztowe w wysokości około 300 mln PLN. Będą one realizowane stopniowo, a więc 
około 25% synergii i dodatkowych oszczędności zostanie zrealizowane do końca 2017 r., ponad 85% do końca 2018 r.,  
a ich pełna realizacja nastąpi w 2019 r. W przypadku oszczędności wynikających z wdrożenia Planu Transformacji 
Biznesowej Banku BPH Grupa Alior zakłada, że 75% z planowanych 160 mln PLN rocznych oszczędności zostanie 
zrealizowane w 2017 r., a w pełnej wysokości oszczędności będą realizowane od 2018 r. 

Wedle oczekiwań Zarządu synergie przychodowe przyczynią się do zwiększenia przychodów we wszystkich 
poszczególnych segmentach biznesowych i poprawią rentowność w przeliczeniu na klienta. W swojej działalności Grupa 
Alior zamierza skupić się na budowaniu trwałych relacji z całą poszerzoną bazą klientów, a także na dążeniu do 
szybszego rozwoju dzięki ulepszonej sieci dystrybucji. W przekonaniu Zarządu połączony bank będzie miał silną 
pozycję w obszarach bankowości detalicznej oraz MŚP, co pozwoli stworzyć solidną platformę dla dalszego rozwoju  
w tych segmentach. Transakcja zapewni Grupie Alior zwiększony udział w rynku i większą skalę działalności, da 
podstawy do dalszego rozwoju organicznego oraz umożliwi Grupie Alior znalezienie się w gronie najważniejszych 
uczestników polskiego rynku bankowego. Przyjęta przez Zarząd strategia rozwoju po zakończeniu integracji operacyjnej 
skupia się w szczególności na optymalizacji strategii w zakresie przychodów, wzmocnieniu oferty produktów, 
usprawnieniu procesu sprzedaży (w tym wspierających sprzedaż rozwiązań informatycznych), dalszym rozwoju 
nowatorskich produktów i technologii, oraz na zwiększeniu obecności Grupy Alior we wszystkich kluczowych kanałach 
dystrybucji produktów o charakterze strategicznym. Kierując się zasadami ostrożnego zarządzania, w prognozowanych 
synergiach Zarząd nie podał docelowego poziomu synergii przychodowych, a zamiast tego odliczył oczekiwane 
negatywne synergie przychodowe w wysokości około 80 mln PLN rocznie, celem uwzględnienia potencjalnej utraty 
nakładających się obszarów działalności. 

Zarząd oczekuje, że łączne synergie kosztowe w latach 2017-2019 wyniosą około 720 mln PLN (po odliczeniu 
negatywnych efektów synergii w tym okresie szacowanych na około 250 mln PLN), w tym oczekiwana kwota 
oszczędności związanych z systemami informatycznymi i synergiami operacyjnymi wyniesie około 450 mln PLN. 
Oszczędności wynikające z synergii kadrowych wyniosą około 370 mln PLN, a oszczędności związane z synergiami  
w zakresie marketingu, doradztwa i innych obszarów wyniosą około 150 mln PLN. 

Zarząd szacuje, że docelowe roczne synergie kosztowe brutto przed opodatkowaniem, negatywne synergie przychodowe 
oraz synergie kosztowe netto (zdefiniowane jako synergie kosztowe brutto pomniejszone o negatywne synergie 
przychodowe) wyniosą odpowiednio 157 mln PLN, -82 mln PLN i 75 mln PLN w roku 2017, 347 mln PLN, -82 mln 
PLN i 265 mln PLN w roku 2018, oraz 386 mln PLN, -82 mln PLN i 304 mln PLN w roku 2019. Ponadto Zarząd 
spodziewa się uzyskać około 80 mln PLN z ewentualnej sprzedaży określonej nieruchomości przypisanej do 
Podstawowej Działalności Banku BPH, co zostało ujęte w kalkulacjach łącznych spodziewanych synergii kosztowych. 

Zarząd oczekuje, że synergie kosztów przed opodatkowaniem będą głównie wynikać z zamknięcia powielających się 
placówek połączonej sieci dystrybucyjnej, redukcji etatów z przyczyn naturalnych w związku z odejściami pracowników 
Grupy Alior do innych pracodawców, a także planowej redukcji powielających się etatów w ramach połączonego 
podmiotu. Zarząd oczekuje dodatkowych synergii wynikających z połączenia i integracji powielających się funkcji 
pomocniczych i infrastruktury informatycznej, a także efektywnej struktury kierownictwa. Zarząd oczekuje również, że 
dodatkowe oszczędności kosztów wynikające z wdrożenia kluczowych elementów Planu Transformacji Biznesowej 
Banku BPH będą wynikać w głównej mierze z przekształcenia niektórych oddziałów w placówki partnerskie 
(franczyzowe), łączenia lub zamykania oddziałów oraz koncentracji na oddziałach o kluczowym znaczeniu. 

Synergie i oszczędności kosztów, a także związane z nimi koszty jednorazowe opierają się na szacunkach i założeniach 
Zarządu, które ze swej natury są niepewne i choć uznawane przez Zarząd za racjonalne, są obarczone niepewnością  
i uzależnione od uwarunkowań o charakterze biznesowym, ekonomicznym i konkurencyjnym, które są trudne do 
przewidzenia, a wiele z nich pozostaje poza kontrolą Grupy Alior. W związku z tym nie ma pewności, czy uda się 
osiągnąć omawiane synergie i oszczędności kosztów, czy to w ujęciu indywidualnym, czy łącznym, ani czy mogą one 
zostać osiągnięte w zakładanym horyzoncie czasowym, o ile w ogóle uda się je osiągnąć, ani czy spadek przychodów nie 
będzie wyższy od szacowanego. Zobacz „Dokument Rejestracyjny – Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka dotyczące 
Transakcji – Korzyści osiągnięte z realizacji Transakcji mogą być mniejsze niż zakładane lub czas niezbędny do ich 
osiągnięcia może się wydłużyć, a założone synergie związane z Transakcją mogą okazać się przeszacowane”. 
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Opis działalności 

Poniższy opis działalności dotyczy wyłącznie Podstawowej Działalności Banku BPH, która zostanie nabyta przez Grupę 
Alior, a która została zdefiniowana również jako „część Banku BPH prowadząca Podstawową Działalność”. Podstawę 
opisu stanowią informacje udostępnione Grupie Alior przez Bank BPH, w tym podczas transakcji nabycia Podstawowej 
Działalności Banku BPH, lub informacje powszechnie dostępne na podstawie Rocznych Jednostkowych Sprawozdań 
Finansowych Banku BPH, jak również informacje wynikające ze Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia 
Banku BPH za 2014 i 2015 r. Grupa Alior nie była zaangażowana w przygotowywanie żadnych informacji dotyczących 
Podstawowej Działalności Banku BPH. 

Wprowadzenie 

W wyniku Transakcji Podstawowa Działalność Banku BPH zostanie wydzielona z działalności Banku BPH, zaś w Banku 
BPH pozostaną aktywa i pasywa związane z Działalnością Hipoteczną Banku BPH, w której skład wchodzi głównie portfel 
kredytów hipotecznych Banku BPH. 

Dalsze informacje na temat Podziału przedstawione są w części „Dokument Rejestracyjny – Transakcja”. W ramach 
Podstawowej Działalności Banku BPH, Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym  
i średnim przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym poprzez sieć ponad 400 oddziałów i placówek partnerskich 
(franczyzowych), a także agencji uniwersalnych, jak również umożliwia korzystanie z bankowości internetowej, 
telefonicznej oraz mobilnej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Bank BPH prowadzi działalność od ponad 25 lat, a jego akcje są notowane na GPW od 1995 r. 

Za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r., Podstawowa Działalność Banku BPH wykazała wynik 
odsetkowy w wysokości 166,7 mln PLN oraz wynik z tytułu prowizji w wysokości 48,8 mln PLN. Na dzień 31 marca 
2016 r. wartość wszystkich aktywów Podstawowej Działalności Banku BPH wyniosła 17,7 mld PLN, w tym należności 
(netto) od klientów wyniosły 8,9 mld PLN. Z kolei zobowiązania wobec klientów wyniosły 13,6 mld PLN. Na 
zobowiązania wobec klientów w większości składały się rachunki bieżące (stanowiące 58,1% zobowiązań wobec 
klientów) oraz depozyty (stanowiące 29,6% zobowiązań wobec klientów). 

Jednocześnie za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Podstawowa Działalność Banku BPH wykazała wynik odsetkowy 
netto w wysokości 670,0 mln PLN oraz wynik netto z tytułu prowizji w wysokości 227,8 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 
2015 r. wartość wszystkich aktywów Podstawowej Działalności Banku BPH wyniosła 16,2 mld PLN, w tym należności 
(netto) od klientów wyniosły 8,2 mld PLN, a zobowiązania wobec klientów wyniosły 12,4 mld PLN. Na zobowiązania 
wobec klientów w większości składały się rachunki bieżące (stanowiące 62,8% zobowiązań wobec klientów) oraz 
depozyty (stanowiące 33,5% zobowiązań wobec klientów). 

Historia 

Bank BPH powstał w 1989 r. i jest notowany na GPW od 1995 r. W listopadzie 2007 r. ponad 80% aktywów Banku BPH 
zostało wydzielonych i włączonych do Banku Pekao S.A. (należącego do grupy UniCredit), zaś pozostałe 20% aktywów 
składających się na Bank BPH pozostało również w grupie UniCredit. 

W czerwcu 2008 r. spółka General Electric Company nabyła od UniCredit S.p.A. pakiet większościowy Banku BPH,  
a w grudniu 2009 r. Bank BPH połączył się z GE Money Bank, polską spółką zależną General Electric Company. 
Połączony podmiot prowadzi działalność pod firmą Bank BPH.  

W kwietniu 2015 r. General Electric Company ogłosiła swoją decyzję o globalnym wycofaniu się z sektora usług 
finansowych, rozpoczynając tym samym proces rozpoznawania strategicznych możliwości zbycia swojego udziału  
w Banku BPH, o której wstępnie poinformowała w październiku 2014 r. W dniu 1 kwietnia 2016 r. Grupa Alior 
poinformowała o podpisaniu Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału dotyczącej nabycia Podstawowej Działalności Banku 
BPH (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja”). 

Segmenty operacyjne 

Działalność prowadzona przez Podstawową Działalność Banku BPH jest podzielona na trzy główne segmenty 
operacyjne: 

 Bankowość Detaliczną (w tym Biuro Maklerskie i Kasę Mieszkaniową); 

 Bankowość Komercyjną; oraz 

 Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałą Działalność. 
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Bankowość Detaliczna 

Segment Bankowości Detalicznej obejmuje klientów indywidualnych. Do najważniejszych produktów i usług 
oferowanych klientom tego segmentu należą: 

 udzielanie kredytów konsumpcyjnych, kredytów w rachunku bieżącym i limicie karty kredytowej; 

 oferta depozytowa, w tym rachunki oszczędnościowe oraz sprzedaż produktów inwestycyjnych (fundusze 
inwestycyjne, produkty strukturyzowane, usługi maklerskie); oraz 

 oferta kont osobistych z pakietem różnorodnych usług bankowych dla klientów indywidualnych. 

Usługi dla klientów indywidualnych Podstawowej Działalności Banku BPH oferowane są poprzez sieć własnych 
oddziałów Podstawowej Działalności Banku BPH, w ramach współpracy z placówkami partnerskimi (franczyzowymi)  
i przedstawicielami finansowymi działającymi pod logo „Partner BPH”, a także przy zastosowaniu kanałów dystrybucji, 
takich jak Internet (Sez@m) czy call center. 

Na dzień 31 marca 2016 r. należności netto od klientów Segmentu Bankowości Detalicznej wynosiły 4,4 mld PLN i były 
o 0,5% wyższe niż na koniec 2015 r., natomiast zobowiązania wobec klientów Segmentu Bankowości Detalicznej 
wynosiły 7,5 mld PLN i były o 1,2% wyższe niż na koniec 2015 r. Z kolei na koniec roku 2015 należności netto od 
klientów Segmentu Bankowości Detalicznej wynosiły 4,4 mld PLN i były o 18,2% wyższe niż na koniec 2014 r., 
natomiast środki zgromadzone na rachunkach bieżących i depozyty od klientów indywidualnych wynosiły 7,4 mld PLN  
i były o 1,9% wyższe niż na koniec 2014 r. 

Bankowość Komercyjna 

Segment Bankowości Komercyjnej obejmuje małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, w szczególności: (i) spółki 
kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i przedsiębiorstwa zagraniczne; (ii) przedsiębiorców 
indywidualnych, spółki osobowe oraz spółki cywilne; (iii) jednostki samorządu terytorialnego; (iv) organizacje 
społeczne, zawodowe, wyznaniowe, placówki niepubliczne; oraz (v) osoby prowadzące działalność gospodarczą na 
własny rachunek, osoby wykonujące wolny zawód oraz rolników.  

Segment Bankowości Komercyjnej oferuje szeroką paletę produktów i usług dostosowaną do różnych potrzeb oraz 
profili klientów. Oferta obejmuje uniwersalny zestaw produktów, składający się z produktów kredytowych, produktów 
depozytowych oraz usług transakcyjnych. W ramach oferty kredytowej klient może wybierać między kredytami 
inwestycyjnymi a obrotowymi, uzupełnieniem oferty jest finansowanie krótkoterminowych zobowiązań handlowych. 
Produkty depozytowe pozwalają klientom na zarządzanie płynnością, dodatkowo usługi transakcyjne wspomagają ich 
działalność operacyjną. 

Na dzień 31 marca 2016 r. należności netto od klientów Segmentu Bankowości Komercyjnej wynosiły 3,8 mld PLN, co 
stanowiło wzrost o 2,3% w porównaniu ze stanem na koniec 2015 r. Na dzień 31 marca 2016 r. zobowiązania wobec 
klientów Segmentu Bankowości Komercyjnej wynosiły 4,8 mld PLN i były o 3,7% niższe niż na koniec 2015 r. 

Jednocześnie na koniec roku 2015 należności netto od klientów Segmentu Bankowości Komercyjnej wynosiły 3,7 mld 
PLN, co stanowiło spadek o 7,9% w porównaniu ze stanem na koniec roku 2014, a saldo środków zgromadzonych na 
rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz depozytach klientów komercyjnych wynosiło 4,9 mld PLN i było  
o 0,1% niższe niż w 2014 roku. 

Zarządzanie Aktywami i Pasywami/Pozostałe 

Podstawowa Działalność Banku BPH prowadzi także Segment Zarządzania Aktywami i Pasywami/Pozostałe, który 
obejmuje wynik z tytułu zarządzania aktywami i pasywami Podstawowej Działalności Banku BPH oraz pozycje 
rachunku zysków i strat, które nie dają się przypisać do dwóch pozostałych segmentów. 

Baza klientów 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. część Banku BPH prowadząca Podstawową Działalność posiadała około 800 tys. klientów 
posiadających co najmniej jeden produkt Banku BPH (ang. open clients), w tym ponad 200 tys. klientów mających  
z Bankiem BPH „relacje o charakterze podstawowym” (będących klientami dokonującymi regularnych wpłat na 
rachunki bieżące) oraz około 1,2 mln potencjalnych dodatkowych klientów (definiowanych jako byli lub potencjalni 
klienci, których dane kontaktowe oraz zgoda na przekazywanie im materiałów marketingowych są w posiadaniu 
Podstawowej Działalności Banku BPH). 
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Na dzień 31 marca 2016 r. około 75% łącznych sald oszczędnościowych (definiowanych jako salda na rachunkach 
oszczędnościowych i salda depozytów terminowych) Działalności Podstawowej Banku BPH należało do klientów, 
którzy jednocześnie posiadali rachunki bieżące w Podstawowej Działalności Banku BPH, a blisko 50% łącznych sald 
oszczędnościowych należało do klientów klasyfikowanych przez kierownictwo Banku BPH S.A. jako klienci mający  
z bankiem „relacje o charakterze podstawowym” (definiowanych jako klienci posiadający regularne depozyty na 
rachunkach bieżących). Jeśli chodzi o klientów komercyjnych, produkty depozytowe w ramach Działalności 
Podstawowej Banku BPH są generalnie dostępne wyłącznie dla klientów posiadających rachunki bieżące.  

Pomimo rozdzielenia Podstawowej Działalności Banku BPH i Działalności Hipotecznej Banku BPH, ich bazy klientów 
będą się prawdopodobnie do pewnego stopnia nakładać. Przykładowo, na dzień 31 grudnia 2015 r., około 37% klientów 
posiadających przede wszystkim produkt hipoteczny Banku BPH S.A. posiadało także inny produkt, uzyskany od tej 
części Banku BPH, która wejdzie w skład Podstawowej Działalności Banku BPH. 

Sieć dystrybucji 

Na koniec 2015 r. sieć dystrybucji obsługująca Podstawową Działalność Banku BPH obejmowała 254 oddziały własne (z 
dwoma Centrami Inwestycyjnymi, mieszczącymi się w oddziałach i specjalizującymi się w produktach i usługach 
przeznaczonych dla średniozamożnych (ang. mass affluent) klientów indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem 
produktów inwestycyjnych), oraz 185 placówek partnerskich (franczyzowych). W związku ze sprzedażą pożyczek 
gotówkowych, Podstawowa Działalność Banku BPH współpracuje z blisko 1.700 agencjami i pośrednikami 
finansowymi. Kanały dystrybucji wykorzystywane przez część Banku BPH prowadzącą Podstawową Działalność 
obejmują także serwis obsługi telefonicznej, w którym pracownicy odpowiadają na zapytania klientów wewnętrznych  
i zewnętrznych, oferują produkty bankowe i realizują proces zatrzymywania klientów, a także platformę bankowości 
internetowej Podstawowej Działalności Banku BPH. 

Na koniec 2015 r. klienci Podstawowej Działalności Banku BPH byli obsługiwani w 12 centrach biznesowych i 140 
własnych oddziałach oferujących usługi korporacyjne.  

Własność intelektualna 

Plan Podziału wyszczególnia umowy licencyjne oraz umowy serwisowe związane z Podstawową Działalnością Banku 
BPH, które zostały zawarte przez Bank BPH z dostawcami systemów informatycznych lub podmiotami świadczącymi 
usługi utrzymaniowe, i które zostaną przejęte przez Alior Bank w związku z Podziałem. 

Alior Bank przejmie też prawa własności intelektualnej (w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, na jakich nabył 
je Bank BPH) do 61 systemów, wskazanych w Planie Podziału, które zostały wytworzone przez Bank BPH lub na jego 
zlecenie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do około 14 systemów („Oprogramowanie Wspólne”) Alior Bank 
przejmie tylko 50% udział w prawach własności intelektualnej do Oprogramowania Wspólnego. Zarówno Bank BPH, 
jak i Alior Bank będą wykonywać przysługujące im prawa własności intelektualnej odnośnie do korzystania  
z Oprogramowania Wspólnego niezależnie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody drugiej strony, bez względu 
na to czy użytkowanie przekracza zakres czynności zwykłego zarządu. 

Z Podstawową Działalnością Banku BPH związane są również 42 domeny internetowe, które zgodnie z Planem Podziału 
zostały wskazane jako przypadające Alior Bankowi. 

Szczegółowe informacje o umowach licencyjnych, umowach serwisowych, prawach własności intelektualnej oraz 
domenach internetowych przejmowanych przez Alior Bank w związku z Podziałem znajdują się na s. 306-309 załącznika 
nr 1 do Planu Podziału włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie. 

Pracownicy 

Na koniec 2015 r. zatrudnienie w Banku BPH (z wyłączeniem pracowników na urlopach macierzyńskich, 
wychowawczych i bezpłatnych) wynosiło 5.233 etaty i było niższe od zatrudnienia na koniec 2014 r. o 142 etaty. 
Oczekuje się, że w związku z Podziałem około 150 z tych pracowników zostanie przeniesionych do Działalności 
Hipotecznej Banku BPH.  

Zgodnie z Planem Podziału, Alior Bank przejmie wszelkie prawa i obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania 
wynikające z umów o pracę z pracownikami wskazanymi w Planie Podziału, jak również wynikające z umów 
cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (w tym umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o pracę tymczasową) 
wskazanych w Planie Podziału. Zgodnie z Planem Podziału na dzień 25 kwietnia 2016 r. liczba pracowników i osób 
świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy mają zostać przejęci przez Alior Bank, wynosiła 
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łącznie 5.348 osób (włącznie z pracownikami na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych), w tym  
11 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Liczba pracowników oraz osób świadczących pracę na rzecz Banku BPH na podstawie umów cywilnoprawnych 
przechodzących w Dniu Podziału do Alior Banku wskazana w Planie Podziału może ulec zmianie w toku normalnej 
działalności Podstawowej Działalności Banku BPH oraz w związku z realizacją Planu Naprawczego (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Podstawowej Działalności Banku BPH – Główne czynniki 
wpływające na sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Plan Naprawczy i Plan 
Transformacji Biznesowej”) oraz Planu Transformacji Biznesowej (zobacz „ – Plan Transformacji Biznesowej” poniżej)  
i potencjalnych zmian w zakresie obowiązków każdego z pracowników, uzasadniających pozostanie takich pracowników 
Banku BPH w związku z ich przydatnością dla Działalności Hipotecznej Banku BPH. 

Szczegółowe informacje o wszelkich prawach i obowiązkach oraz wierzytelnościach i zobowiązaniach wynikających  
z umów o pracę, jak również z umów cywilnoprawnych przejmowanych przez Alior Bank w związku z Podziałem 
znajdują się na s. 103 – 283 załącznika nr 1 do Planu Podziału włączonego do niniejszego Prospektu przez odniesienie. 

Plan Transformacji Biznesowej 

W czwartym kwartale 2015 r. Bank BPH ogłosił Plan Transformacji Biznesowej na lata 2015-2020, który ma na celu 
lepsze dopasowanie działania Banku BPH do zmieniającego się modelu zachowania klientów, poprawę jego pozycji 
konkurencyjnej, a także odbudowanie zyskowności w średnim i długim terminie. Plan Transformacji Biznesowej Banku 
BPH jest częścią realizacji zaakceptowanego przez KNF programu postępowania naprawczego Banku BPH (zobacz 
„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Podstawowej Działalności Banku BPH – Główne czynniki wpływające na 
sytuację finansową i wyniki działalności Podstawowej Działalności Banku BPH – Plan Naprawczy i Plan Transformacji 
Biznesowej”).  

Plan Transformacji Biznesowej zakłada przede wszystkim istotne obniżenie bazy kosztowej Banku BPH w drodze 
przekształcenia większości placówek własnych w placówki partnerskie (franczyzowe) oraz restrukturyzację zatrudnienia 
i znaczące inwestycje w unowocześnienie systemów informatycznych. 

Na Datę Prospektu Bank BPH kontynuował stopniową redukcję liczby placówek zgodnie z założeniami Planu 
Transformacji Biznesowej. W konsekwencji część oddziałów własnych należących do Podstawowej Działalności Banku 
BPH zostanie przekształcona w placówki partnerskie (franczyzowe). Placówki te będą działały w oparciu o uproszczony 
model działania, oparty o sprzedaż kredytów detalicznych, kont osobistych i kart kredytowych oraz obsługę transakcyjną. 
Jednocześnie część oddziałów własnych zostanie zamknięta, a obsługa ich klientów zostanie przeniesiona do 
najbliższych placówek oraz kanałów zdalnych. 

W ramach Planu Transformacji Biznesowej Bank BPH zamierza uwzględnić plany integracyjne i zakłada realizację 
niezbędnego zakresu projektów związanych z wymogami regulacyjnymi i jednoczesną optymalizację zakresu 
rzeczowego projektów w celu nie ponoszenia nadmiernych nakładów na rozwiązania, jakie nie będą wykorzystywane na 
potrzeby Podstawowej Działalności Banku BPH i planowanego połączenia z Alior Bank. Po realizacji Transakcji, Alior 
Bank przewiduje ograniczenie zakresu planowanych projektów, co pozwoli na oczekiwane obniżenie bazy kosztowej 
Banku BPH.  

Ponadto Bank BPH utworzył rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 177 mln PLN na dzień 31 grudnia 2015 r. w 
związku z oczekiwanymi kosztami restrukturyzacji zatrudnienia, przekształcenia i zamknięcia oddziałów oraz innymi 
wydatkami związanymi z Planem Transformacji Biznesowej. Ponadto Bank BPH przewiduje dokonanie w 2016 r. 
przyspieszonej amortyzacji i umorzenia na kwotę 35 mln PLN w związku z zamykaniem istniejących oddziałów. 

W związku z planowaną Transakcją, pewne elementy realizacji Planu Transformacji Biznesowej zostały zmienione  
i przedstawione KNF. Bank BPH spodziewa się, że najważniejsze elementy Planu Transformacji Biznesowej zostaną 
zrealizowane w 2016 r., jeszcze przed Podziałem. Podobnie założeniem Alior Banku jest realizacja restrukturyzacji sieci 
oddziałów Banku BPH i redukcji zatrudnienia przez Bank BPH jeszcze przed Dniem Podziału, a jeżeli nie będzie to 
możliwe, w jak najkrótszym terminie po Dniu Podziału. Jednocześnie w ocenie Alior Banku sieć dystrybucji 
odpowiednia do prowadzenia efektywnej działalności sprzedażowej powinna składać się zarówno z placówek własnych, 
jak i partnerskich (franczyzowych). Po Podziale Alior Bank zamierza kontynuować transformację Podstawowej 
Działalności Banku BPH w oparciu o własny plan działalności. 

Na Datę Prospektu Grupa Alior oczekuje, że Plan Transformacji Biznesowej przyniesie w przyszłości oszczędności 
przed odliczeniem podatku, rzędu 120 mln PLN rocznie do roku 2017, oraz 160 mln PLN rocznie, począwszy od roku 
2018 przy jednoczesnym utrzymaniu i zwiększaniu generowanych przychodów (zobacz „ – Synergie” powyżej). 
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Niezależnie od planowanych zmian Planu Transformacji Biznesowej Banku BPH, w dniu 2 maja 2016 r., Alior Bank 
przekazał KNF „Plan integracji operacyjnej Alior Banku i Podstawowej Działalności Banku BPH” jako załącznik do 
wniosku o wydanie zezwolenia na podział Banku BPH przez przeniesienie części majątku Banku BPH w postaci 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Alior Bank w zamian za akcje Alior Bank. W przedstawionym Planie 
integracji operacyjnej, Alior Bank przedstawił sposób, w jaki będzie realizowana dalsza restrukturyzacja Podstawowej 
Działalności Banku BPH po jej włączeniu do Alior Banku. 

Istotne umowy 

Brak jest istotnych umów dotyczących Podstawowej Działalności Banku BPH, których stroną jest Bank BPH, za okres 
dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu, a także za okres wcześniejszy w zakresie, w jakim umowy te 
określałyby istotne prawa lub obowiązki Banku BPH istniejące na Datę Prospektu, innych niż umowy zawarte  
w normalnym toku działalności. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Na potrzeby przygotowania Sprawozdań Finansowych Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH przyjęto, że Podstawowa 
Działalność Banku BPH nie jest powiązana z Bankiem BPH oraz podmiotami powiązanymi Banku BPH. Transakcje  
z podmiotami powiązanymi dokonywane w przeszłości przez Bank BPH zostały w całości przypisane Działalności 
Hipotecznej Banku BPH. 

W konsekwencji Sprawozdania Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH zawierają jedynie informację na 
temat transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczącymi Banku BPH (jako całości). 
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

Wprowadzenie 

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych w Alior Banku. Celem polityki 
zarządzania ryzykiem jest zapewnienie wczesnego rozpoznawania i odpowiedniego zarządzania wszystkimi istotnymi 
rodzajami ryzyka związanymi z prowadzoną działalnością. Alior Bank wyodrębnił następujące rodzaje ryzyka 
wynikające z prowadzonej działalności: (i) ryzyko rynkowe, obejmujące także ryzyko stopy procentowej księgi 
bankowej, ryzyko płynności, ryzyko walutowe oraz ryzyko cen towarów; (ii) ryzyko kredytowe; oraz (iii) ryzyko 
operacyjne.  

Schemat poniżej pokazuje najważniejsze jednostki organizacyjne struktury zarządzania ryzykiem w Alior Banku. Opis 
podziału kompetencji i obowiązków dotyczących zarządzania ryzykiem poszczególnych jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem został ujęty w punktach dotyczących poszczególnych rodzajów ryzyka. 

Źródło: Alior Bank. 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe definiuje się jako prawdopodobieństwo poniesienia przez Alior Bank potencjalnej straty, w przypadku 
zaistnienia niekorzystnych zmian cen i czynników rynkowych (ceny akcji, kursy walutowe, krzywe rentowności, 
zmienność wycen instrumentów finansowych, korelacja zmian cen pomiędzy poszczególnymi instrumentami), a także 
zachowań klientów (wycofanie depozytów, wcześniejsze spłaty kredytów). 

Proces zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności zakłada m.in. realizację celów takich jak: (i) znaczące ograniczenie 
zmienności wyniku oraz zmian wartości ekonomicznej kapitałów własnych Alior Banku; (ii) kształtowanie optymalnej, 
pod względem rentowności i potencjalnego wpływu na wartość ekonomiczną kapitału, struktury aktywów i pasywów 
(księga bankowa); (iii) dostarczanie klientom podstawowych produktów skarbowych wspomagających zarządzanie 
ryzykiem związanym z prowadzeniem ich działalności; (iv) zapewnienie wypłacalności i pełnej dostępności płynnych 
środków w każdym momencie działania, nawet przy założeniu wystąpienia negatywnych scenariuszy rynkowych; oraz 
(v) zapewnienie zgodności funkcjonujących w Alior Banku procesów z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi 
zarządzania ryzykiem rynkowym oraz wysokością utrzymywanych w tym celu kapitałów własnych. 
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Proces zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności odbywa się w ramach przyjętych przez Alior Bank 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. 

Podział kompetencji 

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 Alior Bank modele oraz miary ryzyka, i dostarcza je 
odpowiednim jednostkom, w tym okresowo członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu ALCO (tj. Komitetowi 
Zarządzania Aktywami i Pasywami). Do zadań tego departamentu należą m.in.: (i) definiowanie zasad zarządzania 
ryzykiem rynkowym i płynności; (ii) analiza i raportowanie profilu ryzyka Alior Banku; (iii) wyznaczanie wielkości 
kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka rynkowego i płynności; (iv) rekomendowanie bieżących działań związanych 
z zarządzaniem ryzykiem księgi bankowej; (v) ocena ryzyka nowych produktów skarbowych; a także (vi) wspieranie 
oraz obsługa działalności Komitetu ALCO. 

Zawieranie transakcji skarbowych z klientami Alior Banku stanowi kompetencję Departamentu Skarbu, a wyłączne 
prawo do zawierania transakcji na rynku międzybankowym  Departamentu Rynków Finansowych, który ma 
jednocześnie wyłączne kompetencje do utrzymywania otwartych pozycji ryzyka rynkowego w ramach księgi handlowej  
i zawierania transakcji skarbowych na rachunek własny Alior 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. 

Kontrola sprawowana przez Departament Operacji polega na kontroli formalnej i operacyjnej (potwierdzanie warunków 
z kontrahentem, weryfikacja instrukcji płatniczych, autoryzacja płatności etc.). Kontrola merytoryczna transakcji (np. 
zgodność z cenami rynkowymi, alokacja do właściwych portfeli) sprawowana jest w jednostce Departamentu Ryzyka 
Finansowego. 

Nadzór nad wskazanymi wyżej jednostkami Alior Banku jest rozdzielony do szczebla członka Zarządu w celu 
dodatkowego zapewnienia niezależności ich działania. 

W procesie zarządzania ryzykiem rynkowym aktywną rolę odgrywają Rada Nadzorcza i Zarząd oraz Komitet ALCO. 
Komitet ALCO sprawuje bieżącą kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem rynkowym, w tym ryzykiem płynności,  
i podejmuje wszelkie decyzje z tym związane, o ile nie zostały one uprzednio zakwalifikowane do wyłącznych 
kompetencji Zarządu bądź Rady Nadzorczej.  

Na Datę Prospektu w skład Komitetu ALCO wchodzili: Wojciech Sobieraj (Prezes Zarządu i Przewodniczący Komitetu), 
Witold Skrok (Wiceprezes Zarządu), Małgorzata Bartler (Wiceprezes Zarządu), Katarzyna Sułkowska (Wiceprezes 
Zarządu), Joanna Krzyżanowska (Wiceprezes Zarządu), Krzysztof Czuba (Wiceprezes Zarządu), Barbara Smalska 
(Wiceprezes Zarządu), Krzysztof Polak (Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku) oraz Tomasz Wróblewski (Dyrektor 
Departamentu Rynków Finansowych). 

Do obowiązków Komitetu ALCO należą m.in. (i) 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; (ii) akceptacja limitów operacji Alior Banku na rynkach pieniężnych i kapitałowych; (iii) 
sprawowanie bieżącej kontroli nad zarządzaniem płynnością w Alior Banku związanej z księgą handlową i księgą 
bankową; (iv) zlecanie działań związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania działalności Alior Banku oraz nadzór 
nad realizacją planu finansowania; a także (v) wydawanie decyzji w zakresie zarządzania portfelami modelowymi. 

Podstawowe założenia strategii zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności w Alior Banku, przewidzianym w danym 
okresie budżetowym, określane są w Polityce 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. Polityka Zarządzania Aktywami i Pasywami obowiązuje do momentu jej następnej 
aktualizacji. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem, m.in.: (i) corocznie określając strategię Alior 
Banku w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym poprzez akceptację polityki zarządzania aktywami i pasywami; (ii) 
akceptując strategię zarządzania ryzykiem rynkowym Alior Banku, w tym głównych limitów ryzyka (przy czym  
w zakresie realizacji strategii zarządzania ryzykiem Radę Nadzorczą wspiera Komitet ds. Ryzyka); (iii) kontrolując 
zgodność polityki Alior Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym poprzez dokonywanie 
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regularnego przeglądu profilu ryzyka rynkowego Alior Banku na podstawie otrzymywanych raportów; (iv) 
rekomendując działania skierowane na zmianę profilu ryzyka Alior Banku. 

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 jest odpowiedzialny m.in. za (i) nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, 
monitorowanie i sprawozdawanie na temat ryzyka; (ii) określanie odpowiedniej organizacji oraz podziału zadań  
w zakresie zawierania transakcji skarbowych; (iii) akceptację polityk i instrukcji regulujących zarządzanie ryzykiem 
rynkowym i płynności w Alior Banku oraz sprawne funkcjonowanie systemów identyfikacji; oraz (iv) wyznaczanie 
limitów szczegółowych dla ograniczenia ryzyka Alior Banku oraz zapewnienie odpowiedniego mechanizmu ich 
monitorowania i powiadamiania o przekroczeniach. 

System limitów dotyczących ryzyka rynkowego i płynności 

W Alior Banku 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 Alior Banku.  
W Alior Banku funkcjonują trzy rodzaje limitów, różniące się zakresem oraz sposobem funkcjonowania: limity 
podstawowe, limity uzupełniające oraz limity stress-test. Limity podstawowe to limity Rady Nadzorczej definiujące 
apetyt na ryzyko w skali całego Alior Banku. Limity uzupełniające to limity Zarządu lub Komitetu ALCO ustanawiane 
na poziomie portfeli. Limity stress-test adresują ograniczanie potencjalnych strat w scenariuszach kryzysowych. 
Zarządzanie ryzykiem rynkowym skupia się na potencjalnych zmianach wyniku ekonomicznego; poprzez funkcjonujące 
w Alior Banku 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. 

Poniższa tabela prezentuje VaR (wartość zagrożoną ryzykiem, ang. value at risk) dla Banku w podziale na księgę 
bankową i handlową na dzień 31 marca 2016 r. 

 
VaR 

Stan na 31 marca 2016 r. 
w tys. PLN (niezbadane) 

Księga bankowa ............................................................................................................................................................... 5.909

Księga handlowa .............................................................................................................................................................. 1.542

Źródło: Alior Bank. 

Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe definiowane jest jako ryzyko wystąpienia straty spowodowanej zmianą kursów walutowych. Alior 
Bank 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 Alior Banku, które mogą być na nie 
narażone, i podejmowanie przedsięwzięć maksymalnie ograniczających ewentualne straty z tego tytułu. Zarząd określa 
profil ryzyka walutowego, który musi cechować się zgodnością z obowiązującym planem finansowym Alior Banku. 

Na dzień 31 marca 2016 r. udział kredytów w walutach obcych (należności od klientów w walutach obcych netto)  
w portfelu kredytowym (należnościach od klientów netto) Banku wynosił 11,9%, czyli był niższy od średniej w polskim 
sektorze bankowym (która wynosiła 28,0% portfela kredytów bankowych na dzień 31 marca 2016 r.), i był w pełni 
pokryty depozytami w walutach obcych. Ekspozycje we frankach szwajcarskich stanowiły tylko 1,0% łącznego portfela 
kredytów detalicznych netto Banku na dzień 31 marca 2016 r. i wynikała głównie z kredytów hipotecznych we frankach 
szwajcarskich dla klientów detalicznych, których średni stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia (LTV) 
wynosi 84%. Średni LTV dla kredytów hipotecznych udzielanych klientom detalicznym w złotych wynosi 79%, a dla 
kredytów hipotecznych udzielanych klientom detalicznym w Euro wynosi 88%. 

W ramach procesu zarządzania ryzykiem walutowym Alior Bank zobowiązany jest do monitorowania i raportowania 
wielkości wszystkich zajmowanych pozycji walutowych oraz wartości zagrożonej, szacowanej zgodnie z przyjętym 
modelem, w ramach uchwalonych limitów. Alior Bank zamyka każdą znaczącą pozycję walutową, zawierając transakcję 
przeciwstawną na rynku, eliminując w ten sposób ryzyko walutowe. Otwarte pozycje walutowe są utrzymywane  
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w granicach limitów uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Alior Bank przeprowadza okresowe analizy potencjalnych 
scenariuszy w celu pozyskania informacji o narażeniu Alior Banku na ryzyko walutowe w sytuacji szokowych zmian 
kursów walutowych. 

Alior Bank 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 do maksymalnie 60%. 

Główne narzędzia zarządzania ryzykiem walutowym w Alior Banku to: (i) wewnętrzne procedury dotyczące zarządzania 
ryzykiem walutowym; (ii) wewnętrzne modele i miary ryzyka walutowego; (iii) limity i wartości progowe na ryzyko 
walutowe; (iv) ograniczenia dopuszczalnych transakcji walutowych; oraz (v) testy warunków skrajnych. 

Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka walutowego w Alior Banku jest model wartości zagrożonej, który oznacza 
potencjalną wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursów walutowych, przy 
założeniu 99% poziomu ufności oraz 10-dniowego okresu utrzymania pozycji.  

Na dzień 31 marca 2016 r. maksymalna strata na posiadanym przez Alior Bank portfelu walutowym (zarządzanym  
w ramach księgi handlowej), wyznaczona w oparciu o VaR w horyzoncie czasowym 10 dni, mogła wynieść 160.757,20 
PLN, przy zakładanym poziomie ufności 99%. 

Statystyka VaR na portfelu walutowym Alior Banku w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. 

 
VaR 

Stan na 31 marca 2016 r. 
w tys. PLN (niezbadane) 

Min ..................................................................................................................................................................................  18,8

Średni ..............................................................................................................................................................................  123,2

Max ..................................................................................................................................................................................  924,1

Źródło: Alior Bank. 

Założenie normalności rozkładu zmian wartości czynników ryzyka w modelu VaR może w praktyce prowadzić do 
niedoszacowania strat w skrajnych scenariuszach (zjawisko tzw. „grubych ogonów”). W związku z tym Alior Bank 
przeprowadza testy warunków skrajnych. Wykorzystanie limitu stress-test dla pozycji walutowej, wyznaczane jako 
maksymalna strata Alior Banku w przypadku wystąpienia najbardziej niekorzystnej z dziennych zmian kursów 
walutowych, które wystąpiły w ciągu co najmniej czterech ostatnich lat, w dniu 31 marca 2016 r. wyniosło 155.519 PLN. 
Poniżej statystyka stress-testu pozycji walutowej za 2015 r. 

Statystyka stress-testu pozycji walutowej za okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. (w tys. PLN, niezbadane) 

Minimalny Średni Maksymalny 

9,51	 98,28 257,01	

Źródło: Alior Bank. 

Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako ryzyko negatywnego wpływu poziomu rynkowych stóp procentowych 
na bieżący wynik lub wartość bieżącą netto kapitałów Alior Banku. Ze względu na politykę ograniczania ryzyka  
w księdze handlowej Alior Bank przywiązuje szczególną wagę do specyficznych aspektów ryzyka stopy procentowej 
związanych z księgą bankową, jak: (i) ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania; (ii) ryzyko bazowe, czyli 
wpływ nierównoległej zmiany różnych indeksów referencyjnych o zbliżonym terminie przeszacowania na wynik Alior 
Banku; (iii) modelowanie rachunków o nieokreślonym terminie zapadalności/wymagalności oraz wysokości 
oprocentowania ustalanego przez Alior Bank (np. dla depozytów bieżących); oraz (iv) wpływ na ryzyko z tytułu pozycji 
pozaodsetkowych (np. kapitał, majątek trwały). 
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Jedną z metod szacowania ekspozycji Alior Banku na ryzyko stopy procentowej jest wyznaczanie wartości punktu 
bazowego (BPV, ang. basis point value), która podaje zmianę wyceny danej transakcji/pozycji w efekcie przesunięcia 
stopy procentowej o 1 punkt bazowy. Wartości BPV mierzone są codziennie dla różnych terminów oraz w odniesieniu do 
każdej waluty. Oszacowanie BPV w dniu 31 marca 2016 r. przedstawia tabela poniżej. 

BPV na dzień 31 marca 2016 r. rozbicie na tenory (wartości w tys. PLN, niezbadane) 

Waluta 
stan na 

31 marca 2016 
Do 6 

miesięcy 
6 miesięcy – 

1 rok 
1 rok – 3 

lata 3 – 5 lat 5-10 lat Łącznie 

PLN ....................................................................................... -179,7 -115,9 -137,3 -218,1	 -36,4	 -687,5

EUR....................................................................................... -25,8 14,2 -23,4 -23,0	 -5,5	 -63,6

USD....................................................................................... 4,8 11,4 -8,6 -3,4	 -0,4	 3,8

CHF ....................................................................................... 1,1 -0,2 -1,0 0,0	 0,0	 -0,2

GBP ....................................................................................... 0,6 1,7 0,1 0,0	 0,0	 2,4

Inne ....................................................................................... -1,3 -0,7 0,0 0,0	 0,0	 -2,0

Razem ................................................................................... -200,4 -89,6 -170,3 -244,5	 -42,4	 -747,1

Źródło: Alior Bank. 

Statystyka poziomu BPV za okres kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r. (wartości w tys. PLN, niezbadane) 

Księga Minimalny Średni Maksymalny 

Księga bankowa ................................................................................................................................... -812,9 -293,6	 1,6

Księga handlowa .................................................................................................................................. -35,7 -5,3	 38,6

ALCO ................................................................................................................................................... -235,4 239,4	 834,2

Łącznie ................................................................................................................................................ -379,0 -59,4	 346,0

Źródło: Alior Bank. 

Jednocześnie w celu szacowania poziomu ryzyka stopy procentowej Alior Bank stosuje opisany wyżej model wartości 
zagrożonej (VaR). Mierzony tą metodą kapitał ekonomiczny na pokrycie wyżej wymienionego rodzaju ryzyka na dzień 
31 marca 2016 r. prezentuje poniższa tabela (99% VaR o horyzoncie 10 dni, wartości w tys. PLN). 

VaR 

Stan na 31 marca 2016 r. 
(wartości w tys. PLN, 

niezbadane) 

Księga bankowa ............................................................................................................................................................... 5.909

Księga handlowa* ............................................................................................................................................................ 1.542

Łącznie ............................................................................................................................................................................ 6.589

* VaR księgi handlowej zawiera prezentowany powyżej VaR z tytułu ryzyka walutowego. Statystyka VaR za okres kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r. 
Źródło: Alior Bank. 

Poniższa tabela prezentuje minimalne, średnie oraz maksymalne wartości VaR dla ryzyka stopy procentowej księgi 
handlowej i bankowej (99% VaR o horyzoncie 10 dni, wartości w tys. PLN na koniec marca 2016 r.). 

Księga Minimalny Średni Maksymalny 

Księga bankowa ................................................................................................................................... 2.388,6 8.170,0	 15.477,7

Księga handlowa .................................................................................................................................. 611,3 1.714,8	 3.249,6

Łącznie ................................................................................................................................................ 3.346,6 8.914,3	 16.621,5

Źródło: Alior Bank. 

Do celów zarządzania ryzykiem stopy procentowej Alior Bank 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 Alior Bank przeprowadza analizę scenariuszy obejmującą m.in. wpływ określonych 
zmian stóp procentowych na przyszły wynik odsetkowy oraz wartość ekonomiczną kapitału. W ramach tych scenariuszy 
Alior Bank utrzymuje wewnętrzne limity, których utylizacja mierzona jest codziennie. 
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Poniższa tabela prezentuje statystykę za okres kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r. wskaźnika zmiany wyniku odsetkowego 
dla scenariuszy wzrostu/spadku stóp procentowych o 100 punktów bazowych w horyzoncie rocznym. 

Zmiana wyniku odsetkowego (tys. PLN; niezbadane) 

Scenariusz + 100 pb -100 pb 

Minimalna .......................................................................................................................................................................  -58.466,0	 -100.635,0

Średnia .............................................................................................................................................................................  -32.906,0	 -74.056,0

Maksymalna ....................................................................................................................................................................  -12.530,0	 -47.165,0

Źródło: Alior Bank. 

Ryzyko płynności 

Ryzyko płynności oznacza ryzyko niemożności zrealizowania, na dogodnych dla Alior Banku warunkach i po rozsądnej 
cenie, zobowiązań płatniczych wynikających z pozycji bilansowych i pozabilansowych, które Alior Bank posiada. 
Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Alior Banku 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 Alior Bank realizuje 
następujące cele: (i) zapewnienie zdolności do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań w każdej chwili; (ii) 
utrzymanie na odpowiednim poziomie podstawowej rezerwy płynności na wypadek nagłego pogorszenia się sytuacji 
płynnościowej; (iii) ustalenie skali podejmowanego przez Alior Bank ryzyka płynności, poprzez ustanowienie 
wewnętrznych limitów płynności; (iv) minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych w Alior Banku limitów 
płynności; (v) monitorowanie sytuacji płynnościowej Alior Banku w celu utrzymania płynności i uruchomienia planu 
awaryjnego w sytuacji awaryjnej; oraz (vi) zapewnienie zgodności funkcjonujących w Alior Banku 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 określone w wewnętrznych regulacjach. W ramach procesu zarządzania płynnością 
Alior Bank: (i) opracowuje procedury i polityki płynności, w tym plan finansowania na kolejne lata działalności Alior 
Banku; (ii) zarządza planami awaryjnymi w zakresie płynności; (iii) monitoruje limity płynności; oraz (iv) okresowo 
przeprowadza (w postaci raportów) analizy kategorii i czynników mających wpływ na aktualny i przyszły poziom 
płynności. 

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

 płynność płatnicza  zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej 
działalności Alior Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty;  
w ramach zarządzania płynnością płatniczą Alior Bank 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 Alior Bank 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: (i) stabilność 
pasywów o nieokreślonych terminach wymagalności (np. rachunki bieżące, zerwania i odnowienia depozytów, poziom 
ich koncentracji); (ii) możliwość skrócenia terminu zapadalności określonych pozycji aktywów (np. kredyty hipoteczne  
z możliwością wcześniejszej spłaty); oraz (iii) możliwość zbycia pozycji aktywów (portfel płynnościowy), i podlegają 
akceptacji Komitetu ALCO oraz Zarządu. 
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Wyznaczając urealnioną lukę płynności, Alior Bank posługuje się modelowymi wagami oceny depozytów/spłacalności 
kredytów, wyznaczonymi na podstawie wdrożonego modelu statystycznego oraz historycznych obserwacji sald dla 
poszczególnych produktów. 

Alior Bank utrzymuje bufor płynności na wysokim poziomie, inwestując przede wszystkim w dłużne papiery 
wartościowe rządowe. Poziom ten jest kontrolowany wskaźnikiem aktywów płynnych wobec bazy depozytowej, który 
31 marca 2016 r. kształtował się powyżej 18%. Dodatkowo Alior Bank 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 KNF, Alior 
Bank 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 marca 2016 r. wynosiła 1.648 mln PLN; 

 współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi, obliczany jako iloraz funduszy własnych Alior 
Banku pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i z tytułu ryzyka 
rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta i aktywów niepłynnych; wartość współczynnika na dzień 31 marca 
2016 r. wynosiła 4,57; 

 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; wartość 
współczynnika na dzień 31 marca 2016 r. wynosiła 1,10; 

 współczynnik płynności krótkoterminowej, definiowany jako iloraz sumy wartości podstawowej i uzupełniającej 
rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym i wartości środków obcych niestabilnych; wartość współczynnika na 
dzień 31 marca 2016 r. wynosiła 1,36. 

Ponadto, zgodnie z wymogami powyższej uchwały, Alior Bank dokonuje pogłębionej analizy stabilności oraz struktury 
źródeł finansowania, w tym poziom oceny i koncentracji dla depozytów terminowych i bieżących. Dodatkowo, Alior 
Bank monitoruje zmienność pozycji bilansowych i pozabilansowych, w szczególności wartość prognozowanych 
wypływów z tytułu udzielonych klientom gwarancji. 

W cyklach miesięcznych Alior Bank przeprowadza również analizę koncentracji bazy depozytowej, która ma na celu 
wskazanie potencjalnego ryzyka nadmiernego uzależnienia Alior Banku od źródeł finansowania cechujących się zbyt 
niskim stopniem dywersyfikacji. W celu oszacowania poziomu koncentracji Alior Bank wyznacza Wskaźnik Wysokiej 
Koncentracji (WWK) liczony jako stosunek wartości środków zgromadzonych przez największych depozytariuszy do 
wartości bazy depozytowej. Na dzień 31 marca 2016 r. WWK wyniósł 2,08%, co wskazuje na niski poziom koncentracji. 

Poniższa tabela prezentuje statystykę WWK za 2016 r. 

Minimalny Średni Maksymalny 

1,97%	 2,69% 4,97%	

Źródło: Alior Bank. 

W celu ograniczenia ryzyka koncentracji Alior Bank dywersyfikuje strukturę bazy depozytowej w podziale na klientów 
detalicznych, biznesowych, finansowych, instytucje rządowe i samorządowe, monitorując i raportując miesięcznie udział 
poszczególnych grup w całości bazy depozytowej. 

W ocenie Zarządu, w pierwszym kwartale 2016 r. sytuacja płynnościowa Alior Banku pozostawała na bezpiecznym 
poziomie, 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. 

Ryzyko kredytowe 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym i utrzymywanie go na bezpiecznym poziomie ma podstawowe znaczenie dla 
stabilności działania Alior Banku. Kontroli ryzyka kredytowego służą obowiązujące w Alior Banku regulacje,  
w szczególności metodyki kredytowania i modele wyceny ryzyka dostosowane do segmentu klienta, rodzaju produktu  
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i transakcji, zasady ustanawiania i monitorowania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz procesy monitoringu  
i windykacji należności. Alior Bank 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 Bank, szczególnie dotyczących ograniczeń zaangażowania kredytowego wobec 
jednego klienta, grupy podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz branż gospodarki. 

Tabela poniżej prezentuje dziesięć największych kredytobiorców Alior Banku według stanu na dzień 31 marca 2016 r. 

Ekspozycja Zaangażowanie całkowite 

Firma nr 1(1) ............................................................................................................................ 240,1 mln PLN

Firma nr 2 ............................................................................................................................... 233,5 mln PLN

Firma nr 3 ............................................................................................................................... 165,1 mln PLN

Firma nr 4 ............................................................................................................................... 142,5 mln PLN

Firma nr 5 ............................................................................................................................... 135,7 mln PLN

Firma nr 6 ............................................................................................................................... 134,1 mln PLN

Firma nr 7 ............................................................................................................................... 128,7 mln PLN

Firma nr 8 ............................................................................................................................... 120,2 mln PLN

Firma nr 9 ............................................................................................................................... 117,1 mln PLN

Firma nr 10 ............................................................................................................................. 112,4 mln PLN

Suma ....................................................................................................................................... 1.529,6 mln PLN

Udział w portfelu kredytowym Klienta Biznesowego .......................................................... 10,8%

Udział w Alior Banku ............................................................................................................ 4,7%

(1) Spółka córka Alior Banku. 
Źródło: Alior Bank. 

System zarządzania ryzykiem kredytowym ma charakter kompleksowy i jest zintegrowany z procesami operacyjnymi 
Alior Banku. Podstawowe etapy procesu zarządzania ryzykiem kredytowym stanowią: identyfikacja, pomiar, monitoring 
oraz raportowanie i kontrola. Tak zdefiniowany proces pozwala na proaktywny nadzór nad aktualnymi i potencjalnymi 
ryzykami oraz zastosowanie odpowiednich metod i instrumentów sterowania ryzykiem. 

W systemie zarządzania ryzykiem kredytowym zostały zidentyfikowane czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wystąpienia 
ryzyka kredytowego, które zostały przypisane do odpowiednich obszarów funkcjonowania Alior Banku: 

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

 Produkt  definiuje się wszystkie rodzaje ryzyka, które mogą mieć związek z określonym produktem: pojedyncze 
przypadki i całe portfele kredytów; 

 Zabezpieczenia  weryfikuje się: prawidłowość przyjęcia zabezpieczenia, jego wartość i terminowość, poprawność 
sporządzania dokumentacji ustanawiającej zabezpieczenie oraz aktualizację jego wartości; w celu ograniczenia ryzyka 
kredytowego monitoruje się sprawność wdrażania znowelizowanych przepisów dotyczących prawnego zabezpieczania 
wierzytelności oraz stosowanie aktualnych standardów postępowania przy zabezpieczaniu wierzytelności; 

 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; 

 Systemy  weryfikuje się zwłaszcza systemy wspierające procesy: kredytowania; monitoringu i windykacji; a także 
efektywność ich zastosowania; 

 Kanały dystrybucji  sprawdza się efektywność i szkodowość funkcjonowania działających w Alior Banku kanałów 
dystrybucji; 

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

 Warunki zewnętrzne  bada się zwłaszcza: poziom stóp procentowych, kursy walutowe, podaż pieniądza, stopę 
bezrobocia, zmiany na rynku pracy oraz koniunkturę gospodarczą; 
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 Poprawność systemu zarządzania ryzykiem kredytowym  okresowo weryfikuje się poprawność przyjętych założeń 
odnośnie do polityki zarządzania ryzykiem kredytowym Alior Banku. 

Alior Bank dokonuje analizy ryzyka zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i portfelowym, i podejmuje działania, które 
mają na celu doprowadzenie do: minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu przy założonym 
poziomie zwrotu oraz redukcji łącznego ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania przez Alior Bank określonego 
portfela kredytowego. 

W ramach minimalizacji poziomu ryzyka pojedynczego zaangażowania Alior Bank każdorazowo przy udzielaniu 
kredytu lub innego produktu kredytowego ocenia wiarygodność oraz zdolność kredytową z uwzględnieniem m.in. 
szczegółowej analizy źródła spłaty ekspozycji, a także ocenia zabezpieczenia, w tym weryfikuje ich stan formalno-
prawny oraz ekonomiczny, z uwzględnieniem m.in. adekwatności LTV (loan to value), tj. adekwatności wskaźnika 
wyrażającego stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości zabezpieczenia. Ponadto w ramach wzmocnienia 
kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji Alior Bank cyklicznie monitoruje klientów, podejmując stosowne działania 
minimalizujące w przypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.  

W zakresie kontroli poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela, Alior Bank wyznacza 
i monitoruje limity koncentracji, identyfikuje sygnały wczesnego ostrzegania w ramach systemu EWS (ang. early 
warning system), regularnie monitoruje portfel kredytowy, kontrolując wszystkie istotne parametry ryzyka kredytowego 
(m.in. PD (ang. probability of default), LTV (ang. loan to value), CR (ang. cure rate), jak również przeprowadza 
regularne testy warunków skrajnych. Stosowany w Banku system EWS pokrywa zarówno monitoring wskaźników 
makroekonomicznych mogących wpłynąć negatywnie na materializację ryzyka kredytowego, jak i monitoring poziomów 
wskaźników portfelowych oraz identyfikację sygnałów ostrzegawczych dla poszczególnych ekspozycji kredytowych 
mogących istotnie wpłynąć na straty Banku (np. zaległości w spłatach, zajęcia komornicze, obroty na rachunkach lub 
inne sygnały specyficzne dla ryzyka produktów). Testy warunków skrajnych pozwalają na kwantyfikację ryzyka dla 
szokowych, skrajnych scenariuszy makroekonomicznych oraz wrażliwość Banku na poszczególne scenariusze. Testy 
warunków skrajnych są też podstawą do ustalenia wartości limitów koncentracji.  

Ocena ryzyka w procesie kredytowym 

Udzielanie produktów kredytowych przez Alior Bank realizowane jest zgodnie z metodykami kredytowania właściwymi 
dla segmentu klienta i rodzaju produktu. Ocena zdolności kredytowej klienta poprzedzająca wydanie decyzji o udzieleniu 
produktu kredytowego przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu wspierającego proces kredytowy, narzędzi: 
scoringowych lub ratingowych, zewnętrznych informacji (np. bazy CBD DZ (Centralna Baza Danych Dokumenty 
Zastrzeżone), CBD BR (Centralna Baza Danych Bankowy Rejestr), BIK (Biuro Informacji Kredytowej), BIG (Biuro 
Informacji Gospodarczej)) i wewnętrznych baz Alior Banku. Udzielanie produktów kredytowych przebiega zgodnie  
z obowiązującymi w Alior Banku procedurami operacyjnymi wskazującymi właściwe czynności wykonywane  
w procesie kredytowym, odpowiedzialne za nie jednostki Alior Banku oraz wykorzystywane narzędzia. 

Decyzje kredytowe zapadają zgodnie z obowiązującym w Alior Banku systemem podejmowania decyzji kredytowych 
(szczeble kompetencyjne dopasowane do poziomu ryzyka związanego z klientem oraz transakcją). W celu regularnej oceny 
podejmowanego ryzyka kredytowego oraz mitygowania ewentualnych strat na ekspozycjach kredytowych, w okresie 
kredytowania Alior Bank monitoruje sytuację klienta poprzez identyfikację sygnałów wczesnego ostrzegania oraz 
okresowe, indywidualne przeglądy ekspozycji kredytowych. Proces monitoringu kończy się wydaniem rekomendacji 
dotyczącej strategii dalszej współpracy z klientem. 

Podział kompetencji 

Alior Bank realizuje politykę rozdzielenia funkcji związanych z pozyskaniem klienta i sprzedaży produktów 
kredytowych od funkcji związanych z oceną ryzyka kredytowego, podejmowaniem decyzji kredytowych oraz 
monitorowaniem ekspozycji kredytowej. 

Następujące jednostki organizacyjne posiadają określone kompetencje w zarządzaniu ryzykiem kredytowym: 

 Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją strategii zarządzania ryzykiem, definiowaniem kierunków polityki 
kredytowej Banku i zapewnieniem zgodności polityki kredytowej, strategii i planu finansowego z przyjętymi założeniami. 

 Komitet Audytu prowadzi niezależne działania w celu zapewnienia, że interesy akcjonariuszy w odniesieniu do 
sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej są prawidłowo zabezpieczone oraz wspiera Radę Nadzorczą 
w wypełnianiu obowiązków dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, zasad rachunkowości, zgodności  
z przepisami, sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem. 
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 Komitet ds. Ryzyka wspiera Radę Nadzorczą w nadzorowaniu realizacji strategii zarządzania ryzykiem, opiniuje 
gotowość Banku do podejmowania ryzyka oraz opiniuje opracowaną przez Zarząd strategię zarządzania ryzykiem. 

 Zarząd realizuje strategię zarządzania ryzykiem, zatwierdza politykę kredytową, definiuje zakresy obowiązków  
w procesie kredytowym, dokonuje przeglądów portfeli kredytowych, zatwierdza parametry ryzyka i zapewnia 
funkcjonowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania ryzykiem. 

 Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem i ICAAP integruje zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka, w szczególności: 
rekomenduje Radzie Nadzorczej propozycje akceptowalnej ekspozycji Banku na ryzyko, nadzoruje proces ICAAP, 
nadzoruje proces zarządzania ryzykiem modeli oraz nadzoruje ocenę ryzyka kredytowego związanego  
z wprowadzaniem nowych produktów lub zmianą/modyfikacją produktów istniejących. 

 Komitet Kredytowy Banku podejmuje decyzje w zakresie wniosków kredytowych, które przekraczają indywidualne 
kompetencje kredytowe decydentów i niższych komitetów. W kompetencjach Komitetu jest zatwierdzanie 
wniosków kredytowych do kwoty 80 mln PLN łącznego zaangażowania Banku wobec klienta oraz klienta  
i podmiotów powiązanych. 

 Komitet Kredytowy Departamentu Ryzyka Klienta Biznesowego podejmuje decyzje w zakresie wniosków 
kredytowych klientów biznesowych, które przekraczają kompetencje kredytowe dwuosobowej decyzji w zespołach 
analityków. Komitet jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie wniosków do kwoty 50 mln PLN 
łącznego zaangażowania Banku wobec klienta i podmiotów powiązanych. Podejmowanie decyzji kredytowych na 
szczeblu dwuosobowej decyzji w zespołach analityków jest ograniczone do wniosków nieprzekraczających kwoty 
20 mln PLN łącznego zaangażowania Banku wobec klienta i podmiotów powiązanych. 

 Departament Optymalizacji Ryzyka, Departament Polityki Produktów Niezabezpieczonych Klienta Indywidualnego 
oraz Dział Polityk i Narzędzi Kredytowych w Departamencie Ryzyka Klienta Biznesowego definiują wdrażają  
i aktualizują politykę kredytową Banku, dokonują przeglądu portfela kredytów. 

 Departament Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Modeli opracowuje strategię Banku w zakresie ryzyka modeli, 
prowadzi bieżącą identyfikację, pomiar, monitorowanie i kontrolę ryzyka modeli oraz walidację modeli.  

 Departament Strategii Ryzyka Kredytowego i Kapitału opracowuje strategię Banku w zakresie ryzyka kredytowego, 
politykę tworzenia odpisów, oblicza parametry ryzyka i określa cele, które w tym zakresie muszą być spełnione, 
określają zasady i przeprowadzają testy warunków skrajnych, określają limity kredytowe.  

 Dział Windykacji Klienta Indywidualnego w Departamencie Analiz i Windykacji Klienta Indywidualnego oraz 
Dział Windykacji i Restrukturyzacji Klienta Biznesowego w Departamencie Ryzyka Klienta Biznesowego 
monitorują miesięczne spłaty, realizację procesów windykacyjnych, prowadzą restrukturyzację i windykację, 
spisywanie w straty, sprzedaż należności oraz współpracę operacyjną z podmiotami zewnętrznymi. 

 Dział Analiz Klienta Indywidualnego w Departamencie Analiz i Windykacji Klienta Indywidualnego oraz Dział 
Analiz Dużych Klientów i Dział Analiz Kredytowych w Departamencie Ryzyka Klienta Biznesowego weryfikują 
wnioski kredytowe, obliczają zdolność kredytową i oceniają wiarygodność kredytową, sporządzają rekomendacje 
dla właściwych szczebli decyzyjnych, podejmują decyzje kredytowe w ramach posiadanych kompetencji, 
weryfikują i wyceniają zabezpieczenia, sprawdzają warunki przed wypłatą środków. 

 Dział Obsługi Operacyjnej w Pionie Operacji (i) weryfikuje wnioski kredytowe pod kątem znamion wyłudzenia  
i nadużycia, w tym weryfikuje telefonicznie dochód klienta w procesie kredytowym, weryfikuje poprawność 
dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, autentyczności, znamion fałszerstwa, ważności, czytelności  
i zgodności z obowiązującymi regulacjami oraz spełnienia warunków do uruchomienia dla kredytów 
niezabezpieczonych z segmentu klientów indywidualnych oraz kredytów niezabezpieczonych dla jednoosobowych 
działalności gospodarczych, (ii) przygotowuje umowy kredytowe i dokumenty wymagane do ich zawarcia dla 
kredytów niezabezpieczonych z segmentu klientów indywidualnych, jak również (iii) parametryzuje rachunki 
kredytowe w systemie i wypłaca środki, a także (iv) przygotowuje wnioski do ubezpieczyciela dotyczące objęcia 
indywidualnym ubezpieczeniem. 

 Dział Zabezpieczeń w Departamencie Ryzyka Klienta Biznesowego dokonuje weryfikacji wyceny nieruchomości 
przyjmowanych na zabezpieczenie ekspozycji kredytowych. 

 Dział Monitoringu Klienta Indywidualnego w Departamencie Analiz i Windykacji Klienta Indywidualnego oraz 
Dział Monitoringu Klienta Biznesowego w Departamencie Ryzyka Klienta Biznesowego przeprowadzają okresowe 
przeglądy sytuacji finansowej klientów, monitorują warunki umów oraz wczesne sygnały ostrzegawcze. 
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Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem kredytowym 

Bank co miesiąc analizuje jakość portfela kredytów, stosując właściwe miary ryzyka (np. koszyki opóźnień w spłacie, 
przypadki niedotrzymania warunków umowy, migracje ryzyka i poziom odpisów). Analiza portfela wyjaśnia również 
wszelkie odchylenia od planowanych wartości w poszczególnych miesiącach. Zakres raportowania jest dostosowany do 
stopnia złożoności portfela. Raporty przedstawiające jakość portfela są przedkładane Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz 
właściwym dyrektorom zarządzającym poszczególnymi departamentami. 

W procesie kredytowym Bank wprowadził mechanizmy kontroli funkcjonalnej w celu ustalenia, czy sposób prowadzenia 
działalności kredytowej jest zgodny z przyjętymi procedurami wewnętrznymi oraz z obowiązującymi przepisami 
zewnętrznymi, a także ustalenia, czy skutki działań są zgodne z założeniami określonymi w polityce kredytowej Banku. 
Po przeprowadzeniu kontroli sporządzany jest raport zawierający podsumowanie i wnioski, a jeśli zostaną wykryte 
nieprawidłowości, formułowane są również zalecenia dotyczące modyfikacji procedur lub procesów mające na celu 
usunięcie zidentyfikowanych źródeł podwyższonego ryzyka. 

Kompetencje kredytowe 

Kompetencje kredytowe będące szczególnym rodzajem kompetencji w Banku są nadawane wybranym pracownikom, 
którzy mają wystarczające doświadczenie i wiedzę w zakresie metod, procesów i narzędzi analizy ryzyka kredytowego, 
w sposób indywidualny. Wszyscy pracownicy rekomendowani do uzyskania kompetencji kredytowych podlegają tak 
zwanemu „procesowi certyfikacji”, w ramach którego sprawdza się ich kwalifikacje. Bank stosuje jedną z dwóch ścieżek 
certyfikacji: testy kompetencyjne lub rozmowę oceniającą. Pozytywny wynik procesu certyfikacji jest niezbędny, aby 
uzyskać kompetencje kredytowe. Szczególnym prawem w ramach posiadanych przez danego pracownika kompetencji 
jest prawo zatwierdzania odstępstw od procedur stosowanych przez Bank oraz prawo do delegowania uprawnień (dostęp 
do obu tych praw jest ograniczony). 

Pracownicy Banku reprezentujący jednostki biznesowe mają prawo akceptować tylko niektóre odstępstwa, które nie 
dotyczą wiarygodności i zdolności kredytowej oraz innych elementów bezpośrednio wpływających na ryzyko transakcji. 
Inne odstępstwa są akceptowane wyłącznie przez doświadczonych analityków ryzyka z jednostek ryzyka kredytowego 
lub przez komitety kredytowe, które posiadają odpowiednie uprawnienia. 

Jednostki biznesowe, co do zasady, nie oceniają i nie ustanawiają zabezpieczeń, co oznacza, że podejmowanie decyzji 
kredytowych w wypadku ekspozycji zabezpieczonych, a szczególnie ekspozycji zabezpieczonych hipoteką, nie należy do 
kompetencji jednostek biznesowych. 

Zarządzanie ryzykiem koncentracji 

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące dziesięciu największych zaangażowań bilansowych i pozabilansowych 
według sektora branżowego kredytobiorcy lub jego gwaranta na dzień 31 marca 2016 r. 

Branża Zaangażowanie 

 (mln PLN) 

Przetwórstwo przemysłowe .......................................................................................................................................... 4.210,8

Budownictwo ................................................................................................................................................................ 4.009,2

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, w tym motocykli............................................... 3.484,2

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ................................................................................................ 3.258,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze  
do układów klimatyzacyjnych ...................................................................................................................................... 1.936,8

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ................................................................................................................... 1.586,9

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ................................................................. 1.502,7

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna........................................................................................................ 774,9

Informacja i komunikacja ............................................................................................................................................. 773,6

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................................................................................................................... 597,7

Łącznie ......................................................................................................................................................................... 22.134,8

Źródło: Alior Bank. 

W celu zabezpieczenia stabilności i bezpieczeństwa Alior Banku oraz właściwej jakości jego aktywów, ich dywersyfikacji, 
rentowności oraz odpowiedniego poziomu kapitałów Alior Bank dokonuje bieżącej identyfikacji koncentracji w różnych 
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obszarach działalności. Alior Bank uznaje nadmierną koncentrację każdej pozycji, której towarzyszy ryzyko kredytowe lub 
ryzyko zachwiania/utraty płynności, za zjawisko mogące negatywnie wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania Alior 
Banku. 

Zarządzanie ryzykiem koncentracji z tytułu działalności kredytowej w Alior Banku dotyczy ryzyka wynikającego między 
innymi z: (i) zaangażowań wobec pojedynczych podmiotów lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie; 
(ii) zaangażowań wobec podmiotów z tej samej branży, sektora gospodarczego, prowadzących taką samą działalność lub 
prowadzących obrót podobnymi towarami; (iii) zaangażowań wobec podmiotów z tego samego województwa, kraju bądź 
ich grup; (iv) zaangażowań zabezpieczonych tym samym rodzajem zabezpieczenia lub zabezpieczonych przez tego 
samego dostawcę zabezpieczenia (w tym ryzyka wynikającego z zabezpieczenia się Alior Banku na papierach 
wartościowych o podobnej charakterystyce); (v) zaangażowań w tej samej walucie; (vi) zaangażowań o tym samym 
rodzaju oprocentowania (stałe lub zmienne) i indeksie oprocentowania; (vii) zaangażowań wobec podmiotów, o których 
mowa w art. 71 Prawa Bankowego; (viii) metryki produktu; (ix) segmentu klienta; (x) kanału dystrybucji; (xi) ofert 
specjalnych i promocji; oraz (xii) koncentracji wewnętrznej. 

W ocenie Zarządu znajomość skali potencjalnych ryzyk związanych z koncentracją zaangażowań w Alior Banku 
umożliwia prawidłowe zarządzanie aktywami i zobowiązaniami, a przede wszystkim tworzenie bezpiecznej struktury 
portfela kredytowego. W celu zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom wynikającym z nadmiernej koncentracji Alior 
Bank ogranicza ryzyko koncentracji, ustanawiając limity i stosując normy koncentracji wynikające z przepisów 
zewnętrznych oraz norm koncentracji przyjętych wewnętrznie. 

Alior Bank wprowadził: (i) zasady identyfikacji obszarów wystąpienia ryzyka koncentracji z tytułu działalności 
kredytowej; (ii) proces ustalania i aktualizowania wysokości limitów; (iii) proces zarządzania limitami wraz z ustaleniem 
sposobu postępowania w przypadku przekroczenia dozwolonego poziomu limitu; (iv) proces monitorowania ryzyka 
koncentracji, w tym sprawozdawczość; oraz (v) kontrolę procesu zarządzania ryzykiem koncentracji. 

W procesie ustalenia i aktualizacji limitów koncentracji Alior Bank bierze pod uwagę: (i) wiarygodne informacje 
ekonomiczne i rynkowe dotyczące każdego z obszarów koncentracji zaangażowań, w szczególności wskaźniki 
makroekonomiczne, branżowe, informacje dotyczące trendów gospodarczych, z uwzględnieniem projekcji wysokości 
stóp procentowych, kursów wymiany, analizy ryzyka politycznego, ratingi rządów oraz instytucji finansowych; (ii) 
wiarygodne informacje na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów, branż, gałęzi, sektorów gospodarki, informacji 
ogólnogospodarczych, w tym o sytuacji gospodarczej i politycznej krajów, oraz inne informacje potrzebne do oceny 
występującego w Alior Banku ryzyka koncentracji; (iii) informacje ekonomiczne i jakościowe dotyczące procesu 
zarządzania w podmiotach, wobec których Alior Bank posiada zaangażowania powodujące ryzyko koncentracji; a także 
(iv) ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne i ryzyko polityczne związane ze zidentyfikowanymi 
zaangażowaniami i mogące wpłynąć na podwyższenie ryzyka koncentracji. 

Odpisy aktualizujące i rezerwy 

Alior Bank dokonuje oceny wszystkich bilansowych ekspozycji kredytowych (grup bilansowych ekspozycji 
kredytowych) w celu identyfikacji obiektywnych przesłanek utraty wartości, według najbardziej aktualnych danych  
w dniu dokonywania aktualizacji wartości. Alior Bank dokonuje oceny ekspozycji pozabilansowych pod kątem 
konieczności utworzenia rezerwy. Identyfikacja utraty wartości dokonywana jest automatycznie w systemie centralnym 
Alior Banku na podstawie informacji systemowych (opóźnienie w spłacie) lub danych wprowadzanych przez 
użytkowników. 

Katalogi przesłanek utraty wartości 

Do przesłanek utraty wartości dotyczących klienta należą: 

 znaczące opóźnienie w spłacie/nieautoryzowany debet  przesłanka dotyczy klientów biznesowych oraz klientów 
indywidualnych; jest rozpoznawana przez system w przypadku wystąpienia opóźnienia w spłacie lub 
nieautoryzowanego debetu przez okres dłuższy niż 90 dni, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium istotności 
kwoty wymagalnej (500 PLN) na wszystkich rachunkach klienta łącznie, wobec których klient pozostaje w relacji 
właściciel/współwłaściciel bądź kredytobiorca/współkredytobiorca; 

 postępowanie naprawcze  przesłanka dotyczy klientów biznesowych; jest rozpoznawana na podstawie oznaczenia 
w systemie informacji o złożeniu przez przedsiębiorcę w sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania 
naprawczego; 
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 upadłość/likwidacja  przesłanka dotyczy klientów biznesowych; jest rozpoznawana na podstawie oznaczenia  
w systemie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; 

 upadłość konsumencka  przesłanka dotyczy klientów indywidualnych; jest rozpoznawana na podstawie oznaczenia 
w systemie informacji o złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości (tzw. upadłości konsumenckiej); 

 nieujawniony majątek klienta  przesłanka dotyczy klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych; jest 
rozpoznawana na podstawie oznaczenia w systemie informacji o złożeniu przez klienta nieprawdziwej deklaracji  
o majątku; 

 znaczące pogorszenie wewnętrznej oceny scoringowej/ratingowej  przesłanka dotyczy klientów biznesowych; jest 
rozpoznawana przez system w przypadku spadku oceny o co najmniej jedną klasę (w stosunku do pierwotnie 
przyznanej), a jednocześnie poniżej poziomu akceptowalnego przez Bank; 

 znaczące pogorszenie zewnętrznej oceny ratingowej  przesłanka dotyczy klientów biznesowych i jest rozpoznawana 
na podstawie oznaczenia w systemie informacji o obniżeniu zewnętrznej oceny ratingowej klienta z klasy 
inwestycyjnej do spekulacyjnej; 

 znaczące pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej  przesłanka dotyczy klientów biznesowych; jest rozpoznawana 
przez system w przypadku spadku oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (zgodnie z klasyfikacją według 
RMF) o co najmniej jedną kategorię, do poziomu „poniżej standardu”, „wątpliwy” lub „stracony”; 

 zgon  przesłanka dotyczy klientów indywidualnych; jest rozpoznawana na podstawie oznaczenia w systemie 
potwierdzonej informacji o zgonie klienta; 

 brak informacji o miejscu pobytu klienta  przesłanka dotyczy klientów indywidualnych; jest rozpoznawana na 
podstawie oznaczenia w systemie potwierdzonej informacji o braku adresu zameldowania; 

 utrata pracy  przesłanka dotyczy klientów indywidualnych; jest rozpoznawana na podstawie oznaczenia  
w systemie informacji o braku możliwości spłaty zadłużenia przez klienta na skutek utraty pracy; 

 problemy finansowe klienta  przesłanka dotyczy klientów indywidualnych; jest rozpoznawana na podstawie 
oznaczenia w systemie informacji o problemach finansowych klienta (zgodnie z danymi z Biura Informacji 
Kredytowej). 

Do przesłanek utraty wartości dotyczących rachunku należą: 

 wszczęcie postępowania egzekucyjnego  przesłanka rozpoznawana na podstawie wprowadzonej do systemu 
informacji o wszczęciu przez Alior Bank postępowania egzekucyjnego; 

 skuteczne wypowiedzenie umowy  przesłanka rozpoznawana na podstawie wprowadzonej do systemu informacji  
o dacie skutecznego wypowiedzenia przy jednoczesnym spełnieniu kryterium istotności kwoty zadłużenia (500 PLN); 

 restrukturyzacja  przesłanka rozpoznawana na podstawie wprowadzonej do systemu informacji o wprowadzonych 
 na skutek problemów klienta z terminową obsługą zadłużenia  zmianach zasad obsługi kredytu w formie aneksu 
do umowy kredytowej lub porozumienia z Alior Bankiem; 

 ekspozycja kwestionowana przez dłużnika na drodze postępowania sądowego  przesłanka rozpoznawana na 
podstawie wprowadzonej do systemu informacji o kwestionowaniu ekspozycji przez klienta, na drodze powództwa 
sądowego; 

 zidentyfikowane wyłudzenie  przesłanka rozpoznawana na podstawie wprowadzonej do systemu informacji  
o potwierdzonym wyłudzeniu na podstawie wyroku sądowego. 

Do przesłanek utraty wartości dotyczących ekspozycji wobec banków należą: 

 opóźnienie w spłacie przekraczające 30 dni  przesłanka rozpoznawana na podstawie informacji o opóźnieniach  
w spłacie przekraczających 30 dni; 

 znaczące pogorszenie zewnętrznej oceny ratingowej banku-kontrahenta  przesłanka rozpoznawana na podstawie 
informacji o obniżeniu zewnętrznej oceny ratingowej banku-kontrahenta z klasy inwestycyjnej do spekulacyjnej; 
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 znaczące pogorszenie zewnętrznej oceny ratingowej kraju-siedziby banku-kontrahenta  przesłanka rozpoznawana 
na podstawie informacji o obniżeniu zewnętrznej oceny ratingowej kraju banku-kontrahenta z klasy inwestycyjnej 
do spekulacyjnej; 

 znaczące pogorszenie sytuacji finansowej banku/niewypłacalność banku  przesłanka rozpoznawana na podstawie 
informacji o ryzyku klienta ocenionym w procesie okresowego monitoringu limitów na poziomie nieakceptowanym. 

Do przesłanek utraty wartości dotyczących ekspozycji z tytułu obligacji należą: 

 brak płatności z tytułu obligacji – przesłanka rozpoznawana na podstawie informacji o braku płatności z tytułu 
obligacji w terminach określonych w warunkach emisji obligacji; 

 niedotrzymanie przez emitenta innych warunków określonych w warunkach emisji obligacji, pozwalających na 
wcześniejsze postawienie obligacji w stan wymagalności. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego stanowić przesłankę utraty wartości, nieobjętego wyżej wymienionym 
katalogiem, istnieje możliwość indywidualnej zmiany statusu rachunku na niespłacany. Jest on oznaczany w przypadku 
informacji o wystąpieniu innych, nieobjętych powyższym katalogiem, istotnych zdarzeń mogących stanowić przesłankę 
utraty wartości. 

Przesłanki utraty wartości bilansowej ekspozycji kredytowej (grup bilansowych ekspozycji kredytowych) rejestrowane są 
w systemie na poziomie klienta lub rachunku kredytowym. Zarejestrowanie przesłanki utraty wartości na poziomie 
rachunku kredytowego skutkuje oznaczeniem wszystkich rachunków danego klienta jako dotkniętych utratą wartości.  
W przypadku zarejestrowania przesłanki utraty wartości na poziomie klienta następuje propagacja utraty wartości na 
wszystkie rachunki w jego portfelu. Propagacja zawsze dotyczy wszystkich rachunków, do których klient pozostaje  
w relacji właściciel/współwłaściciel bądź kredytobiorca/współkredytobiorca. W przypadku bilansowych ekspozycji 
kredytowych, które utraciły wartość, Alior Bank tworzy odpis aktualizujący w celu obniżenia ich wartości księgowej do 
wartości bieżącej oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. 

Ekspozycje, dla których stwierdzono przesłanki utraty wartości, dzielone są na wyceniane indywidualnie i wyceniane 
grupowo. Ocena indywidualna obowiązuje dla ekspozycji zagrożonych utratą wartości (liczonych na poziomie klienta), 
przekraczających progi ustalone w zależności od segmentu klienta. Zestawienie progów kwotowych, powyżej których 
wycena przeprowadzana jest indywidualnie, aktualnych na dzień 31 marca 2016 r., przedstawia poniższa tabela. 

Segment klienta PLN 

Klient indywidualny ........................................................................................................................................................  Brak progu

Klient biznesowy .............................................................................................................................................................  500.000

Źródło: Alior Bank. 

Ocenę indywidualną stosuje się także dla ekspozycji zagrożonych utratą wartości, dla których Alior Bank nie jest  
w stanie wyodrębnić grupy aktywów o podobnych charakterystykach ryzyka kredytowego lub nie dysponuje 
wystarczającą próbą do oszacowania parametrów grupowych. 

W 2015 r. Alior Bank wdrożył statystyczny model wyceny grupowej dla kredytów hipotecznych klienta indywidualnego. 
Wdrożenie modelu spowodowane było rosnącą ilością obserwacji pozwalającą na wiarygodne oszacowanie parametrów 
modelu. Model ten uwzględnia empiryczne dane Alior Banku dotyczące zrealizowanych odzysków oraz specyfikę 
danego portfela. Zmiana objęła 1.238 kredytów i spowodowała wzrost odpisów z tytułu utraty wartości o 19,4 mln PLN. 

W 2015 r. Alior Bank objął statystycznym modelem wyceny grupowej cały portfel kredytów i pożyczek klienta 
indywidualnego. Jednocześnie wyróżniono grupy homogeniczne pożyczek ze względu na kwotę kredytu oraz 
przeszacowano parametry modelu. Zniesienie progów dla tego portfela spowodowane było potrzebą optymalizacji 
procesu wyceny oraz rosnącą ilością obserwacji pozwalającą rozszerzać zakres modeli statystycznych. Wdrożenie 
zmiany spowodowało spadek odpisów z tytułu utraty wartości o 4,4 mln PLN. 

Wycena indywidualna opiera się na analizie możliwych scenariuszy (klienci biznesowi) lub drzewa możliwych zdarzeń 
(klienci indywidualni). Każdy scenariusz i gałąź drzewa mają przypisane prawdopodobieństwo realizacji oraz 
oczekiwane odzyski. Dla klientów indywidualnych opracowane zostały standardowe drzewa zdarzeń, które reprezentują 
różne strategie windykacyjne. Założenia przyjęte do wycen indywidualnych są szczegółowo opisywane przez osoby 
dokonujące analizy. Wartości odzysków oczekiwanych w ramach wycen indywidualnych są porównywane ze 
zrealizowanymi odzyskami w cyklach kwartalnych. Wycena grupowa oparta jest na czasie pozostawania danej 
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ekspozycji w stanie niespłacania; uwzględnia specyfikę danej grupy pod kątem oczekiwanych odzysków. Zabezpieczenia 
uwzględniane są na poziomie ekspozycji. 

Ekspozycje, dla których nie zidentyfikowano przesłanek utraty wartości, grupuje się z zachowaniem zasady 
homogeniczności względem profilu ryzyka i tworzy się rezerwę na grupę ekspozycji służącą pokryciu poniesionych  
a niezaraportowanych strat (IBNR). Wartość IBNR wyznacza się na podstawie parametrów PD, LGD (ang. loss given 
default) oraz zabezpieczeń (z uwzględnieniem oczekiwanych stóp odzysku). 

Parametry PD wyznaczane są na podstawie historycznych danych o opóźnieniach spłat i identyfikacji przesłanek utraty 
wartości oraz stosowanych poziomów LIP (ang. Loss Identification Period). Okres danych historycznych będący podstawą 
oszacowania parametru PD został wybrany tak, by spełniać dwa cele: maksymalizacja predykcyjności parametrów oraz 
stabilności oszacowania. Z tego względu Alior Bank dla większości portfeli stosuje 12-miesięczny okres obserwacji 
migracji pomiędzy koszykami opóźnień i statusem niespłacania w celu wyznaczenia PD. Wyjątkiem od tej zasady są 
portfele średnich i dużych przedsiębiorstw, dla których ze względu na niższą liczebność przypadków ich niespłacania Alior 
Bank stosuje okres 24-miesięczny. Parametr PD jest zróżnicowany dla poszczególnych portfeli i koszyków opóźnienia. PD 
dla poszczególnych koszyków przeterminowania wyznaczane jest na okresy LIP zgodne z tabelą poniżej. 

Koszyk/Portfel 
Rachunki/ 

LOR 

Kredyty 
hipoteczne 

KI 

Karty 
kredytowe 

KI 
Pożyczki 

KI 
Pozostałe 

KI 
MICRO 

KB 
Pozostałe 

KB 

0 DPD ............................................................. 5 6 5 5 5 5 4

1-30 DPD ........................................................ 4 3 3 3 4 4 3

31-60 DPD ...................................................... 3 2 2 2 2 2 2

61-90 DPD ....................................................... 2 1 1 1 1 1 1

Źródło: Alior Bank. 

Okresy LIP zostały ustalone na podstawie analizy ilościowej uwzględniającej zdarzenie będące pierwotną przyczyną 
utraty zdolności do obsługi zadłużenia. Parametry LIP są aktualizowane przynajmniej raz na rok. Również w okresach 
rocznych przeprowadzane są tzw. backtesty tych parametrów. Prezentowane w tabeli powyżej parametry pozostawały 
aktualne na dzień 31 marca 2016 r. 

Zabezpieczenia 

Poziom przyjmowanych w Banku zabezpieczeń oraz sposób ich ustanawiania jest adekwatny do ponoszonego przez 
Alior Bank ryzyka kredytowego i elastyczny wobec możliwości klienta. Ustanowienie zabezpieczeń nie zwalnia Alior 
Banku z obowiązku badania zdolności kredytowej klienta. 

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie Bankowi zwrotu udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami  
i kosztami, jeśli kredytobiorca nie ureguluje należności w terminach ustalonych umową kredytu, a działania 
restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. Alior Bank akceptuje w szczególności następujące formy 
prawne zabezpieczeń: gwarancje, regwarancje i poręczenia, blokady, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, cesje 
wierzytelności, ubezpieczenia kredytu, weksle, hipoteki, pełnomocnictwa do rachunku bankowego oraz kaucje (jako 
szczególną formę zabezpieczenia). Przedmioty zabezpieczeń są weryfikowane w procesie kredytowym pod kątem 
prawnych możliwości skutecznego zabezpieczenia Alior Banku oraz oceniana jest ich wartość rynkowa, jak również 
wartość możliwa do odzyskania w ewentualnym procesie egzekucji. 

W zakresie oceny wartości nieruchomości Bank realizuje wymogi Rekomendacji S oraz J. Proces wyceny nieruchomości 
jest niezależny od jednostek sprzedaży oraz akceptacji ryzyka. Każda z nieruchomości podlega w procesie kredytowym 
weryfikacji przez wykwalifikowanych i doświadczonych w zakresie rynku nieruchomości pracowników – większość  
z nich posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Nieruchomości przyjęte jako zabezpieczenie ekspozycji 
kredytowych podlegają regularnemu monitoringowi, w terminach nie rzadszych niż te wymagane Rekomendacją S.  

Zabezpieczenia wierzytelności umożliwiają pomniejszenie wysokości odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw zgodnie  
z MSR 39, a także stosowanie korzystniejszych wag ryzyka na potrzeby obliczania wymogu kapitałowego zgodnie z CRR.  

W Segmencie Klienta Biznesowego Bank kontroluje swoją politykę dotyczącą wymaganego poziomu zabezpieczeń przy 
wykorzystaniu matrycy zabezpieczeń, która wyznacza wymagany poziom zabezpieczenia w zależności od segmentu, 
branży i okresu kredytowania. W obszarze ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie podlegających pod Rekomendację S 
maksymalne LTV jest określone na poziomie 75% w odniesieniu do zabezpieczeń na nieruchomościach komercyjnych 
(przy czym w zależności od różnych typów nieruchomości komercyjnych wymagany poziom LTV dostosowany jest do 
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ryzyka i płynności danego typu nieruchomości) oraz 80% w odniesieniu do zabezpieczeń ustanowionych na 
nieruchomościach mieszkalnych. 

Zarządzanie majątkiem przejętym za wierzytelności 

W uzasadnionych przypadkach Alior Bank przejmuje obciążone tytułem zabezpieczenia składniki majątku w celu 
zaspokojenia wymagalnych wierzytelności. Operacje takie przeprowadzane są na podstawie zaakceptowanego planu 
zagospodarowania przejmowanego aktywa. W 2015 r. Alior Bank przejmował w procesach windykacji i restrukturyzacji 
jedynie ruchomości kwalifikowane do szeroko rozumianej grupy pojazdów. Majątek przejęty w ten sposób przeznaczony 
był wyłącznie do sprzedaży i nie był wykorzystywany na potrzeby wewnętrzne. 

Wspomniany wyżej majątek przejmowany jest zarówno przez służby wewnętrzne, jak i za pośrednictwem 
współpracujących wyspecjalizowanych i zaakceptowanych przez Alior Bank agentów zewnętrznych. Każda przejmowana 
ruchomość jest wyceniana w celu ustalenia ceny sprzedaży i rozliczenia operacji przejęcia z zabezpieczonym kredytem 
przez niezależnych zewnętrznych rzeczoznawców działających w ramach zawartych z Alior Bankiem umów.  

Scoring/rating 

Scoring kredytowy jest narzędziem wspierającym decyzje kredytowe dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw, 
a rating kredytowy stanowi instrument wspierania procesu podejmowania decyzji w segmencie małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw. 

System scoringowy i ratingowy umożliwia: (i) kontrolę ryzyka kredytowego dzięki uzyskaniu oceny wiarygodności 
kredytowej klientów; (ii) ujednolicenie kryteriów podejmowania decyzji kredytowych z zachowaniem bezstronności  
i obiektywizmu; (iii) skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowych i zagwarantowanie większej skuteczności ocen 
wniosków kredytowych (zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie kosztów obsługi); (iv) uproszczenie oceny 
wniosków kredytowych dzięki automatyzacji procesu; (v) segmentację klientów ze względu na ryzyko; (vi) 
monitorowanie i prognozowanie jakości portfela kredytowego; oraz (vii) ułatwienie oceny dotychczasowej polityki 
kredytowej i szybsze wprowadzanie zmian w procesach decyzyjnych służących do oceny ryzyka kredytowego klientów 
biznesowych oraz indywidualnych. 

Dział Strategii Ryzyka Modeli Alior Banku regularnie przeprowadza proces monitorowania poprawności funkcjonowania 
modeli scoringowych i ratingowych. Jego celem jest stwierdzenie, czy stosowane modele właściwie różnicują ryzyko,  
a oszacowania parametrów ryzyka właściwie odzwierciedlają odpowiednie aspekty ryzyka. Ponadto podczas kontroli 
funkcjonalnych weryfikuje się poprawność zastosowania modeli w procesie kredytowym. 

Stosowane obecnie modele scoringowe zostały zbudowane wewnętrznie w Alior Banku. W celu wzmocnienia procesu 
zarządzania ryzykiem modeli wykorzystywanych w Alior Banku funkcjonuje dedykowany zespół pełniący funkcję 
niezależnej jednostki walidacyjnej. Wynikami zastosowania modelu scoringowego są: (i) wartość scoru decyzyjnego 
danego klienta/wniosku; (ii) klasa scoringowa z przypisaną wartością teoretycznego PD; oraz (iii) rekomendacja 
scoringowa do wniosku kredytowego w postaci: „Akceptacja” lub „Odrzucenie”. 

Rodzaj modelu, przy pomocy którego oceniani są klienci indywidualni, zależy od typu i specyfiki wnioskowanego 
produktu kredytowego, historii kredytowej oraz historii współpracy z Alior Bankiem. Wybór modelu do oceny klientów 
biznesowych zależy od przynależności danego klienta do jednego z segmentów ze względu na osiągane przychody ze 
sprzedaży. Ocena scoringowa/ratingowa wpływa na wysokość standardowych kosztów ryzyka pobieranych od danej 
transakcji. 

Monitorowanie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych i biznesowych 

Ochrona jakości portfela kredytowego jest zapewniana poprzez: (i) bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów 
oraz (ii) okresowe przeglądy, w szczególności sytuacji finansowo-ekonomicznej klientów i wartości przyjętych 
zabezpieczeń. W celu minimalizacja poziomu ryzyka kredytowego Alior Bank stosuje system wczesnego ostrzegania  
w ramach systemu EWS. 

Monitoring klienta indywidualnego zawiera następujące obszary: klienta; produkty kredytowe przyznane dłużnikowi; 
umowę, z tytułu której powstała ekspozycja kredytowa; przyjęte zabezpieczenia; oraz wysokości utworzonych odpisów 
aktualizacyjnych i rezerw.  

Monitoring klienta biznesowego dotyczy przede wszystkim: klienta i podmiotów z nim powiązanych; branży 
prowadzonej działalności; produktów kredytowych przyznanych dłużnikowi; weryfikacji spełnienia przez klienta klauzul 
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umownych zawartych w umowie, z tytułu której powstała ekspozycja kredytowa; przyjętych zabezpieczeń (weryfikacja 
ustanowienia i wartości zabezpieczeń); warunków rynkowych wpływających na zdolność kredytową klienta; oraz 
wysokości utworzonych odpisów aktualizacyjnych i rezerw. Wszystkie ekspozycje kredytowe w segmencie klienta 
biznesowego obejmowane są dodatkowo monitoringiem portfelowym, tj.: oceną na podstawie dedykowanego modelu 
oceny behawioralnej oraz procesem identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania. 

Wszystkie ekspozycje kredytowe klientów indywidualnych i biznesowych podlegają monitoringowi oraz bieżącej 
klasyfikacji do właściwych ścieżek procesowych. W celu usprawnienia monitoringu i kontroli ryzyka operacyjnego 
zostały wdrożone adekwatne rozwiązania w systemach kredytowych Alior Banku. Narzędzia systemowe zostały 
skonsolidowane w celu efektywnego wykonywania procedur monitoringu, którymi objęte zostaną wszystkie rachunki. 

Regularnie wykonywany jest monitoring zaangażowań klasyfikowanych jako standardowe i jako nieregularne, które 
mogłyby powodować intensyfikację działań na etapie postępowania przedegzekucyjnego lub windykacyjnego. Rachunki 
poddawane są ocenie pod względem przekształcenia zadłużenia w ramach procedury restrukturyzacyjnej, w celu 
minimalizacji strat Alior Banku z tytułu niespłacanych terminowo zobowiązań kredytowych. 

Restrukturyzacja kredytów zagrożonych 

Restrukturyzacja kredytów zagrożonych, tj. praktyki typu forbearance, występuje w przypadkach, gdy uznaje się, że  
z powodu trudności finansowych pożyczkobiorca nie spełni warunków umowy. Na podstawie tych trudności Bank 
decyduje się na modyfikację warunków umowy pozwalających na osiągnięcie przez pożyczkobiorcę wystarczającej 
zdolności do obsługi długu lub refinansowanie umowy, całkowicie lub częściowo.  

W procesie restrukturyzacji klienta indywidualnego Alior Bank wykorzystuje następujące narzędzia: 

 wydłużenie okresu kredytowania, które skutkuje zmniejszeniem wysokości miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych 
i jest możliwe do maksymalnie 120 miesięcy (dla produktów niezabezpieczonych), niezależnie od pierwotnego okresu 
kredytowania; jeżeli w ramach restrukturyzacji okres kredytowania zostanie wydłużony jednorazowo na maksymalny 
okres, nie ma możliwości zastosowania tego narzędzia w przyszłości; przy wydłużeniu okresu kredytowania brane pod 
uwagę są ograniczenia wynikające z metryki produktu, np. wiek kredytobiorcy; 

 udzielenie karencji w spłacie pełnej lub części raty kapitałowo-odsetkowej, które skutkuje tym, że kredytobiorca nie 
jest zobowiązany do jakichkolwiek płatności z tytułu zawartej umowy; okres spłaty kredytu może ulec wydłużeniu, 
o tyle miesięcy, na ile została przyznana karencja (nie jest to tożsame z zastosowaniem narzędzia wydłużenie 
okresu kredytowania); karencja pełnej raty stosowana jest do 3 miesięcy, karencja części kapitałowej raty 
maksymalnie do 6 miesięcy; maksymalny łączny okres karencji może wynieść 6 miesięcy w ciągu 2 kolejnych lat 
(24 miesięcy), licząc od daty podpisania aneksu restrukturyzacyjnego; 

 konsolidacja kilku zobowiązań w Alior Banku na kredyt spłacany w ratach, która skutkuje przekształceniem kilku 
wierzytelności wynikających z różnych umów w jedną wierzytelność; uruchomiony w wyniku konsolidacji produkt 
jest spłacany w miesięcznych ratach na podstawie ustalonego harmonogramu; parametry produktu uruchamianego  
w wyniku zastosowania danego narzędzia są zgodne z metryką produktu: pożyczka gotówkowa/kredyt konsolidacyjny. 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość zastosowania innych narzędzi. 

W procesie restrukturyzacji klienta biznesowego nie wprowadzono ograniczeń dotyczących form stosowanych praktyk 
restrukturyzacji. Z uwagi na specyfikę klientów najczęściej stosowanymi narzędziami są: 

 porozumienie poprzez zmianę harmonogramu zapadłych ekspozycji (po dacie zapadalności lub wypowiedzeniu), 
które polega na przeniesieniu zadłużenia z jednej lub więcej ekspozycji na rachunek nieodnawialny z możliwymi 
wariantami harmonogramu: rozliczającym całe zadłużenie w czasie lub rozliczającym część zadłużenia w czasie,  
a część w formie płatności na końcu okresu; 

 aneks zmniejszający limit w kredytach odnawialnych, który polega na systematycznym zmniejszaniu limitu 
kredytowego (najczęściej z częstotliwością miesięczną) o określoną w aneksie kwotę; 

 aneks zmieniający warunki w zakresie terminu spłaty/wysokości raty lub karencji na kapitał/odsetki. 

Monitoring ryzyka związanego z kredytami w restrukturyzacji 

Raportowanie jakości portfela kredytów zrestrukturyzowanych obejmuje raportowanie na poziomie poszczególnych 
przedziałów przeterminowania, przy których podjęta była decyzja o restrukturyzacji, oraz na poziomie zagregowanym. 
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Podstawowym okresem raportowania jest miesiąc kalendarzowy W ramach tego podziału wyodrębnia się następujące 
podprocesy, których dotyczą przedstawiane wielkości: (i) proces aplikacyjny (ilość wniosków, ilość wydanych decyzji, 
rodzaje decyzji); (ii) jakość portfela kredytowego (podział na poszczególne poziomy zaległości, formy restrukturyzacji, 
zastosowanie odstępstw); oraz (iii) pomiar przeterminowania przekraczającego 90 dni na rachunkach 
zrestrukturyzowanych w kolejnych kwartałach, według stanów na koniec kolejnych kwartałów po restrukturyzacji. 
Wyniki powyższych monitoringów portfela restrukturyzowanego są co miesiąc prezentowane Zarządowi. 

W zakresie stosowania narzędzi restrukturyzacji kredytów bank identyfikuje ryzyka: (i) braku/ustania spłaty; (ii) utraty 
zabezpieczeń (w szczególność ruchomości) lub znacznego obniżenia wartości; oraz (iii) upadłości. 

Alior Bank ogranicza powyższe ryzyka przede wszystkim poprzez analizę klienta, zarówno pod kątem możliwości 
finansowych, jak i historii współpracy z klientem, informacji z wizyt terenowych i innych źródeł. Możliwa jest realizacja 
zabezpieczeń i istotna w jej wyniku redukcja zaangażowania przed zastosowaniem narzędzi restrukturyzacji kredytów. 
Przy zastosowaniu narzędzia restrukturyzacji kredytów Alior Bank dokłada starań, by maksymalnie dobezpieczyć 
ekspozycje (hipoteki, poręczenia, zastawy). Każdy klient, z zaangażowaniem uznanym dla danego segmentu za istotne, 
w przypadku którego zastosowano narzędzia restrukturyzacji kredytów, ma przypisanego opiekuna w jednostce 
restrukturyzacji i windykacji i jest przez niego na bieżąco monitorowany w zakresie opóźnień, tak by reagować 
dynamicznie na pojawiające się negatywne przesłanki. Mniejsze zaangażowania są monitorowane portfelowo w taki 
sposób, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości generowane są zlecenia wykonania właściwych czynności 
pracownikom dedykowanym do prowadzenia i monitorowania czynności restrukturyzacyjnych i windykacyjnych. 
Klienci zobowiązani są do cyklicznych aktualizacji stanów magazynowych w przypadku zastawów na zapasach czy 
aktualizacji polis. W uzasadnionych wypadkach Alior Bank korzysta z windykacji prowadzonej w terenie, której jedną  
z funkcji jest weryfikacja zabezpieczeń. 

Ocena utraty wartości dla ekspozycji zrestrukturyzowanych 

Alior Bank dla ekspozycji podlegających restrukturyzacji przyjmuje zaostrzone kryteria identyfikacji przesłanek utraty 
wartości. Poza standardowym katalogiem przesłanek, w odniesieniu do tych ekspozycji stosowane są dodatkowe kryteria, 
zdefiniowane jako wystąpienie na moment decyzji o udzieleniu klientowi udogodnienia jednej z poniższych sytuacji: 
opóźnienie powyżej 30 dni, inna przesłanki utraty wartości, ocena analityka o zagrożeniu terminowości obsługi  
(w przypadku klientów indywidualnych), ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jako poniżej standardu lub gorszej  
(w przypadku klientów biznesowych). Utrata wartości dla tych ekspozycji wyznaczana jest poprzez indywidualną analizę 
scenariuszową opartą na historycznych zachowaniach podobnych klientów oraz cechach specyficznych danego klienta. 

W procesie identyfikacji przesłanek utraty wartości Alior Bank jest zgodny z zapisami „EBA FINAL draft Implementing 
Technical Standards on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4)  
of Regulation (EU) No 575/2013”. 

Alior Bank nie różnicuje podejścia do rozpoznania utraty wartości w zależności od typu udogodnienia udzielonego 
klientowi. Wszystkie typy udogodnień podlegają dodatkowym zaostrzonym kryteriom identyfikacji utraty wartości. 

Ryzyko operacyjne 

Alior Bank stale dąży do poprawy jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz do osiągnięcia docelowego profilu 
tego ryzyka na poziomie średnim. Alior Bank 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 Alior Banku opierają się na przepisach 
Prawa bankowego, postanowieniach uchwał oraz rekomendacji wydanych przez KNF, Pakiecie CRD 4, rekomendacjach 
Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, a także na zatwierdzonej przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą polityce 
zarządzania ryzykiem operacyjnym. 

Alior Bank posiada długoterminową strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym, której celem jest m.in. zapewnienie 
adekwatnego poziomu ekspozycji na ryzyko operacyjne oraz adekwatnego poziomu jego materializacji. Alior Bank 
określił działania zmierzające do stabilnego oraz ostrożnego zarządzania ryzykiem operacyjnym w stosunku do 
działalności, celów i rozwoju Alior Banku w zatwierdzonej przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą polityce zarządzania 
ryzykiem operacyjnym. 

System zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku oparty jest na trzech filarach: ładzie korporacyjnym, procesie 
zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz działaniach operacyjnych. Na potrzeby wyliczania wymogu kapitałowego  
z tytułu ryzyka operacyjnego Alior Bank stosuje metodę standardową. 
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Podział kompetencji 

W ramach struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym w Alior Banku główną rolę pełnią: Rada Nadzorcza, Komitet ds. 
Ryzyka Rady Nadzorczej, Zarząd, Komitet Ryzyka Operacyjnego oraz Dział Strategii Ryzyka Operacyjnego. Za 
prawidłowy przebieg procesu zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego odpowiedzialny jest Zarząd, który aktywnie 
uczestniczy w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w Alior Banku. Nadzór nad realizacją przyjętej strategii w zakresie 
ryzyka operacyjnego sprawuje Rada Nadzorcza, przy wsparciu Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej. Komitet Ryzyka 
Operacyjnego wspiera Zarząd 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 Alior 
Banku. 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, na podstawie rekomendacji 
Komitetu Ryzyka Operacyjnego dotyczących obszarów działalności Alior Banku szczególnie narażonych na zagrożenia 
operacyjne, podejmuje decyzje w zakresie dalszych działań Alior Banku w kierunku ograniczenia, akceptacji ryzyka 
operacyjnego lub zaprzestania działalności, której towarzyszy podwyższona ekspozycja na ryzyko operacyjne. Zarząd 
może także podjąć decyzję o konieczności ubezpieczenia zidentyfikowanego ryzyka operacyjnego. 

Bieżącą kontrolą i monitorowaniem ryzyka operacyjnego w Alior Banku zajmuje się Dział Strategii Ryzyka 
Operacyjnego, który koordynuje i wspomaga proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w komórkach organizacyjnych 
Banku oraz nadzoruje funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w skali całego Banku. Dział Strategii 
Ryzyka Operacyjnego sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym w jednostkach zależnych.  

Obowiązek monitorowania i ograniczania ryzyka operacyjnego w codziennej pracy dotyczy wszystkich pracowników  
i jednostek organizacyjnych Alior Banku. Pracownicy Alior Banku na bieżąco kontrolują poziom ryzyka operacyjnego  
w obsługiwanych procesach i 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, ang. key risk indicators) 
oraz poziomy tolerancji dla procesów szczególnie narażonych na ryzyko operacyjne, a także biorą udział w procesie 
samooceny. Proces ten polega na przeprowadzeniu w poszczególnych obszarach Banku samodzielnej, subiektywnej oceny 
występującego w nich rodzaju ryzyka przez kierujących jednostkami organizacyjnymi, w celu identyfikacji, oceny  
i zarządzania występującym ryzykiem operacyjnym w Banku.  

Ewidencja zdarzeń/incydentów i skutków operacyjnych 

Bank prowadzi ewidencję zdarzeń, incydentów i skutków operacyjnych, która jest elementem analizy i monitorowania 
ryzyka operacyjnego. Proces ewidencji prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego OpRisk, 
wspomagającego zarządzanie ryzykiem operacyjnym. 

Istotne działania w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym w 2015 r. były związane z fuzją, w tym z migracją 
danych klientów Meritum Bank ICB oraz z dostosowaniem systemów połączonego Alior Banku.  

W 2015 r. suma strat brutto wyniosła 13.026 tys. PLN (z wyłączeniem kredytowych strat operacyjnych). Kwota ta 
mieściła się w przyjętym na 2015 r. apetycie na ryzyko operacyjne. Największy udział w stratach stanowiły oszustwa 
zewnętrzne. W związku z poniesieniem przez Bank strat i stałym dążeniem do redukcji ryzyka operacyjnego w tym 
obszarze Alior Bank podjął działania ograniczające ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości, m.in. wdrożył 
dodatkowe mechanizmy kontrolne, dokonał zmian w procesach i systemach oraz opracował dla pracowników Alior 
Banku dodatkowe szkolenia. 

Zarządzanie kapitałem (ICAAP) 

Alior Bank zarządza kapitałem w sposób zapewniający bezpieczne, a zarazem efektywne funkcjonowanie. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Alior Bank określa w ramach apetytu na ryzyko odpowiednie poziomy 
pokrycia przez kapitał dostępny (jak i kapitał Tier I) potencjalnej straty nieoczekiwanej z tytułu ryzyk istotnych 
wyznaczanych w ramach procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (tzw. procesu ICAAP), a także ryzyk 
identyfikowanych w ramach procesu wyliczania kapitału regulacyjnego. W ramach procesu ICAAP Alior Bank dokonuje 
identyfikacji oraz oceny istotności wszystkich rodzajów ryzyk, na które jest narażony w związku z prowadzoną 
działalnością. 
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Według stanu na dzień 31 marca 2016 r. do istotnych ryzyk Alior Bank kwalifikował: (i) ryzyko kredytowe  
 niewypłacalności; (ii) ryzyko kredytowe  koncentracji branżowej; (iii) ryzyko kredytowe – koncentracji wobec 
klienta; (iv) ryzyko kredytowe  koncentracji w walucie; (v) ryzyko operacyjne; (vi) ryzyko płynności; (vii) ryzyko stopy 
procentowej w księdze bankowej; (viii) ryzyko rynkowe; (ix) ryzyko zarządzania modelami; (x) ryzyko utraty reputacji 
oraz (xi) ryzyko biznesowe. 

Na poszczególne ryzyka zidentyfikowane jako istotne Alior Bank dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego przy 
zastosowaniu wewnętrznych modeli szacowania ryzyka. 

Wyznaczony całkowity kapitał wewnętrzny, jak i wyliczony kapitał regulacyjny jest zabezpieczany wartością kapitału 
dostępnego (jak i również Tier I) przy uwzględnieniu odpowiednich buforów bezpieczeństwa. 

Współczynniki kapitałowe Grupy Alior na 31 marca 2016 r. 

Współczynnik wypłacalności Współczynnik na kapitale Tier I 
Współczynnik pokrycia kapitału 

wewnętrznego przez kapitał dostępny 

13,51% 10,57% 2,02% 

Źródło: Alior Bank. 

Mając na uwadze potrzebę zabezpieczania zrównoważonego wzrostu skali działalności, Alior 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 Alior Banku przeprowadzana jest przy zapewnieniu efektywności 
funkcjonowania, czyli realizacji założonej rentowności kapitału powierzonego przez akcjonariuszy. 
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OTOCZENIE RYNKOWE 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale pochodzą z powszechnie dostępnych dokumentów i źródeł. Opracowując, 
wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł 
zewnętrznych, ani Bank, ani Globalni Współkoordynatorzy lub ich podmioty powiązane, ani też doradcy Banku lub 
Globalnych Współkoordynatorów zaangażowani na potrzeby Oferty nie dokonali ich niezależnej weryfikacji. Bank nie 
przewiduje i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących rynku lub branży przedstawionych  
w niniejszym rozdziale, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Gospodarka Polski 

Ogólna sytuacja gospodarcza 

Ze względu na fakt, że Bank prowadzi działalność na terytorium Polski, sytuacja makroekonomiczna Polski miała wpływ 
i w przyszłości będzie wpływać na sytuację i wyniki finansowe oraz rozwój Banku. 

Pod względem ludności Polska zajmuje szóste miejsce wśród państw członkowskich UE (38,0 mln mieszkańców na 
dzień 1 stycznia 2016 r., według danych Eurostatu). Od początku lat 90. Polska jest jedną z wiodących gospodarek  
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie, zgodnie z danymi Eurostatu, Polska była także jedynym krajem Unii 
Europejskiej, którego realny PKB rósł w każdym roku, począwszy od 2002 r. do 2015 r. W 2013 r. wzrost realnego PKB 
Polski osiągnął poziom 1,3% wobec średniego wzrostu na poziomie 0,2% dla całej Unii Europejskiej. W 2014 r. wzrost 
realnego PKB Polski osiągnął poziom 3,3% wobec średniego wzrostu na poziomie 1,4% dla całej Unii Europejskiej. 
Natomiast w 2015 r. wzrost realnego PKB Polski osiągnął poziom 3,6% w porównaniu ze średnim wzrostem na 
poziomie 1,9% dla całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska przewiduje, że realny PKB Polski wzrośnie o 3,5%  
w 2016 r. i 2017 r., w porównaniu ze wzrostem, odpowiednio, o 1,9% oraz 2,0% w całej UE. 

W efekcie corocznego wzrostu gospodarczego, wskaźnik PKB liczony według standardów siły nabywczej na jednego 
mieszkańca Polski w ostatnich latach ulegał poprawie, wzrastając z poziomu średniej dla 28 państw UE wynoszącej 48% 
w 2003 r. do poziomu 68% w 2014 r. (według Eurostatu). Poniższa tabela przedstawia wartość PKB, stopę wzrostu PKB 
oraz wielkość populacji w dziesięciu największych krajach UE pod względem wartości PKB. 

Państwo 

PKB(1) 
Stopa wzrostu 

PKB(2) Populacja(3) 

(mld EUR) (%) (mln) 

Niemcy ................................................................................................................................................. 3.025,9 1,7 81,197

Francja ................................................................................................................................................. 2.183,6 1,2 66,415

Wielka Brytania ................................................................................................................................... 2.568,9 2,2 64,875

Włochy ................................................................................................................................................. 1.636,4 0,8 60,795

Hiszpania ............................................................................................................................................. 1.081,2 3,2(5) 46,7

Polska .................................................................................................................................................. 427,8 3,6 38,005

Holandia ............................................................................................................................................... 678,6 2(5) 16,900

Belgia ................................................................................................................................................... 409,8 1,4 11,258

Szwecja ................................................................................................................................................ 444,2 4,1 9,747

Austria .................................................................................................................................................. 337,2 0,9 8,576

(1) Dane za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. według bieżących cen rynkowych. 
(2) Dane za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 
(3) Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. 
Dane wstępne. 
Źródło: Eurostat.  

Finanse publiczne 

Zgodnie z danymi GUS, relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w ostatnich latach spadła  
z 53,3% na koniec 2010 r., 54,4% na koniec 2011 r., 54,0% na koniec 2012 r., 55,9% na koniec 2013 r. do 50,4% na 
koniec 2014 r. Zmniejszeniu ulegała również wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 7,6% 
w 2010 r., 4,9% w 2011 r., 3,7% w 2012 r., 4,0% w 2013 r. do 3,3% w 2014 r. Zgodnie z notyfikacją przesłaną przez 
Prezesa GUS do Komisji Europejskiej 31 marca 2016 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r. 
stanowił wstępnie -2,5 % PKB, natomiast dług tego sektora ukształtował się wstępnie na poziomie 51,5 % PKB. 
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Na poziom długu i deficytu budżetowego wpływ ma realizacja określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 z dnia  
25 lutego 2016 r. przychodów budżetowych oraz wydatków. Według ustawy budżetowej na rok 2016 w 2016 r. deficyt 
sektora finansów publicznych wyniesie 2,8% PKB przy przewidzianych 3,8% wzrostu PKB oraz 1,7% inflacji. Po stronie 
wydatków rządowych w dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+), którego koszt szacowany jest na 17 mld PLN w 2016 r. i 22 mld PLN  
w każdym z następnych lat. W 2016 r. Program 500+ będzie finansowany z tzw. podatku bankowego (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego w Polsce – Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych”) 
(przewidziane wpływy w ustawie budżetowej na 2016 r. to 5,5 mld PLN), podatku od sprzedaży detalicznej w sklepach 
wielkopowierzchniowych (przewidziane wpływy w ustawie budżetowej na 2016 r. to 2 mld PLN, jednak na Datę 
Prospektu prace nad formułą przywołanego podatku były dopiero w toku), przychodów z aukcji pasma LTE  
w wysokości około 9 mld PLN oraz zysku NBP (3,2 mld PLN zapisane w ustawie budżetowej, jednak do budżetu trafić 
może nawet 7,9 mld PLN – 95% zysku NBP za 2015 rok). Na Datę Prospektu rząd nie przedstawił źródeł finansowania 
Programu 500+ w horyzoncie od 2017 r.  

W styczniu 2016 r. agencja Standard & Poor’s obniżyła długoterminowy rating kredytowy Polski denominowany  
w walutach obcych z „A-„ do „BBB+”. W tym samym czasie agencja Fitch Ratings potwierdziła rating Polski na 
poziomie „A-” z perspektywą stabilną. W dniu 13 maja 2016 r. agencja Moody’s opublikowała zaktualizowany rating 
Polski, zgodnie z którym Polska ma rating na poziomie „A2” z perspektywą negatywną, na podstawie oceny ryzyk 
fiskalnych związanych z istotnym wzrostem bieżących wydatków rządowych, jak również z ogłoszeniem przez rząd 
zamiaru obniżenia wieku emerytalnego, oraz na podstawie pogorszenia klimatu inwestycyjnego w wyniku przesunięcia 
w kierunku mniej przewidywalnej polityki rządowej oraz legislacji. Aktualizację ratingu poprzedziło wydanie przez 
agencję Moody’s w dniu 4 kwietnia 2016 r. ostrzeżenia o zwiększonym ryzyku politycznym wynikającym z trwającego 
w Polsce kryzysu konstytucyjnego.  

Inflacja i stopy procentowe 

W reakcji na kryzys finansowy lat 2008-2009 oraz także później po 2011 r., szereg czołowych banków centralnych,  
w szczególności Europejski Bank Centralny (EBC), Szwajcarski Bank Narodowy (SNB), czy Bank Japonii (BoJ), 
Amerykańska Rezerwa Federalna (FED) oraz Bank Anglii (BoA), przyjęło politykę ultraniskich stóp procentowych. 
Dodatkowo większość z nich, m.in. Rezerwa Federalna oraz EBC, podejmowała niekonwencjonalne działania, których 
celem było dostarczenie płynności w sektorze bankowym, wsparcie tym samym akcji kredytowej, co w konsekwencji 
dodatnio wpływało na wzrost gospodarczy oraz inflację. Do działań tych należały m.in. programy Quantitative Easing 
przeprowadzane przez FED (zakończony na Datę Prospektu) oraz EBC (przewidziany do marca 2017 r.), zorientowane 
na, odpowiednio, zwiększenie poprzez zakup aktywów finansowych wielkości pieniądza w obiegu, obniżenie rynkowych 
stóp procentowych i pobudzenie w ten sposób inflacji i aktywności gospodarczej. 

W Polsce w styczniu i lutym 2013 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu referencyjnej stopy 
procentowej o 25 punktów bazowych każda, doprowadzających stopę referencyjną do poziomu 3,75%. Powyższe 
stanowiło kontynuację łagodzenia polityki monetarnej rozpoczętej w 2012 r. wobec napływania danych wskazujących na 
rzeczywiste spowolnienie wzrostu gospodarczego. W dniu 6 marca 2013 r. Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła 
referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych do poziomu 3,25%. Kolejnych obniżeń referencyjnej stopy 
procentowej Rada Polityki Pieniężnej dokonała w dniu 8 maja 2013 r., 5 czerwca 2013 r. oraz 3 lipca 2013 r., obniżając 
jej wysokość każdorazowo o 25 punktów bazowych do poziomu 2,50%, oraz w dniu 8 października 2014 r. i 4 marca 
2015 r., obniżając jej wysokość każdorazowo o 50 punktów bazowych do poziomu 1,50%. Od tego czasu Rada Polityki 
Pieniężnej nie wprowadziła zmian w stopach procentowych. 

Stopa inflacji w omawianym okresie w Polsce ulegała znacznym wahaniom. W latach 2011 i 2012 utrzymywała się 
powyżej górnego progu NBP (zgodnie z polityką bezpośredniego celu inflacyjnego Rada Polityki Pieniężnej przyjęła cel 
inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy). Kryzys zadłużeniowy, mający 
miejsce w niektórych państwach Unii Europejskiej, i związana z nim stagnacja gospodarcza wpłynęły na znaczący 
spadek wskaźnika inflacji w 2013 r. W 2014 r. inflacja znajdowała się na niskim poziomie, a odczyty GUS za miesiące 
od lipca do grudnia 2014 r. wskazywały za każdy miesiąc spadek cen (deflację) w ujęciu rok do roku. Zgodnie z danymi 
GUS, deflacja średnioroczna wyniosła 0,9% w 2015 r. wobec 0,0% odnotowanych rok wcześniej. 
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Poniższa tabela przedstawia roczną stopę inflacji i stopę referencyjną NBP w latach 2010-2015 

Kategoria 

Na dzień 31 grudnia 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Stopa inflacji (%) ....................................... (0,9) 0,0 0,9 3,7 4,3 2,6

Stopa referencyjna (%) .............................. 1,5 2,0 2,50 4,25 4,5 3,5

Stopa lombardowa (%) .............................. 2,5 3,0 4,0 5,75 6,0 5,0

Źródło: NBP, GUS. 

Stopniowe obniżenie stopy referencyjnej NBP w ostatnich latach przyczyniło się do spadku stóp na rynku 
międzybankowym. Na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 31 marca 2016 r. stopa WIBOR 3M wynosiła, 
odpowiednio, 1,72% i 1,67%, zaś stopa WIBOR 6M wynosiła, odpowiednio, 1,77% i 1,74%. 

Rynek pracy 

Według stanu na koniec marca 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce według danych GUS wyniosła 10,0% 
wobec 11,7% stopy bezrobocia w marcu 2015 r., 13,5% stopy bezrobocia w marcu 2014 r. oraz 14,3% stopy bezrobocia 
w marcu 2013 r., i zgodnie z prognozami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową stopa bezrobocia rejestrowanego na 
koniec 2016 r. wyniesie 8,8%. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy przejawia się również rosnącym poziomem 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, które według danych GUS wynosiło 
3.650,06 PLN w 2013 r., 3.783,46 PLN w 2014 r. oraz 3.899,78 PLN w 2015 r. 

Wahania kursów walut 

W 2013 r. kurs średni EUR/PLN wynosił 4,20, natomiast w 2014 r. oraz 2015 r. kurs średni EUR/PLN wynosił 
odpowiednio 4,19 oraz 4,18. W okresie 1 stycznia – 30 kwietnia 2016 r. kurs średni EUR/PLN wzrósł do poziomu 4,35. 

W latach 2013-2014 kurs średni USD/PLN wynosił 3,16. W 2015 r. kurs średni USD/PLN wzrósł do poziomu 3,77.  
W okresie 1 stycznia – 30 kwietnia 2016 r. kurs wzrósł do poziomu 3,92. 

Kurs średni CHF/PLN wyniósł 3,41, 3,45 i 3,92 odpowiednio w 2013 r., 2014 r. i 2015 r. W okresie 1 stycznia – 30 kwietnia 
2016 r. kurs średni CHF/PLN wzrósł do poziomu 3,97. 

Polski sektor bankowy 

Struktura polskiego sektora bankowego 

Na polski sektor bankowy składają się banki komercyjne i spółdzielcze. Według danych KNF na dzień 31 marca 2016 r.  
w Polsce istniało 38 banków komercyjnych, 26 oddziałów instytucji kredytowych oraz 560 banków spółdzielczych. Polski 
sektor bankowy charakteryzuje się znacznym udziałem banków z większościowym udziałem kapitału zagranicznego oraz 
dużą liczbą banków spółdzielczych, mimo ich relatywnie niewielkiego udziału w aktywach sektora. Na dzień 31 marca 
2016 r. liczba banków kontrolowanych przez Skarb Państwa wynosiła 5, liczba banków/oddziałów z przewagą kapitału 
prywatnego wynosiła 567, a liczba banków/oddziałów z przewagą kapitału zagranicznego wynosiła 52. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki struktury polskiego sektora bankowego. 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Liczba podmiotów prowadzących działalność bankową ... 626 631 640 642 642 646

- banki komercyjne .................................................................. 38 38 41 45 47 49

- oddziały instytucji kredytowych ........................................... 27 28 28 25 21 21

- banki spółdzielcze ................................................................. 561 565 571 572 574 576

Zatrudnienie ........................................................................... 170.935 172.675 174.331 175.094 176.658 176.916

Liczba placówek ..................................................................... 14.514 15.062 15.297 15.412 13.921 14.207

Udział w aktywach sektora1 ..................................................   

- banki kontrolowane przez inwestorów krajowych ............... 38,5% 36,8% 36,4% 35,0% 33,8%

- banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych ......... 61,5% 63,2% 63,6% 65,0% 66,2%

Udział w aktywach sektora ...................................................   

- 5 największych banków2 ....................................................... 48,78% 48,5 46,1% 45,0% 44,3% 43,9%

- 10 największych banków3 ..................................................... 71,1% 70% 67,3% 64,6% 63,4% 63,0%

1 Brak danych za rok 2015.  
2 Dane na dzień 31 grudnia 2015 r. 
3 Dane do trzeciego kwartału 2015 r. (dane łączne). 
Źródło: KNF. 
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W Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu, sektor bankowy w dalszym ciągu odgrywa główną rolę w systemie 
finansowym; przy czym zgodnie z raportem NBP „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.” w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej, w porównaniu z krajami Strefy Euro, poziom rozwoju sektora bankowego był nadal 
niski. Polski system bankowy pozostaje również jednym z mniejszych w Europie w porównaniu z PKB – w 2015 r. 
relacja aktywów banków do PKB wyniosła w Polsce 88,5% (dla porównania dla Strefy Euro wynosiła 309,9%). 

Poniższa tabela przedstawia stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) w wybranych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Strefie Euro w latach 2012-2014 (w %).  

 

Aktywa/PKB Kredyty1/PKB Depozyty2/PKB 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Polska ..................... 88,5 84,5 83,5 51,6 50,3 50,0 49,3 46,6 44,8

Węgry ..................... 102,7 104,4 110,1 36,7 39,3 43,1 31,6 32,4 34,8

Czechy3 ................... 131,0 129,4 116,0 66,4 64,7 58,3 79,2 76,9 70,2

Strefa Euro4 ............ 309,9 308,3 334,1 94,2 97,0 100,0 83,4 82,4 80,5

1 Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych brutto. 
2 Depozyty sektora niefinansowego w sektorze bankowym w walucie krajowej i walutach obcych. 
3 Dane obejmują również kredyty dla niebankowych instytucji finansowych oraz depozyty tych podmiotów. 
4 Aktywa, kredyty i depozyty sektora monetarnych instytucji finansowych. Dane dla Strefy Euro dotyczą 17 krajów dla lat 2012-2013 oraz 18 krajów dla 
2014 r. Dane nie są w pełni porównywalne z danymi zamieszczonymi w poprzednich edycjach opracowania ze względu na zmianę ich źródła i korekty 
przesłane przez banki centralne. 
Źródło: NBP. 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki opisujące rynek instytucji kredytowych w wybranych obszarach UE,  
tj. liczbę oddziałów instytucji kredytowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz średnią liczbę pracowników 
instytucji kredytowych w 2014 r. 

 Liczba oddziałów 
Liczba 

pracowników 

Niemcy .......................................................................................................................................................................... 35.284 647.300

Francja ........................................................................................................................................................................... 37.623 411.012

Wielka Brytania ............................................................................................................................................................
11.347 

(dane za 2013 r.) 402.561

Włochy .......................................................................................................................................................................... 30.723 299.684

Hiszpania ....................................................................................................................................................................... 31.999 201.643

Holandia ........................................................................................................................................................................ 1.854 94.000

Szwecja .......................................................................................................................................................................... 2.027 54.644

Polska ............................................................................................................................................................................ 14.117 175.972

Belgia ............................................................................................................................................................................ 3.607 56.611

Austria ........................................................................................................................................................................... 4.247 74.110

Kraje Strefy Euro .......................................................................................................................................................... 159.397 2.019.563

Unia Europejska ............................................................................................................................................................ 204.146 2.889.320

(1)Kategoria „instytucji kredytowej” stosowana przez EBC obejmuje również podmioty inne niż banki, które prowadzą we własnym imieniu i na własny 
rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków 
powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego. 
Źródło: EBC. 

Środowisko konkurencyjne polskiego sektora bankowego 

Poziom konkurencji w polskim sektorze bankowym jest stosunkowo wysoki, co wynika przede wszystkim z niskiego 
poziomu koncentracji. Wśród innych czynników wpływających na konkurencję w dalszym ciągu wymieniane są trendy 
konsolidacyjne, w tym mające miejsce w ostatnich latach: połączenie BZ WBK S.A. i Kredyt Bank S.A. zarejestrowane 
w 2013 r., przeprowadzenie w maju 2013 r. sprzedaży przez Bank DnB Nord Polska S.A. przedsiębiorstwa obejmującego 
część detaliczną banku na rzecz Getin Noble Bank S.A., połączenie w 2014 r. PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank 
Polska S.A., przejęcie Santander Consumer Bank S.A. przez Bank Zachodni WBK S.A. w 2014 r., połączenie w 2015 r. 
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., nabycie w 2015 r. Meritum Bank ICB przez 
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Alior Bank oraz połączenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A., które ma zostać zrealizowane  
w połowie 2016 roku. 

Tabela poniżej przedstawia wskaźnik Herfindahla (który służy do pomiaru koncentracji i przyjmuje wartości od 0 do 
10.000, przy czym wyższa wartość wskaźnika wskazuje na wyższą koncentrację) oraz udział łącznej wartości aktywów 
pięciu największych instytucji kredytowych w wybranych Państwach Członkowskich UE w 2014 r. 

 

Wskaźnik 
Herfindahla  
dla instytucji 
kredytowych 

Udział pięciu 
największych 

instytucji 
kredytowych(1) 

(punkty 
indeksowe) (%) 

Holandia ........................................................................................................................................................................... 2.131 85,0

Belgia ............................................................................................................................................................................... 982 65,8

Szwecja ............................................................................................................................................................................ 880 58,5

Hiszpania ......................................................................................................................................................................... 839 58,3

Polska .............................................................................................................................................................................. 656 48,3

Francja ............................................................................................................................................................................. 584 47,6

Włochy ............................................................................................................................................................................. 424 40,7

Wielka Brytania ............................................................................................................................................................... 462 38,9

Austria .............................................................................................................................................................................. 412 36,8

Niemcy ............................................................................................................................................................................. 301 32,4

(1)Kategoria „instytucji kredytowej” stosowana przez EBC obejmuje również podmioty inne niż banki, które prowadzą we własnym imieniu i na własny 
rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków 
powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego. 
Źródło: EBC. 

Zgodnie z danymi NBP przedstawionymi w „Raporcie o stabilności systemu finansowego” w lutym 2016 r. poziom 
koncentracji w polskim systemie bankowym nie był nadmierny, a decyzje inwestorów strategicznych polskich banków  
w warunkach m.in. niskich stóp zwrotu mogą prowadzić do wzrostu koncentracji w sektorze bankowym. Opodatkowanie 
aktywów sektora bankowego może wzmacniać tę tendencję, co wynika z wyższej zyskowności dużych instytucji  
i wynikającej z tego większej zdolności do zaabsorbowania skutków wprowadzenia podatku. 

Poniższa tabela przedstawia stopniowy wzrost udziału pięciu największych banków w aktywach, depozytach  
i wierzytelnościach sektora niefinansowego, co świadczy o postępującym wzroście koncentracji w sektorze bankowym 
w Polsce.  

 
Na dzień 

31 marca 2016 

Na dzień 31 grudnia 

 2015 2014 2013 2012 

 (%) (%) (%) (%) (%) 

Aktywa ..................................................................................... 48,1 48,8 48,5 46,1 45,0

Depozyty .................................................................................. 46,4 55,0 54,9 45,9 44,2

Kredyty na rzecz sektora niefinansowego ............................... 44,9 49,1 48,9 42,5 39,1

Źródło: KNF. 

Wzrost oszczędności gospodarstw domowych sprzyja łatwemu dostępowi instytucji finansowych do finansowania  
w formie depozytów, a jednocześnie wprowadzenie tzw. „podatku bankowego” (zobacz „Dokument Rejestracyjny  
– Regulacje sektora bankowego w Polsce – Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych”) w formule od 
aktywów instytucji finansowych doprowadza do sytuacji, w której banki nie są skłonne prowadzić „wojny depozytowej” 
między sobą. Jednocześnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego sprzyja wzrostowi liczby udzielanych kredytów. 
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Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej polskiego sektora bankowego 

Kredyty i depozyty 

Poniższa tabela przedstawia łączną wartość aktywów banków działających w Polsce, depozytów sektora niefinansowego 
oraz kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu. 

 
Na dzień 

31 marca 2016 

Na dzień 31 grudnia 

 2015 2014 2013 2012 

 (mld PLN) (mld PLN) (mld PLN) (mld PLN) (mld PLN) 

Łączna wartość aktywów banków działających w Polsce ...... 1.630,9 1.559,8 1.532,0 1.405,7 1.350,2

Depozyty sektora niefinansowego ........................................... 938,7 938,8 854,1 775,4 724,0

Kredyty na rzecz sektora niefinansowego(1) ............................ 973,3 961,8 895,4 837,8 810,4

(1) Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych brutto. 
Źródło: KNF. 

Zgodnie z danymi KNF, po obserwowanym w 2013 r. zmniejszeniu tempa wzrostu akcji kredytowej, w 2014 r. doszło do 
jego ponownego przyspieszenia, czemu sprzyjało ożywienie gospodarki oraz niskie stopy procentowe. Głównym 
obszarem wzrostu akcji kredytowej były kredyty dla gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw, a w mniejszej 
skali kredyty dla sektora finansowego.  

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez NBP (źródło: „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do 
przewodniczących komitetów kredytowych. I kwartał 2016”)  podsumowującymi wyniki ankiety przeprowadzonej przez 
NBP na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. pośród 25 banków, których łączny udział należności od 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 86%  banki w czwartym 
kwartale 2015 r., pierwszy raz od kilku kwartałów, zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw, 
natomiast kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw nie zmieniły się. W czwartym kwartale 
2015 r. ankietowane banki podwyższyły marże dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem oraz pozaodsetkowe 
koszty kredytu. Banki wskazały również na zaprzestanie skupywania wierzytelności spółek węglowych. 

Według banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniło się głównie ryzyko branży oraz bieżąca lub oczekiwana 
sytuacja kapitałowa banków. Na zaostrzenie polityki kredytowej wpływ miały również czynniki takie jak planowane 
wprowadzenie podatku bankowego oraz wzrost obciążeń z tytułu BFG. Natomiast w kierunku łagodzenia polityki 
kredytowej działała presja konkurencyjna, głównie ze strony innych banków. Przewidywana sytuacja gospodarcza nie 
była czynnikiem skłaniającym banki do łagodzenia polityki kredytowej. 

W czwartym kwartale 2015 r. większość banków nie zaobserwowała wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, a te, 
które go odczuły, uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie inwestycji. Do wzrostu popytu 
przyczynił się również wzrost zapotrzebowania na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami oraz 
współfinansowanie projektów unijnych z nowych ram finansowych na lata 2014-2020. 

Poniższa tabela przedstawia wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu w Polsce.  

 

Na dzień 
31 grudnia 

2015 r. 
Zmiana 
R-do-R 

Na dzień 
31 grudnia 

2014 
Zmiana 
R-do-R 

Na dzień 
31 grudnia 

2013 
Zmiana 
R-do-R 

Na dzień 
31 grudnia 

2012 

 (w mld PLN)  (w mld PLN)  (w mld PLN)  (w mld PLN) 

Gospodarstwa domowe ................................... 628,5 6,7% 588,9 6,2% 554,6 4,0% 533,2

Udział procentowy w wartości ogólnej .......... 65,3% nie dotyczy 65,8% nie dotyczy 66,1% nie dotyczy 65,8%

Przedsiębiorstwa ............................................. 327,3 8,7% 301,0 8,3% 278,0 2,1% 272,2

Udział procentowy w wartości ogólnej .......... 34,0% nie dotyczy 33,6% nie dotyczy 33,2% nie dotyczy 33,6%

Instytucje niekomercyjne ................................ 6,0 7,1% 5,6 7,2% 5,3 7,3% 4,9

Udział procentowy w wartości ogólnej .......... 0,6% nie dotyczy 0,6% nie dotyczy 0,6% nie dotyczy 0,6%

Ogółem ............................................................ 961,8 7,4% 895,5 6,9% 837,8 3,4% 810,4

Źródło: KNF. 
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Poniższa tabela przedstawia wartość depozytów sektora niefinansowego w bankach działających w Polsce.  

 

Na dzień 
31 grudnia 

2015 r. 
Zmiana 
R-do-R 

Na dzień 
31 grudnia 

2014 
Zmiana 
R-do-R 

Na dzień 
31 grudnia 

2013 
Zmiana 
R-do-R 

Na dzień 
31 grudnia 

2012 

 (w mld PLN)  (w mld PLN)  (w mld PLN)  (w mld PLN) 

Gospodarstwa domowe ................................... 665,7 9,8% 606,4 10,6% 548,2 6,2% 516,0

Udział procentowy w wartości ogólnej .......... 70,9 nie dotyczy 71,0% nie dotyczy 70,7% nie dotyczy 71,3%

Przedsiębiorstwa ............................................. 253,3 10,4% 229,4 9,4% 209,7 9,6% 191,3

Udział procentowy w wartości ogólnej .......... 27,0 nie dotyczy 26,9% nie dotyczy 27,0% nie dotyczy 26,4%

Instytucje niekomercyjne ................................ 19,7 7,7% 18,3 4,6% 17,5 4,8% 16,7

Udział procentowy w wartości ogólnej .......... 2,0 nie dotyczy 2,1% nie dotyczy 2,3% nie dotyczy 2,3%

Ogółem ............................................................ 938,8 9,7% 854,1 10,1% 775,4 7,1% 724,0

Źródło: KNF. 

Jakość aktywów 

Polski sektor bankowy charakteryzuje się wysoką jakością aktywów. Współczynnik kredytów zagrożonych (NPL) dla 
całego sektora był względnie stabilny od 2009 r. i wahał się w granicach 7-9%. Poziom zagrożonych kredytów 
hipotecznych pozostał niski, mimo bardziej wymagającego otoczenia gospodarczego oraz znaczących wahań wartości 
złotego w stosunku do franka szwajcarskiego i Euro. Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wysokości 
współczynnika NPL na dzień 31 grudnia 2015 r., 2014 r., 2013 r. i 2012 r. oraz na dzień 31 marca 2016 r.  

 
Na dzień 
31 marca Na dzień 31 grudnia 

Współczynnik 2016 2015 2014 2013 2012 

Współczynnik NPL dla sektora niefinansowego (%) ............. 7,4 7,6 8,1 8,5 8,9

Współczynnik NPL dla gospodarstw domowych (%) ............ 6,2 6.2 6,5 7,1 7,4

Współczynnik NPL dla kredytów mieszkaniowych (%) ........ 2,9 2,8 3,1 3,1 2,8

Współczynnik NPL dla kredytów konsumpcyjnych (%) ........ 12,1 12,0 12,7 14,6 17,2

Współczynnik NPL dla przedsiębiorstw (%) .......................... 9,6 10,2 11,3 11,6 11,8

Źródło: KNF. 

Rentowność 

Co do zasady polski sektor bankowy nie utracił rentowności, mimo znaczących zawirowań na międzynarodowych 
rynkach finansowych oraz mimo spowolnienia, w pewnym stopniu, krajowego rozwoju gospodarczego. Czwarty kwartał 
2015 r. oraz początek 2016 r. przyniosły mocny, dwucyfrowy spadek rentowności całego krajowego sektora bankowego, 
na co wpływ miały zdarzenia jednorazowe, takie jak bankructwo Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa  
w Wołominie oraz wzrost z tego tytułu opłaty na rzecz BFG, a począwszy od lutego 2016 r., wejście w życie Ustawy  
o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora bankowego  
w Polsce – Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych”).  

W odróżnieniu od wielu swoich europejskich i amerykańskich odpowiedników, polskie banki prowadziły działalność 
głównie na podstawie tradycyjnych modeli biznesowych skoncentrowanych na produktach kredytowych i depozytowych 
przy jednoczesnym unikaniu bardziej złożonych instrumentów finansowych (włącznie z papierami wartościowymi 
powiązanymi z mieszkaniowymi i komercyjnymi kredytami hipotecznymi, działalnością związaną z proprietary 
trading). Poniższa tabela przedstawia współczynniki rentowności w polskim sektorze bankowym na dzień 31 grudnia 
2015 r., 2014 r., 2013 r. i 2012 r. oraz na dzień 31 marca 2016 r. 

Współczynnik 

Na dzień 
31 marca Na dzień 31 grudnia 

2016 2015 2014 2013 2012 

Zysk netto (mld PLN) .............................................................. 3,5 11,3 15,9 15,2 15,5

Marża odsetkowa (NIM)(1) ...................................................... 2,25 2,21 2,43 2,47 3,63

Zwrot z kapitału (%)(2) ............................................................. 7,84 6,52 9,56 9,92 10,55

(1) Obliczone jako wynik odsetkowy danego okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec tego okresu. 
(2) Obliczone jako zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec danego okresu. 
Źródło: KNF. 



OTOCZENIE RYNKOWE

 

DOKUMENT REJESTRACYJNY 317
 

Adekwatność kapitałowa 

W latach 2012-2014 polskie banki utrzymały stabilną pozycję kapitałową. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady 
dotyczące adekwatności kapitałowej określone przez tzw. Pakiet CRD 4 (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje 
sektora bankowego w Polsce – Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem – Wymogi prawa 
europejskiego – Pakiet CRD 4”). Mimo tego polskie banki utrzymały mocną pozycję kapitałową sektora. Tabela poniżej 
omawia pozycję kapitałową sektora bankowego w Polsce na dzień 31 grudnia 2015 r., 2014 r., 2013 r. i 2012 r. 

 Na dzień 31 grudnia 

Współczynnik ......................................................................................................... 2015 2014 2013 2012 

Współczynnik wypłacalności (%).......................................................................... 14.98 13.46 15.66 14.74

Współczynnik Tier I (%) ........................................................................................ 14.98 13.44 14.11 13.13

Źródło: KNF. 

Suma bilansowa 

Suma bilansowa sektora bankowego zwiększyła się z 1.405,7 mld PLN na koniec 2013 r. do 1.532,0 mld PLN na koniec 
2014 r. (tj. o 9,0%), a po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut względem złotego o około 110,0 mld PLN,  
tj. o 7,7% do 1.600,0 mld PLN na koniec 2015 r. (wzrost rok do roku o 4,4%) oraz do 1.630,9 mld PLN na koniec marca 
2016 r. (wzrost kwartał do kwartału o 1,9%). 

Zgodnie z dokumentem KNF pt. „Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2016 r.” banki komercyjne 
planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2016 r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o 6,3%. Motorem 
wzrostu mają pozostać kredyty sektora niefinansowego, które w ciągu roku mają zwiększyć się o 7,2%. 
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REGULACJE SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE 

Zamieszczony poniżej opis regulacji sektora bankowego w Polsce ma charakter ogólny i nie ma charakteru 
wyczerpującego. Stan prawny oraz planowane zmiany zostały przedstawione na Datę Prospektu. 

Wprowadzenie 

Prowadzenie działalności bankowej w Polsce wymaga zezwolenia, a wykonywanie przez banki czynności bankowych 
jest ściśle regulowane. Przepisy oraz interpretacje przepisów dotyczących sektora bankowego i instytucji finansowych,  
z których najważniejsze dotyczą wymogów kapitałowych, wymogów dotyczących adekwatności kapitałowej oraz 
ochrony konsumentów, podlegają częstym zmianom. 

Nadzór bankowy 

Nadzór bankowy w Polsce sprawuje KNF. KNF dysponuje szerokimi kompetencjami i instrumentami prawnymi służącymi 
sprawowaniu nadzoru nad bankami. Do kompetencji KNF należy m.in.: (i) udzielanie zezwoleń na utworzenie banku  
i rozpoczęcie działalności przez bank, zmianę jego statutu oraz powołanie dwóch członków zarządu banku, w tym prezesa; 
(ii) nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania przepisów prawa (w tym zwłaszcza przepisów Prawa Bankowego) 
oraz postanowień statutów banków, a także zezwoleń wydanych na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności; (iii) 
zgłaszanie sprzeciwu co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym banku 
krajowego w wypadku przekroczenia lub osiągnięcia określonych progów procentowych ogólnej liczby praw głosu; (iv) 
monitorowanie stanu finansowego banków oraz ustalanie wiążących dla banków norm ostrożnościowych oraz innych norm 
dopuszczalnego ryzyka w działalności banków; (v) wydawanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego  
i stabilnego zarządzania bankami; (vi) wydawanie bankom zaleceń dotyczących podejmowania lub zaprzestania 
podejmowania określonych działań; (vii) nakładanie kar oraz określanie innych środków naprawczych w wypadku 
naruszenia przepisów dotyczących działalności bankowej, w tym, w szczególności: (a) występowanie do właściwego 
organu banku z wnioskiem o odwołanie prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego 
za stwierdzone nieprawidłowości; (b) zawieszanie w czynnościach członków zarządu, o których mowa w punkcie (a); do 
czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o ich odwołanie przez właściwy organ banku; (c) ograniczanie zakresu 
działalności banku lub jego jednostek organizacyjnych; (d) nakładanie na bank kar finansowych w wysokości do 10% 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego sprawozdania – kar 
finansowych w wysokości do 10% prognozowanego przychodu określonego na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej 
banku, nie większych jednak niż 10 mln PLN; (e) uchylenie zezwolenia na utworzenie banku i podjęcie decyzji o likwidacji 
banku oraz (viii) ustanawianie zarządu komisarycznego w bankach. 

Inne organy sprawujące istotny nadzór nad działalnością banków 

W określonych aspektach swojej działalności banki podlegają nadzorowi także innych organów administracji, w tym 
m.in.: (i) Prezesa UOKiK w zakresie prawa konkurencji i ochrony praw konsumentów, (ii) Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w zakresie gromadzenia, przetwarzania, administrowania i ochrony danych osobowych 
oraz (iii) Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej  
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, zadaniem NBP jest kształtowanie 
warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego oraz działanie na rzecz stabilności krajowego systemu 
finansowego, w tym poprzez udział Prezesa NBP w tzw. Komitecie Stabilności Finansowej. Mając na względzie 
wypełnienie tych zadań, ustawodawca nałożył na banki m.in. obowiązek przekazywania NBP wybranych danych 
niezbędnych do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego. 

Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem 

Banki muszą spełniać szereg wymogów regulacyjnych związanych z prowadzoną przez nie działalnością. Spośród 
najistotniejszych należy wskazać obowiązek prowadzenia gospodarki finansowej przez banki w ściśle określony sposób, 
wymogi dotyczące funduszy własnych, współczynnika wypłacalności, koncentracji zaangażowań, płynności, 
adekwatności kapitałowej, a także systemu zarządzania ryzykiem. Alior Bank przestrzega poziomów wynikających 
zarówno z wymogów pakietu CRD 4, ustaw krajowych, jak i oczekiwań KNF. 
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Wymogi prawa polskiego 

Istotne znaczenie dla banków działających w Polsce mają uchwały, zarządzenia, rekomendacje oraz stanowiska wydawane 
przez KNF. Poniżej znajduje się opis wybranych istotnych rekomendacji, uchwał i stanowisk wydanych przez KNF. 

W czerwcu 2011 r. KNF zwiększyła wagi ryzyka dla kredytów detalicznych i hipotecznych w walutach obcych z 75% na 
100% (uchwała nr 153/2011 KNF, zmieniająca uchwałę 76/2010 KNF w sprawie zakresu i szczegółowych zasad 
wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka; zmiana obowiązuje od 30 czerwca 
2012 r.). Wagi ryzyka mają zastosowanie do kalkulacji wartości aktywów ważonych ryzykiem, które są podstawą do 
wyliczania współczynników wypłacalności banków. Zwiększenie wagi ryzyka dla danego rodzaju aktywów zwiększa 
regulacyjny wymóg kapitałowy dla banków posiadających aktywa tego typu. KNF w piśmie z dnia 21 marca 2014 r. 
adresowanym do banków wyraziła oczekiwanie, że utrzymają one jednostkowy współczynnik wypłacalności na 
poziomie co najmniej 12%, a jednostkowy współczynnik Tier I na poziomie co najmniej 9%. Zgodnie z pismem KNF do 
banków z dnia 22 października 2015 r., od dnia 1 stycznia 2016 r. rekomendowany przez KNF wymóg dla 
współczynnika kapitału Tier I wynosi 10,25%, a dla łącznego współczynnika kapitałowego wynosi 13,25%. 

Rekomendacja C dotyczy zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań. W celu ograniczenia nadmiernej koncentracji 
zaangażowań rekomendacja określa podstawowe zasady i wymagania w zakresie formułowania polityki banku, 
określenia i zatwierdzenia stosownych limitów zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań, a także zalecenia 
dotyczące kontroli i nadzoru wewnętrznego. W styczniu 2016 r. KNF zakończyła publiczne konsultacje dotyczące 
projektu nowej Rekomendacji C zastępującej poprzednią wersję wydaną przez KNF w 2002 r. Projekt nowelizacji 
Rekomendacji C obejmuje przede wszystkim postanowienia dotyczące: posiadania polityk, strategii oraz stosownych 
procedur zarządzania ryzykiem koncentracji, uwzględniania ryzyka koncentracji w odniesieniu do ekspozycji 
wewnątrzgrupowych, rozumienia zasad kompensowania ekspozycji i skuteczności prawnej kompensacji, posiadania 
wiarygodnych procesów identyfikacji i pomiaru ryzyka koncentracji, przeprowadzania testów warunków skrajnych  
w celu oceny wpływu czynników z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego banku na ryzyko koncentracji, posiadania 
limitów ograniczających ryzyko koncentracji, stosowania adekwatnych instrumentów ograniczania ryzyka koncentracji 
oraz posiadania mechanizmów kontrolowania, monitorowania i raportowania ryzyka koncentracji i zarządzania ryzykiem 
koncentracji pomiędzy różnymi rodzajami ryzyka. KNF oczekuje, że nowa Rekomendacja C zostanie wprowadzona  
w bankach nie później niż do 1 stycznia 2017 r. 

Rekomendacja H dotyczy systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Zgodnie z Rekomendacją H w bankach powinny 
funkcjonować m.in. (i) efektywny system kontroli wewnętrznej, dostosowany do charakteru oraz profilu ryzyka i skali 
działalności banku, (ii) komitet audytu, w skład którego wchodzi odpowiednia liczba niezależnych członków, 
posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, oraz (iii) odpowiedni system informacji zarządczej (sprawozdań) 
w zakresie systemu kontroli wewnętrznej. Zapisy rekomendacji powinny być stosowane z uwzględnieniem skali  
i złożoności działalności prowadzonej przez bank. 

Rekomendacja M dotyczy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. W celu ograniczenia ryzyka operacyjnego 
Rekomendacja M ustanawia wymogi w zakresie: (i) strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym, (ii) organizacji 
środowiska wewnętrznego banku (iii) identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzykom operacyjnym, (iv) kontroli  
i monitorowania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz (v) raportowania i przejrzystości działania w zakresie 
podejścia banku do ryzyka operacyjnego. 

Uzupełnieniem Rekomendacji M jest Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej  
i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Rekomendacja D stawia wymogi w zakresie strategii i organizacji 
obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz rozwoju, utrzymania  
i eksploatacji środowiska teleinformatycznego, a także zarządzania jego bezpieczeństwem. 

Rekomendacja S dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi 
hipotecznie. W celu ostrożnego zarządzania ekspozycjami kredytowymi Rekomendacja S stawia wymogi m.in. w zakresie: 
(i) zatwierdzania i wprowadzania w formie pisemnej polityki zarządzania tymi ekspozycjami; (ii) wprowadzenia stosownej 
struktury organizacyjnej; (iii) identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie; 
(iv) wprowadzania polityk, procedur i regulacji wewnętrznych dotyczących zabezpieczenia przyjmowanego przez bank; (v) 
monitorowania i raportowania w zakresie ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie; (vi) kontroli 
wewnętrznej działalności banku w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz (vii) relacji  
z klientami ubiegającymi się o kredyt zabezpieczony hipotecznie, w tym ich obsługi. W czerwcu 2013 r. KNF opublikowała 
zmienioną Rekomendację S. Nowa Rekomendacja S wprowadziła m.in. następujące zmiany: (i) wyłączenie ekspozycji 
kredytowych finansujących nieruchomości, które nie są zabezpieczone hipotecznie, z zakresu Rekomendacji S; (ii) kredyty 
hipoteczne w walutach obcych powinny być produktem oferowanym wyłącznie klientom uzyskującym trwałe dochody  



 
REGULACJE SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE 

 

320 DOKUMENT REJESTRACYJNY
 

w walucie kredytu; (iii) w przypadku ekspozycji związanej z finansowaniem nieruchomości bank nie powinien kredytować 
pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, a maksymalny rekomendowany wskaźnik LTV (ang. 
Loan to Value) określający relację wartości ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie do wartości nieruchomości, 
który w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 
poziomu 80% lub wyjątkowo 90% (przy zachowaniu okresu przejściowego do końca 2016 r., w czasie którego 
współczynnik jest stopniowo zmniejszany do tego poziomu); natomiast w przypadku ekspozycji kredytowych 
zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych rekomendowany wskaźnik LTV nie powinien przekraczać zasadniczo 
75% lub wyjątkowo 80%; (iv) uelastycznienie podejścia w zakresie wskaźnika DtI (ang. Debt to Income) i przyjęcie, że 
wartość wskaźnika DtI, rozumianego jako relacja wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i innych 
zobowiązań finansowych do dochodu klienta, powinna być określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez 
radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem; (v) przyjęcie 25-letniego okresu, rekomendowanego przez KNF jako 
maksymalny okres kredytowania oraz ustalenie okresu 35-letniego jako maksymalnego dopuszczalnego okresu 
kredytowania, przy dopuszczeniu zastosowania maksymalnego 30-letniego okresu dla potrzeb analizy zdolności 
kredytowej, w przypadku ekspozycji z przewidywanym okresem spłaty powyżej 30 lat. Wobec banków posiadających 
istotne zaangażowanie w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie (tj. przekraczające 2% wartości tych ekspozycji 
dla całego sektora bankowego) Rekomendacja S przewiduje dodatkowe wymogi w zakresie m.in. polityki zarządzania 
ekspozycjami, częstotliwości raportowania realizacji tej polityki czy konieczności uwzględnienia gwałtownej zmiany 
wartości zabezpieczenia w testach warunków skrajnych. 

Rekomendacja T dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. 
Detaliczną ekspozycją kredytową w rozumieniu Rekomendacji T jest ekspozycja kredytowa wobec osoby fizycznej 
udzielona na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem: 
ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie (w całości objętej Rekomendacją S), ekspozycji zabezpieczonej 
kaucją złożoną przez klienta w banku, ekspozycji kredytowej powstałej w wyniku udzielenia kredytu na zakup papierów 
wartościowych oraz ekspozycji, w przypadku której źródłem spłaty są przychody z tytułu zbycia papierów 
wartościowych. Zgodnie z Rekomendacją T, KNF odstąpiła od obowiązującego wcześniej ustalania przez KNF 
maksymalnego poziomu współczynnika DtI. W świetle Rekomendacji T to banki indywidualnie określają akceptowalną 
wartość tego wskaźnika, adekwatną do specyfiki prowadzonej działalności oraz zaakceptowanego przez banki poziomu 
ryzyka. Ponadto Rekomendacja T przewiduje m.in. uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej, zgodnie z którymi 
bank może podjąć decyzję o przyznaniu kredytu w oparciu o oświadczenie klienta o wysokości jego dochodów oraz  
w oparciu o modele scoringowe, a także analizę historii kredytowej klienta. Skorzystanie z takiej uproszczonej metody 
jest jednak zależne od wysokości kredytu, o który wnioskuje klient, oraz od długości współpracy klienta z bankiem. 
Podobnie jak w przypadku Rekomendacji S, Rekomendacja T stawia dodatkowe wymogi bankom posiadającym istotne 
(tj. przekraczające 2% wartości dla całego sektora bankowego) zaangażowanie w detaliczne ekspozycje kredytowe  
(np. obligatoryjnie wymaga się stosowania przez takie banki modeli scoringowych do oceny zdolności kredytowej). 

Rekomendacja P dotyczy zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków. Rekomendacja wskazuje minimalny,  
w opinii KNF, standard w zakresie dobrych praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem płynności. Rekomendacja P 
uwzględnia zalecenia zawarte w międzynarodowych wytycznych i obejmuje wskazania dotyczące określania tolerancji 
ryzyka płynności banku, ujmowania pełnego zakresu rodzajów ryzyka płynności, włączając ryzyko nieoczekiwanego 
zapotrzebowania na płynność, utrzymywania stałej obecności na wybranych, istotnych rynkach finansowania, 
dywersyfikacji aktywów płynnych, przeprowadzania testów warunków skrajnych i funkcjonalnego powiązania ich  
z planem awaryjnym płynności, zarządzania zabezpieczeniami, utrzymywania nadwyżki nieobciążonych, wysokiej 
jakości aktywów płynnych, stosowania mechanizmu alokacji kosztów i korzyści z różnych rodzajów ryzyka płynności  
w systemie wewnętrznych cen transferowych, zarządzania płynnością śróddzienną oraz ujawniania informacji 
dotyczących płynności banku. Rekomendacja P zgodnie z oczekiwaniem KNF miała zostać wprowadzona w bankach do 
dnia 31 grudnia 2015 r. Alior Bank implementował Rekomendację P. 

Rekomendacja U dotyczy dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Rekomendacja U została wydana w celu poprawy 
jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń w zakresie oferowania klientom produktów 
ubezpieczeniowych przez banki oraz określenia warunków dla stabilnego rozwoju rynku bancassurance. Rekomendacja 
stanowi ramy dla poprawnej identyfikacji, nadzoru i zarządzania ryzykiem związanym z oferowaniem ubezpieczeń przez 
banki oraz jest zbiorem zaleceń w stosunku do polityki rachunkowości banku, systemu kontroli wewnętrznej, w tym 
funkcjonującej w ramach tego systemu komórki do spraw zgodności (ang. compliance). Rekomendacja skierowana jest 
do wszystkich banków działających na podstawie przepisów prawa polskiego, zaangażowanych we współpracę  
z zakładami ubezpieczeń poprzez oferowanie ubezpieczeń rozumiane jako pośrednictwo w zawieraniu umów 
ubezpieczenia, oferowanie przystąpienia do umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek lub gdy klient finansuje koszt 
ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej ryzyka ponoszonego przez bank. Zgodnie z Rekomendacją U bank powinien m.in. 
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(i) opracować oraz wprowadzić w życie politykę w zakresie bancassurance, a system kontroli wewnętrznej w banku 
powinien obejmować bancassurance; (ii) zapewnić odpowiednie rozdzielenie funkcji sprzedaży, akceptacji ryzyka oraz 
monitorowania i kontroli ryzyka w strukturze organizacyjnej; (iii) prowadzić działalność w sposób niepowodujący 
wystąpienia konfliktu interesów, w szczególności bank powinien zapewnić, że nie będzie dochodziło do jednoczesnego, 
w tym faktycznego, występowania banku jako ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego; (iv) zapewnić 
swobodę wyboru przez klienta zakładu ubezpieczeń, z którego usług klient zamierza skorzystać; oraz (v) jednoznacznie 
wskazywać klientowi, czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy ubezpieczającego. Rekomendacja U 
zgodnie z oczekiwaniem KNF, została wprowadzona w Banku z dniem 31 marca 2015 r. W ramach dostosowania do 
wymogów Rekomendacji Bank dokonał zmian w ofercie produktowej oraz modelu oferowania ubezpieczeń, a także 
wprowadził politykę Bancassurance określającą standardy oferowania produktów bancassurance oraz zasad współpracy 
z towarzystwami ubezpieczeniowymi. 

Rekomendacja W dotyczy zarządzania ryzykiem modeli w bankach. Rekomendacja W ma głównie na celu (i) określenie 
oczekiwań nadzorczych w zakresie procesu zarządzania ryzykiem modeli (z uwzględnieniem modeli zewnętrznych,  
w tym grupowych); (ii) wskazanie bankom dobrych praktyk w zakresie efektywnego procesu zarządzania ryzykiem 
modeli na wszystkich jego etapach; (iii) dostosowanie podejmowanych przez banki działań w zakresie zarządzania 
ryzykiem modeli do poziomu ryzyka modeli; oraz (iv) zmniejszenie stopnia narażenia sektora bankowego na ryzyko 
modeli. KNF oczekuje, że Rekomendacja W zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 30 czerwca 
2016 r. Na Datę Prospektu Alior Bank był w trakcie implementacji Rekomendacji. Alior Bank zakłada, że Rekomendacja 
zostanie wdrożona przed terminem oczekiwanym przez KNF. 

W grudniu 2015 r. KNF opublikowała projekt Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. Na ład 
wewnętrzny składają się w szczególności system zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, 
uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe 
funkcje w banku. Projekt jest obecnie przedmiotem publicznych konsultacji. KNF zakłada, że Rekomendacja Z zostanie 
wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 31 października 2016 r. Na Datę Prospektu Alior Bank był w trakcie 
implementacji Rekomendacji. Alior Bank zakłada, że Rekomendacja zostanie wdrożona przed terminem oczekiwanym 
przez KNF. 

Regulacje nadzoru bankowego dotyczące ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy zostały opisane w rozdziale 
„Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”. 

Informacje na temat regulacji dotyczących kształtowania wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze  
w bankach, w szczególności Uchwała KNF nr 258/2011 oraz Uchwała KNF nr 259/2011, zostały zamieszczone  
w „Dokumencie Rejestracyjnym – Zarząd i Rada Nadzorcza – Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu oraz 
Rady Nadzorczej – Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej – Polityka Zmiennych 
Składników Wynagrodzenia”. Opis wymogów prawa europejskiego w zakresie polityki wynagrodzeń został 
zamieszczony poniżej w punkcie „ – Wymogi kapitałowe oraz wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem – Wymogi prawa 
europejskiego – Bazylea III – Polityka wynagrodzeń”. 

Wymogi prawa europejskiego 

Bazylea III 

W grudniu 2010 r. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego zatwierdził tzw. Porozumienie Bazylea III stanowiące  
o zaostrzeniu wymogów kapitałowych i płynnościowych mających zastosowanie do banków w celu zwiększenia 
odporności podmiotów sektora bankowego na słabości ujawnione podczas kryzysu finansowego. W ramach 
Porozumienia Bazylea III w styczniu 2013 r. zatwierdzono wymogi dotyczące wskaźnika pokrycia płynności oraz 
narzędzi monitorowania ryzyka płynności, natomiast w październiku 2014 r. zatwierdzono wymogi dotyczące wskaźnika 
stabilnego finansowania netto. Jednym z głównych filarów Porozumienia Bazylea III jest instytucja kapitału 
regulacyjnego banków, na który składają się następujące elementy: (a) kapitał Tier I, w tym kapitał podstawowy Tier I 
oraz kapitał dodatkowy Tier I; oraz (b) kapitał Tier II. 

Na kapitał podstawowy Tier I składają się akcje banku, agio emisyjne, zyski zatrzymane, skumulowane inne całkowite 
dochody oraz pozostałe ujawnione rezerwy, jak również udziały mniejszości oraz korekty regulacyjne. Na kapitał 
dodatkowy Tier I składają się niezaliczone do kapitału podstawowego Tier I instrumenty wyemitowane przez bank, agio 
emisyjne z wyżej wymienionych instrumentów, niezaliczone do kapitału podstawowego Tier I instrumenty wyemitowane 
przez jednostki zależne banku w posiadaniu osób trzecich oraz korekty regulacyjne. Na kapitał Tier II składają się 
niezaliczone do kapitału Tier I instrumenty wyemitowany przez bank; agio emisyjne z wyżej wymienionych 
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instrumentów, niezaliczone do kapitału Tier I instrumenty wyemitowane przez jednostki zależne banku w posiadaniu 
osób trzecich, niektóre rezerwy na straty oraz korekty regulacyjne. W celu zaliczenia danych instrumentów do 
poszczególnych kategorii kapitału regulacyjnego muszą one spełnić dodatkowe kryteria szczegółowo opisane  
w Porozumieniu Bazylea III. Zgodnie z Porozumieniem Bazylea III kapitał podstawowy Tier I musi wynosić co najmniej 
4,5% aktywów ważonych ryzykiem, kapitał Tier I musi wynosić co najmniej 6,0% tych aktywów, natomiast suma 
kapitału regulacyjnego (Tier I + Tier II) musi wynosić co najmniej 8,0% aktywów ważonych ryzykiem. 

Postanowienia Bazylei III zostały wdrożone na obszarze UE postanowieniami tzw. pakietu CRD 4 (zgodnie z definicją 
poniżej). 

Pakiet CRD 4 

Pakiet CRD 4 ma na celu reformę unijnego sektora bankowego poprzez m.in. wprowadzenie jednolitych zasad 
dotyczących nadzoru ostrożnościowego (w tym zasad prowadzenia wobec banków przeglądów i ocen nadzorczych) oraz 
wprowadzenie wymogów mających na celu zwiększenie stabilności finansowej banków i ich odporności na warunki 
skrajne. Na pakiet CRD 4 składają się: (i) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia  
26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („CRR”); oraz (ii) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE („CRD”) (łącznie „Pakiet CRD 4”). Pakiet CRD 4 
ma być uzupełniany o standardy techniczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz akty delegowane Komisji 
Europejskiej w miarę ich opracowywania i publikowania w Dzienniku Urzędowym UE. CRR jest prawnie wiążące  
w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich od dnia 1 stycznia 2014 r. (z wyjątkiem 
określonych przepisów). Z kolei dyrektywa CRD wymaga transpozycji do krajowego porządku prawnego. 

Wdrożenie Pakietu CRD 4 do polskiego porządku prawnego zostało dokonane przede wszystkim w formie nowelizacji 
ustawy – Prawo Bankowe, dokonanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Ustawa ta weszła w życie 1 listopada 2015 r.,  
z wyjątkiem pojedynczych przepisów, w szczególności przepisów dotyczących buforów (zabezpieczającego, 
antycyklicznego, instytucji o znaczeniu systemowym), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zmiany w Prawie 
Bankowym polegały na wprowadzeniu w tym akcie prawnym nowych przepisów dyrektywy CRD oraz modyfikacji tych, 
które w tej dyrektywie uległy zmianie. W ustawie wprowadzono również modyfikacje zmierzające do dostosowania 
prawa krajowego do rozwiązań przewidzianych w CRR. 

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia Pakietu CRD 4. 

Wymogi w zakresie funduszy własnych 

Na gruncie Pakietu CRD 4 odpowiednikiem kapitału regulacyjnego z Bazylei III są fundusze własne, na które składa się 
kapitał Tier I (w tym kapitał podstawowy Tier I i kapitał dodatkowy Tier I) oraz kapitał Tier II. Wymogi w zakresie 
wysokości tych kapitałów są analogiczne do wymogów Bazylei III (zobacz „ – Wymogi kapitałowe oraz wymogi 
dotyczące zarządzania ryzykiem – Wymogi prawa europejskiego – Bazylea III” powyżej). 

Elementy poszczególnych kapitałów składających się na fundusze własne są zasadniczo zbieżne z elementami 
wskazywanymi w analogicznych kategoriach kapitału regulacyjnego według Bazylei III. CRR ustanawia szczegółowe 
zasady zaliczania określonych pozycji lub instrumentów do poszczególnych rodzajów funduszy własnych, zasady 
dokonywania korekt w wyniku zastosowania filtrów ostrożnościowych wymagających wyłączenia z funduszy własnych 
poszczególnych pozycji oraz zasady odliczenia od pozycji funduszy własnych (odliczane są np. straty za bieżący rok 
obrotowy, wartości niematerialne i prawne, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz udziały kapitałowe 
we własnych instrumentach, które bank mógłby mieć obowiązek kupić na mocy istniejących zobowiązań umownych). 

Łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oblicza się jako sumę: (i) kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka 
kredytowego i ryzyka rozmycia, w odniesieniu do całej działalności gospodarczej banku, z wyjątkiem kwot ekspozycji 
ważonej ryzykiem pochodzących z działalności zaliczanej do portfela handlowego; (ii) wymogów w zakresie funduszy 
własnych określanych w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego banku dla ryzyka pozycji oraz dla 
dużych ekspozycji; (iii) wymogów w zakresie funduszy własnych określanych w odniesieniu do ryzyka walutowego, 
ryzyka rozliczenia oraz ryzyka cen towarów; (iv) wymogów w zakresie funduszy własnych określanych w odniesieniu do 
ryzyka korekty wyceny kredytowej instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym innych niż kredytowe instrumenty pochodne, które uznaje się za zmniejszające kwoty ekspozycji 
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ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego; (v) wymogów w zakresie funduszy własnych określanych  
w odniesieniu do ryzyka operacyjnego oraz (vi) kwot ekspozycji ważonych ryzykiem określanych w odniesieniu do 
ryzyka kontrahenta wynikającego z działalności zaliczanej do portfela handlowego banku w odniesieniu do określonych 
rodzajów transakcji i umów. 

Wymóg utrzymywania buforów kapitałowych 

Zgodnie z CRD banki muszą spełniać wymóg utrzymywania buforów kapitałowych. Wymóg ten jest spełniany za 
pomocą kapitału podstawowego Tier I, który ma co do zasady charakter dodatkowy w stosunku do wszelkiego kapitału 
podstawowego Tier I utrzymywanego w celu spełnienia wymogu w zakresie funduszy własnych. Bufory kapitałowe 
obliczane są w stosunku do kwot ekspozycji na ryzyko obliczanych na potrzeby wymogów w zakresie funduszy 
własnych. 

Podstawowymi buforami kapitałowymi są: (i) bufor zabezpieczający utrzymywany na poziomie 2,5% oraz (ii) 
specyficzny dla banku bufor antycykliczny utrzymywany na poziomie średniej ważonej wskaźników bufora 
antycyklicznego państw, w których znajdują się ekspozycje kredytowe banku. Każde państwo członkowskie wyznacza 
organ, który jest odpowiedzialny za ustalanie wskaźnika bufora antycyklicznego dla tego Państwa Członkowskiego. 

Ponadto CRD przewiduje oddzielne bufory dla globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz dla innych instytucji 
o znaczeniu systemowym, a także bufor ryzyka systemowego. Bufor ryzyka systemowego może być ustanawiany  
w odniesieniu do całego sektora finansowego lub co najmniej jednego podzbioru tego sektora w celu zapobiegania  
i ograniczania długoterminowych niecyklicznych ryzyk systemowych lub makroostrożnościowych, rozumianych jako 
ryzyko zakłócenia w systemie finansowym, które może mieć poważne negatywne skutki dla systemu finansowego  
i gospodarki realnej w danym państwie członkowskim. Wskaźnik tego bufora ustalany jest przez organ wyznaczony  
w każdym państwie członkowskim i musi wynosić co najmniej 1%. 

Wymóg dotyczący pokrycia płynności 

W celu zwiększenia odporności banków na ryzyka związane z krótkoterminową utratą płynności CRR wprowadza 
wymóg, by banki utrzymywały aktywa płynne, których łączna wartość pokrywa odpływy płynności pomniejszone  
o przypływy płynności w warunkach skrajnych, w celu zagwarantowania utrzymywania przez banki takich poziomów 
zabezpieczeń przed utratą płynności, które są odpowiednie w sytuacji ewentualnego zakłócenia równowagi między 
przypływami i odpływami płynności w warunkach wysoce skrajnych w okresie trzydziestu dni. Jest to tzw. wymóg 
dotyczący pokrycia płynności. Wymóg ten jest wyrażony procentowo jako iloraz kwoty aktywów płynnych oraz 
wypływów płynności netto przez okres występowania warunków skrajnych wynoszący 30 dni kalendarzowych. Zgodnie 
z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym CRR  
w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych, wskaźnik ten musi być utrzymywany 
na poziomie co najmniej 100%. Wymóg dotyczący pokrycia płynności wprowadzany będzie czterema etapami w okresie 
od 1 października 2015 r. do 1 stycznia 2018 r. 

Wskaźnik stabilnego finansowania netto 

Oprócz wymogów dotyczących płynności krótkoterminowej Bazylea III przewiduje również wymogi w zakresie 
stabilnego finansowania długoterminowego, wprowadzając wskaźnik stabilnego finansowania netto (ang. Net Stable 
Funding Ratio, NSFR), który powinien wynosić co najmniej 100%. Obliczany on jest jako stosunek kwoty dostępnego 
stabilnego finansowania, na który składają się kwoty kapitału i zobowiązań dostępnych w horyzoncie czasowym 
wskaźnika (do jednego roku), do kwoty wymaganego stabilnego finansowania, która jest wynikiem charakterystyki 
płynnościowej oraz okresów spłaty poszczególnych aktywów i ekspozycji pozabilansowych banku. 

CRR wymaga, by banki zapewniały właściwe spełnienie długoterminowych obowiązków za pomocą różnorodnych 
instrumentów stabilnego finansowania, zarówno w warunkach normalnych, jak i skrajnych. W celu wdrożenia wymogów 
Bazylei III CRR przewiduje ponadto możliwość określenia i wprowadzenia wiążących minimalnych standardów  
w zakresie wymogów dotyczących stabilnego finansowania netto zgodnie z procedurą opisaną w akapicie poniżej. Do 
czasu ich wprowadzenia Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić krajowe przepisy w zakresie wymogów 
dotyczących stabilnego finansowania. 

W dniu 31 grudnia 2015 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przedstawił i opublikował sprawozdania dotyczące: (i) 
kwestii, czy i w jakim stopniu byłoby właściwe zapewnienie, aby instytucje stosowały stabilne źródła finansowania; oraz 
(ii) metod ustalania kwot stabilnego finansowania, które są dostępne dla instytucji i których te instytucje potrzebują, jak 
również dotyczące stosownych jednolitych definicji służących obliczaniu takiego wymogu dotyczącego stabilności 
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finansowania netto. Na podstawie powyższych sprawozdań KE do dnia 31 grudnia 2016 r. może przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE wniosek ustawodawczy dotyczący sposobów zapewnienia stosowania przez 
instytucje stabilnych źródeł finansowania. 

Wskaźnik dźwigni 

Zgodnie z CRD właściwe organy państw członkowskich zobowiązane są zapewnić posiadanie przez banki polityk  
i procedur służących identyfikacji ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej, zarządzania takim ryzykiem i monitorowania 
go oraz ostrożnościowe przeciwdziałanie przez banki ryzyku nadmiernej dźwigni finansowej poprzez odpowiednie 
uwzględnianie potencjalnego wzrostu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej spowodowanego obniżeniem funduszy 
własnych banku w związku ze spodziewanymi lub zrealizowanymi stratami. 

Wskaźnik dźwigni oblicza się jako miarę kapitału Tier I banku podzieloną przez miarę ekspozycji całkowitej tego banku 
i wyraża się jako wartość procentową. Miara ekspozycji całkowitej jest sumą wartości ekspozycji z tytułu aktywów, 
instrumentów pochodnych, narzutów w związku z ryzykiem kapitałowym kontrahenta w odniesieniu do określonych 
transakcji oraz z tytułu pozycji pozabilansowych. CRR zawiera szczegółowe zasady obliczania tych wartości. 

Do dnia 31 października 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przedstawi KE sprawozdanie dotyczące m.in. 
wskaźnika dźwigni i jego wpływu na zarządzanie ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej. Na podstawie tego 
sprawozdania KE do 31 grudnia 2016 r. przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE sprawozdanie dotyczące 
wpływu i skuteczności wskaźnika dźwigni. W stosownych przypadkach sprawozdaniu temu towarzyszyć będzie wniosek 
ustawodawczy dotyczący wprowadzenia stosownej liczby poziomów wskaźnika dźwigni, który banki funkcjonujące 
zgodnie z różnymi modelami biznesowymi byłyby zobowiązane osiągnąć. 

Polityka wynagrodzeń 

CRD wymaga, by właściwe organy Państw Członkowskich zapewniły, aby polityka wynagrodzeń pracowników banków 
była zgodna z należytym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem, sprzyjała takiemu zarządzaniu ryzykiem i nie zachęcała 
do podejmowania ryzyka wykraczającego poza poziom ryzyka tolerowanego przez dany bank, a także aby była zgodna 
ze strategią działalności, celami, wartościami i długoterminowymi interesami banku oraz uwzględniała środki mające na 
celu zapobieganie konfliktom interesów. 

Powyższe zasady mają zastosowanie do kadry kierowniczej wyższego szczebla, osób podejmujących ryzyko działalności 
oraz personelu sprawującego funkcje kontrolne i wszystkich pracowników, którzy otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co wynagrodzenie kadry kierowniczej wyższego szczebla i osób podejmujących 
ryzyko działalności i których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banków. W celu ustalenia kręgu 
osób podlegających wymogom w zakresie polityki wynagradzania KE przyjęła rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
NR 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające dyrektywę CRD w odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii 
pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji. 

Testy warunków skrajnych 

Pakiet CRD 4 wymaga przeprowadzania testów warunków skrajnych polegających na rozpoznaniu możliwych zdarzeń lub 
zmian warunków gospodarczych, które mogą nastąpić w przyszłości, wywierając niekorzystny wpływ na ekspozycje 
kredytowe banku oraz na ocenę odporności banku i jego zdolności do reagowania na takie zmiany. Testy są przeprowadzane 
na dwóch poziomach. 

Po pierwsze, CRD wymaga, by właściwe organy Państw Członkowskich przeprowadzały w bankach, które nadzorują, 
nadzorcze testy warunków skrajnych w miarę potrzeb, jednak co najmniej raz do roku. W celu zapewnienia stosowania 
wspólnych metod podczas przeprowadzania corocznych nadzorczych testów warunków skrajnych Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego w dniu 26 sierpnia 2010 r. wydał wytyczne dotyczące testów warunków skrajnych, które mają 
zostać zaktualizowane w drugim kwartale 2016 r. Po drugie, CRR wymaga, by na potrzeby oceny swojej adekwatności 
kapitałowej banki same ustanawiały solidne procesy testów warunków skrajnych i regularnie je przeprowadzały. Wyboru 
testu dokonuje bank, a wybór ten podlega przeglądowi nadzorczemu. Stosowany test powinien być miarodajny  
i uwzględniać wpływ poważnych, ale realistycznych scenariuszy recesji. 

Dyrektywa BRR 

W dniu 15 maja 2014 r. przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiająca ramy na 
potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji 
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kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 („Dyrektywa BRR”). 

Dyrektywa BRR ustanawia między innymi instrument bail-in (przez co należy rozumieć umorzenie lub konwersję długu 
instytucji wobec wierzycieli i akcjonariuszy na kapitał własny w celu dokapitalizowania takiej instytucji), który ma 
zapewnić, że podatnicy w ostatniej kolejności będą ponosić koszty związane z pogorszeniem sytuacji banków. 
Dyrektywa BRR, co do zasady, nie wyklucza interwencji państwa, aby utrzymać płynność upadającego banku, ale taka 
interwencja ma być możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy jest to niezbędne z punktu widzenia interesu 
publicznego polegającego na konieczności zapewnienia stabilności systemu finansowego, a mimo braku możliwości 
dokapitalizowania banku ze środków prywatnych, będzie istniała szansa na jego uratowanie. 

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy BRR, prowadzenie działalności przez upadający bank powinno być kontynuowane 
za pomocą narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przy wykorzystaniu środków prywatnych w możliwie 
największym stopniu. Przewidywane sposoby zapewnienia takiego udziału sektora prywatnego to między innymi wskazany 
powyżej instrument bail-in oraz sprzedaż instytucji nabywcy z sektora prywatnego lub połączenie jej z takim nabywcą. 
Wierzyciele i akcjonariusze banków powinni ponosić straty w pierwszej kolejności, przy czym ze strat mają być wyłączeni 
właściciele mniejszych, chronionych w UE depozytów (poniżej 100 tys. EUR). Dyrektywa BRR przewiduje również, że 
kraje ustanowią fundusze na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, na które składki będą opłacane przez banki.  

Termin transpozycji Dyrektywy BRR przez Państwa Członkowskie upłynął co do zasady 1 stycznia 2015 r. (w ograniczonym 
zakresie, w stosunku do stosowania instrumentu bail-in, termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2016 r.), jednakże na Datę 
Prospektu Dyrektywa BRR nie została implementowana do polskiego systemu prawnego. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

Środki pieniężne zgromadzone na imiennych rachunkach bankowych w Polsce lub należne z tytułu wierzytelności 
potwierdzonych imiennymi dokumentami wystawionymi przez banki są objęte systemem gwarantowania przez BFG. 
Zgodnie z Ustawą o BFG podmioty objęte systemem gwarantowania wnoszą na rzecz BFG obowiązkowe opłaty 
kwartalne. Zgodnie z uchwałą nr 15/2016 i 18/2016 Rady BFG z dnia 23 marca 2016 r., na Datę Prospektu stawka 
obowiązkowej opłaty kwartalnej na I i II kwartał 2016 r. wnoszonej na rzecz BFG przez podmioty objęte obowiązkowym 
systemem gwarantowania została określona w wysokości 0,04175% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, określonej  
w CRR, obliczonej według zasad określonych na podstawie przepisów tego rozporządzenia i Prawa Bankowego. System 
obowiązkowych gwarancji zapewnia, że na wypadek spełnienia warunku gwarancji środki zgromadzone na rachunkach 
tego banku zostaną zwrócone deponentom do równowartości w złotych kwoty 100 tys. EUR. W przypadku banku 
krajowego spełnienie warunku gwarancji oznacza wydanie przez KNF decyzji o zawieszeniu działalności banku  
i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu 
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub z wnioskiem o otwarcie postępowania układowego. Zgodnie z Ustawą o BFG 
depozyty w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) są również objęte gwarancją BFG  
i w wypadku ziszczenia się sytuacji wymagającej uruchomienia gwarancji BFG zwraca deponentom kas środki 
gwarantowane do równowartości w złotych kwoty 100 tys. EUR. 

Ustawa o BFG wprowadza również fundusz stabilizacyjny, zasilany przez banki opłatą ostrożnościową. Wysokość opłaty 
ostrożnościowej jest ustalana jako iloczyn stawki nieprzekraczającej 0,2% i podstawy naliczania opłaty kwartalnej 
(wskazanej powyżej). Rada BFG w uchwale 16/2016 i 19/2016 z dnia 23 marca 2016 r. określiła stawkę opłaty 
ostrożnościowej na I i II kwartał 2016 r. wnoszonej na rzecz BFG w wysokości 0,01975% łącznej kwoty ekspozycji na 
ryzyko obliczonej według zasad określonych na podstawie przepisów CRR i Prawa Bankowego. 

Środki zgromadzone z opłaty ostrożnościowej uiszczanej przez banki powiększają fundusz stabilizacyjny. Środki  
z funduszu stabilizacyjnego mają być wykorzystywane do udzielania pomocy finansowej bankowi poprzez udzielenie 
gwarancji zwiększania funduszy własnych banku krajowego, a w przypadku wykonania tej gwarancji – poprzez nabycie 
lub objęcie akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych banku krajowego. 

W dniu 23 marca 2016 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Ustawę o BFG. Nowelizacja zmieniła system ustalania 
opłat przez banki z rocznego na kwartalny. Celem noweli jest uniknięcie sytuacji, w której w związku z jednorazowymi 
opłatami wnoszonymi na początku roku na rzecz BFG, niektóre banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania 
mogłyby odnotować stratę bilansową w śródrocznym sprawozdaniu finansowym, co skutkowałoby m.in. koniecznością 
przedstawienia programu postępowania naprawczego. 
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Postępowanie naprawcze i ustanawianie zarządu komisarycznego 

Zgodnie z Prawem Bankowym, w razie powstania: (i) straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia albo (ii) 
niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, zarząd banku ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 
KNF i przedstawić mu program postępowania naprawczego, zapewniając jego realizację. W razie zaniechania spełnienia 
tego obowiązku KNF może zobowiązać bank do wszczęcia postępowania naprawczego. 

W piśmie z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący KNF zajął stanowisko, zgodnie z którym powyższe powiadomienie 
ma zastosowanie także w przypadku wykazania przez bank ujemnego wyniku finansowego wynikającego ze zdarzeń  
o jednorazowym charakterze, do których można zaliczyć również potencjalne skutki sposobu księgowego ujęcia opłaty 
rocznej i opłaty ostrożnościowej przekazywanych do BFG. Ponadto wskazano, że przekazując takie powiadomienie do 
KNF, bank powinien przekazać opis przyczyn zaistniałej oraz ocenę bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej banku  
w zakresie szczegółowych projekcji obejmujących swym zakresem poszczególne pozycje rachunku wyników, które 
wykażą, że zdarzenie jednorazowe powodujące stratę nie wpływa negatywnie na dalszą zdolność banku do generowania 
pozytywnych wyników finansowych co najmniej w perspektywie do końca roku obrachunkowego. W zależności od 
oceny danego przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego, która uwzględnia m.in. okoliczność, czy 
wygenerowana strata ma charakter trwały i czy w perspektywie kolejnych miesięcy bank będzie w stanie osiągać 
dodatnie wyniki finansowe, KNF może również wyznaczyć bankowi termin na opracowanie programu postępowania 
naprawczego, o którym mowa w pierwszym akapicie powyżej, oraz zlecić jego uzupełnienie lub ponowne opracowanie. 

W trakcie realizacji programu postępowania naprawczego bank podlega licznym ograniczeniom. Jednym z nich jest 
obowiązek przeznaczania zysku osiąganego przez bank w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na 
zwiększenie funduszy własnych. Ponadto w razie, gdyby program postępowania naprawczego nie był wystarczający lub 
jego realizacja nie była należyta, KNF może: (i) zakazać udzielania lub ograniczyć udzielanie kredytów i pożyczek 
pieniężnych akcjonariuszom (członkom) banku oraz członkom zarządu, rady nadzorczej i pracownikom; (ii) wystąpić do 
zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu rozpatrzenia sytuacji 
banku, powzięcia decyzji o pokryciu straty bilansowej oraz podjęcia innych uchwał, w tym zwiększenia funduszy 
własnych, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy; (iii) nakazać obniżenie lub wstrzymanie wypłaty niektórych 
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, w tym przypadających za czas 
zajmowania stanowiska kierowniczego w banku, nie dłużej niż za ostatnie 3 lata. Powyższe zakazy i żądania KNF nie 
podlegają zaskarżeniu. 

Dodatkowo na czas realizacji programu postępowania naprawczego KNF może ustanowić kuratora nadzorującego 
wykonanie takiego programu. Ponadto KNF informuje niezwłocznie zarząd BFG o wystąpieniu konieczności wszczęcia 
przez zarząd banku postępowania naprawczego. BFG, na swój wniosek skierowany do KNF, jest ustanawiany kuratorem 
w stosunku do banku objętego systemem gwarantowania (zobacz „ – Bankowy Fundusz Gwarancyjny”), o ile udzielił 
temu bankowi pomocy, określonej w Ustawie o BFG. 

Kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku i żądania uzyskiwania wszelkich 
informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji. Kuratorowi przysługuje również prawo wniesienia do właściwego 
sądu gospodarczego sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu oraz rady nadzorczej banku (oświadczenie o zamiarze 
wniesienia sprzeciwu zgłoszone na posiedzeniu zarządu lub rady nadzorczej banku wstrzymuje wykonanie uchwały lub 
decyzji), a także może on zaskarżać uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które naruszają interes banku. 

Jeżeli zarząd banku nie przekaże programu postępowania naprawczego albo gdy realizacja tego programu okaże się 
nieskuteczna, KNF może podjąć decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego na czas realizacji programu. Na zarząd 
komisaryczny przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie  
i statucie do właściwości władz i organów banku. Z dniem ustanowienia zarządu komisarycznego rada nadzorcza zostaje 
zawieszona (nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję KNF w przedmiocie 
ustanowienia zarządu komisarycznego), członkowie zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa, a ustanowione 
wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Na czas trwania zarządu komisarycznego kompetencje innych organów 
banku zostają zawieszone. Wniesienie do sądu administracyjnego przez radę nadzorczą banku skargi na decyzję  
o ustanowieniu zarządu komisarycznego nie wstrzymuje jej wykonania. Bank, który jest objęty programem postępowania 
naprawczego i podlega zwolnieniu od podatku od niektórych instytucji finansowych (zobacz „ – Podatek od Transakcji 
Finansowych (Financial Transaction Tax)”). 

Przywileje bankowe 

Banki działające w Polsce korzystają z pewnych przywilejów związanych z prowadzoną działalnością. W szczególności 
przepisy prawa przewidują uproszczone procedury ustanawiania zabezpieczeń i egzekwowania spłaty roszczeń banków. 
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Dodatkowo banki mają możliwość przeniesienia przysługujących im wierzytelności na inny podmiot w celu emisji przez ten 
podmiot papierów wartościowych, których zabezpieczeniem są przenoszone wierzytelności (sekurytyzacja wierzytelności 
bankowych). Jednocześnie, w listopadzie 2015 r. weszły w życie regulacje, na podstawie których została zniesiona 
instytucja bankowego tytułu egzekucyjnego, która stanowiła ułatwienie dla banków w egzekwowaniu ich należności.  

Ponadto dokumenty wystawiane przez banki mają co do zasady taki sam status jak dokumenty urzędowe. Zgodnie  
z ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
zasada ta nie obowiązuje jedynie w odniesieniu do ksiąg rachunkowych i wyciągów z ksiąg rachunkowych banków  
w postępowaniu cywilnym. Zmiana ta nastąpiła w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 
2011 r. (sygn. akt P 7/09), który orzekł, że art. 95 ust. 1 Prawa Bankowego, zgodnie z którym księgi rachunkowe  
i wyciągi z ksiąg rachunkowych banków mają taki sam status jak dokumenty urzędowe w postępowaniu cywilnym 
wobec konsumenta, jest niezgodny z Konstytucją, gdyż gwarantuje on ustawową nadrzędność podmiotu profesjonalnego, 
jakim jest bank, nad konsumentem. Natomiast ze względu na związanie granicami pytania prawnego Trybunał 
Konstytucyjny orzekł o częściowej niekonstytucyjności art. 95 ust. 1 Prawa Bankowego, co oznacza, że pozostałe, 
wskazane w tym przepisie inne rodzaje oświadczeń i pokwitowań wystawianych przez banki w zakresie praw  
i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń nie tracą mocy 
prawnej dokumentów urzędowych i znaczenia, jakie nadaje takim dokumentom ustawodawca w poszczególnych 
gałęziach prawa (np. cywilnym, administracyjnym czy karnym). 

Ochrona konsumentów 

Poniżej przedstawiamy istotne, w ocenie Alior Banku, regulacje dotyczące ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. 

Ustawa o Kredycie Konsumenckim, przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów 
nakładają na banki szereg obowiązków związanych z umowami z osobami fizycznymi, które dokonują czynności 
niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).  

Ustawa o Kredycie Konsumenckim określa w szczególności: (i) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 
(ii) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy  
o kredyt konsumencki oraz obowiązki konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego w związku z zawartą 
umową o kredyt konsumencki; (iii) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie informacji 
udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz obowiązki w zakresie informacji zawartych 
w umowie o kredyt zabezpieczony hipoteką; a także (iv) skutki uchybienia obowiązkom kredytodawcy.  

Ustawa o Kredycie Konsumenckim określa również obligatoryjne postanowienia umowy o kredyt konsumencki  
i wprowadza europejski znormalizowany formularz informacyjny dotyczący tego kredytu. Formularz zawiera wszystkie 
podstawowe informacje o kredycie, w szczególności kredytodawca jest zobowiązany do podania całkowitego kosztu 
kredytu, składającego się z oprocentowania, prowizji, podatków, opłat na rzecz pośredników kredytowych oraz 
wszelkich innych opłat, jakie konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową kredytową, z wyłączeniem 
kosztów notarialnych. Na podstawie informacji zawartych w formularzu konsument może podjąć decyzję odnośnie do 
zaciąganego kredytu. Obowiązki informacyjne przewidziane w Ustawie o Kredycie Konsumenckim dotyczą również 
obligatoryjnych postanowień w przypadku reklamowania kredytów konsumenckich.  

Ustawa o Kredycie Konsumenckim odnosi się do wszystkich kredytów konsumenckich o wartości nieprzekraczającej 
255.550 PLN i w ograniczonym zakresie ma zastosowanie również do kredytów hipotecznych. Zasadniczo, Ustawa  
o Kredycie Konsumenckim ma zastosowanie do wszystkich instytucji udzielających kredytów konsumenckich, a nie 
wyłącznie do banków, oraz do wszystkich pośredników.  

Zgodnie z Ustawą o Kredycie Konsumenckim, w wypadku kredytów denominowanych w walucie innej niż złoty lub 
powiązanych z taką walutą, kredytobiorcy przysługuje prawo do spłaty kwoty głównej i oprocentowania bezpośrednio  
w tej walucie, przy czym wykonywanie takiego prawa nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla 
kredytobiorcy ani uzależnieniem przez kredytodawcę wykonywania tego prawa przez kredytobiorcę od jakichkolwiek 
dodatkowych ograniczeń. W szczególności kredytobiorca nie może być zobowiązany do zakupu waluty 
wykorzystywanej na spłatę rat kredytu, w całości lub w części, od jakiegokolwiek wskazanego mu podmiotu. 

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od 
dnia zawarcia umowy. Z kolei, jeśli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera obligatoryjnych elementów umowy  
o kredyt konsumencki, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia wszystkich tych elementów. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Kredycie Konsumenckim, konsument 
nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia 
wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. 
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W dniu 11 marca 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Kredycie Konsumenckim, która określa m.in. maksymalny 
limit pozaodsetkowych kosztów kredytu i odsetek naliczanych za nieterminową spłatę. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, co do zasady pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej 
kwoty kredytu, a łączna suma pozaodsetkowych kosztów kredytu może wynosić maksymalnie 100% całkowitej kwoty 
kredytu. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę określonych postanowień Ustawy o Kredycie Konsumenckim, w tym 
postanowień dotyczących obligatoryjnych postanowień umowy kredytu, maksymalnej wysokości opłat i odsetek z tytułu 
zaległości w spłacie kredytu oraz maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, konsument jest uprawniony, 
po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych 
kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie (tzw. sankcja darmowego kredytu). 

Ponadto w dniu 17 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza m.in. dodatkowe kompetencje dla 
Prezesa UOKiK, które mogą znaleźć zastosowanie w postępowaniach przeciwko instytucjom finansowym.  
W szczególności Prezes UOKiK będzie w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygał o niedozwolonym charakterze 
postanowień wzorców umów i zakazywał ich dalszego stosowania. W odróżnieniu od dotychczasowego, sądowego 
modelu tzw. abstrakcyjnej kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych, Prezes UOKiK może w drodze 
wydania decyzji w szczególności nałożyć karę pieniężną do 10% rocznych obrotów danego podmiotu z tytułu stosowania 
niedozwolonych postanowień wzorców umownych (przy czym zgodnie z przepisami intertemporalnymi dotyczącymi 
kontroli wzorców umownych dotychczasowe przepisy stosuje się nie dłużej niż przez 10 lat od wejścia w życie 
nowelizacji). Ponadto, w przypadku postanowień wzorców umów, których stosowania zaniechano przed dniem wejścia 
w życie ustawy i nie upłynął termin 6-miesięczny, stosuje się Ustawę o Ochronie Konkurencji i Konsumentów,  
z zastrzeżeniem że Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie o uznanie tych postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone w terminie 6 miesięcy od dnia zaniechania ich stosowania przez przedsiębiorcę. Prezes UOKiK może 
także wydawać tzw. „decyzje tymczasowe”, dzięki czemu może zobowiązać przedsiębiorcę do zaniechania niektórych 
działań w toku postępowania. Nowelizacja Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów wprowadza również 
instytucję tzw. „tajemniczego klienta”, która ma m.in. umożliwić Prezesowi UOKiK weryfikację, czy przedsiębiorca 
narusza prawo przy oferowaniu usług finansowych. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zakazuje 
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w szczególności: (i) naruszania obowiązku 
udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, (ii) nieuczciwych praktyk rynkowych lub czynów 
nieuczciwej konkurencji, oraz (iii) tzw. „misselingu usług finansowych”, czyli oferowania usług finansowych 
nieadekwatnych dla danego klienta, w sposób wprowadzający w błąd. 

Obowiązki w zakresie świadczenia konsumentom usług finansowych nakłada również na przedsiębiorcę Ustawa  
o Prawach Konsumenta. Zgodnie z jej postanowieniami, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli 
związania się umową dotyczącą usług finansowych zawieraną na odległość przedsiębiorca jest obowiązany 
poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, wskazujący na zamiar zawarcia umowy i odpowiadający 
rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość m.in. o (i) istotnych właściwościach świadczenia i jego 
przedmiotu; (ii) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w przypadku 
niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia – podstawie obliczenia ceny lub wynagrodzenia 
umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji; (iii) ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono 
z jej szczególnych cech lub charakteru czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą 
wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (iv) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia; (v) kosztach oraz terminie 
i sposobie świadczenia usługi; oraz (vi) prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, albo wskazaniu, że prawo takie nie 
przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku 
rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów odstąpienia od umowy. 

Ponadto konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 
składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, których 
obowiązek udzielenia ciąży na przedsiębiorcy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed 
jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem 
kosztów, które przedsiębiorca poniósł w związku z rozpoczęciem za zgodą konsumenta świadczenia usług przed upływem 
terminów odstąpienia od umowy. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy  
o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. 

Z dniem 11 października 2015 r., z wyjątkiem postanowień rozdziału 4 dotyczącego pozasądowego postępowania  
w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, które obowiązują od 1 stycznia 
2016 r., weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego  
i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa ta określa zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, 
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składanych przez klientów tych podmiotów oraz zasady działania Rzecznika Finansowego. Zgodnie z jej 
postanowieniami reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej klientów, 
w formie pisemnej, ustnej bądź elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki 
zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego. Podmiot rynku finansowego ma obowiązek zamieścić 
w umowie zawieranej z klientem informacje dotyczące: (i) miejsca i formy złożenia reklamacji; (ii) terminu rozpatrzenia 
reklamacji; oraz (iii) sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji. W odniesieniu zaś do klientów, którzy nie 
zawarli umowy z podmiotem rynku finansowego, informacje, o których mowa powyżej, powinny zostać dostarczone  
w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie roszczeń klienta wobec podmiotu rynku finansowego. 

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym reguluje również 
kompetencje Rzecznika Finansowego, powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję. Do jego 
zadań należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy 
reprezentuje, a w szczególności: (i) rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek 
nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji; (ii) rozpatrywanie 
wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta  
w określonym terminie; oraz (iii) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach 
w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego. Podmioty rynku finansowego są zobowiązane corocznie, w terminie  
45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, przekazywać Rzecznikowi Finansowemu sprawozdanie dotyczące rozpatrywania 
reklamacji oraz liczby wystąpień klientów tych podmiotów na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia 
reklamacji zgodnie z wolą tych klientów. W przypadku naruszania przez podmioty rynku finansowego obowiązku 
wskazanego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym, Rzecznik Finansowy może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN. 

Ochrona danych osobowych 

Ze względu na dużą liczbę osób fizycznych obsługiwanych przez banki szczególne znaczenie dla działalności banków 
mają regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Wszelkie czynności wykonywane przy wykorzystaniu danych 
osobowych, takie jak gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, redagowanie, zmienianie, udostępnianie lub usuwanie 
(łącznie, przetwarzanie danych osobowych), mogą być wykonywane wyłącznie w sposób określony stosownymi 
regulacjami. Administrator danych osobowych (bank w stosunku do danych dotyczących klientów przez siebie 
przetwarzanych) jest zobowiązany do stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
przetwarzanych danych, w szczególności przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, usunięciem przez osoby 
nieuprawnione, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dodatkowo osoby, których dane dotyczą, powinny mieć dostęp 
do swoich danych i możliwość ich korekty. 

Usługi płatnicze 

Na funkcjonowanie sektora bankowego ma również wpływ ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 
(„Ustawa o Usługach Płatniczych”). Reguluje ona m.in. warunki świadczenia usług płatniczych dotyczące,  
w szczególności, przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach płatniczych, praw 
stron i ich obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakresu odpowiedzialności 
dostawców z tytułu wykonywania usług płatniczych oraz obowiązków regulacyjnych, organizacyjnych, kapitałowych  
i informacyjnych nałożonych na podmioty świadczące usługi płatnicze oraz podstawowe zasady funkcjonowania rynku 
krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych. Ustawa o Usługach Płatniczych reguluje również 
maksymalną wysokość opłaty interchange, która nie może przekroczyć: (i) 0,2% wartości jednostkowej krajowej transakcji 
płatniczej wykonanej przy użyciu karty debetowej; (ii) 0,3% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej 
wykonanej przy użyciu karty kredytowej; oraz (iii) 0,3% wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej w przypadku 
karty płatniczej innej niż karta debetowa lub karta kredytowa (ograniczenie pod pewnymi warunkami nie ma zastosowania 
do nowych organizacji kartowych w okresie pierwszych pięciu lat ich działalności). 

Istotną zmianę regulacji rynku usług płatniczych stanowi Dyrektywa PSD II. Dyrektywa PSD II zawiera szereg nowych 
regulacji w obszarze licencjonowania dostawców usług płatniczych, przejrzystości i wymogów informacyjnych dostawców 
usług płatniczych oraz dotyczących praw i obowiązków związanych ze świadczeniem i korzystaniem z usług płatniczych. 
Państwa Członkowskie mają czas na dostosowanie swoich porządków prawnych do Dyrektywy PSD II do 13 stycznia 
2018 r., przy czym Państwa Członkowskie zezwalają instytucjom płatniczym, które do dnia 13 stycznia 2018 r. podjęły 
działalność zgodnie z prawem krajowym transponującym Dyrektywę PSD, na kontynuowanie tej działalności do dnia  
13 lipca 2018 r. zgodnie z wymogami przewidzianymi w Dyrektywie PSD, bez wymogu ubiegania się o odpowiednie 
zezwolenie wymagane zgodnie z Dyrektywą PSD II ani przestrzegania określonych pozostałych przepisów Dyrektywy PSD. 
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Instytucja pozwu zbiorowego 

Instytucja pozwu zbiorowego została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w lipcu 2010 r. Pozwy zbiorowe 
mogą być składane przez co najmniej 10 osób, których roszczenia są jednego rodzaju oraz są oparte na tej samej lub 
takiej samej podstawie faktycznej. Pozwy zbiorowe mają zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę 
konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów 
niedozwolonych, z wyłączeniem naruszenia dóbr osobistych. Ponieważ roszczenia podnoszone przez klientów wobec 
banków często są jednego rodzaju i opierają się na takiej samej podstawie faktycznej, wprowadzenie instytucji pozwu 
zbiorowego stworzyło klientom banków możliwość wspólnego dochodzenia ich roszczeń wobec banków (co znacznie 
obniża jednostkowe koszty obsługi prawnej). 

Wsparcie w finansowaniu zakupu mieszkań 

W dniu 23 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla młodych”), a w dniu 1 września 2015 r. nowelizacja tej 
ustawy, która istotnie rozszerzyła dostępność i wielkość środków kierowanych do beneficjentów ustawy. Beneficjenci 
tego programu mogą otrzymać ze strony Państwa jednorazowe dofinansowanie do wkładu własnego na zakup lokalu 
mieszkalnego, którego wysokość może wahać się w przedziale od 10% do 30% ceny transakcyjnej określanej jako 
iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której 
położone jest mieszkanie. Program wspiera wzrost akcji kredytowej na rynku kredytów hipotecznych. Program wygasa  
z dniem 31 grudnia 2018 r. 

Wsparcie w spłacie kredytu mieszkaniowego 

Od dnia 19 lutego 2016 r. obowiązuje ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 
którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Ustawa określa zasady przyznawania zwrotnego wsparcia finansowego osobom 
fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie 
jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a źródłem finansowania wsparcia oraz kosztów 
jego realizacji jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców („Fundusz”). 

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych  
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż  
18 miesięcy w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1.500 PLN. Zgodnie z ustawą, w celu uzyskania wsparcia 
kredytobiorca musi złożyć wniosek w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Środki Funduszu w dniu jego uruchomienia wynoszą 600 mln PLN. Na Fundusz w dniu jego uruchomienia składają się 
wpłaty kredytodawców proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw 
domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni. Uzupełnienia Funduszu dokonywane są 
przez kredytodawców w przypadku, gdy wielkość środków w Funduszu spadnie poniżej 100 mln PLN. Uzupełnienia 
Funduszu dokonywane są do wysokości nie mniejszej niż 300 mln PLN. Kredytodawcy wnoszą do Funduszu 
uzupełnienie w wysokości proporcjonalnej do wielkości wsparcia udzielonego klientom danego kredytodawcy w okresie 
od dnia utworzenia Funduszu lub jego ostatniego uzupełnienia. 

Nowelizacja Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych 

Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych określa zasady emisji, zbywania, nabywania, wykupu  
i zabezpieczenia listów zastawnych oraz zasady tworzenia, organizacji, działalności i szczególnego nadzoru nad bankami 
hipotecznymi. W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie Ustawy o Listach 
Zastawnych i Bankach Hipotecznych oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”). Celem Nowelizacji jest rozwój 
rynku listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne oraz uatrakcyjnienie finansowania kredytów hipotecznych 
poprzez rozwój długookresowych instrumentów dłużnych, jakimi są listy zastawne, umożliwiając bankom ograniczanie 
strukturalnego niedopasowania terminów finansowania. Aktywa w sektorze bankowym cechują się bowiem z reguły 
długim terminem zapadalności, natomiast są finansowane przez pasywa krótkoterminowe, jakimi są depozyty. 
Najważniejsze zmiany wprowadzane przez Nowelizację obejmują w szczególności: doprecyzowanie obowiązków 
informacyjnych dla emitentów listów zastawnych, wprowadzenie nowych obowiązków i wymogów dla banków 
hipotecznych (w tym w zakresie utrzymywania pewnych wskaźników i parametrów na określonych poziomach) oraz 
zmniejszenie obciążeń podatkowych ponoszonych przez nabywców listów zastawnych. Nowe przepisy mają zwiększyć 
ustawową ochronę praw nabywców listów zastawnych poprzez wprowadzenie szczegółowych zasad regulujących proces 
zaspokajania wierzycieli i określenie przebiegu procesu upadłości banku hipotecznego. 
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Nowelizacja Prawa Bankowego 

W dniu 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz 
niektórych innych ustaw („Nowelizacja Prawa Bankowego”). Celem Nowelizacji Prawa Bankowego jest rozwiązanie 
problematyki rachunków nieaktywnych, w tym w szczególności rachunków bankowych zmarłych posiadaczy, ułatwienia 
dostępu osobom uprawnionym do informacji o rachunkach nieaktywnych oraz sposobu postępowania ze środkami 
pieniężnymi znajdującymi się na tych rachunkach. 

Od 1 lipca 2016 r. banki będą zobowiązane do poinformowania w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku  
o możliwości wydania przez niego dyspozycji wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez niego 
osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu na wypadek śmierci. Z kolei w przypadku powzięcia przez 
bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej 
kwoty. Ponadto, na podstawie Nowelizacji Prawa Bankowego, banki będą zobowiązane udzielić posiadaczowi rachunku 
bankowego, będącemu osobą fizyczną, oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, 
zbiorczej informacji m.in. o rachunkach bankowych prowadzonych dla zmarłego posiadacza rachunku bankowego.  
W tym celu banki będą zobowiązane do prowadzenia centralnej informacji o rachunkach bankowych. 

Projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki 

W związku z decyzją banku centralnego Szwajcarii ze stycznia 2015 r., skutkującą gwałtownym umocnieniem kursu 
franka szwajcarskiego (CHF) względem głównych walut oraz silnym osłabieniem złotego polskiego (PLN) względem 
CHF, jak też mając na uwadze znaczący portfel kredytów mieszkaniowych udzielonych w CHF przez polski sektor 
bankowy w latach 2000-2012, na Datę Prospektu proponowane były różne rozwiązania regulacyjne, mające na celu 
ograniczenie negatywnego wpływu aprecjacji CHF. 

W dniu 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Prezydenta RP opublikowała projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości 
stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki odnoszący się do kredytów oraz pożyczek we wszystkich obcych 
walutach. 

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie trzech rodzajów restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych: (i) 
restrukturyzacji dobrowolnej, (ii) restrukturyzacji przymusowej, oraz (iii) przeniesienia własności nieruchomości w zamian 
za zwolnienie z długu. Restrukturyzacja dobrowolna zakłada, że bank zgadza się na zmianę umowy o kredyt lub pożyczkę 
zawartej z konsumentem. Na warunkach określonych szczegółowo w ustawie dochodziłoby do zmiany umowy,  
a konsument spłacałby swoje zadłużenie po kursie określonym zgodnie z ustawą (tzw. kursie sprawiedliwym) lub kursie 
korzystniejszym dla konsumenta. W przypadku gdyby bank nie zastosował procedury dobrowolnej, na wniosek konsumenta 
byłaby wszczynana procedura przymusowa. Mechanizm przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie  
z długu byłby wszczynany na wniosek konsumenta, w przypadku gdy strony nie dokonałyby restrukturyzacji kredytu  
w terminach określonych w ustawie. 

W dniu 17 marca 2016 r. KNF negatywnie zaopiniował projekt ustawy, publikując informację o skutkach finansowych 
projektu ustawy. Według KNF skutki finansowe projektowanej ustawy mogą, oprócz zachwiania stabilności banków 
mających portfele kredytów walutowych z lat 2000-2012, prowadzić również do utraty zaufania do systemu bankowego, 
a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy. 

Na Datę Prospektu projekt ustawy opublikowany w styczniu 2016 r. był w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji i może 
ulegać istotnym zmianom. Nie został on także złożony do polskiego parlamentu jako projekt nowej ustawy. Na Datę 
Prospektu nie było wiadomo, czy projekt zostanie skierowany do parlamentu, jaka będzie ostateczna treść projektu i czy 
zostanie on uchwalony przez parlament. 

Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych 

Dnia 1 lutego 2016 r. weszła w życie Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych. Powyższa ustawa 
reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych, w tym: banków krajowych, oddziałów 
banków zagranicznych czy oddziałów instytucji kredytowych. Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania 
miesięcznie. W przypadku wymienionych powyżej podatników podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości 
aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów 
na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi 
przez podatnika na podstawie określonych przepisów Ustawy o Rachunkowości – ponad kwotę 4 mld PLN. 
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W przypadku banków krajowych podstawę opodatkowania obniża się między innymi o: (i) wartość funduszy własnych, 
o których mowa w określonych przepisach Prawa Bankowego, ustaloną na ostatni dzień miesiąca; (ii) kwoty, o które 
podatnik, wykonując decyzje KNF, o których mowa w określonych przepisach Prawa Bankowego, podwyższył w okresie 
miesiąca, za który ustala się podstawę opodatkowania, fundusze własne; (iii) wartość aktywów nabytych przez podatnika 
od NBP, a stanowiących zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP na podstawie określonych 
przepisów Ustawy o NBP; (iv) wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu 
określonych przepisów Ustawy o Finansach Publicznych.  

Z podatku od niektórych instytucji finansowych zwolnione są banki państwowe w rozumieniu przepisów Prawa 
Bankowego. Ustawa o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych przewiduje również inne zwolnienia, które stosują 
się między innymi do: (i) podatników objętych programem postępowania naprawczego, o którym mowa w określonych 
przepisach Prawa Bankowego, (ii) podatników, w stosunku do których KNF wydała decyzję w sprawach, o których 
mowa w określonych przepisach Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym (w tym likwidacji banku, zawieszenia 
działalności banku i wnioskowania o jego upadłość czy ustanowienia zarządu komisarycznego w banku). 

Stosownie do postanowień Ustawy o Podatku od Niektórych Instytucji Finansowych, wprowadzenie podatku nie może 
stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na 
podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.  

Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA 

Stany Zjednoczone Ameryki wprowadziły regulacje, określane powszechnie jako ustawa o wypełnianiu obowiązków 
podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA, ang. Foreign Account Tax Compliance Act), 
wprowadzające zasady przekazywania informacji przez instytucje finansowe na temat niektórych rachunków. 

W dniu 7 października 2014 r. została podpisana umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe („Umowa FATCA”). Zgodnie z oświadczeniem 
rządowym z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy FATCA, weszła ona w życie dnia 1 lipca 
2015 r. Umowa ta została zawarta w celu poprawy wypełnianych obowiązków podatkowych poprzez wzajemną pomoc  
w sprawach podatkowych, opartą na efektywnej infrastrukturze automatycznej wymiany informacji. 

W dniu 1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”). Ustawa 
FATCA określa zasady wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy FATCA na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym obowiązki raportujących polskich instytucji finansowych w zakresie identyfikowania tzw. 
amerykańskich rachunków raportowanych (tj. rachunków podlegających raportowaniu przez polskie instytucje 
finansowe), a także przekazywania informacji o takich rachunkach ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych lub organowi upoważnionemu (w celu dalszego ich przekazania do administracji podatkowej Stanów 
Zjednoczonych Ameryki). 

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania 
procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na 
podstawie Umowy FATCA, które weszło w życie dnia 30 stycznia 2016 r., dodatkowo doprecyzowano szczegółowe 
zasady stosowania procedur określonych w wyżej wymienionych regulacjach. 

Opisane wyżej regulacje nakładają na polskie instytucje finansowe określone obowiązki, w szczególności: (i) 
identyfikowania tzw. amerykańskich rachunków raportowanych (polskie instytucje finansowe obowiązane są w tym celu 
do przeprowadzenia określonej procedury identyfikacji rachunków finansowych jako tzw. amerykańskich rachunków 
raportowanych) oraz rachunków posiadanych przez tzw. wyłączone instytucje finansowe oraz (ii) pozyskiwania  
i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub organowi upoważnionemu określonych 
informacji na temat tzw. amerykańskich rachunków raportowanych (w celu ich dalszego przekazania do administracji 
podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki), ewentualnie informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego 
rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku, o którym mowa powyżej. 

Jednocześnie, zgodnie z przywołanymi regulacjami, na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych między 
dniem 1 lipca 2014 r. a dniem wejścia w życie Ustawy FATCA, jako tzw. amerykańskich rachunków raportowanych, 
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polskie instytucje finansowe obowiązane są do wystąpienia do posiadaczy takich rachunków z żądaniem przedstawienia 
stosownych oświadczeń. Polska instytucja finansowa jest obowiązana do blokady rachunku finansowego, jeżeli w terminie 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy FATCA nie otrzymała w odniesieniu do tego rachunku oświadczenia 
wskazanego w żądaniu, o którym mowa powyżej. Na Datę Prospektu w Alior Banku obowiązywały procedury mające na 
celu zapewnienie dostosowania Banku do wymogów wynikających z Ustawy FATCA. 

Niewypełnianie określonych obowiązków przewidzianych w Ustawie FATCA, w szczególności niezłożenie w terminie, 
wbrew obowiązkowi, właściwemu organowi informacji o tzw. amerykańskich rachunkach raportowanych, o której mowa  
w Ustawie FATCA, oraz złożenie nieprawdziwej informacji, podlega odpowiedzialności karnoskarbowej. Ponadto,  
w określonych przypadkach, niestosowanie się przez polską instytucję finansową do wymagań wprowadzonych na 
podstawie regulacji dotyczących FATCA może skutkować, na podstawie przepisów podatkowych Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, nałożeniem na określone podmioty amerykańskie dokonujące wypłat na rzecz takiej polskiej instytucji finansowej 
lub jej klientów, obowiązku poboru podatku u źródła od takich wypłat w wysokości 30%. 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

W dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 
opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG przewidziano obowiązkową automatyczną wymianę informacji 
między Państwami Członkowskimi w zakresie niektórych kategorii dochodu i kapitału, głównie o charakterze 
niefinansowym, posiadanego przez podatników w Państwach Członkowskich innych niż państwo ich rezydencji. 

Z dniem 31 grudnia 2015 r. upłynął termin implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Rady 
2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej 
wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, które to przepisy są ukierunkowane w szczególności na rozszerzenie 
zakresu automatycznej wymiany informacji. Polska nie zaimplementowała Dyrektywy Rady 2014/107/UE w wymaganym 
terminie. 

Na Datę Prospektu trwają prace legislacyjne mające na celu zaimplementowanie rozwiązań przyjętych w Dyrektywie Rady 
2014/107/UE do polskiego porządku prawnego. W szczególności prowadzone są prace nad projektem ustawy  
o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania („Projekt”). Projekt przewiduje  
w szczególności, że instytucje finansowe posiadające status raportujących instytucji finansowych zostaną obowiązane do 
identyfikowania rachunków raportowanych oraz sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych informacji o rachunkach raportowanych w określonych, regularnych odstępach czasu. Projekt zakłada również, 
że raportujące instytucje finansowe oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych będą przechowywać informacje 
o rachunkach raportowanych, przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich 
przekazania właściwej obcej władzy. Na Datę Prospektu nie był znany termin wejścia w życie przepisów implementujących 
do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 
2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.  

Podatek od Transakcji Finansowych 

Od 2011 r. trwają prace nad regulacją wprowadzającą podatek od transakcji finansowych (ang. Financial Transaction 
Tax), z którego część wpływów zasilałaby bezpośrednio budżet Unii Europejskiej. Pierwotny wniosek w tej sprawie 
został przedstawiony przez Komisję Europejską w 2011 r. Zmieniony wniosek w sprawie podatku od transakcji 
finansowych, który miałby zostać wprowadzony w ramach procedury wzmocnionej współpracy w 11 Państwach 
Członkowskich, został przedstawiony przez Komisję Europejską w 2013 r. W grudniu 2015 r. 10 Państw Członkowskich 
(w tym Francja i Niemcy) porozumiało się co do pewnych, podstawowych założeń przyszłego podatku od transakcji 
finansowych. Jednocześnie, powyższe kraje założyły, że pozostałe kwestie, w tym stawki podatku, powinny zostać 
uzgodnione do końca czerwca 2016 r. Na Datę Prospektu ewentualny termin wprowadzenia podatku od transakcji 
finansowych nie był znany. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE ALIOR 

Informacje o Emitencie 

Nazwa i forma prawna: ........................Alior Bank Spółka Akcyjna 

Skrócona nazwa: ..................................Alior Bank S.A. 

Siedziba i adres: ...................................ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 

Numer telefonu: ...................................+48 (22) 555 22 22 

Numer faksu: ........................................+48 (22) 555 23 23 

Strona internetowa: ..............................www.aliorbank.pl 

Adres poczty elektronicznej: ................relacje.inwestorskie@alior.pl 

KRS: .....................................................0000305178 

REGON: ...............................................141387142 

NIP: ......................................................1070010731 

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie został założony na podstawie aktu założycielskiego Banku (sporządzonego  
w formie aktu notarialnego) z dnia 21 kwietnia 2008 r. po uzyskaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r. zgody KNF na 
utworzenie Banku. Alior Bank został wpisany do KRS w dniu 30 kwietnia 2008 r. pod numerem 305178. Bank został 
utworzony na czas nieokreślony. 

W dniu 19 lutego 2015 r. na podstawie Umowy Sprzedaży akcji Meritum Bank ICB, Alior Bank dokonał zakupu akcji 
Meritum Bank ICB reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum Bank ICB oraz 95,0% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu Meritum Bank ICB. Po przeprowadzeniu procesu przymusowego wykupu akcji Meritum Bank 
ICB, Alior Bank został jedynym akcjonariuszem Meritum Bank ICB (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis 
działalności Grupy Alior – Istotne umowy – Umowy sprzedaży akcji – Umowa sprzedaży akcji Meritum Bank ICB”). 

W związku z zagrożeniem upadłością SKOK im. Stefana Wyszyńskiego we Wrześni, w dniu 26 stycznia 2016 r. KNF 
podjęła decyzję o przejęciu SKOK im. Stefana Wyszyńskiego we Wrześni przez Alior Bank (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka dotyczące działalności Alior Banku – Alior Bank może być 
zobowiązany do dokonania znaczących wpłat do BFG lub na rzecz systemu rekompensat utworzonego przez KDPW”). 
Wartość aktywów przejmowanej SKOK im. Stefana Wyszyńskiego we Wrześni wynosiła około 0,3% wartości aktywów 
Alior Banku. Proces przejęcia przebiegał przy wsparciu finansowym udzielonym przez BFG na podstawie art. 20g 
Ustawy o BFG. Alior Bank objął zarząd majątkiem SKOK im. Stefana Wyszyńskiego we Wrześni w dniu 27 stycznia 
2016 r., a w dniu 1 marca 2016 r. przejął SKOK im. Stefana Wyszyńskiego we Wrześni. Dodatkowo na podstawie 
decyzji KNF z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarząd objął zarząd majątkiem Powszechnej SKOK w Knurowie w dniu 
27 kwietnia 2016 r. Ponadto w dniu 1 czerwca 2016 r. Alior Bank przejmie Powszechną SKOK w Knurowie. 

W dniu 31 marca 2016 r. Alior Bank zawarł Umowę Sprzedaży Akcji i Podziału, na podstawie której Alior Bank 
realizuję Transakcję (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Transakcja”). 

Przepisy prawa regulujące działalność Alior Banku 

Alior Bank działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego, jak również przepisów  
i regulacji mających zastosowanie do Alior Banku, a także zgodnie z postanowieniami Statutu i innych regulaminów 
wewnętrznych. 

Przedmiot działalności 

Przedmiot działalności Alior Banku obejmuje wykonywanie czynności bankowych i innych, określonych szczegółowo  
w § 7 Statutu. 

Struktura Grupy Alior 

Na Datę Prospektu w skład Grupy Alior wchodził Alior Bank, będący podmiotem dominującym Grupy Alior, oraz 
siedem Spółek Zależnych świadczących usługi doradcze oraz finansowe, które są konsolidowane metodą pełną. 
Podmiotem posiadającym znaczny pakiet akcji w Grupie Alior jest PZU (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Znaczni 
akcjonariusze – PZU”). 
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Poniżej przedstawiono strukturę Grupy Alior, według stanu na Datę Prospektu ze wskazaniem procentowego udziału 
Alior Banku w kapitale zakładowym każdej ze spółek wynikającego z liczby posiadanych akcji lub udziałów. 

 
Źródło: Emitent. 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Emitenta jako podmiotu dominującego oraz jego Spółek 
Zależnych. 

Emitent 

Emitent jest jednostką dominującą Grupy Alior. Pozostałe informacje na temat Emitenta zostały przedstawione  
w punktach powyżej „ – Informacje o Emitencie” oraz „ – Przedmiot działalności”, a także „Dokument Rejestracyjny  
– Kapitał zakładowy i akcje – Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji”. 

Alior Services 

Emitent posiada w Alior Services bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 
100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna: Alior Services sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Warszawa, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 

Kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

Alior Leasing 

Emitent posiada w Alior Leasing bezpośrednio 100% udziałów, co uprawnia do wykonywania 100% ogólnej liczby 
głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna: Alior Leasing sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 50-369 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 15.000.000,00 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności: Leasing finansowy 

Alior Bank S.A. 
(spółka dominująca) 

Alior Services sp. z o.o. 
100% udziałów/głosów

Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. 
100% udziałów/głosów

Alior Leasing sp. z o.o. 
100% udziałów/głosów

Meritum Services ICB S.A. 
100% akcji/głosów

Money Makers TFI S.A. 
60,49% akcji/głosów

NewCommerce Services sp. z o.o. 
100% udziałów/głosów

Absource sp. z o.o. 
100% udziałów/głosów
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NewCommerce 

Emitent posiada w NewCommerce bezpośrednio 100% udziałów, co uprawnia do wykonywania 100% ogólnej liczby 
głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna: NewCommerce Services sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 

Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych 

Meritum Services ICB 

Emitent posiada w Meritum Services ICB bezpośrednio 100% akcji, co uprawnia do wykonywania 100% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu. 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna: Meritum Services ICB S.A. 

Siedziba i adres: Gdańsk, ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk 

Kapitał zakładowy: 569.000,00 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; 
Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność 
związana z doradztwem w zakresie informatyki 

Centrum Obrotu Wierzytelnościami 

Emitent posiada w Centrum Obrotu Wierzytelnościami bezpośrednio 100% udziałów, co uprawnia do wykonywania 
100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna: Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Kraków, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków 

Kapitał zakładowy: 102.000,00 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności: Obrót wierzytelnościami 

Money Makers 

Emitent posiada w Money Makers bezpośrednio 60,49% akcji, co uprawnia do wykonywania 60,49% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałymi akcjonariuszami Money Makers są m.in. członkowie zarządu spółki. 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Siedziba i adres: Warszawa, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa 

Kapitał zakładowy: 1.259.334,40 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności: Tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych 
i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu  
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich 
wobec osób trzecich 
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Absource 

Emitent posiada w Absource bezpośrednio 100% udziałów, co uprawnia do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów 
na zgromadzeniu wspólników. 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna: Absource sp. z o.o.  

Siedziba i adres: ul. Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków 

Kapitał zakładowy: 31.170.000,00 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności: Działalność usługowa w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych; działalność związana  
z doradztwem w zakresie informatyki; świadczenie usług 
udostępniania oprogramowania informatycznego 

Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Alior Bank posiada także udziały w pewnych spółkach, które nie prowadzą działalności i znajdują się w fazie likwidacji 
lub sprzedaży. 
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ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

Zgodnie z KSH i Prawem Bankowym, organami zarządzającymi i nadzorującymi w Alior Banku są Zarząd i Rada 
Nadzorcza. Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o KSH, Prawo Bankowe, Statut oraz 
Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązujące na Datę Prospektu. 

Zarząd 

Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Zarządu 

Skład Zarządu 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodziło siedem osób, powołanych na wspólną trzyletnią kadencję. 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat członków Zarządu pełniących swoje funkcje na Datę 
Prospektu. 

Imię i nazwisko członka 
Zarządu Funkcja 

Data objęcia funkcji członka 
Zarządu po raz pierwszy Adres miejsca pracy 

Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu 21 kwietnia 2008 r. 
02-232 Warszawa, 
ul. Łopuszańska 38d 

Małgorzata Bartler Wiceprezes Zarządu 14 października 2015 r. 
02-232 Warszawa, 
ul. Łopuszańska 38d 

Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu 21 kwietnia 2008 r. 
02-232 Warszawa, 
ul. Łopuszańska 38d 

Joanna Krzyżanowska Wiceprezes Zarządu 30 czerwca 2015 r. 
80-332 Gdańsk,  
ul. Piastowska 11 

Witold Skrok Wiceprezes Zarządu 1 grudnia 2011 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Barbara Smalska Wiceprezes Zarządu 14 października 2015 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu 1 grudnia 2011 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Źródło: Alior Bank. 

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 21 kwietnia 2014 r. i upływa z dniem 21 kwietnia 2017 r. 

Mandaty wszystkich członków Zarządu, pełniących swoje funkcje na Datę Prospektu, wygasną najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka Zarządu, tj. z dniem, w którym podjęta zostanie uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. Mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, 
rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji 
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

Zarząd składa się z przynajmniej trzech członków. 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. Z wnioskiem do KNF o wyrażenie zgody na powołanie dwóch 
członków Zarządu występuje Rada Nadzorcza. 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 także 
KNF o członkach Zarządu, którym podlega, w szczególności, zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz komórka audytu 
wewnętrznego. Na Datę Prospektu zgodę KNF na pełnienie funkcji w Zarządzie posiadali Prezes Zarządu, Wojciech 
Sobieraj i Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Sułkowska. Do kompetencji drugiego członka Zarządu, na powołanie którego 
zgodę wyraził KNF, należy nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku odpowiedzialnymi za ryzyko kredytowe. Rada 
Nadzorcza zatwierdza regulamin organizacyjny Banku określający m.in. podział pionów wśród członków Zarządu, a Prezes 
Zarządu określa w drodze zarządzenia przyporządkowanie pionów poszczególnym członkom Zarządu. Na Datę Prospektu 
Małgorzata Bartler odpowiadała za pion HR, Barbara Smalska odpowiadała za pion technologii i rozwoju, Krzysztof Czuba 
odpowiadał za pion biznesu, Joanna Krzyżanowska odpowiadała za pion sprzedaży pośredniej, Katarzyna Sułkowska 
odpowiadała za pion ryzyka, zaś Witold Skrok odpowiadał za pion finansów. 
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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. Odwołanie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą lub Walne 
Zgromadzenie nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę. 

Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Zarządu został przedstawiony w punkcie poniżej: „ – Zarząd  
– Życiorysy zawodowe członków Zarządu”. 

Sposób funkcjonowania i kompetencje Zarządu 

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy Spółki.  

Posiedzenia Zarządu odbywają się, w miarę potrzeb, tak często, jak wymaga tego prawidłowa działalność Alior Banku,  
z reguły raz w tygodniu. 

Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną 
większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności uchwał 
podejmowanych przez Zarząd wymagane jest prawidłowe powiadomienie wszystkich członków Zarządu oraz obecność 
na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Członkowie Zarządu dążą do podejmowania uchwał w drodze 
konsensusu. 

Zarząd, w formie uchwały, w szczególności: (i) określa długoterminowe plany działania i cele strategiczne Alior Banku; 
(ii) ustala krótkoterminowe i długoterminowe plany finansowe Alior Banku oraz monitoruje ich wykonanie; (iii) 
monitoruje system zarządzania Alior Bankiem, w tym system sprawozdawczości zarządczej służący bieżącej kontroli 
działalności Alior Banku; (iv) akceptuje zasady, polityki i regulaminy w zakresie działalności Alior Banku,  
a w szczególności w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania Alior Bankiem, zarządzania ryzykiem, działalności 
kredytowej, działalności inwestycyjnej, systemu zarządzania Alior Bankiem, zarządzania aktywami i pasywami, 
rachunkowości, funduszy Alior Banku, zarządzania kadrami oraz zasady wykonywania kontroli wewnętrznej; (v) ustala 
wysokość puli premii przeznaczonych dla pracowników Alior Banku i ich ogólny podział; (vi) udziela prokury; (vii) 
podejmuje decyzje co do emisji przez Alior Bank obligacji z wyjątkiem obligacji zamiennych lub z prawem 
pierwszeństwa; (viii) akceptuje obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Alior Bank akcji lub udziałów  
w spółkach; (ix) 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 Alior Banku, z zastrzeżeniem postanowień Statutu; (x) zatwierdza plan inwestycyjny oraz 
akceptuje każdą inwestycję własną Alior Banku (nabycie lub zbycie środków trwałych lub praw majątkowych)  
o wartości przekraczającej 1/100 kapitału zakładowego Alior Banku, z zastrzeżeniem postanowień Statutu; (xi) akceptuje 
sprawy dotyczące struktury organizacyjnej centrali Alior Banku, w tym tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych 
Alior Banku oraz komórek organizacyjnych centrali Alior Banku; (xii) podejmuje decyzje co do tworzenia i likwidacji 
oddziałów Alior Banku; (xiii) podejmuje decyzje co do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, po 
uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej; (xiv) akceptuje wszelkie dokumenty przedstawiane Radzie Nadzorczej lub 
Walnemu Zgromadzeniu; (xv) rozpatruje inne sprawy wniesione do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, Walne 
Zgromadzenie, członków Zarządu, jednostki organizacyjne Alior Banku albo powołane zgodnie z wewnętrznymi 
przepisami Alior Banku komitety lub zespoły; (xvi) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach z zakresu 
działalności Alior Banku, o ile wymagają tego odrębne przepisy lub o ile decyzje takie mogą mieć istotny wpływ na 
sytuację finansową lub wizerunek Alior Banku. 

Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, Zarząd na podstawie podjętej przez siebie uchwały może upoważnić stałe komitety 
powołane zgodnie ze Statutem lub odpowiednich pracowników Alior Banku do podejmowania decyzji w sprawie 
zaciągania zobowiązań lub rozporządzania aktywami, w zakresie bieżącej działalności Alior Banku, których łączna 
wartość w odniesieniu do jednego podmiotu nie przekracza 5% funduszy własnych Alior Banku. Odpowiednia uchwała 
Zarządu określa zakres upoważnienia oraz tryb podejmowania decyzji przez upoważnione komitety lub odpowiednich 
pracowników. 

Sekretarz Zarządu jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń Zarządu. Protokół podpisują obecni na 
posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokoły z posiedzeń oraz treść uchwał podjętych przez Zarząd są gromadzone  
i przechowywane przez sekretarza Zarządu. 

Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym). Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy 
wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Decyzję o zastosowaniu w danej sprawie 
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trybu obiegowego podejmuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu. Uchwały przewidziane 
do podjęcia w trybie obiegowym przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim członkom Zarządu i nabierają ważności 
po podpisaniu ich przez więcej niż połowę członków lub co najmniej połowę członków Zarządu, w tym Prezesa.  

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Alior Banku upoważnieni są: (i) dwaj 
członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub z pełnomocnikiem 
albo dwaj prokurenci działający łącznie oraz (ii) pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw. Szczegółową 
procedurę działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. 

Informacje dotyczące spraw, do dokonania których Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej, zostały 
zamieszczone w punkcie poniżej: „ – Rada Nadzorcza – Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej  
– Sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej”. 

Życiorysy zawodowe członków Zarządu 

Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu 

Wojciech Sobieraj od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko 
wiceprezesa zarządu Banku BPH, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia  
w Banku BPH pełnił również funkcje przewodniczącego rad nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. 
oraz BPH Banku Hipotecznego S.A. Od 1994 r. do 2002 r. 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 spółki 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 Uniwersytecie Nowojorskim. Ukończył Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie. W 1993 r. podjął naukę w Uniwersytecie Nowojorskim, Stern School of Business i w 1995 r. 
uzyskał dyplom Master of Business Administration. 

Małgorzata Bartler – Wiceprezes Zarządu 

Małgorzata Bartler pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od października 2015 r. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie  
w rozwoju strategii i systemów zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w polskich i międzynarodowych firmach  
w sektorach: bankowym, telekomunikacyjnym, piwowarskim, rozrywkowym i paliwowym. Kwalifikacje Małgorzaty 
Bartler, oprócz planowania strategicznego, obejmują szeroki zakres umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi, w tym zarządzanie talentami i rozwój przywództwa, planowanie sukcesji, zarządzanie przez cele i systemy 
ocen pracowniczych, szkolenia, pozyskiwanie talentów i rekrutację, budowanie zaangażowania, zarządzanie relacjami 
pracowniczymi, a także zarządzanie zmianą i komunikację wewnętrzną. Od 2014 r. Małgorzata Bartler jest związana  
z Alior Bankiem, gdzie jako Dyrektor Departamentu Pracowników rozwijała strategię zarządzania zasobami ludzkimi 
opartą na trzech głównych filarach: wzmacnianiu zaangażowania pracowników, budowaniu pozycji pracodawcy 
pierwszego wyboru dla osób szukających pracy w bankowości oraz wdrażaniu kultury zorientowanej na klienta. W latach 
2009-2014 była dyrektorem HR w spółce P4 sp. z o.o., operatorze sieci Play. Jej praca została doceniona licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami, m.in. trzema certyfikatami „Top Employers” oraz tytułem „Najlepszego Pracodawcy Roku” 
przyznawanym na podstawie ocen pracowników. Wcześniej pełniła funkcję HR managera w Grupie Żywiec S.A. oraz 
Multikino S.A. W obu spółkach wdrożyła strategie rekrutacji, szkoleń i zarządzania talentami, wynagrodzeń i benefitów 
pracowniczych, jak i komunikacji wewnętrznej. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Shell, w której pracowała  
w latach 1994-1998. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów 
Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. 

Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Czuba funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od kwietnia 2008 r. Od momentu uzyskania licencji bankowej przez 
Alior 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 Alior Bank. Ponadto sprawował kontrolę nad realizacją planów akwizycyjnych  
i finansowych oddziałów Alior Bank. W latach 1994-2007 pracował w Banku BPH, gdzie między innymi pełnił funkcje: 
dyrektora oddziału, dyrektora makroregionu bankowości detalicznej, a następnie dyrektora zarządzającego 
odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i dystrybucji pionu bankowości detalicznej. Ponadto, w latach 2003-2004 był 
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członkiem rady nadzorczej Śrubex S.A., a w latach 2007-2008 wiceprzewodniczącym rady nadzorczej ZEG S.A. W 1995 r. 
ukończył studia wyższe w dziedzinie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uczestniczył  
w szeregu szkoleń, między innymi: General Management Program dla Kadry Zarządzającej Grupy HVB/ BACA 
organizowanym wspólnie z Executive Academy of Wirtschaftsuniversitat (2006) oraz Professional Banking Cyber School 
organizowanej przez Finance & Trainer w Szwajcarii (2006). 

Joanna Krzyżanowska – Wiceprezes Zarządu 

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 30 czerwca 2015 r. Od 2008 r. do czerwca 2015 r. zajmowała stanowisko 
pierwszego Wiceprezesa Zarządu Meritum Banku. Do jej zadań należało m.in. zbudowanie od podstaw bankowego 
biznesu consumer finance, bieżące zarządzanie obszarem sprzedaży, budowanie stabilnych relacji z partnerami oraz 
opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i rozwiązań. Do 2007 r. zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu GE 
Money Bank, gdzie odpowiadała m.in. za Pion Sprzedaży i Marketingu i kierowała pracą ponad 1500 osób. Była 
odpowiedzialna za kształtowanie strategii Banku w zakresie rozwoju pozycji na rynku kredytów gotówkowych  
i samochodowych, kredytów na zakup towarów i usług, kart kredytowych, kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz 
rozwoju kanałów dystrybucji własnej i w relacjach z partnerami zewnętrznymi. Od połowy lat dziewięćdziesiątych 
zasiada w zarządach banków krajowych i z kapitałem zagranicznym. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie 
zarządzania rozwojem kanałów dystrybucji oraz produktów i usług bankowych, jak również w projektach akwizycyjnych 
i fuzjach banków. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada stopień Master of Business Administration 
(Executive MBA). Ukończyła Management Development Course (MDC) w GE Crotonville (USA) oraz szereg szkoleń  
w zakresie zarządzania, bankowości i finansów. 

Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu 

Witold Skrok pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od grudnia 2011 r. Od maja 2008 r. był zatrudniony w Alior Banku 
jako dyrektor obszaru finansów. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego z funkcją CFO  
w Banku BPH. 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. 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. W 2000 r. podjął pracę w Powszechnym 
Banku Kredytowym S.A. 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. 

Barbara Smalska – Wiceprezes Zarządu 

Barbara Smalska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od października 2015 r. Posiada 13-letnie doświadczenie w rozwoju 
i wdrażaniu strategii biznesowych oraz zarządzaniu segmentem klientów indywidualnych w sektorze ubezpieczeniowym 
oraz w realizacji licznych projektów konsultingowych w bankowości i telekomunikacji. W latach 2013-2014, jako 
członek zarządu PZU i PZU Życie, była odpowiedzialna całościowo za segment klienta masowego Grupy PZU. W latach 
2008-2013 pełniła w PZU funkcję dyrektora biura zarządzania produktami, w tym dyrektora zarządzającego  
ds. marketingu i produktów indywidualnych w latach 2012-2013, odpowiadając za różne aspekty zarządzania segmentem 
klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i CRM.  
W latach 2010-2012 zajmowała też stanowisko dyrektora zarządzającego ds. klienta masowego. W latach 2002-2008 
związana była z warszawskim biurem Boston Consulting Group, biorąc udział w wielu projektach w sektorach usług 
finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, 
modelu operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-
2008 jako project leader, a następnie principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, 
ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie 
klienta detalicznego. Od września 2014 r. jest członkiem rady nadzorczej Link4 TU S.A. Barbara Smalska jest 
absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł doktora fizyki cząstek elementarnych. 
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Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu 

Katarzyna Sułkowska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od grudnia 2011 r. Od stycznia 2008 r. do listopada 2011 r. 
kierowała w Alior Banku obszarem ryzyka kredytowego. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za pion ryzyka  
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. W tym czasie 
była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie procesu połączenia dwóch struktur windykacyjnych Banku BPH  
i Powszechnego Banku Kredytowego S.A., 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. 

Funkcje pełnione przez członków Zarządu w spółkach spoza Grupy Alior 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat spółek spoza Grupy Alior, w których w okresie ostatnich 
pięciu lat członkowie Zarządu pełnili funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo byli 
wspólnikami, ze wskazaniem, czy dany członek Zarządu jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W przypadku spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, informacja o posiadanych przez członków Zarządu akcjach została zamieszczona, o ile 
posiadane akcje reprezentowały więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 

 
 
 
 
 

Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 

Czy funkcja jest 
pełniona 
obecnie? 

Wojciech Sobieraj LuxCo 82 S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu członek zarządu Nie 

wspólnik Nie 

WSHZ sp. z o.o.(1) z siedzibą w Warszawie prezes zarządu Nie 

wspólnik Nie 

Manco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prezes zarządu Nie 

Krzysztof Czuba JKM sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Zakopanem wspólnik Nie 

WSHZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Management 
Spółka Komandytowa(1) z siedzibą w Warszawie 

wspólnik 
 

Nie 

 Manco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnik Nie 

 KW Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pośrednio przez 
KW Inwest udziały w LuxCo 82 S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu 

prezes zarządu Tak 

 Granya Limited z siedzibą w Nikozji wspólnik Tak 

 GOZO Holding International z siedzibą w St. Julian’s wspólnik Tak 

 Obelia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnik Tak 

 Concreto Investment sp. z o.o. (poprzez KW Invest sp. z o.o.)  
z siedzibą w Warszawie 

prezes zarządu Tak 

 Optima Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wspólnik Tak 

 Nowe Tatry sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wspólnik Tak 

Joanna Krzyżanowska Meritum Bank ICB z siedzibą w Gdańsku wiceprezes zarządu Nie 

Armeria sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku prezes zarządu 
wspólnik 

Nie 
Tak  

Witold Skrok WSHZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Management 
Spółka Komandytowa(1) z siedzibą w Warszawie 

wspólnik Nie 

LuxCo 82 S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu 
Manco sp. z o.o z siedzibą w Warszawie 

wspólnik 
wspólnik 

Nie 
Nie 
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Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 

Czy funkcja jest 
pełniona 
obecnie? 

Barbara Smalska Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie członek rady nadzorczej Tak 

PZU z siedzibą w Warszawie członek zarządu Nie 

PZU Życie z siedzibą w Warszawie członek zarządu Nie 

 PTE PZU S.A. z siedzibą w Warszawie członek rady nadzorczej Nie 

Katarzyna Sułkowska 
 

WSHZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
i Management Spółka Komandytowa(1) z siedzibą w Warszawie 

wspólnik Nie 

Manco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnik Nie  

LuxCo 82 S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu wspólnik Nie 

Obelia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnik Tak 

(1) Podmiot został wykreślony z KRS. 
Źródło: Alior Bank. 

Rada Nadzorcza 

Skład, sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej 

Skład Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodziło osiem osób, powołanych na wspólną czteroletnią kadencję. 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje na 
Datę Prospektu. 

Imię i nazwisko członka 
Rady Nadzorczej Funkcja 

Data objęcia funkcji członka 
Rady Nadzorczej po raz 

pierwszy Adres miejsca pracy 

Michał Krupiński Przewodniczący Rady Nadzorczej 30 marca 2016 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Małgorzata Iwanicz- 
-Drozdowska Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 21 kwietnia 2008 r. 

02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Dariusz Gątarek Członek Rady Nadzorczej 30 marca 2016 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Stanisław Ryszard 
Kaczoruk Członek Rady Nadzorczej 30 marca 2016 r. 

02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Maciej Rapkiewicz Członek Rady Nadzorczej 30 marca 2016 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Marek Michalski Członek Rady Nadzorczej 21 kwietnia 2008 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Sławomir Niemierka Członek Rady Nadzorczej 22 grudnia 2015 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Paweł Szymański Członek Rady Nadzorczej 30 marca 2016 r. 
02-232 Warszawa,  
ul. Łopuszańska 38d 

Źródło: Alior Bank. 

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 30 marca 2016 r. i upływa z dniem 30 marca 2020 r. 

Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje na Datę Prospektu wygasną najpóźniej  
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. z dniem, w którym podjęta zostanie uchwała o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. Mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady 
Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 
członków Rady Nadzorczej.  
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Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż ośmiu członków. Rada Nadzorcza jest powoływana przez 
Walne Zgromadzenie na wspólną czteroletnią kadencję. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jego zastępca są 
wybierani przez Radę Nadzorczą bezwzględną większością głosów. 

Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej został przedstawiony w punkcie poniżej „ – Rada 
Nadzorcza – Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej”. 

Sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub któregokolwiek 
z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane przez Przewodniczącego w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady 
Nadzorczej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Do 
ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na 
posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. 

Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku 
nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego, jak i jego Zastępcy obrady prowadzi członek Rady wskazany  
w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego. Osoba prowadząca obrady Rady w szczególności kieruje dyskusją  
w trakcie posiedzenia, zarządza głosowania nad uchwałami i ogłasza wyniki głosowań. 

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub 
Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Uchwały Rady podejmowane są 
w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych lub na wniosek choćby jednego z członków Rady Przewodniczący 
zarządza głosowanie tajne. Głosujący przeciwko uchwale mogą zgłosić do protokołu posiedzenia Rady zdanie odrębne. 

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie obiegowym lub 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przysługuje Przewodniczącemu Rady 
Nadzorczej lub jego zastępcy. Uchwały przewidziane do podjęcia w trybie obiegowym (pisemnym) przedstawiane są do 
zatwierdzenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej i nabierają ważności po podpisaniu ich przez więcej niż połowę 
członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w tym jej Przewodniczącego. Uchwały Rady 
Nadzorczej podejmowane w trybie jawnym są podpisywane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej głosujących za 
przyjęciem uchwały. Uchwały Rady podejmowane w trybie tajnym podpisywane są przez Przewodniczącego Rady,  
z tym że uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego podpisywana jest przez 
wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu. Uchwały Rady Nadzorczej są gromadzone i przechowywane 
w siedzibie Alior Banku.  

Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, należy: (i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Alior Banku oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym; (ii) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty; (iii) składanie Walnemu 
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt (i) i (ii) powyżej; (iv) ocena 
okresowej informacji dotyczącej kontroli wewnętrznej; (v) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności  
i sprawozdań finansowych Grupy Alior; (vi) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; (vii) występowanie  
z wnioskiem do KNF o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; (viii) 
zawieranie i zmiany umów z członkami Zarządu; (ix) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej; (x) zatwierdzanie 
ustalanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu; (xi) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę lub innej umowy; (xii) reprezentowanie Alior Banku w sprawach pomiędzy członkami 
Zarządu a Alior Bankiem; (xiii) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 
członków Zarządu; (xiv) 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; (xv) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie tworzenia i przystępowania 
Alior Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy 
inwestycje te mają charakter długotrwały i strategiczny; (xvi) opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Alior Banku 
i rocznych planów finansowych Alior Banku; (xvii) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów tworzenia  
i wykorzystania funduszy przewidzianych w Statucie; (xviii) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, 
obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość 
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przekracza 5 mln PLN (w pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd bez konieczności uzyskiwania zgody 
Rady Nadzorczej); (xix) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia 
aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Alior Banku; (xx) 
sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Alior 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; (xxi) zatwierdzanie zasad sprawowania kontroli wewnętrznej 
oraz procedur dotyczących szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania 
kapitałowego; (xxii) zatwierdzanie strategii działania Alior Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Alior 
Bankiem; (xxiii) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Alior Banku oraz ustalonej przez Zarząd zasadniczej 
struktury organizacyjnej Alior Banku dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka; (xxiv) akceptowanie 
ogólnego poziomu ryzyka Alior Banku; (xxv) zatwierdzanie założeń polityki Alior Banku w zakresie ryzyka braku 
zgodności; (xxvi) zatwierdzanie polityki informacyjnej Alior Banku oraz (xxvii) wybór biegłego rewidenta.  

Komitety Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza może tworzyć i powołać ze swoich członków stałe i doraźne komitety. Zadania i kompetencje 
poszczególnych komitetów określa Rada Nadzorcza. 

Na Datę Prospektu w Spółce działały następujące komitety Rady Nadzorczej: (i) komitet ds. wynagrodzeń; (ii) komitet 
audytu oraz (iii) komitet ds. ryzyka. 

Komitet ds. wynagrodzeń 

Komitet ds. wynagrodzeń składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków na 
okres kadencji Rady Nadzorczej. W skład komitetu wchodzi 3 członków. Posiedzenia Komitetu odbywają się zgodnie  
z harmonogramem zawartym w rocznym planie pracy komitetu oraz w miarę potrzeb i uznania jego członków. 

Komitet ds. wynagrodzeń: (i) opiniuje politykę dotyczącą zmiennych składników wynagrodzenia, zgodnie z zasadami 
stabilnego i ostrożnego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością, a także ze szczególnym uwzględnieniem 
długoterminowych interesów Alior Banku oraz interesów jego akcjonariuszy; (ii) opiniuje dopuszczalność wypłaty 
zmiennych składników wynagrodzeń w części dotyczącej odroczonych terminów płatności zmiennych składników 
wynagrodzenia; (iii) opiniuje i monitoruje zmienne wynagrodzenia płatne na rzecz osób zajmujących stanowiska 
kierownicze w Alior Banku wiążące się z zarządzaniem ryzykiem i przestrzeganiem przez Alior Bank obowiązujących 
przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych oraz (iv) opiniuje klasyfikację stanowisk, która podlega polityce 
zmiennych składników wynagrodzenia. 

Na Datę Prospektu w skład komitetu ds. wynagrodzeń wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej: Maciej 
Rapkiewicz, Marek Michalski, Paweł Szymański. 

Komitet audytu 

Komitet audytu składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków na okres 
kadencji Rady Nadzorczej. W skład komitetu wchodzi 3 członków. Częstotliwość posiedzeń komitetu określa się  
w zależności od potrzeb, natomiast nie rzadziej niż 4 razy w roku. 

Do zadań komitetu należy: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli 
wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; monitorowanie wykonywania czynności rewizji 
finansowej, niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  

Na Datę Prospektu w skład komitetu audytu wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej: Małgorzata Iwanicz- 
-Drozdowska, Sławomir Niemierka oraz Stanisław Ryszard Kaczoruk (zobacz „Zarząd i Rada Nadzorcza – Pozostałe 
informacje dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej – Oświadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej”). 

Komitet ds. ryzyka 

Komitet ds. ryzyka składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków na okres 
trwania kadencji Rady Nadzorczej. W skład komitetu wchodzi 3 członków. Częstotliwość posiedzeń komitetu określa się 
w zależności od potrzeb, natomiast nie rzadziej niż 4 razy w roku. 

Do zadań komitetu należy: wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie nadzorowania procesu zarządzania ryzykiem  
w banku, opiniowanie całościowej, bieżącej i przyszłej gotowości banku do podejmowania ryzyka oraz strategii 
zarządzania ryzykiem w banku; wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem 
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w banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla; weryfikacja zgodności ceny pasywów i aktywów oferowanych 
klientom z modelem biznesowym banku i jego strategii w zakresie ryzyka; w przypadku niezgodności przedstawianie 
zarządowi banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów 
ryzyka; opiniowanie regulacji określających strategię oraz podejście banku do podejmowania ryzyka, a także analiza 
cyklicznych raportów dotyczących realizacji powyższych strategii oraz polityk. 

Na Datę Prospektu w skład komitetu ds. ryzyka wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej: Dariusz Gątarek, 
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Sławomir Niemierka. 

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej 

Michał Krupiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Michał Krupiński posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej. Zdobył z wyróżnieniem dyplom studiów eksperckich  
w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Ukończył program MBA na Columbia University 
Graduate School of Business, studiował także na Harvard University. W 2012 r. uhonorowany został tytułem Young 
Global Leader przez Davos World Economic Forum. Biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim, 
niemieckim i hiszpańskim. W latach 2011-2016 był prezesem zarządu Merrill Lynch Polska sp. z o.o. i szefem 
bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał tam za 
nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowania na rynkach prywatnych oraz publicznych. Doradzał 
w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze 
bankowym i ubezpieczeniowym. Wcześniej w latach 2008-2011 członek rady dyrektorów Banku Światowego  
w Waszyngtonie. Współdecydował o propozycjach pożyczek i gwarancji International Bank for Reconstruction and 
Development, kredytów i gwarancji International Development Association, International Finance Corporation, 
gwarancji inwestycji oraz strategii i politykach Banku Światowego. W latach 2006-2008 był podsekretarzem stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski. Nadzorował program konsolidacji 
sektora energetyki. Od stycznia 2016 r. jest prezesem zarządu PZU. 

Dariusz Gątarek – Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Gątarek ukończył matematykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej w 1981 r., jest doktorem habilitowanym 
nauk technicznych w specjalności automatyka. Dariusz Gątarek posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe w pracy  
w wielu instytucjach finansowych i doradczych w Polsce, Anglii i Niemczech takich jak BRE Bank, Société Générale, 
Glencore, UniCredit, Deloitte i NumeriX, zajmując się wyceną instrumentów finansowych i zarządzaniem ryzykiem.  
W latach 2008-2010 pracował też jako doradca prezesa NBP. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Badań 
Systemowych PAN. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny finansów i częstym prelegentem na konferencjach  
w wielu krajach świata. 

Stanisław Ryszard Kaczoruk – Członek Rady Nadzorczej 

Stanisław Ryszard Kaczoruk jest absolwentem Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1986 r. uzyskał 
tytuł doktora w zakresie nauk technicznych obejmujący zastosowanie modeli matematycznych i teorii systemów. Brał udział 
w wielu pracach naukowo-badawczych, wydał kilkanaście publikacji z zakresu zastosowań matematyki (w tym statystyki 
matematycznej i teorii systemów) oraz informatyki w ekonomii i ochronie środowiska, które zamieszczone zostały  
w licznych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Stanisław Ryszard Kaczoruk jest związany z rynkiem 
kapitałowym, w szczególności od 2010 r. jako członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW, tj. MCI Capital 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Eficom-Sinersio S.A. Brał udział w projektach związanych z tworzeniem 
strategii dla wybranych klientów, współpracował z czołowymi firmami doradczymi w obszarze przejęć kapitałowych  
i restrukturyzacji firm (między innymi PKP Energetyka, Elester PKP) oraz współpracował przy organizacji TFI KGHM.  
W latach 1998-2015 zajmował stanowiska dyrektorskie oraz zasiadał we władzach spółek kapitałowych działających na 
rynku IT, usług prawniczych oraz doradczych. W latach: 1985-1999 kierownik zespołu u koordynatora rządowego 
pionierskiego programu informatyzacji geodezji polskiej, 1988-1989 kierownik działu oprogramowania w Data Start  
sp. z o.o., 1991-1993 kierownik działu informatyki w Metraco (KGHM) sp. z o.o., w 1993 r. naczelnik Wydziału 
Informatyki Biura Zarządu Spółki KGHM Polska Miedź S.A., w latach 1993-1994 dyrektor ds. informacji w Winuel  
sp. z o.o., w r. 1994 dyrektor regionalny na Polskę Południową w InterAms sp. z o.o., w latach 1994-1995 dyrektor 
regionalny w NetCom sp. z o.o., w latach 1995-1997 dyrektor zarządzający w Kaczmarski Burgel Inkasso sp. z o.o., w 
latach 1997-2002 dyrektor handlowy i ds. marketingu w firmy Winuel S.A., od r. 2000 prezes Międzynarodowego Sądu 
Arbitrażowego sp. z o.o. (obecnie od 2013 również prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego S.A.), w latach 2005-
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2012 członek zarządu Value Based Advisors sp. z o.o., w 2016 r. prokurent w Eficom-Sinersio S.A. W ramach samodzielnej 
działalności doradczej współpraca, m.in. z: ComputerLand S.A. w zakresie handlowej obsługi rynku infrastruktury i 
komunikacji, SPIN S.A., Premium Technology sp. z o.o., Prokom S.A., Comarch S.A., Asseco S.A., SHH sp. z o.o., 
WolaInfo S.A. PKP Informatyka oraz innymi czołowymi firmami branży informatycznej i doradczej (między innymi EY, 
PWC, KPMG, BTFG), od 2006 r. ekspert w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw,  
w latach 2003-2004 członek rady nadzorczej, a następnie prezes zarządu SM „Nad Odrą” we Wrocławiu, w latach 1994-
2007 założyciel i dyrektor Fundacji Kardiologii Dolnośląskiej, członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów 
Transportu Szynowego, sekretarz generalny Stowarzyszenia EuroCloud Polska. Doradca PKP S.A. (2013), PKP PLK  
(w latach 2009-2011), TK, PKP Energetyka. Od 1983 r. prowadzi własne gospodarstwo rolne. 

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest związana od 1995 r. ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie zdobywała 
kolejne stopnie naukowe. Profesor zwyczajny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej, w którym kieruje 
Zakładem Systemu Finansowego. Jest uznaną specjalistką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, 
sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 20 lat związana  
z praktyką gospodarczą, w tym od połowy 2007 r. jako członek rad nadzorczych. Jest autorką i współautorką ponad 130 
publikacji naukowych z zakresu bankowości i rynku usług finansowych oraz uczestniczką krajowych i zagranicznych 
projektów badawczych. 

Maciej Rapkiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Rapkiewicz ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe 
z ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, MBA Finance & Insurance na Politechnice 
Łódzkiej / Illinois State University a także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii w Instytucie Finansów, 
Bankowości i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1998-2006 zatrudniony w PZU, od stycznia 2004 r. do 
kwietnia 2006 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału Regresów i Składki Zaległej w Biurze Windykacji. Od kwietnia 
2006 r. do listopada 2006 r. Prezes Zarządu ŁSSE S.A. Następnie od listopada 2006 r. do sierpnia 2009 r. Wiceprezes 
Zarządu (do lutego 2008 r. – Członek Zarządu) TFI PZU S.A. Od stycznia 2010 r. do marca 2010 r. Dyrektor Biura 
Finansów TVP S.A. Od listopada 2011 r. do czerwca 2015 r. Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego. Od października 
2009 r. prowadzi własną działalności gospodarczą Maciej Rapkiewicz Consulting, specjalizując się przede wszystkim  
w doradztwie biznesowym: zarządzanie finansami, w tym: płynnością, ryzykiem, kosztami, optymalizacją finansową  
(w tym doradztwo przy uzyskaniu zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej), przygotowywaniem 
analiz z zakresu finansów, oceny skutków regulacji (OSR) oraz przygotowaniem projektu sekurytyzacji należności 
podmiotów sektora finansowego (głównie banki oraz zakłady ubezpieczeń non-life). Od września 2015 r. do marca 
2016 r. Członek Rady Nadzorczej Morizon S.A. Od lutego 2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Invest sp.  
z o.o. Do lutego 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Sochaczewie. 
Od lipca 2015 r. do marca 2016 r. pracownik Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., w marcu 2016 r. 
powołany na stanowisko członka zarządu PZU. 

Marek Michalski – Członek Rady Nadzorczej 

Jest Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji tego Uniwersytetu, 
prezesem Sądu Polubownego przy KDPW oraz sędzią Sądu Polubownego przy KNF; do 2008 r. był także członkiem 
Rady GPW. Poprzednio prof. Marek Michalski był m.in. dyrektorem biura prawnego KDPW, 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. 

Sławomir Niemierka – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii 
Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Harvard Business School. Posiada uprawnienia radcy prawnego. 
Autor i współautor licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. W latach 1994-2007 
wykładowca studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole 
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Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego – Generalnego Inspektoratu Nadzoru 
Bankowego (GINB), gdzie przez osiem lat kierował Biurem Inspekcji, odpowiedzialnym za czynności kontrolne  
w bankach, oddziałach banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce, w tym w szczególności systemów 
zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Członek Komitetu Sterującego GINB ds. wdrożenia Nowej Umowy 
Kapitałowej Bazylea II odpowiedzialny za kontrolę modeli ryzyka, ryzyka operacyjnego i standardów rachunkowości. 
Członek zespołu ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. W latach 2010-2011 członek zarządu Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego, gdzie nadzorował system zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz kontrole i monitoring banków 
korzystających z pomocy finansowej Funduszu. Związany z Grupą PZU od 2008 r. jako dyrektor zarządzający ds. audytu. 
Na tym stanowisku odpowiadał za opracowanie i wdrożenie nowego systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, 
a także nadzorował działalność audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w PZU i PZU Życie. Z dniem 19 marca 
2012 r. powołany do zarządu PZU Życie, gdzie odpowiada za obszar zarządzania ryzykiem, compliance i bezpieczeństwa. 

Paweł Szymański – Członek Rady Nadzorczej 

Paweł Szymański jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania 
strategicznego i operacyjnego z silnym ukierunkowaniem na obszar finansów oraz restrukturyzację i zarządzanie 
kosztami przedsiębiorstw. Sprawował funkcje prezesa zarządu oraz CFO w największych krajowych i regionalnych 
koncernach. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie funduszy private equity oraz doradztwa transakcyjnego. 
Kompetencje menedżerskie łączy z szeroką wiedzą na temat globalnych rynków finansowych, zdobytą w największych 
bankach inwestycyjnych zarówno w Warszawie, jak i Londynie. W latach 1994-1996 pracował jako analityk w Wood 
and Company. Od 1997 r. do 2000 r. był analitykiem, a następnie pełnił funkcję assistant director w dziale analiz 
Schroder Securities. W latach 2000-2003 był dyrektorem działu analiz Schroder Salomon Smith Barney. Od 2003 r. do 
2004 r. był prezesem Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Pomiędzy 2004 r. a 2007 r. był członkiem zarządu oraz 
CFO PKN Orlen S.A. Od 2007 r. do 2008 r. pełnił funkcję CFO CTL Logistics sp. z o.o. W latach 2010-2013 pełnił 
funkcję CFO, a następnie prezesa zarządu Ruch S.A. Od 2014 r. do 2015 r. był CFO, a następnie prezesem zarządu Netia 
SA. Od 2008 r. jest również executive partner i członkiem zarządu ICENTIS Capital. Był członkiem szeregu rad 
nadzorczych, w tym ACE European Group Limited sp. z o.o., Polkomtel S.A., Anwil S.A. Od 2013 r. jest również 
członkiem rady nadzorczej Ruch S.A. oraz wiceprezesem ds. finansowych w ABC Data S.A. 

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w spółkach spoza Grupy Alior 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat spółek spoza Grupy Alior, w których w okresie ostatnich pięciu 
lat członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo byli 
wspólnikami, ze wskazaniem, czy dany członek Rady Nadzorczej jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. W przypadku spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym, informacja o posiadanych przez członków Rady Nadzorczej akcjach została zamieszczona, o 
ile posiadane akcje reprezentowały więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 

Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest 

pełniona obecnie? 

Michał Krupiński Merrill Lynch Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prezes zarządu Nie 

PZU z siedzibą w Warszawie prezes zarządu Tak 

PZU Życie z siedzibą w Warszawie przewodniczący rady nadzorczej Tak 

Stanisław Ryszard 
Kaczoruk 

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
z siedzibą w Warszawie 

członek rady nadzorczej Nie 

Eficom-Sinersio S.A. z siedzibą w Warszawie członek rady nadzorczej Nie 

Value Based Advisors sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu członek zarządu Nie 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy sp. z o.o. z siedzibą  
we Wrocławiu 

prezes zarządu Nie 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu 

prezes zarządu Tak 

Małgorzata Iwanicz- 
-Drozdowska 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą  
w Warszawie 

członek rady nadzorczej Tak 

Europejski Fundusz Medyczny S.A. z siedzibą w Bielanach 
Wrocławskich 

członek rady nadzorczej Tak 

INVALUE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
z siedzibą w Warszawie 

członek rady nadzorczej Tak 
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Imię i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest 

pełniona obecnie? 

Maciej Rapkiewicz Dom Invest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przewodniczący rady nadzorczej Tak 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą  
w Sochaczewie 

członek rady nadzorczej Nie 

Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie członek rady nadzorczej Nie 

PZU z siedzibą w Warszawie członek zarządu Tak 

Instytut Sobieskiego z siedzibą w Warszawie członek zarządu Nie 

Marek Michalski EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu członek rady nadzorczej Nie 

Progress Investment S.A. z siedzibą w Warszawie członek rady nadzorczej Nie 

APT & Right Attorneys at Law Trocka Sledziński sp.k.  
z siedzibą w Warszawie 

wspólnik Tak 

Sławomir Niemierka PZU Życie z siedzibą w Warszawie członek zarządu  Tak 

Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie członek rady nadzorczej Tak 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą 
w Warszawie 

członek rady nadzorczej Tak 

UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas z siedzibą w Wilnie członek rady nadzorczej Tak 

Lietuvos Draudimas AB z siedzibą w Wilnie członek rady nadzorczej Tak 

Apdrosinasanas Akciju Sabiedriba „BALTA” z siedzibą  
w Rydze 

członek rady nadzorczej Tak 

PrJSC PZU Ukraine z siedzibą w Kijowie członek rady nadzorczej Tak 

PrJSC PZU Ukraine Life Insurance z siedzibą w Kijowie członek rady nadzorczej Tak 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie 

członek rady nadzorczej Tak 

Paweł Szymański Icentis Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie członek zarządu, wspólnik Tak 

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie prezes zarządu Nie 

Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie członek zarządu Nie 

Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie członek rady nadzorczej Tak 

Lurena Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prezes zarządu Tak 

Centrum Usług Wspólnych Katowice sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie 

członek rady nadzorczej Tak 

ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie członek zarządu Tak 

Źródło: Alior Bank. 

Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu 

Zgodnie ze Statutem, ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Na Datę 
Prospektu obowiązywała uchwała Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2016 r., zgodnie z którą od dnia 3 marca 2016 r. 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Zarządu Alior Banku wynosi 210 tys. PLN brutto, a Wiceprezesów Zarządu 
140 tys. PLN brutto. 

Umowy z członkami Zarządu są zawierane na czas nieokreślony. Umowy mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron 
za dziewięciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec odpowiedniego miesiąca kalendarzowego. 

Bank podlega również zasadom dotyczącym ustalenia polityki zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących 
stanowiska kierownicze w banku przyjętych Uchwałą KNF nr 258/2011 (zobacz „ – Polityka Zmiennych Składników 
Wynagrodzenia” poniżej). 
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Ponadto Zarząd był objęty Programem Opcji Menedżerskich oraz jest objęty Programem Premiowym (zobacz 
„Dokument Rejestracyjny – Kapitał Zakładowy i Akcje – Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji – Program 
Opcji Menedżerskich i Program Premiowy”). 

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu w 2015 r. 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz liczby warrantów 
subskrypcyjnych przyznanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał 
Zakładowy i Akcje – Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji – Program Opcji Menedżerskich i Program 
Premiowy”) wydanych w 2015 r. przez Spółkę wszystkim członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2015 r. 

Imię i nazwisko członka Zarządu 

Wysokość wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego przez Spółkę  

w 2015 r..(1) 

Liczba warrantów 
subskrypcyjnych wydanych  
w ramach Programu Opcji 
Menedżerskich w 2015 r. 

Całkowita szacunkowa wartość 
świadczeń niepieniężnych 
przyznanych przez Spółkę  

w 2015 r..(2)(3) 

Wojciech Sobieraj 2.295.557,81 PLN 162.656 1.559,00 PLN

Małgorzata Bartler(1) 316.667,61 PLN 11.000 4.164,55 PLN

Krzysztof Czuba 1.304.645,82 PLN 76.859 714,00 PLN

Michał Hucał(4) 1.042.128,36 PLN 50.995 -

Joanna Krzyżanowska(1) 741.269,74 PLN - 1.600,00 PLN

Witold Skrok 1.303.931,82 PLN 67.993 -

Barbara Smalska(1) 368.618,55 PLN - 780,00 PLN

Katarzyna Sułkowska 1.304.645,82 PLN 70.960 1.069,00 PLN

Razem 8.677.465,53 PLN 440.462 9.926,65 PLN

(1)Kwota odpowiadająca wynagrodzeniu otrzymanemu z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu nie obejmuje wynagrodzenia otrzymanego przed 
rozpoczęciem pełnienia funkcji członka Zarządu. 
(2)Wskazana kwota uwzględnia szacunkową wartość otrzymanych świadczeń niepieniężnych. 
(3)Spółki z Grupy Alior inne niż Emitent nie przyznały członkom Zarządu świadczeń niepieniężnych w 2015 r. Wartość świadczeń niepieniężnych 
przyznanych przez Spółkę uwzględnia koszty opieki medycznej, dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nagrody rzeczowe oraz 
samochód służbowy. 
(4)Michał Hucał przestał być członkiem Zarządu z dniem 14 października 2015 r. 
Źródło: Alior Bank. 

Z wyjątkiem Małgorzaty Bartler, która otrzymała kwotę 234,53 PLN tytułem wynagrodzenia od jednej ze Spółek 
Zależnych, w 2015 r. Spółki Zależne nie wypłaciły na rzecz członków Zarządu wynagrodzenia. 

Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne 
Zgromadzenie. 

Na Datę Prospektu wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej była określona w akcie założycielskim Alior 
Banku z dnia 21 kwietnia 2008 r. oraz w Uchwale Nr 24/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2015 r. 
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uczestniczących w pracach komitetów Rady Nadzorczej  
i wynosi odpowiednio 10 tys. PLN miesięcznie oraz 1 tys. PLN z tytułu udziału w określonym komitecie Rady Nadzorczej. 
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Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2015 r. 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz liczby warrantów 
subskrypcyjnych przyznanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał 
Zakładowy i Akcje – Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji – Program Opcji Menedżerskich i Program 
Premiowy”) wydanych w 2015 r. przez Spółkę lub Spółki Zależne wszystkim członkom Rady Nadzorczej pełniącym 
funkcje w 2015 r. 

Imię i nazwisko członka Rady 
Nadzorczej 

Wysokość 
wynagrodzenia (brutto) 

wypłaconego przez 
Spółkę w 2015 r.(2) 

Wysokość 
wynagrodzenia (brutto) 

wypłaconego przez 
Spółki Zależne Spółki 

w 2015 r.(2) 

Liczba warrantów 
subskrypcyjnych 

wydanych w ramach 
Programu Opcji 

Menedżerskich w 2015 r. 

Całkowita szacunkowa 
wartość świadczeń 

niepieniężnych 
przyznanych przez 

Spółkę w 2015 r. 

Helene Zaleski(1) 123.000,00 PLN - - -

Przemysław Dąbrowski(1) (3) 2.261,43 PLN - - -

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska(4) 142.517,36 PLN - - -

Sławomir Dudzik(1) 130.957,81 PLN - - -

Niels Lundorff(1)(2) 1.204.566,00 PLN - 81.349 -

Marek Michalski(4) 132.948,27 PLN - - -

Sławomir Niemierka(3) 2.261,43 PLN - - -

Krzysztof Obłój(1) 125.332,96 PLN - - -

Stanisław Popów 144.301,00 PLN  -

Razem 2.008.146,26 PLN 0,0 81.349 -

(1) Helene Zaleski, Przemysław Dąbrowski, Sławomir Dudzik, Niels Lundorff oraz Krzysztof Obłój przestali być członkami Rady Nadzorczej z dniem  
30 marca 2016 r. W przypadku Nielsa Lundorffa liczba warrantów subskrypcyjnych dotyczy okresu sprawowania przez niego funkcji członka Zarządu. 
(2) Kwota obejmuje wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji. 
(3) Wynagrodzenie naliczone za 2015 r. i zostało wypłacone w 2016 r.  
(4) Kwota uwzględnia również wynagrodzenie wypłacone przez Meritum Bank ICB. 
Źródło: Alior Bank. 

Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzenia 

Zgodnie z Uchwałą KNF nr 258/2011 wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w bankach muszą 
składać się ze stałych i zmiennych elementów, co ma na celu promowanie silnego i efektywnego zarządzania ryzykiem. 
Alior Bank wprowadził Politykę Zmiennych Składników Wynagrodzeń Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze  
w Alior Banku („Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzenia”). 

Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzenia ma w szczególności promować prawidłowe i skuteczne zarządzanie 
ryzykiem oraz zniechęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka, wspierać realizację strategii Alior Banku, ograniczać 
konflikt interesów oraz pozwalać utrzymać przejrzystą zależność pomiędzy indywidualnymi wynikami oraz 
indywidualnym wynagrodzeniem. 

Umowy z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej uprawniające do uzyskania świadczeń wypłacanych w dniu 
zaprzestania pełnienia funkcji w tych organach 

W przypadku rozwiązania przez Alior Bank umowy o pracę z członkiem Zarządu przed upływem okresu kadencji 
członek Zarządu jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w kwocie stanowiącej nie mniej niż 6-krotność i nie 
więcej niż 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto. 

Umowy zawierają także postanowienia dotyczące zakazu konkurencji, na podstawie których członkowie Zarządu nie 
mogą prowadzić działalności konkurencyjnej przez okres do 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy z Alior Bankiem.  
W związku z tym członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia, które stanowi łącznie równowartość 
ich wynagrodzenia brutto za 12 miesięcy. 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych i innych świadczeń na rzecz członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej 

Na Datę Prospektu nie występują takie zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych i innych świadczeń na 
rzecz członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 
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Akcje lub opcje na Akcje będące w posiadaniu członków Zarządu lub Rady Nadzorczej 

Poza poniższymi informacjami na Datę Prospektu żaden członek Zarządu lub Rady Nadzorczej nie posiadał Akcji lub 
opcji na Akcje. 

Na Datę Prospektu: (i) Wojciech Sobieraj posiadał 435.296 Akcji; (ii) Krzysztof Czuba posiadał 168 Akcji; (iii) Witold 
Skrok posiadał 104.103 Akcje; (iv) Katarzyna Sułkowska posiadała 47.612 Akcji oraz (v) Małgorzata Iwanicz- 
-Drozdowska posiadała 1.465 Akcji.  

Dodatkowo, w wyniku realizacji Programu Opcji Menedżerskich, na Datę Prospektu: (i) Wojciech Sobieraj posiadał 
436.307 warrantów subskrypcyjnych; (ii) Małgorzata Bartler posiadała 26.189 warrantów subskrypcyjnych; (iii) 
Krzysztof Czuba posiadał 118.325 warrantów subskrypcyjnych; (iv) Witold Skrok posiadał 156.754 warranty 
subskrypcyjne; (v) Katarzyna Sułkowska posiadała 118.325 warrantów subskrypcyjnych; (vi) Barbara Smalska posiadała 
15.189 warrantów subskrypcyjnych; oraz (vii) Joanna Krzyżanowska posiadała 15.189 warrantów subskrypcyjnych 
(zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał zakładowy – Program Opcji Menedżerskich i Program Premiowy”). 

Umowy ograniczające zbywanie Akcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie zbywania przez członków Zarządu oraz członków Rady 
Nadzorczej posiadanych przez nich Akcji. 

Umowy i porozumienia, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostali powołani w skład Zarządu lub 
Rady Nadzorczej 

Zgodnie z umową o współpracy w zakresie świadczenia przez T-Mobile Polska usług pośrednictwa finansowego z dnia 
11 grudnia 2013 r. zawartą pomiędzy Bankiem a T-Mobile Polska (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis Działalności 
– Umowy dotyczące pośrednictwa finansowego – Umowa z T-Mobile Polska”), jeżeli w okresie obowiązywania umowy 
członek Rady Nadzorczej wskazany przez T-Mobile Polska i wybrany przez Walne Zgromadzenie przestanie wchodzić 
w skład Rady Nadzorczej i do składu Rady Nadzorczej nie zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie nowy członek 
Rady Nadzorczej wskazany przez T-Mobile Polska, umowa ulega rozwiązaniu na żądanie T-Mobile Polska w terminie 
wskazanym przez T-Mobile Polska nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty odwołania, o ile strony nie postanowią inaczej. 
W przypadku rozwiązania umowy zastosowanie znajdą przepisy uprawniające T-Mobile Polska do skorzystania z opcji 
nabycia określonej w umowie. Na Datę Prospektu członkiem Rady Nadzorczej wyznaczonym przez T-Mobile Polska  
i wybranym przez Walne Zgromadzenie był Paweł Szymański. 

Oświadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, poza wyjątkami opisanymi  
w niniejszym rozdziale, w okresie pięciu lat przed Datą Prospektu żaden z członków Zarządu i Rady Nadzorczej: (i) nie 
był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem spółek spoza Grupy Alior; 
(ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa; (iii) żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu pełnienia funkcji  
w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk 
kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki; (iv) nie był oficjalnie i publicznie oskarżony, jak i nie 
nałożono na niego żadnych sankcji, przez jakikolwiek ustawowy lub nadzorczy organ (w tym uznane organizacje 
zawodowe) oraz (v) nie istniały żadne powiązania rodzinne pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, żaden  
z członków Zarządu i Rady Nadzorczej (z wyjątkiem zasiadania w organach zarządzających lub nadzorczych innych 
podmiotów) nie prowadził innej działalności poza Spółką, która mogłaby mieć istotny wpływ na Spółkę oraz u żadnej ze 
wskazanych osób nie występował konflikt interesów, choćby nawet potencjalny, między ich obowiązkami względem 
Spółki a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, żaden z członków Zarządu ani Rady 
Nadzorczej nie był członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani osobą zarządzającą 
wyższego szczebla w podmiotach, względem których w okresie ostatnich pięciu lat: (i) prowadzono postępowanie 
upadłościowe (lub wniosek o ogłoszenie upadłości tego podmiotu został oddalony ze względu na brak środków na koszty 
postępowania upadłościowego); (ii) prowadzona była likwidacja; (iii) prowadzono postępowanie naprawcze lub 
restrukturyzacyjne; lub (iv) ustanowiony był zarząd komisaryczny. 

W okresie ostatnich 5 lat miał miejsce jeden przypadek likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady 
Nadzorczej Marek Michalski pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub  
w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. 
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W dniu 18 sierpnia 2015 r. nastąpiło ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Progress Investment S.A., w której to 
spółce od października 2012 r. do września 2015 r. Marek Michalski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. 

W okresie ostatnich 5 lat miały miejsce następujące przypadki likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których 
członek Zarządu Wojciech Sobieraj pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub  
w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

 Wojciech Sobieraj był członkiem zarządu w spółce WSHZ sp. z o.o. w latach 2009-2013. W dniu 12 sierpnia 2014 r. 
nastąpiło wykreślenie spółki WSHZ sp. z o.o. z rejestru w związku z przeprowadzoną likwidacją.  

 Wojciech Sobieraj był członkiem zarządu w spółce Manco sp. z o.o. w latach 2013-2015. Na mocy uchwały 
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki Manco sp. z o.o. z dnia 16 marca 2016 r. otworzono likwidację 
spółki Manco sp. z o.o. 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu, na Datę Prospektu, 
spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach spełniał: 
Stanisław Ryszard Kaczoruk. Spośród członków Rady Nadzorczej kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji 
finansowej posiadali Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oraz Stanisław Ryszard Kaczoruk. 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu, na Datę Prospektu, 
spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
2016 spełniali: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Marek Michalski, Stanisław Ryszard Kaczoruk, Paweł Szymański, 
Dariusz Gątarek. 

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

Zgodnie z Regulaminem GPW, Rada Giełdy może uchwalać zasady ładu korporacyjnego dla spółek będących 
emitentami akcji i innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, które powinny być stosowane 
przez tych emitentów. Na Datę Prospektu obowiązują zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 
13 października 2015 r. 

Zgodnie z Regulaminem GPW, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana 
w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, Alior Bank ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego 
informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny 
niezastosowania zasady oraz w jaki sposób Alior Bank zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady 
lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości. Raport powinien zostać 
opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Alior Banku oraz w trybie analogicznym do stosowanego do 
przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po 
powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie Alior Banku, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie 
zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady 
szczegółowej ładu korporacyjnego. 

Zarząd, w zakresie kompetencji przyznanych mu przez Statut i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dąży do 
stosowania przez Spółkę w możliwie najszerszym zakresie zasad przewidzianych w „Dobrych Praktykach Spółek 
Notowanych na GPW 2016”. Ponadto Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu przestrzeganie 
w możliwie najszerszym zakresie zasad wynikających z powołanego dokumentu. 

Na Datę Prospektu Alior Bank stosuje zasady i rekomendacje określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na 
GPW 2016”, z wyłączeniem zasad i rekomendacji, w odniesieniu do których przekazano poniżej informacje na temat ich 
pełnego lub częściowego niestosowania przez Alior Bank. 

Zasada I.Z.1.8. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie  
5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców. 

Powyższa zasada jest stosowana w zakresie danych finansowych publikowanych po 2012 r. z uwagi na fakt, że Alior 
Bank jest spółką publiczną dopiero od 2012 r. 
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Zasada I.Z.1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie  
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła 
decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji. 

Powyższa zasada nie ma zastosowania w stosunku do Alior Banku, ponieważ Alior Bank nie publikuje prognoz 
finansowych. 

Zasada II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Alior spółki 
wymaga zgody rady nadzorczej. 

Powyższa zasada będzie stosowana przez Alior Bank. Na Datę Prospektu trwały prace nad odpowiednimi regulacjami 
wewnętrznymi Alior Banku w tym zakresie. 

Zasada III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet 
audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba 
dokonania takiego wydzielenia. 

Powyższa zasada nie dotyczy Alior Banku, ponieważ w ramach Alior Banku został wyodrębniony departament audytu. 

Zasada IV.R.2.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania 
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia 
walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom 
udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez dwustronną komunikację 
w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, 
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia. 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka 
oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Alior Bank nie zdecydował się na zapewnienie akcjonariuszom 
możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad 
Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Alior Bank zamierza zastosować się do 
powyższej rekomendacji, jednak z uwagi na fakt, że Alior Bank nie zakończył jeszcze procesu jej pełnej implementacji, 
będzie ona stosowana, jak tylko zakończone zostaną prowadzone przez Alior Bank prace wdrożeniowe właściwych 
systemów teleinformatycznych. 

Zasada IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są 
przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja 
zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we 
wszystkich krajach, w których są one notowane. 

Powyższa zasada nie dotyczy Alior Banku. Papiery wartościowe emitowane przez Alior Bank są przedmiotem obrotu 
jedynie na rynku polskim. 

Zasada IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający 
pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 
uzasadnienia. 

Powyższa zasada będzie stosowana przez Alior Bank. Alior Bank nie dokonywał dotychczas wypłaty dywidendy.  

Zasada IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 
warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy. 

Powyższa zasada będzie stosowana przez Alior Bank. Alior Bank nie dokonywał dotychczas warunkowej wypłaty 
dywidendy. 

Zasada IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej 
wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 PLN, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową 
wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności 
wyceny spółki notowanej na giełdzie. 

Powyższa zasada będzie stosowana przez Alior Bank. Alior Bank nie przeprowadzał dotychczas podziału wartości 
nominalnej Akcji.  
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Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 

W dniu 22 lipca 2014 r. KNF opublikowała „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”) 
będące zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje  
z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów  
i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Celem Zasad jest podniesienie poziomu 
ładu korporacyjnego w instytucjach nadzorowanych przez KNF oraz zwiększenie przejrzystości ich działania. Dokument 
wskazuje wspólne zasady dla instytucji wszystkich sektorów rynku finansowego nadzorowanych przez KNF,  
z zachowaniem zasady proporcjonalności ich stosowania ze względu na skalę, charakter podmiotu oraz specyfikę 
działalności. Zasady mają zastosowanie również do instytucji nadzorowanych mających status spółki publicznej, 
natomiast nie stosuje się ich do emitentów dokonujących ofert publicznych lub których papiery wartościowe są 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

W dniu 25 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 25/2015 w sprawie przyjęcia Zasad. Na 
mocy uchwały Alior Bank przyjął Zasady z wyłączeniem zasad, które są określone w „Dobrych Praktykach Spółek 
Notowanych na GPW 2016”. W razie konfliktu między Zasadami a „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 
2016” te ostatnie korzystają z pierwszeństwa stosowania. W świetle najlepszej wiedzy Spółki nie istnieją jakiekolwiek 
Zasady Ładu Korporacyjnego KNF, których Alior Bank nie stosuje z wyłączeniem zasad odzwierciedlonych również  
w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, gdzie sformułowane zostały one w sposób odmienny bądź 
bardziej szczegółowy i stosowane są w tym zakresie przez Spółkę. 
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

Znaczni akcjonariusze 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Alior Banku wynosił 727.074.630,00 PLN i dzielił się na 72.707.463 Akcje 
Istniejące. Akcje Istniejące nie są uprzywilejowane, a każda Akcja Istniejąca daje prawo do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Z uwagi na status Alior Banku jako spółki publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej oraz fakt 
notowania Akcji Istniejących na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, Spółka nie 
posiada szczegółowych informacji dotyczących wszystkich swoich akcjonariuszy. Alior Bank posiada informacje na 
temat części swoich akcjonariuszy na podstawie zawiadomień przekazywanych Spółce zgodnie z przepisami Ustawy  
o Ofercie Publicznej (zobacz „Dokument Ofertowy – Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz 
obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji – Obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji spółek 
publicznych wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej”) lub też informacji przekazywanych Spółce na podstawie innych 
przepisów prawa (zobacz „Dokument Ofertowy – Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz 
obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji Oferowanych – Obowiązki notyfikacyjne w przypadku powstania 
stosunku dominacji wynikające z KSH”). 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat znacznych akcjonariuszy, którzy na Datę Prospektu posiadali, w sposób 
bezpośredni, Akcje Istniejące reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 
kapitału zakładowego Alior Banku, zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Alior Bank w trybie art. 69 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. 

Akcjonariusz 

Na Datę Prospektu 

Liczba Akcji 
Istniejących  (%)  Liczba głosów  (%) 

PZU(1) ..................................................................................................................... 21.247.464 29,22 21.247.464  29,22

Genesis Asset Managers LLP(2) ............................................................................. 5.093.922 7,01 3.483.391  4,79

Aviva OFE Aviva BZ WBK(3) ............................................................................... 4.012.000 5,52 4.012.000  5,52

Pozostali akcjonariusze .......................................................................................... 42.354.077 58,25 43.964.608  60,47

Razem .................................................................................................................... 72.707.463 100 72.707.463 100

(1) Wraz ze stronami porozumienia z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. PZU Życie, które na Datę Prospektu posiadało 27.347 Akcji Istniejących, PZU 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum, który na Datę Prospektu posiadał 1.644 Akcje Istniejące oraz PZU Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, który na Datę Prospektu posiadał 2.900.000 Akcji Istniejących zgodnie z zawiadomieniem z dnia  
27 kwietnia 2016 r. 
(2) Akcje posiadane przez Genesis Asset Managers LLP znajdują się na kontach klientów instytucjonalnych kontrolowanych przez Genesis Asset 
Managers LLP. Genesis Asset Managers LLP nie posiada pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Emitenta zapisanych na 
kontach klientów instytucjonalnych kontrolowanych przez Genesis Asset Managers LLP. Na rachunkach podmiotów kontrolowanych przez Genesis 
Asset Managers LLP zostały zapisane 5.093.922 Akcje Istniejące, przy czym Genesis Asset Managers LLP jest umocowany do wykonywania praw głosu 
jedynie z 3.483.391 Akcji Istniejących. W związku z tym przyjęto, że liczba Akcji Istniejących, z których nie może wykonywać prawa głosu Genesis Asset 
Managers LLP, zwiększa liczbę głosów posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy Alior Banku. 
(3) Na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5 maja 2016 r.  
Źródło: Bank. 

Znaczni akcjonariusze Alior Banku nie posiadają żadnych innych praw głosu w Banku ani nie są w żaden inny sposób 
uprzywilejowani pod względem prawa głosu. 

PZU 

Zgodnie z informacją przekazaną Spółce na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej PZU wraz ze stronami 
porozumienia z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. PZU Życie, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum 
oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 posiada 21.247.464 Akcje Istniejące 
reprezentujące 29,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 21.247.464 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
stanowiące 29,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Genesis Asset Managers LLP 

Zgodnie z informacją przekazaną Spółce na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Genesis Asset Managers 
LLP posiada 5.093.922 Akcje Istniejące reprezentujące 7,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 3.483.391 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiące 4,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
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Aviva OFE Aviva BZ WBK 

Zgodnie z informacją przekazaną Spółce na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Aviva OFE Aviva BZ 
WBK posiada bezpośrednio 3.806.451 Akcji Istniejących reprezentujących 5,23% kapitału zakładowego Spółki  
i uprawniających do 3.806.451 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,23% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. Natomiast na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 maja 2016 r., 
Aviva OFE Aviva BZ WBK zarejestrował 4.012.000 Akcji Istniejących reprezentujących 5,52% kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniających do 4.012.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,52% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Aviva OFE Aviva BZ WBK jest zarządzany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, Polska. 

Kontrola nad Alior Bankiem oraz ustalenia mogące powodować w przyszłości zmianę kontroli nad Bankiem 

Kontrola nad Bankiem 

W dniu 8 stycznia 2015 r., na mocy decyzji KNF, Carlo Tassara S.p.A., posiadające Akcje Istniejące reprezentujące 
26,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 26,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
zostało uznane za podmiot dominujący wobec Alior Banku w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 8 lit. b Prawa Bankowego. 

W dniu 30 maja 2015 r. Zarząd otrzymał zawiadomienie o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 18.318.473 Akcji 
Istniejących, stanowiących 25,26% kapitału zakładowego Alior Banku, między Alior Lux i Alior Polska oraz PZU.  

Nabycie Akcji Istniejących przez PZU nastąpiło w trzech transzach po spełnieniu się warunków określonych w umowie: 
(i) w pierwszej transzy PZU nabyło 6.744.900 Akcji Istniejących należących do Alior Lux i 500.000 Akcji Istniejących 
należących do Alior Polska; (ii) w drugiej transzy PZU nabyło 7.244.900 Akcji Istniejących należących do Alior Lux 
oraz (iii) w trzeciej transzy PZU nabyło 3.828.673 Akcje Istniejące należące do Alior Lux. 

Wykonanie kolejnej transzy następowało po upływie 70 dni od wykonania transzy poprzedniej. Umowa została zawarta 
pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód na dokonanie transakcji przez KNF, Prezesa UOKiK oraz Komitet 
Antymonopolowy Ukrainy.  

Odpowiednio, w dniu 5 sierpnia 2015 r., 26 sierpnia 2015 r. oraz 6 października 2015 r. Prezes UOKiK wydał decyzję 
wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji między PZU i Alior Bankiem, Komitet Antymonopolowy Ukrainy wyraził 
zgodę na nabycie przez PZU Akcji Istniejących uprawniających PZU do wykonywania więcej niż 25% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu oraz KNF stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez 
PZU Akcji Istniejących w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższe 
decyzje spowodowały spełnienie się kolejnych z warunków zawieszających umowy z dnia 30 maja 2015 r., na mocy 
której, po spełnieniu warunków w niej wskazanych, PZU nabyło łącznie 18.318.473 Akcje Istniejące. Na Datę Prospektu 
Carlo Tassara S.p.A. nie posiadało Akcji Istniejących.  

W związku z realizacją Transakcji w dniu 31 marca 2016 r. PZU wydał Deklarację Wsparcia (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Transakcja – Gwarancja GE oraz Deklaracja wsparcia PZU”). Na podstawie Deklaracji Wsparcia PZU 
zobowiązał się, w okresie od wydania Deklaracji Wsparcia do stosownego terminu końcowego, do niedokonywania bez 
zgody Sprzedających sprzedaży, zbycia lub innych rozporządzeń akcjami Alior Banku posiadanymi bezpośrednio przez 
PZU w dniu wydania Deklaracji Wsparcia. 

Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli 

Statut nie zawiera postanowień, które zapobiegałyby ewentualnemu nadużywaniu kontroli przez akcjonariuszy 
większościowych Alior Banku. 

Przepisy KSH oraz Ustawy o Ofercie Publicznej stanowiące prawną podstawę ochrony akcjonariuszy mniejszościowych 
obejmują w szczególności: (i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i składanie wniosków o umieszczenie określonych 
spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; (ii) prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia; (iii) prawo do przedstawiania projektów uchwał dotyczących spraw znajdujących się w porządku 
obrad danego Walnego Zgromadzenia; (iv) prawo do żądania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu 
oddzielnymi grupami; (v) wymaganą kwalifikowaną większość głosów do podejmowania najistotniejszych uchwał 
Walnego Zgromadzenia (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał zakładowy i Akcje – Prawa akcjonariuszy związane  
z Walnym Zgromadzeniem”); oraz (vi) prawo do powołania rewidenta do spraw szczególnych (zobacz „Dokument 
Rejestracyjny – Kapitał zakładowy i Akcje – Prawo do żądania wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych”). 
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Postanowienia Statutu, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad 
Alior Bankiem 

Statut nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany 
kontroli nad Alior Bankiem. 

Ustalenia mogące powodować w przyszłości zmianę kontroli nad Alior Bankiem 

Na Datę Prospektu Spółce nie były znane żadne ustalenia, które mogłyby powodować w przyszłości zmianę kontroli nad 
Spółką. W szczególności przeprowadzenie Transakcji, w tym realizacja Podziału, nie doprowadzi do zmiany kontroli nad 
Alior Bankiem. 
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior oraz do Daty Prospektu Alior Bank zawierał oraz 
zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24. W okresie objętym 
Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior oraz do Daty Prospektu Alior Bank zawierał następujące transakcje 
z podmiotami powiązanymi: 

(a) transakcje z podmiotami powiązanymi , które nie są członkami Grupy Alior; 

(b) transakcje między Alior Bankiem i jego podmiotami zależnymi, przy czym są one eliminowane na etapie 
konsolidacji zgodnie z punktem 4 MSR 24 oraz  

(c) transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej. 

W ocenie Alior Banku transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach nieodbiegających od warunków 
rynkowych. Według stanu na Datę Prospektu, organy podatkowe nie kwestionowały warunków, na jakich spółki z Grupy 
Alior przeprowadzały transakcje z podmiotami powiązanymi. W szczególności organy podatkowe w żaden sposób nie 
wyrażały stanowiska, zgodnie z którym mogłyby to być warunki odbiegające od warunków rynkowych. 

W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior oraz do Daty Prospektu, poza transakcjami opisanymi  
w niniejszym rozdziale, nie zawierano innych transakcji z podmiotami powiązanymi, które były istotne dla działalności 
Alior Banku. Ze względu na systemy sprawozdawczości finansowej w Grupie, w niniejszym rozdziale przedstawiono 
dane możliwe do uzyskania i jak najbliższe danym na Datę Prospektu. Do Daty Prospektu nie miały miejsca transakcje 
zawarte na warunkach innych niż opisane w niniejszym rozdziale.  

Transakcje z podmiotami powiązanymi, które nie są członkami Grupy Alior 

W tabelach poniżej przedstawiono informacje dotyczące wartości transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie są 
członkami Grupy Alior, tj.: (i) akcjonariuszami Alior Banku (PZU, Alior Lux oraz Alior Polska) oraz (ii) podmiotami 
powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Bankiem (w tym Zygmunt Zaleski Stichting, Socamil SA, AMILA sp. z o.o., 
Impel S.A., Seen Holding sp. z o.o., Polbita sp. z o.o., ALIS S.A., MCI Management S.A., Seen Holding sp. z o.o. oraz 
Manco sp. z o.o.), we wskazanych okresach oraz według stanu na wskazane dni. 

 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. 

 Należności 
Zobowiązania 

razem 
Zobowiązania 
pozabilansowe 

Przychody  
z tytułu odsetek 

Koszty z tytułu 
odsetek 

 (mln PLN) 

Akcjonariusze Banku: ...................................  

PZU .................................................................. 0,0 38,0 25,2 0,0 (0,2)

Pozostałe(1) ........................................................ 0,0 6,9 0,0 - (0,1)

Razem* ............................................................ 0,0 44,9 25,2 0,0 (0,3)

(1) Członkowie rodzin członków Zarządu lub Rady Nadzorczej lub podmioty, których wspólnikami lub członkami organów byli członkowie rodzin 
członków Zarządu lub Rady Nadzorczej. Transakcje obejmują świadczenie przez Alior Bank standardowych usług finansowych, w tym prowadzenie 
rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów lub sprzedaż instrumentów finansowych. W ocenie Alior Banku te transakcje były zawierane na 
warunkach rynkowych. Kwoty transakcji (zarówno łącznie jak i oddzielnie) nie są istotne dla działalności Alior Banku. 
Źródło: Alior Bank; * Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. 

 Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

 Należności 
Zobowią-

zania 

Zobowią-
zania 

pozabilan-
sowe 

Przychody 
z tytułu 
odsetek 

Koszty  
z tytułu 
odsetek 

Przychody  
z tytułu 

opłat  
i prowizji 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Koszty 
działania 

 (mln PLN) 

Akcjonariusze Banku: .........   

PZU ........................................ 0,0 7,8 - - (0,2) 0,0 - -

Alior Lux ................................ - 6,9 - - (0,1) 0,0 1,6 -

Alior Polska ............................ - 11,9 1,7 - (0,3) 0,0 0,0 (41,3)

Podmioty powiązane 
osobowo lub kapitałowo  
z Bankiem: ............................   
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Zygmunt Zaleski Stichting(1) . - 31,9 - - (0,3) 0,0 0,0 -

Socamil SA(2) ......................... - 17,5 - - (0,0) 0,0 - -

AMILA sp. z o.o. (3) ............... - 4,6 - - - - - -

Impel S.A. (4) .......................... - 1,0 7,5 - - 0,1 - -

Seen Holding sp. z o.o. (5) ...... - 5,0 - - (0,2) - - -

Pozostałe(6) ............................. 0,2 11,7 - 0,1 (0,2) 0,2 - -

Razem* ................................... 0,2 98,2 9,2 0,1 (1,3) 0,3 1,6 (41,3)

(1) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz skarbnikiem Zygmunt Zaleski Stichting. 
(2) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz członkiem zarządu i akcjonariuszem Socamil SA. 
(3) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz udziałowcem spółki AMILA sp. z o.o. 
(4) Podmiot powiązany przez Krzysztofa Obłoja, który we wskazanym okresie jednocześnie był członkiem Rady Nadzorczej oraz przewodniczącym rady 
nadzorczej Impel S.A. 
(5) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz członkiem zarządu i wspólnikiem Seen Holding sp. z o.o. 
(6) Członkowie rodzin członków Zarządu lub Rady Nadzorczej lub podmioty, których wspólnikami lub członkami organów byli członkowie Zarządu lub 
Rady Nadzorczej oraz członkowie ich rodzin inne niż AMILA sp. z o.o., Impel S.A. oraz Seen Holding sp. z o.o. Transakcje obejmują świadczenie przez 
Alior Bank standardowych usług finansowych, w tym prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów lub sprzedaż instrumentów 
finansowych. W ocenie Alior Banku te transakcje były zawierane na warunkach rynkowych. Kwoty transakcji (zarówno łącznie, jak i oddzielnie) nie są 
istotne dla działalności Alior Banku. 
Źródło: Alior Bank, * Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Alior Banku. 

 Rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 

 Należności 
Zobowią-

zania 

Zobowią-
zania 

pozabilanso
we 

Przychody 
z tytułu 
odsetek 

Koszty  
z tytułu 
odsetek 

Przychody 
z tytułu 

opłat  
i prowizji 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Koszty 
działania 

Wynik 
 z odpisów 

aktuali-
zujących 
z tytułu 
utraty 

wartości 

 (mln PLN) 

Akcjonariusze 
Banku: ....................     

Alior Lux. ................ - 3,0 - - (0,3) 0,5 0,1 - -

Alior Polska. ........... - 38,2 1,7 - (0,4) 0,0 0,0 (56,6) -

Podmioty 
powiązane 
osobowo lub 
kapitałowo  
z Bankiem: .............     

Zygmunt Zaleski 
Stichting(1) ............... - 25,2 - - (0,4) - 0,0 - -

Socamil SA(2) .......... - 16,0 - - (0,3) 0,0 - - -

Polbita sp. z o.o(3). ... 57,8 22,1 25,0 2,9 (0,1) 0,3 0,0  (38,3)

ALIS S.A(4). ............ - 1,2 - - - - - - -

MCI Management 
S.A. (5) ...................... 0,2 14,3 - - (0,1) - - - -

Seen Holding  
sp. z o.o. (6) ............... - 10,1 - - (0,3) - - - -

Pozostałe(7) .............. 1,7 13,0 5,3 0,1 (0,7) 0,1 0,0 (0,1) -

Razem* ................... 59,8 143,2 32,0 3,0 (2,7) 0,9 0,2 (56,6) (38,3)

(1) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz skarbnikiem Zygmunt Zaleski Stichting. 
(2) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz członkiem zarządu i akcjonariuszem Socamil SA. 
(3) Podmiot powiązany przez jednego z kluczowych menedżerów Alior Banku, który był we wskazanym okresie członkiem rady nadzorczej Polbita sp. z o.o.  
(4) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz członkiem zarządu ALIS S.A. 
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(5) Podmiot powiązany przez Krzysztofa Obłoja, który we wskazanym okresie był jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej oraz członkiem rady 
nadzorczej MCI Management S.A. 
(6) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz członkiem zarządu i wspólnikiem Seen Holding sp. z o.o. 
(7) Członkowie rodzin członków Zarządu lub Rady Nadzorczej lub podmioty, których wspólnikami lub członkami organów byli członkowie Zarządu lub 
Rady Nadzorczej oraz członkowie ich rodzin inne niż ALIS S.A., MCI Management S.A. oraz Seen Holding sp. z o.o. Transakcje obejmują świadczenie 
przez Alior Bank standardowych usług finansowych, w tym prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów lub sprzedaż instrumentów 
finansowych. W ocenie Alior Banku transakcje te były zawierane na warunkach rynkowych. Kwoty transakcji (zarówno łącznie, jak i oddzielnie) nie są 
istotne dla działalności Alior Banku. 
Źródło: Alior Bank, * Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Alior Banku. 

 Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 

 Należności 
Zobowiąza

nia 

Zobowiąza
nia 

pozabilans
owe 

Przychody 
z tytułu 
odsetek 

Koszty z 
tytułu 

odsetek 

Przychody 
z tytułu 
opłat i 

prowizji 
Wynik 

handlowy 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Koszty 
działania 

Wynik 
z odpisów 
aktuali-
zujących 
z tytułu 
utraty 

wartości 

 (mln PLN) 

Akcjonariusze 
Banku: ...............      

Alior Lux. ......... - 5,0 - - (0,0) 0,0 - 0,1 - -

Alior Polska. ..... - 27,1 1,7 - (0,5) 0,0 - 0,0 65,0 -

Podmioty 
powiązane 
osobowo lub 
kapitałowo  
z Bankiem: ......      

Zygmunt 
Zaleski 
Stichting(1) ........ - 26,5 - - (0,7) - - 0,0 - -

Socamil SA(2) .... - 35,1 - - (0,2) 0,0 - - - -

Polbita  
sp. z o.o(3). ......... 97,0 18,2 11,4 2,9 (0,1) 0,3 0,0 - (0,0) (21,4)

Impel S.A. (4) ..... - 1,8 7,0 0,1 - - - - - -

Manco  
sp. z o.o(5). ......... - 4,7 - - (0,5) - - - - -

Seen Holding 
sp. z o.o(6). ......... - 9,8 - - (0,3) - - - - -

Pozostałe(7) ........ - 2,4 - - (0,0) - - - - -

Razem* ............ 97,0 130,5 20,0 3,1 (2,4) 0,3 0,0 0,1 65,0 (21,4)

(1) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz skarbnikiem Zygmunt Zaleski Stichting. 
(2) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz członkiem zarządu i akcjonariuszem Socamil SA. 
(3) We wskazanym okresie Alior Bank posiadał udziały w Polbita sp. z o.o. Mając na uwadze planowaną sprzedaż udziałów, Alior Bank zaklasyfikował 
posiadane udziały jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Polbita sp. z o.o. nie była objęta konsolidacją przez Alior Bank. 
(4) Podmiot powiązany przez Krzysztofa Obłoja, który we wskazanym okresie jednocześnie był członkiem Rady Nadzorczej oraz przewodniczącym rady 
nadzorczej Impel S.A. 
(5) Podmiot powiązany przez Wojciecha Sobieraja, który we wskazanym okresie jednocześnie był akcjonariuszem Alior Banku i Prezesem Zarządu oraz 
prezesem zarządu Manco sp. z o.o. 
(6) Podmiot powiązany przez Hélène Zaleski, która we wskazanym okresie jednocześnie była akcjonariuszem Alior Banku i Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej oraz członkiem zarządu i wspólnikiem Seen Holding sp. z o.o. 
(7) Członkowie rodzin członków Zarządu lub Rady Nadzorczej lub podmioty, których wspólnikami lub członkami organów byli członkowie Zarządu lub 
Rady Nadzorczej oraz członkowie ich rodzin inne niż Impel S.A., Manco sp. z o.o. oraz Seen Holding sp. z o.o. Transakcje obejmują świadczenie przez 
Alior Bank standardowych usług finansowych, w tym prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów lub sprzedaż instrumentów 
finansowych. W ocenie Alior Banku transakcje te były zawierane na warunkach rynkowych. Kwoty transakcji (zarówno łącznie, jak i oddzielnie) nie są 
istotne dla działalności Alior Banku. 
Źródło: Alior Bank, * Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Alior Banku. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat najistotniejszych transakcji zawartych z akcjonariuszami Alior Banku oraz 
ich podmiotami powiązanymi w poszczególnych okresach. 

PZU 

Transakcje z PZU obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez spółki z grupy kapitałowej PZU. Na dzień  
31 marca 2016 r. i 31 grudnia 2015 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem PZU z tego tytułu w wysokości, 
odpowiednio, 38,0 mln PLN i 7,8 mln PLN. Dodatkowo na dzień 31 marca 2016 r. Grupa Alior wykazywała 
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zobowiązania pozabilansowe względem PZU w wysokości 25,2 mln PLN, które wynikały z udzielenia spółkom z grupy 
PZU linii kredytowych. 

Alior Lux 

Transakcje z Alior Lux obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Alior Lux. Na dzień 31 grudnia 2015 r., 
2014 r. i 2013 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem Alior Lux z tego tytułu w wysokości odpowiednio 
6,9 mln PLN, 3,0 mln PLN i 5,0 mln PLN. Dodatkowo Grupa Alior generowała przychody z tytułu opłat pobieranych za 
usługi maklerskie. W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior wygenerowała pozostałe 
przychody z tego tytułu w wysokości odpowiednio 1,6 mln PLN, 0,1 mln PLN i 0,1 mln PLN. 

Alior Polska 

Transakcje z Alior Polska obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Alior Polska. Na dzień 31 grudnia 2015 r., 
2014 r. i 2013 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem Alior Polska z tego tytułu w wysokości odpowiednio 
11,9 mln PLN, 38,2 mln PLN i 27,1 mln PLN. Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior 
wykazywała zobowiązania pozabilansowe względem Alior Polska w wysokości 1,7 mln PLN, które wynikały  
z gwarancji udzielonej przez Alior Bank. 

W latach zakończonych 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior zapłaciła na rzecz Alior Polska, odpowiednio, 
41,3 mln PLN, 56,6 mln PLN i 65,0 mln PLN z tytułu najmu nieruchomości, w tym lokalu położonego przy ul. Aleje 
Jerozolimskie 94 w Warszawie, stanowiącego poprzednią centralę Alior Banku. 

Zygmunt Zaleski Stichting 

Transakcje z Zygmunt Zaleski Stichting obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Zygmunt Zaleski Stichting. 
Na dzień 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem Zygmunt Zaleski 
Stichting z tego tytułu w wysokości odpowiednio 31,9 mln PLN, 25,2 mln PLN i 26,5 mln PLN. 

Socamil SA 

Transakcje z Socamil SA obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Socamil SA. Na dzień 31 grudnia 2015 r., 
2014 r. i 2013 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem Socamil SA z tego tytułu w wysokości odpowiednio 
17,5 mln PLN, 16,0 mln PLN i 35,1 mln PLN.  

Polbita sp. z o.o. 

Transakcje z Polbita sp. z o.o. obejmowały udzielenie przez Alior Bank kredytu Polbita sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 
2014 r. i 2013 r. Grupa Alior wykazywała należności od Polbita sp. z o.o. z tego tytułu w wysokości odpowiednio 57,8 
mln PLN i 97,0 mln PLN. Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania 
względem Polbita sp. z o.o. w wysokości odpowiednio 22,1 mln PLN i 18,2 mln PLN. Zobowiązania wynikały  
z depozytów złożonych w Alior Banku przez Polbita sp. z o.o. Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. Grupa 
Alior wykazywała także zobowiązania pozabilansowe względem Polbita sp. z o.o. w wysokości odpowiednio 25,0 mln 
PLN i 11,4 mln PLN. Te zobowiązania wynikały z gwarancji udzielonych przez Alior Bank. 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości dotyczący udziałów w Polbita sp. z o.o. wynosił 38,3 mln PLN i 21,4 mln 
PLN w latach zakończonych odpowiednio 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. 

AMILA sp. z o.o. 

Transakcje z AMILA sp. z o.o. obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez AMILA sp. z o.o. Na dzień  
31 grudnia 2015 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem AMILA sp. z o.o. z tego tytułu w wysokości 4,6 
mln PLN.  

Impel S.A. 

Transakcje z Impel S.A. obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Impel S.A. Na dzień 31 grudnia 2015 r.  
i 2013 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem Impel S.A. z tego tytułu w wysokości odpowiednio 1,0 mln 
PLN i 1,8 mln PLN. Zobowiązania pozabilansowe w wysokości 7,5 mln PLN i 7,0 mln PLN odpowiednio na dzień  
31 grudnia 2015 r. i 2013 r. wynikały z przyznanej linii kredytowej. 
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Seen Holding sp. z o.o. 

Transakcje z Seen Holding sp. z o.o. obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Seen Holding sp. z o.o. Na 
dzień 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem Seen Holding sp. z o.o.  
z tego tytułu w wysokości odpowiednio 5,0 mln PLN, 10,1 mln PLN i 9,8 mln PLN.  

ALIS S.A. 

Transakcje z ALIS S.A. obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez ALIS S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 
Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem ALIS S.A. z tego tytułu w wysokości 1,2 mln PLN.  

MCI Management S.A. 

Transakcje z MCI Management S.A. obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez MCI Management S.A. Na 
dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem MCI Management S.A. z tego tytułu  
w wysokości 14,3 mln PLN. Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa Alior wykazywała należności od MCI 
Management S.A. z tytułu udzielanego przez Alior Bank kredytu w wysokości odpowiednio 0,2 mln PLN.  

Manco sp. z o.o. 

Transakcje z Manco sp. z o.o. obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Manco sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 
2013 r. Grupa Alior wykazywała zobowiązania względem Manco sp. z o.o. z tego tytułu w wysokości 4,7 mln PLN.  

Transakcje sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

W dniu 31 lipca 2015 r. zawarta została między Alior Bankiem i Alior Polska umowa sprzedaży zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa. Przedmiotem umowy był wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w ramach 
przedsiębiorstwa Alior Polska zakład działający jako „Alior Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład 
Zarządzania Nieruchomościami”. Cena sprzedaży zapłacona przez Alior Bank wyniosła 41,8 mln PLN. 

Transakcje między Alior Bankiem i jego podmiotami zależnymi 

W tabelach poniżej przedstawiono informacje dotyczące wartości transakcji między Alior Bankiem i jego podmiotami 
zależnymi we wskazanych okresach oraz według stanu na wskazane dni. 

 Okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. 

 Należności Zobowiązania

Przychody 
z tytułu 
odsetek 

Koszty  
z tytułu 
odsetek 

Przychody  
z tytułu opłat 

i prowizji 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Koszty 
działania 

 (mln. PLN) 

Alior Leasing .................................. 136,4 0,3 0,6 (0,0) - - (0,0)

Meritum Services ICB ................... 5,8 1,9 - - - - -

Alior Services ................................. - 0,7 - - - - -

Money Makers ............................... - 1,4 - - 0,4 0,0 -

Newcommerce Services ................. - 0,1 - - - - -

Razem* .......................................... 142,2 4,5 0,6 (0,0) 0,4 0,0 (0,0)

Źródło: Alior Bank; * Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Banku za I kwartał 2016 r.  
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 Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

 Należności Zobowiązania

Przychody 
z tytułu 
odsetek 

Koszty  
z tytułu 
odsetek 

Przychody  
z tytułu opłat 

i prowizji 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Koszty 
działania 

 (mln. PLN) 

Alior Leasing ................................. 53,6 7,5 0,1 (0,2) - - (0,3)

Meritum Services ICB ................... 6,0 1,5 0,4 (0,1) - - 3,3

Alior Services ................................ - 0,7 - (0,0) 0,0 - -

Money Makers ............................... - 1,2 0,0 - - 1,6 -

Pozostałe(1) ..................................... 0,0 0,2 - - 0,0 - (0,0)

Razem* .......................................... 59,7 11,1 0,5 (0,2) 0,0 1,6 3,0

(1) Newcommerce Services oraz Centrum Obrotu Wierzytelnościami. 
Źródło: Alior Bank, * Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Alior Banku. 

 

 Rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 

 Należności 
Zobowią-

zania 

Koszty  
z tytułu 
odsetek 

Przychody 
z tytułu 

opłat  
i prowizji 

Koszty  
z tytułu 
prowizji 
i opłat 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Pozostałe 
koszty 

operacyjne 

Koszty 
działa-

nia 

 (mln PLN) 

Alior Services ................................ 0,0 1,1 (0,2) 0,0 (0,0) 0,0 - (0,0)

Money Makers ............................... 0,1 1,9 (0,0) 0,0 - 0,5 (0,0) -

Razem* .......................................... 0,1 3,0 (0,2) 0,0 (0,0) 0,5 (0,0) (0,0)

Źródło: Alior Bank, * Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Alior Banku. 

 

 Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 

 Należności Zobowiązania

Koszty  
z tytułu 
odsetek 

Przychody 
z tytułu opłat 

i prowizji 

Koszty  
z tytułu 
prowizji  
i opłat 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne 

Koszty 
działania 

 (mln PLN) 

Alior Services(1) ............................. 0,0 27,2 (0,2) 0,1 (0,0) 5,7 (0,1)

Centrum Obrotu 
Wierzytelnościami ......................... - 1,1 - - - - (0,0)

Pozostałe(2) ..................................... 0,0 0,3 (0,1) 0,0 - (0,1) 0,0

Razem* .......................................... 0,0 28,6 (0,3) 0,1 (0,0) 5,7 (0,1)

(1) Uprzednio Alior Raty sp. z o.o. Zmiana firmy została zarejestrowana w KRS w dniu 23 maja 2014 r. 
(2) Alior Instytut Biznesu sp. z o.o. oraz Obrót Wierzytelnościami Alior Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, 
która została wykreślona z KRS z dniem 2 listopada 2015 r. 
Źródło: Alior Bank, * Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Alior Banku. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat najistotniejszych transakcji zawartych z podmiotami zależnymi Alior Banku 
oraz ich podmiotami powiązanymi w poszczególnych okresach. 

Alior Leasing 

Transakcje z Alior Leasing obejmowały udzielenie przez Alior Bank kredytów Alior Leasing. Na dzień 31 marca 2016 r. 
oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. Alior Bank wykazywał należności od Alior Leasing z tego tytułu w wysokości 136,4 
mln PLN i 53,6 mln PLN. Dodatkowo na dzień 31 marca 2016 r. oraz dzień 31 grudnia 2015 r. Alior Bank wykazywał 
zobowiązania względem Alior Leasing w wysokości 0,3 mln PLN i 7,5 mln PLN. Zobowiązania wynikały z depozytów 
złożonych w Alior Banku. 
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Meritum Services ICB 

Transakcje z Meritum Services ICB obejmowały udzielenie przez Alior Bank kredytu Meritum Services ICB. Na dzień 
31 marca 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. Alior Bank wykazywał należności od Meritum Services ICB  
w wysokości odpowiednio 5,8 mln PLN i 6,0 mln PLN. Dodatkowo na dzień 31 marca 2016 r. oraz na dzień 31 grudnia 
2015 r. Alior Bank wykazywał zobowiązania względem Meritum Services ICB w wysokości odpowiednio 1,9 mln PLN  
i 1,5 mln PLN. Zobowiązania wynikały z depozytów złożonych w Alior Banku przez Meritum Services ICB.  

W roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. koszty działania Alior Banku w wysokości 3,3 mln PLN były związane z opłatą 
za usługi informatyczne świadczone na rzecz Banku przez Meritum Services ICB. 

Alior Services 

Transakcje z Alior Services obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Alior Services. Na dzień 31 marca 
2016 r. oraz na dni 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. Alior Bank wykazywał zobowiązania względem Alior Services  
z tego tytułu w wysokości odpowiednio 0,7 mln PLN, 0,7 mln PLN, 1,1 mln PLN i 27,2 mln PLN. Dodatkowo w roku 
zakończonym 31 grudnia 2013 r. Alior Bank wygenerował pozostałe przychody operacyjne w wysokości 5,7 mln PLN  
z tytułu sprzedaży usług. 

Money Makers 

Transakcje z Money Makers obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Money Makers. Na dzień 31 marca 
2016 r. oraz na dni 31 grudnia 2015 r. i 2014 r. Alior Bank wykazywał zobowiązania względem Money Makers z tego 
tytułu w wysokości odpowiednio 1,4 mln PLN, 1,2 mln PLN i 1,9 mln PLN. Dodatkowo w roku zakończonym  
31 grudnia 2015 r. Alior Bank wygenerował pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1,6 mln PLN z tytułu udziału 
w wynagrodzeniu za zarządzanie portfelem klientów Alior Banku na podstawie umowy między Biurem Maklerskim 
Alior Banku oraz Money Makers z dnia 31 lipca 2015 r. 

Newcommerce Services 

Transakcje z Newcommerce Services obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Newcommerce Services. Na 
dzień 31 marca 2016 r. Alior Bank wykazywał zobowiązania względem Newcommerce Services z tego tytułu  
w wysokości 0,1 mln PLN. 

Centrum Obrotu Wierzytelnościami 

Transakcje z Centrum Obrotu Wierzytelnościami obejmowały depozyty złożone w Alior Banku przez Centrum Obrotu 
Wierzytelnościami. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Alior Bank wykazywał zobowiązania względem Centrum Obrotu 
Wierzytelnościami z tego tytułu w wysokości 1,1 mln PLN. 

Dywidendy od Spółek Zależnych 

W okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior na rzecz Alior Banku 
dywidendę wypłacił Alior Services. Dywidenda za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. i 2013 r. wynosiła 
odpowiednio 1,8 mln PLN i 25,5 mln PLN i powiększyła przychody Banku odpowiednio w 2013 i 2014 r. 
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Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej  

Tabela poniżej przedstawia informacje na temat transakcji między Alior Bankiem i członkami Zarządu i Rady 
Nadzorczej według stanu na wskazane dni. 

 
Na dzień  
31 marca Na dzień 31 grudnia 

 2016 2015 2014 2013 

 (mln PLN) 

Rada Nadzorcza  

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu .......................................................... - - - 0,0

Należności od klientów ......................................................................................... - 5,7 0,0 -

Pozostałe aktywa ................................................................................................... - - - 0,0

Zobowiązania i kapitały razem .............................................................................. 0,0 19,8 25,3 27,9

Rezerwy ................................................................................................................. - 0,0 0,0 -

Pozabilansowe zobowiązania udzielone klientom ................................................ - 0,9 1,0 0,0

Instrumenty pochodne (wartość nominalna) ......................................................... - - - 1,2

  

Zarząd  

Należności od klientów ......................................................................................... 7,4 7,5 7,3 6,1

Zobowiązania i kapitały razem .............................................................................. 6,0 16,8 3,0 10,1

Rezerwy ................................................................................................................. - 0,0 0,0 -

Pozabilansowe zobowiązania udzielone klientom ................................................ 0,1 0,6 0,6 1,7

Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior. 

Transakcje zawierane między Alior Bankiem a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej są standardowymi transakcjami 
dotyczącymi produktów oferowanych przez Alior Bank, m.in. prowadzenie rachunków bankowych, depozytów, 
udzielanie kredytów i pożyczek oraz zakup bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank.  
W ocenie Alior Banku te transakcje są zawierane na warunkach rynkowych, a ich kwoty nie są istotne z punktu widzenia 
działalności Alior Banku.  

Tabela poniżej przedstawia informacje na temat wynagrodzeń wypłaconych lub należnych członkom Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej we wskazanych okresach oraz według stanu na wskazane dni. 

 

Na dzień/za 
okres trzech 

miesięcy 
zakończony 

31 marca Na dzień/za rok zakończony 31 grudnia 

 2016 2015 2014 2013 

 (mln PLN) 

Zarząd  

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze ......................................................... 3,2 8,3 7,7 14,3

Świadczenia długoterminowe ................................................................................ - 1,4 4,7 9,3

Razem .................................................................................................................... 3,2 9,7 12,3 23,5

  

Rada Nadzorcza  

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze ......................................................... 0,7 0,9 0,7 0,6

Razem .................................................................................................................... 0,7 0,9 0,7 0.6

Źródło: Sprawozdania Finansowe Grupy Alior.  

Członkowie Zarządu byli objęci Programem Opcji Menedżerskich (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Kapitał 
Zakładowy i Akcje – Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji – Program Opcji Menedżerskich i Program 
Premiowy”). W 2015 r. następujący członkowie Zarządu objęli Akcje w wyniku wykonania praw z warrantów 
subskrypcyjnych przyznanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich: (i) Krzysztof Czuba – 50.262 Akcje; (ii) 
Michał Hucał – 31.047 Akcji; (iii) Katarzyna Sułkowska – 53.228 Akcji oraz (iv) Artur Maliszewski – 35.497 Akcji.  
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE 

Kwestie ogólne 

Emitent jest spółką akcyjną utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim. Kwestie dotyczące statusu prawnego 
Spółki, a także praw i obowiązków jej akcjonariuszy, są regulowane przez przepisy prawa polskiego. 

W niniejszym rozdziale zamieszczono podstawowe informacje na temat kapitału zakładowego Spółki, a także ogólny opis 
praw, obowiązków i ograniczeń natury prawnej związanych z posiadaniem Akcji z wyjątkiem praw, obowiązków  
i ograniczeń natury prawnej wynikających z polskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, które zostały opisane  
w Dokumencie Ofertowym, w rozdziale „Dokumentu Ofertowego – Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów 
wartościowych oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji Oferowanych”. Zaprezentowany opis nie stanowi 
porady prawnej dotyczącej tych praw, obowiązków i ograniczeń natury prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji  
w zakresie takich praw, obowiązków i ograniczeń natury prawnej należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej. 

Kapitał zakładowy Alior Banku oraz rodzaj Akcji 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Alior Banku wynosił 727.074.630,00 PLN i dzielił się na 72.707.463 Akcje 
Istniejące o wartości nominalnej 10,00 PLN każda. Akcje Istniejące zostały wyemitowane na podstawie właściwych 
przepisów KSH i postanowień Statutu. Akcje Istniejące zostały wyemitowane i opłacone w całości. Akcje Istniejące są 
akcjami na okaziciela, nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału majątku  
w przypadku likwidacji Spółki i są tożsame w zakresie inkorporowanych w nich praw, w szczególności każda z tych 
akcji daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Walutą Akcji Istniejących jest złoty polski. Akcje 
Istniejące nie były obejmowane za wkłady niepieniężne. 

Poniższa tabela przedstawia informację na temat liczby Akcji Istniejących poszczególnych serii, sposobu pokrycia 
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego związanych z emisją poszczególnych serii Akcji Istniejących oraz dacie 
rejestracji powyższych podwyższeń i emisji. 

Seria/emisja Liczba akcji Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji 

A 50.000.000 wkład pieniężny 30 kwietnia 2008 r.

B 1.250.000 wkład pieniężny 30 maja 2012 r.

C 12.332.965 wkład pieniężny 20 grudnia 2012 r. 

G 6.358.296 wkład pieniężny 2 stycznia 2014 r.

H 2.355.498 wkład pieniężny 16 marca 2015 r.

D 410.704 wkład pieniężny 2 listopada 2015 r.(1)

Razem Liczba Akcji 
Istniejących 72.707.463 - -

1 W dniu 2 listopada 2015 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku w drodze emisji 26.267 akcji serii D Alior Banku. 
W dniu 7 września 2015 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku w drodze emisji 159.588 akcji serii D Alior Banku. 
W dniu 7 maja 2015 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku w drodze emisji 187.744 akcji serii D Alior Banku.  
W dniu 5 lutego 2015 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku w drodze emisji 17.005 akcji serii D Alior Banku.  
W dniu 15 października 2014 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Alior Banku w drodze emisji 20.100 akcji serii D Alior Banku. 
Źródło: Bank. 

Na Datę Prospektu wszystkie Akcje Istniejące zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLALIOR00045. 

W okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior oraz do Daty Prospektu 
wszystkie Akcje Istniejące były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. 

Na Datę Prospektu Statut nie zawiera postanowień dotyczących możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Alior 
Banku w granicach kapitału docelowego. 

Na podstawie Uchwał nr 28-30/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2012 r. kapitał 
zakładowy Alior Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 33.312.500 PLN (słownie: trzydzieści trzy 
miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.331.250 (słownie: trzy miliony trzysta 
trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, serii E oraz serii F o wartości nominalnej 10,00 
PLN (słownie: dziesięć złotych) każda (zobacz „ – Program Opcji Menedżerskich i Program Premiowy”). 
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Dodatkowo na podstawie uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2014 r. kapitał 
zakładowy Alior Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 PLN (słownie: dwadzieścia 
trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 
2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 
okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda. W dniu 16 marca 2015 r. 
podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H zostało 
zarejestrowane w KRS (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Opis działalności Grupy Alior – Istotne Umowy – Umowa 
sprzedaży akcji Meritum Bank ICB”). 

Na Datę Prospektu: 

(a) nie istniały Akcje Istniejące, które nie reprezentowały kapitału zakładowego Alior Banku (nie stanowiły udziału 
w kapitale zakładowym Alior Banku); 

(b) nie istniały inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale 
niewyemitowanego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku; 

(c) Alior Bank nie posiadał Akcji własnych, Akcji nie posiadała również żadna Spółka Zależna ani osoba trzecia 
działająca w imieniu lub na rzecz Alior Banku; oraz 

(d) poza warrantami subskrypcyjnymi wyemitowanymi w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału 
zakładowego Alior Banku w drodze emisji akcji serii D, serii E oraz serii F opisanym w niniejszym rozdziale  
w punkcie „ – Program Opcji Menedżerskich i Program Premiowy”, kapitał Alior Banku ani kapitał żadnej ze 
Spółek Zależnych nie był przedmiotem opcji, nie zostało również uzgodnione warunkowo ani bezwarunkowo, 
że kapitał któregokolwiek z tych podmiotów stanie się przedmiotem opcji. 

Zmiany kapitału zakładowego Alior Banku oraz liczby Akcji Istniejących w okresie objętym Rocznymi 
Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior oraz do Daty Prospektu 

W tabeli poniżej zamieszczono informacje na temat zmian kapitału zakładowego Alior Banku oraz liczby Akcji Istniejących 
w okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior oraz do Daty Prospektu. 

Okres 

Liczba Akcji 
Istniejących na 
początek okresu 

Wysokość kapitału 
zakładowego Alior 
Banku na początek 

okresu (PLN) 

Liczba Akcji 
Istniejących 

wyemitowanych  
w okresie 

Liczba Akcji 
Istniejących na koniec 

okresu 

Wysokość kapitału 
zakładowego Alior 
Banku na koniec 

okresu (PLN) 

2013 63.582.965 635.829.650 - 63.582.965 635.829.650

2014 63.582.965 635.829.650 6.395.401 69.978.366 699.783.660

2015 69.978.366 699.783.660 2.729.097 72.707.463 727.074.630

2016  
do Daty Prospektu 72.707.463 727.074.630 - 72.707.463 727.074.630

Źródło: Bank. 

W okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior nie miało miejsca 
opłacenie ponad 10% kapitału zakładowego Spółki aktywami innymi niż gotówka. 

Program Opcji Menedżerskich i Program Premiowy 

W dniu 13 grudnia 2012 r., na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2012 r., 
dokonano wstępnej alokacji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, uprawniających do obejmowania akcji Alior Banku, 
zgodnie z uchwałą nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2012 r. w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku oraz emisji warrantów subskrypcyjnych. Zasady realizacji 
programu opcji menedżerskich („Program Opcji Menedżerskich”) zostały określone w regulaminie Programu Opcji 
Menedżerskich przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2013 r. Program Opcji Menedżerskich objął również 
grupę kluczowych menedżerów Banku, którzy nie są członkami Zarządu. 

Szczegółowe informacje na temat Programu Opcji Menedżerskich zostały zamieszczone w Nocie 37 do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Alior za rok 2015. 

Założenia Programu Opcji Menedżerskich przewidywały emisję trzech transz warrantów subskrypcyjnych (serie A, B  
i C) oraz odpowiadających im trzech transz nowych akcji Alior Banku (serie D, E i F) o łącznej wartości nominalnej 
nieprzekraczającej 33.312.500 PLN, w tym: (i) do 1.110.417 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich 
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posiadaczy do objęcia do 1.110.417 akcji serii D Alior Banku w okresie 5 lat, począwszy od dnia pierwszej rocznicy dnia 
pierwszego notowania Akcji na GPW; (ii) do 1.110.416 warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających ich 
posiadaczy do objęcia do 1.110.416 akcji serii E Alior Banku w okresie 5 lat, począwszy od dnia drugiej rocznicy dnia 
pierwszego notowania Akcji na GPW; (iii) do 1.110.417 warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich 
posiadaczy do objęcia do 1.110.417 akcji serii F Alior Banku w okresie 5 lat, począwszy od dnia trzeciej rocznicy dnia 
pierwszego notowania Akcji na GPW. 

Na Datę Prospektu Zarząd zakończył procedury podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku poprzez pięć emisji 
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Banku o łącznej wartości nominalnej 4.107.040 PLN, stanowiących 
12,32% wszystkich możliwych do realizacji praw z przyznanych uczestnikom Programu Opcji Menedżerskich. Na Datę 
Prospektu powyższe emisje stanowiły 0,56% Akcji Istniejących. 

Program Opcji Menedżerskich obowiązywał w latach 2013-2015. Zgodnie z Polityką Zmiennych Składników 
Wynagrodzeń Osób zajmujących stanowiska kierownicze w Alior Banku (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Zarząd  
i Rada Nadzorcza – Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej – Wynagrodzenia i inne 
świadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej – Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzenia”) Program Opcji 
Menedżerskich będzie rozliczany do 2020 r. W związku z Ofertą Rada Nadzorcza w dniu 25 kwietnia 2016 r. uchwaliła 
korektę techniczną Programu Opcji Menedżerskich mającą na celu zapewnienie neutralności ekonomicznej programu dla 
osób uprawnionych. Korekta będzie polegała na wyliczeniu spadku wartości teoretycznej Programu Opcji 
Menedżerskich i wydaniu osobom objętym tym programem odpowiedniej liczby akcji fantomowych o parametrach 
zbliżonych do warrantów. Liczba akcji fantomowych i ich cena wykonania zostaną wyliczone po dniu zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku. 

W związku z zakończeniem 3-letniego okresu obowiązywania Programu Opcji Menedżerskich Rada Nadzorcza 
uchwaliła program premiowy dla Zarządu obowiązujący od 2016 r. („Program Premiowy”). 

Celem realizacji Programu Premiowego jest stworzenie dodatkowych bodźców motywujących jego uczestników do 
efektywnego wykonania powierzonych obowiązków, w szczególności kierowania Alior Bankiem oraz podejmowania 
wysiłków nakierowanych na dalszy trwały rozwój Alior Banku i jego grupy kapitałowej przy jednoczesnym zachowaniu 
prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem w Alior Banku, stabilizacji kadry zarządzającej Alior Banku oraz 
realizacji długoterminowych interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do trwałego wzrostu giełdowej wyceny 
akcji Alior Banku przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu wartości aktywów netto Alior Banku i Spółek Zależnych.  

Premia zależy od osiągnięcia lub przekroczenia odpowiednich progów wyniku Alior Banku oraz realizacji celów 
indywidualnych. Program Premiowy określa wartości procentowe premii przy kilku progach wyniku Alior Banku.  
W kalkulacji premii jest także uwzględniana ocena realizacji celów indywidualnych. Zgodnie z Polityką Zmiennych 
Składników Wynagrodzeń brana jest pod uwagę ocena z 3 lat. 

Premia wypłacana w ramach Programu Premiowego stanowi określony procent rocznego wynagrodzenia stałego brutto. 
Po ustaleniu wysokości premii będzie ona wypłacana w następujący sposób: (i) 50% premii zostanie wypłacone  
w gotówce w czterech transzach: 40% wypłacone będzie bez odroczenia, 60% zostanie odroczone i wypłacane  
w kolejnych latach w transzach po 20% oraz (ii) 50% premii zostanie wypłacone w formie instrumentu finansowego 
motywującego do szczególnej dbałości o długoterminowy interes Alior Banku, tj. akcji „fantomowych”, które będą 
spieniężane i wypłacane w 4 transzach: 40% odroczone zostanie na 5 miesięcy, a 60% będzie odroczone i spieniężane  
w trzech transzach po 20%.  

Całość lub część premii może być również wypłacana w formie warrantów subskrypcyjnych zgodnie z postanowieniami 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2012 r. Premia może być wypłacana w formie 
warrantów subskrypcyjnych w celu wykorzystania wyemitowanych, a niewykorzystanych w ramach Programu Opcji 
Menedżerskich warrantów subskrypcyjnych. Na Datę Prospektu liczba warrantów subskrypcyjnych wydanych w ramach 
Programu Opcji Menedżerskich, które nie zostały wykorzystane, wynosiła 1.691.908.  

Prawa akcjonariuszy związane z Akcjami 

Prawa związane z Akcjami określa w szczególności KSH, Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie oraz Statut. 

Prawo do rozporządzania Akcjami 

Zgodnie z art. 337 KSH akcjonariuszom Alior Banku przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Na rozporządzanie 
Akcjami składa się ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w tym zastawienie, 
ustanowienie na Akcjach prawa użytkowania i ich wydzierżawienie. Statut nie przewiduje ograniczeń w zakresie 
zbywalności Akcji. 
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Akcje występują wyłącznie w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez 
wyspecjalizowane podmioty (art. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 4 Ustawy  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów 
wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych,  
a dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych następuje po dokonaniu zarejestrowania przeniesienia 
papierów wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi prowadzonymi przez KDPW. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej akcje spółki publicznej obciążone zastawem, do chwili jego 
wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 
umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych. 

Zgodnie z art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 
zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich banków notowanych na GPW znajduje się  
w rozdziale „Dokument Ofertowy – Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki 
związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji Oferowanych”. 

Prawa akcjonariuszy związane z Walnym Zgromadzeniem 

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał 

Termin zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie 
każdego roku obrotowego Spółki. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy; 

 powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz 

 udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

Zgodnie z art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w KSH lub  
w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. 

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z postanowieniami art. 399 KSH i § 12 Statutu, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może 
zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego 
roku obrotowego, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Prawo zwołania 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom Alior Banku reprezentującym co najmniej 
połowę kapitału zakładowego Alior Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów w Alior Banku. W takim przypadku 
akcjonariusze Alior Banku wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. 

Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia 

Ponadto, na podstawie art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Alior Banku reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Alior Banku mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch 
tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 
rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Alior Banku 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). 

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i zgłaszanie projektów uchwał 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Alior Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Alior Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno 
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zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). Ponadto, żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany 
niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić 
zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Alior Banku (art. 401 § 2 KSH). Ogłoszenie następuje 
na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 
Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie raportów bieżących. 

Ponadto, zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Alior Banku reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Alior Bank niezwłocznie 
ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 4021 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na stronie internetowej Alior Banku 
oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 4021 § 2 
KSH). Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno spełniać wymogi art. 4022 KSH i zawierać w szczególności: (i) 
datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; (ii) precyzyjny opis procedur 
dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu; (iii) dzień rejestracji uczestnictwa  
w Walnym Zgromadzeniu; (iv) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami Alior Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (v) wskazanie, gdzie i w jaki 
sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma 
być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, 
uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; oraz (vi) wskazanie 
adresu strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z § 38 Rozporządzenia o Raportach, Alior Bank jest zobowiązany do przekazania w formie raportu bieżącego 
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ponadto, w wypadku zamierzonej zmiany Statutu dotychczas obowiązujące 
jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz, w wypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych 
zmian Alior Bank podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego teksu jednolitego, treść nowego tekstu jednolitego Statutu 
wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień podlega ogłoszeniu w formie raportu bieżącego. 

Ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają 
być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. 

Uczestnictwo i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu 

Miejsce Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z § 12 Statutu, Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Alior Banku bądź w innym miejscu wskazanym  
w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Alior 
Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

W myśl art. 4062 KSH, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej  
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni 
zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia  
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4063 § 2 KSH żądanie to należy przedstawić nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
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Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Alior Bank ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez 
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz na 
podstawie dokumentów niezdematerializowanych akcji na okaziciela złożonych w Alior Banku nie później niż w dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nieodebranych przed zakończeniem tego dnia (art. 4063 § 6 KSH). 
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH powyższa lista jest wyłożona w siedzibie Alior Banku przez trzy dni powszednie 
poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Alior Banku może żądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny 
adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana. 

W stosunku do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym zaświadczeniem potwierdzającym prawo do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu będzie dokument o odpowiedniej treści wydany przez posiadacza wspomnianego rachunku. Jeżeli 
rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (lub podmiot zatrudniony przez KDPW w celu wykonywania 
obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych), informacja o posiadaczu takiego 
rachunku powinna zostać przekazana KDPW (lub podmiotowi zatrudnionemu przez KDPW w celu wykonywania 
obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego 
rachunek zbiorczy przed pierwszym wydaniem takiego dokumentu. 

Na podstawie wymienionych powyżej dokumentów, posiadacz rachunku zbiorczego sporządzi listę osób upoważnionych 
do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem KDPW (lub 
podmiotem zatrudnionym przez KDPW w celu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu 
papierów wartościowych), lista osób upoważnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu doręczana jest poprzez 
uczestnika KDPW (lub podmiot, który KDPW zatrudnił w celu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem 
depozytu papierów wartościowych). 

Akcjonariusz Alior Banku może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 4064 KSH). 

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu 

Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z KSH, Walne Zgromadzenia mogą być 
zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH, akcjonariusz Alior Banku może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Alior Banku zamierzający uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 KSH). 
Zawiadomienie Alior Banku o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonywane jest za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres podany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. Alior Bank podejmuje odpowiednie 
działania, zgodnie z art. 4121 § 5 KSH, służące identyfikacji akcjonariusza Alior Banku i pełnomocnika w celu 
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis sposobu weryfikacji 
ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz Alior Banku posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może, 
zgodnie z art. 412 § 6 KSH, ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji Oferowanych 
zapisanych na każdym z rachunków. 

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Alior Banku na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady 
Nadzorczej, likwidator, pracownik Alior Banku lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Alior 
Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma 
obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Alior Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów (art. 4122 § 3 KSH). W takim wypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. 
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Alior Banku 
(art. 4122 § 4 KSH). 

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH oraz § 15 Statutu, każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 KSH). Pełnomocnik może reprezentować 
więcej niż jednego akcjonariusza Alior Banku i głosować odmiennie z Akcji każdego akcjonariusza Alior Banku  
(art. 412 § 5 KSH). 
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Zgodnie z art. 413 KSH akcjonariusz Alior Banku nie może osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu 
uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Alior Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia 
absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Alior Banku oraz sporu pomiędzy nim a Alior Bankiem. Powyższe 
ograniczenie nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Alior Banku jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy 
powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej. 

Ani Statut, ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza Alior Bank  
w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego 
oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 393 KSH oraz § 17 Statutu, na Datę Prospektu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą  
w szczególności: 

(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku i sprawozdania finansowego za 
poprzedni rok; 

(b) podział zysku i pokrycie straty oraz określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; 

(c) udzielenie absolutorium członkom organów Alior Banku z wykonania obowiązków; 

(d) zmiana Statutu; 

(e) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Alior Banku lub 
sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

(f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Alior Banku lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 
nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

(g) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których 
wartość jest równa lub wyższa niż 20 mln PLN, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem 
roszczeń Alior Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Alior Banku; 

(h) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Alior Banku; 

(i) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych; 

(j) umorzenie akcji i ustalenie szczególnych warunków takiego umorzenia; 

(k) połączenie, podział lub likwidacja Alior Banku, wybór likwidatorów oraz sposób prowadzenia likwidacji; 

(l) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; 

(m) ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej; 

(n) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania 
w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH; 

(o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH; oraz  

(p) inne sprawy, zastrzeżone z mocy przepisów prawa i Statutu do decyzji Walnego Zgromadzenia. 

Prawo przeglądania lub żądania przesłania listy akcjonariuszy 

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 
podpisana przez Zarząd, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego 
Zgromadzenia. 

Akcjonariusz Spółki ma prawo (i) przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, (ii) żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH) oraz (iii) żądać 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana 
(art. 407 § 11 KSH). 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 

Każdy akcjonariusz Alior Banku ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu, nie później niż w terminie tygodnia 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 
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Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego 

W myśl art. 395 § 4 KSH, każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta. Wydanie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpić musi najpóźniej na piętnaście dni 
przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH, na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia 
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają 
prawo wyboru jednego członka komisji. 

Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy Alior Banku reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Alior Banku 
wybór Rady Nadzorczej powinien zostać dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. W takim wypadku tryb przewidziany w Statucie nie znajdzie zastosowania, a akcjonariusze Alior 
Banku będą stosować procedurę przewidzianą w art. 385 KSH. Mechanizm takiego wyboru jest następujący: całkowitą 
liczbę akcji Alior Banku dzieli się przez całkowitą liczbę członków Rady Nadzorczej Alior Banku (zgodnie z § 18 
Statutu, liczba ta wynosi od 5 do 8), a akcjonariusze, którzy reprezentują taką liczbę akcji, mogą utworzyć oddzielną 
grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie mogą głosować przy wyborze innych członków. Jeżeli po 
głosowaniu w trybie głosowania oddzielnymi grupami w Radzie Nadzorczej pozostaną nieobsadzone miejsca, 
akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w utworzeniu żadnej grupy, będą uprawnieni do wyboru pozostałych członków 
Rady Nadzorczej. Jeżeli wyboru Rady Nadzorczej dokonuje się w trybie głosowania oddzielnymi grupami, ograniczenie 
uprzywilejowania co do prawa głosu nie ma zastosowania, a każda Akcja daje prawo do jednego głosu z wyłączeniem 
ograniczeń dotyczących akcji, które nie uprawniają do wykonywania prawa głosu. 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki 

Zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi 
Alior Banku, na jego żądanie, informacji dotyczących Alior Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej 
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji 
na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim wypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż 
w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Alior Banku żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce powiązanej z Alior 
Bankiem albo spółce lub spółdzielni zależnej Alior Banku, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH). Członek Zarządu może odmówić udzielenia 
informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
bądź administracyjnej (art. 428 § 3 KSH). 

Informacje przekazane akcjonariuszowi Alior Banku poza Walnym Zgromadzeniem powinny być przekazane do 
publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia 

Akcjonariusze Alior Banku są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze 
powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały 

Zgodnie z treścią art. 422 § 1 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami  
i godząca w interes Alior Banku lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Alior Banku może być zaskarżona  
w drodze wytoczonego przeciwko Bankowi powództwa o uchylenie uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały  
(art. 424 § 2 KSH). 
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Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

Zgodnie z art. 425 § 1 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze 
powództwa wytoczonego przeciwko Bankowi o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie trzydziestu 
dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 § 3 KSH). 

Prawo do dywidendy 

Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy 

Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, są osoby, na rachunkach których będą zapisane Akcje w dniu 
dywidendy (art. 348 § 2 KSH). 

Data powstania prawa do dywidendy 

W myśl art. 347 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Alior Banku wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom. 

Dniem dywidendy jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (art. 348 § 2 
KSH). Zgodnie z art. 348 § 3 KSH, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy ustalenie dnia 
dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo 
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia, a jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana  
w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). 

§ 127 ust. 1 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego nakłada na Emitenta obowiązek niezwłocznego przekazania GPW 
informacji o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz informacji  
o: (i) wysokości dywidendy, (ii) liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, (iii) wartości dywidendy 
przypadającej na jedną akcję, (iv) dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz (v) dniu wypłaty dywidendy. Wraz z tymi 
informacjami Emitent obowiązany jest przekazać GPW uchwały właściwego organu Spółki w tych sprawach. Podobny 
obowiązek w stosunku do KDPW nakłada § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym Spółka 
ma obowiązek poinformowania KDPW najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy o wysokości 
dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz o terminie wypłaty dywidendy. 

Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 
dziesiątego dnia po ustaleniu uprawnionych do dywidendy, przy czym z biegu tego terminu wyłącza się dni uznane za 
wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty (§ 5 ust. 1 Regulaminu KDPW). 

KDPW przekazuje uzyskane od emitentów informacje na temat dnia dywidendy wszystkim uczestnikom bezpośrednim 
systemu KDPW, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na 
prowadzonych przez nich rachunkach (§ 107 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Uczestnicy w typie uczestnictwa 
deponent lub deponent-biuro maklerskie uprawnieni do dywidendy z tytułu papierów wartościowych zapisanych na 
rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla nich w KDPW dostarczają do KDPW wszelkie informacje  
i dokumenty, które mogą mieć wpływ na sposób wykonania przez KDPW obowiązków płatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych, powstających w związku z wypłatą dywidendy, w tym dokumenty potwierdzające możliwość 
niepobrania tego podatku, albo zastosowania wobec uczestnika innej stawki tego podatku, niż podstawowa, sporządzone 
w formie pisemnej lub innej wymaganej przez właściwe przepisy prawa podatkowego (§ 110 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW). 

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem KDPW na odpowiedni rachunek posiadacza Akcji Spółki prowadzony 
przez bank lub dom maklerski. 

Informacje na temat polityki Spółki w zakresie dywidendy znajdują się rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie 
dywidendy”. 

Termin przedawnienia prawa do dywidendy 

Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie dziesięciu lat, 
począwszy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Alior Banku 
do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Alior Bank może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc 
zarzut przedawnienia (art. 118 KC). 



 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE 

 

376 DOKUMENT REJESTRACYJNY
 

Wysokość dywidendy 

Art. 348 KSH zawiera szczegółowe regulacje dotyczące wysokości zysku Alior Banku, który może zostać przeznaczony 
decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Akcjonariusze 
mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym Alior Banku, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 
KSH). Wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Alior Banku w formie 
dywidendy ustalana jest na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych Alior Banku i może być istotnie różna od 
wartości wykazywanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć  
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku 
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie z art. 396 § 1 KSH, dopóki kapitał zapasowy 
Alior Banku nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego Alior Banku, co najmniej 8% zysku 
za dany rok obrotowy przeznacza się na kapitał zapasowy Banku. Na Datę Prospektu kapitał zapasowy Alior Banku 
spełniał określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego. 

Wysokość dywidendy należnej akcjonariuszowi Alior Banku z tytułu posiadania jednej Akcji zostaje ustalona w wyniku 
podzielenia kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy przez liczbę Akcji (art. 347 § 2 KSH). 

Zgodnie z art. 129 ust. 3 Prawa Bankowego, przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy Alior Banku kwoty 
przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które nie mogą 
być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody KNF. Ponadto, zgodnie z art. 142 ust. 4 Prawa Bankowego,  
w okresie realizacji postępowania naprawczego, zysk osiągany przez Alior Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności 
na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych (zobacz „Dokument Rejestracyjny – Regulacje sektora 
bankowego w Polsce – Postępowanie naprawcze i ustanawianie zarządu komisarycznego”). 

Regulacje nadzoru bankowego dotyczące ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy zostały opisane w rozdziale 
„Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”. 

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy 

W Statucie nie przewidziano możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, w związku z czym nie jest możliwe 
wypłacanie takiej zaliczki przez Bank. 

Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Alior Banku 

W przypadku likwidacji Alior Banku, zgodnie z art. 474 KSH, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli Alior Banku dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Alior Banku w stosunku do dokonanych przez każdego z nich 
wpłat na kapitał zakładowy. Podział majątku nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem jednego roku od daty 
ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli Alior Bank do zgłoszenia ich wierzytelności wobec 
Alior Banku. 

Zgodnie z art. 151 Prawa Bankowego, w przypadku podjęcia przez KNF decyzji o przejęciu Alior Banku przez inny bank 
za zgodą banku przejmującego, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Alior Banku, bank przejmujący 
dokonuje wypłat akcjonariuszom Alior Banku z jego pozostałego majątku w proporcji do posiadanego uprzednio 
kapitału albo wydaje akcjonariuszom Alior Banku akcje własne. Wydanie akcji własnych nastąpi po ustalonej cenie 
emisyjnej, nie wyższej jednak niż wartość księgowa akcji. 

Prawo poboru 

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariuszom Alior Banku przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji Alior Banku 
nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji Alior Banku (prawo poboru). Prawo poboru przysługuje również  
w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Alior Banku lub inkorporujących prawo zapisu na 
akcje Alior Banku (art. 433 § 6 KSH). 

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Alior Banku, zgodnie z art. 432 § 2 KSH, powinna wskazywać dzień, 
według którego określa się akcjonariuszy Alior Banku, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa 
poboru). Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia 
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uchwały. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału 
zakładowego Alior Banku, powinien określać proponowany dzień prawa poboru (art. 432 § 3 KSH). 

Pozbawienie akcjonariuszy Alior Banku prawa poboru akcji Alior Banku nowej emisji, w całości lub w części, może 
nastąpić wyłącznie w interesie Alior Banku i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia, o czym mowa w art. 433 § 2 KSH. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię 
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Alior Banku bądź 
sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Alior Banku prawa poboru wymagana 
jest większość co najmniej czterech piątych głosów. 

Zgodnie z art. 433 § 3 KSH, przedstawione powyżej wymogi dotyczące podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy Alior Banku prawa poboru nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy: (a) uchwała  
o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje Alior Banku mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom Alior Banku celem umożliwienia im wykonania 
prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; oraz gdy (b) uchwała stanowi, że nowe akcje Alior Banku mają być 
objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze Alior Banku, którym służy prawo poboru, nie obejmą części 
lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Umorzenie Akcji 

Art. 359 KSH przewiduje możliwość umarzania akcji w spółce akcyjnej, o ile przewiduje to statut takiej spółki. 

Zgodnie z § 10 Statutu, Akcje mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza Alior Banku, którego Akcje mają być 
umorzone. Statut nie zawiera postanowień dotyczących przymusowego umorzenia Akcji. Umorzenie dobrowolne nie 
może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym (art. 359 § 1 KSH). Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego 
powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu Akcji (art. 360 § 1 KSH). 
Alior Bank może nabyć akcje własne w celu ich umorzenia. Nabycie może zostać sfinansowane z zysku lub z odrębnego 
kapitału tworzonego na ten cel z części zatrzymanego zysku. Niezależnie od umorzenia Akcji, Alior Bank zobowiązany 
jest do zachowania zgodności z wymogami kapitałowymi oraz wymogami dotyczącymi zarządzania ryzykiem. 

Zgodnie z art. 359 § 2 KSH warunki, podstawa prawna i tryb umorzenia Akcji oraz wysokość wynagrodzenia za 
umarzane Akcje lub uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w formie 
uchwały. 

Zgodnie z art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego, zmiana Statutu w zakresie obniżenia kapitału 
zakładowego Alior Banku wymaga zezwolenia KNF. 

Zamiana Akcji 

Art. 334 § 2 KSH przewiduje możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie na żądanie 
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. Statut nie zawiera postanowień wyłączających lub 
ograniczających to uprawnienie. Niezależnie od powyższego, zamiana akcji imiennych na zdematerializowane akcje na 
okaziciela, następująca po dopuszczeniu akcji spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nie wymaga 
upoważnienia zarządu do złożenia ich do depozytu. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

Przymusowy wykup i odkup Akcji 

Szczegółowe informacje dotyczące przymusowego wykupu Akcji na żądanie akcjonariuszy większościowych oraz 
przymusowego odkupu Akcji na żądanie akcjonariuszy mniejszościowych zostały zamieszczone w rozdziale 
„Dokumentu Ofertowego – Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane  
z nabywaniem i zbywaniem Akcji Oferowanych – Przymusowy wykup Akcji na żądanie akcjonariusza większościowego” 
oraz w rozdziale „Dokumentu Ofertowego – Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz 
obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji Oferowanych – Przymusowy odkup Akcji na żądanie akcjonariusza 
mniejszościowego”. 

Prawo do żądania wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych 

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Alior Banku, posiadających 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, 
na koszt Alior Banku, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Alior Banku lub prowadzeniem jego spraw. 
Akcjonariusze Alior Banku mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać 
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umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze 
Alior Banku postanowią skorzystać z pierwszej możliwości, a w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 
zwołania takiego Walnego Zgromadzenia Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 
rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Alior Banku 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze 
Alior Banku postanowią skorzystać z drugiej możliwości i zażądają umieszczenia sprawy podjęcia uchwały w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, żądanie takie wymaga doręczenia do Zarządu na piśmie lub w formie 
elektronicznej nie później niż dwadzieścia jeden dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna określać w szczególności: 

(a) oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie; 

(b) przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich 
zmianę; 

(c) rodzaje dokumentów, które Alior Bank powinien udostępnić biegłemu; oraz 

(d) termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

Przed podjęciem uchwały Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem 
art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić 
do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych (art. 85 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej). 

Sąd rejestrowy może, na wniosek Zarządu, uzależnić wydanie postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw 
szczególnych od złożenia przez wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. W razie gdy badanie nie wykaże naruszeń 
prawa, sąd rejestrowy na wniosek Zarządu może postanowić o przepadku zabezpieczenia na rzecz Alior Banku. Na 
postanowienie służy zażalenie. 

Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot mający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do 
zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego 
sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym 
badaniem usługi na rzecz Alior Banku, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej 
lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być 
również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa 
powyżej (art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone  
w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu sądu  
o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia badania 
(art. 86 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie  
z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie raportu bieżącego. Sprawozdanie 
rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub 
organizacyjną Alior Banku, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. 

Zarząd jest zobowiązany złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym Walnym 
Zgromadzeniu (art. 86 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Biegli rewidenci 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-683 Warszawa, jest niezależnym 
biegłym rewidentem Alior Banku. 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziła przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku 
(niezamieszczonego w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym) oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. oraz wydała raporty bez zastrzeżeń z ich przeglądu. Raporty  
z przeglądu powyższych sprawozdań finansowych zostały podpisane w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przez 
Katarzynę Łącką, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 13131. 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku 
(niezamieszczonego w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym) oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Alior za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wydała opinie bez zastrzeżeń z ich badania. Opinie  
z badania powyższych sprawozdań finansowych zostały podpisane w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przez 
Katarzynę Łącką, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 13131. 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku 
(niezamieszczonego w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym) oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Alior za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz wydała opinie bez zastrzeżeń z ich badania. Opinie  
z badania powyższych sprawozdań finansowych zostały podpisane w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przez 
Adama Celińskiego, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 90033. 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziła przegląd skróconej środrocznej informacji finansowej specjalnego 
przeznaczenia Banku BPH za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. oraz wydała raport bez zastrzeżeń z jej 
przeglądu. Raport z przeglądu tej informacji finansowej został podpisany w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
przez Katarzynę Łącką, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 13131. Raport zawiera dodatkowe objaśnienie  
o następującej treści: „Zwracamy uwagę na fakt, iż, zgodnie z informacją przedstawioną w Nocie 1 do informacji 
finansowej specjalnego przeznaczenia, Podstawowa Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH 
nie funkcjonowały oddzielnie. Załączona informacja finansowa specjalnego przeznaczenia tym samym niekoniecznie 
odzwierciedla wyniki, które wystąpiłyby, gdyby Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna BPH 
funkcjonowały jako odrębne jednostki sprawozdawcze i może nie być wyznacznikiem ich przyszłych wyników”. 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia Banku 
BPH za 2 lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r. oraz wydała opinię bez zastrzeżeń z jego badania. Opinia  
z badania tego została podpisana w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przez Katarzynę Łącką, biegłego 
rewidenta o numerze ewidencyjnym 13131. Opinia zawiera dodatkowe objaśnienie o następującej treści: „Zwracamy 
uwagę na fakt, iż, zgodnie z informacją przedstawioną w Nocie 1 do sprawozdania finansowego specjalnego 
przeznaczenia, Podstawowa Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały 
oddzielnie. Załączone sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia tym samym niekoniecznie odzwierciedla 
wyniki, które wystąpiłyby, gdyby Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna BPH funkcjonowały 
jako odrębne jednostki sprawozdawcze i może nie być wyznacznikiem ich przyszłych wyników”. 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Banku BPH za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (niezamieszczonego w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym), 
jednostkowego sprawozdania finansowego Banku BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz 
jednostkowego sprawozdania finansowego Banku BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz wydała 
opinie bez zastrzeżeń z ich badania. Opinie z badania wyżej wymienionych jednostkowych sprawozdań finansowych 
Banku BPH za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2013 i 2014 r. zostały podpisane w imieniu 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przez Adama Celińskiego, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 90033, 
natomiast opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku BPH za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2015 r. została podpisana w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przez Katarzynę Łącką, biegłego 
rewidenta o numerze ewidencyjnym 13131. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziła również badanie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. 
(niezamieszczonego w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym), skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. (niezamieszczonego w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym) 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. 
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(niezamieszczonego w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym) oraz wydała opinie bez zastrzeżeń z ich badania. Opinie 
z badania wyżej wymienionych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Banku BPH za lata obrotowe zakończone 
31 grudnia 2013 i 2014 r. zostały podpisane w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przez Adama Celińskiego, 
biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 90033, natomiast opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Banku BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. została podpisana w imieniu 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przez Katarzynę Łącką, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 13131. 

Ponadto PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dokonała rewizji Informacji Finansowych Pro Forma i sporządziła zgodnie  
z Rozporządzeniem Prospektowym raport dotyczący kompilacji tych Informacji Finansowych Pro Forma, które zostały 
zamieszczone w punkcie „Dokument Rejestracyjny – Informacje finansowe – Informacje Finansowe Pro Forma”. 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wpisanym do rejestru podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
nie posiada istotnych interesów w Alior Banku, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie posiada Akcji. 

Przed PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. biegłym rewidentem Alior Banku była spółka Ernst & Young Audyt Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (wcześniej Ernst & Young Audit sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,  
ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. 

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (ul. Rondo ONZ 1, 00-174 Warszawa) 
przeprowadził badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Alior Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Alior za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz wydał opinie bez zastrzeżeń z ich 
badania. Opinie z badania powyższych sprawozdań finansowych zostały podpisane w imieniu Ernst & Young Audyt 
Polska sp. z o.o. sp.k. przez Jolantę Alvarado Rodriguez, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym nr 11299.  

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wpisanym do rejestru 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130. Ernst & Young Audyt 
Polska sp. z o.o. sp.k. nie posiada istotnych interesów w Alior Banku, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie 
posiada Akcji. 

W okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior nie było przypadku 
rezygnacji lub zwolnienia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Alior Banku oraz 
Grupy Alior. 

Zgodnie ze Statutem, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Alior Banku jest wyznaczany przez 
Radę Nadzorczą.  

Zmiana biegłego rewidenta w okresie objętym Rocznymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Grupy Alior 
związana była z obowiązkiem zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie  
z przepisami prawa obowiązującymi na Datę Prospektu, ten sam podmiot nie może badać sprawozdań finansowych w tej 
samej jednostce przez okres dłuższy niż 5 lat. W dniu 4 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza zgodnie z rekomendacją 
komitetu audytu podjęła uchwałę, w której dokonała wyboru firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Alior Banku. Następnie w dniu 6 czerwca 2014 r. zawarto umowę  
z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres 3 lat. 

Informacje pochodzące od ekspertów 

W Prospekcie nie wykorzystano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty ekspertów. 

Dokumenty udostępnione do wglądu 

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Alior Banku (ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa), jak również na 
stronie internetowej Alior Banku (www.aliorbank.pl) będą udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich 
kopie: 

 Statut; 

 Odpis z rejestru przedsiębiorców Alior Banku; 

 Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego; 

 Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior wraz z opiniami biegłych rewidentów z badania 
tych sprawozdań; 
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 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. wraz z raportem biegłego rewidenta  
z przeglądu tego sprawozdania. 

Ponadto w okresie ważności Prospektu w siedzibie Alior Banku będą udostępnione do wglądu jednostkowe 
sprawozdania finansowe Spółek Zależnych na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2015 r. i 2014 r., wraz z opiniami 
biegłych rewidentów z badania tych sprawozdań. 

Dodatkowo, w okresie ważności Prospektu na stronie internetowej Alior Banku, tj. www.aliorbank.pl (w zakładce 
„Relacje inwestorskie”) będą udostępnione do wglądu kopie Rocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych Banku 
BPH wraz z opiniami biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań. 

Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 

Alior Bank jest spółką publiczną, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 
prowadzonym przez GPW. Alior Bank podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów 
prawa oraz regulacji giełdowych. Z tego względu możliwe jest zamieszczenie w Prospekcie wymienionych poniżej 
informacji przez odniesienie, na zasadach wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 
Rozporządzenie Prospektowe. Informacje te pochodzą z dokumentów, które zostały udostępnione do publicznej 
wiadomości i zostały przekazane do KNF przed Datą Prospektu. 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior wraz z opiniami biegłych rewidentów z badania tych 
sprawozdań zostały zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie do: 

 skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. – wyłącznie w części 
obejmującej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. wraz  
z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, opublikowane przez Alior Bank w dniu  
3 marca 2016 r.; 

 skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. – wyłącznie w części 
obejmującej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wraz  
z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, opublikowane przez Alior Bank w dniu  
27 lutego 2015 r.; 

 skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. – wyłącznie w części 
obejmującej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wraz  
z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, opublikowane przez Alior Bank w dniu  
6 maja 2014 r. 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 2016 r. wraz z raportem biegłego rewidenta  
z przeglądu tego sprawozdania zostały zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie do: 

 skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. – wyłącznie 
w części obejmującej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony  
31 marca 2016 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu tego sprawozdania, opublikowane 
przez Alior Bank w dniu 12 maja 2016 r. 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy 
Alior za I kwartał 2016 r. są dostępne na stronie internetowej Alior Banku (www.aliorbank.pl), w zakładce „Relacje 
inwestorskie”. 

Plan Podziału wraz z załącznikami został zamieszczony w Prospekcie przez odniesienie do raportu bieżącego Alior 
Banku nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. 

Plan Podziału jest dostępny na stronie internetowej Alior Banku (www.aliorbank.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”. 

Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Banku BPH wraz z opiniami biegłych rewidentów z badania tych 
sprawozdań zostały zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie do: 

 jednostkowego raportu rocznego Banku BPH za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. – wyłącznie w części 
obejmującej jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BPH za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią 
niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, opublikowane przez Bank BPH w dniu 20 marca 
2015 r.; 
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 jednostkowego raportu rocznego Banku BPH za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. – wyłącznie w części 
obejmującej jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BPH za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią 
niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, opublikowane przez Bank BPH w dniu 14 marca 
2014 r. 

Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Banku BPH są dostępne na stronie internetowej Alior Banku,  
tj. www.aliorbank.pl (w zakładce „Relacje inwestorskie”). 

Z zastrzeżeniem wskazanym powyżej, treść strony internetowej Alior Banku ani treść jakiejkolwiek strony internetowej, 
o której mowa na stronie internetowej Alior Banku, nie stanowią części Prospektu. 
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Oświadczenie Alior Bank S.A. 

W imieniu Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą  
i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Dokumencie Rejestracyjnym nie pominięto niczego, co 
by mogło wpłynąć na jego znaczenie. 

Wojciech Sobieraj 
Prezes Zarządu 

 
 ............................................................................................................. 

Witold Skrok 
Wiceprezes Zarządu 

 
 ............................................................................................................. 
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SKRÓTY I DEFINICJE 

Poniższe terminy mają zastosowanie w całym Prospekcie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej. 

Absource Absource spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krakowie i adresem: ul. Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000615863. 

Akcje Łącznie Akcje Istniejące oraz Akcje Oferowane. 

Akcje Istniejące Akcje Alior Banku istniejące według stanu na Datę Prospektu, 
tj. 72.707.463 akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, G, oraz H 
o wartości nominalnej 10,00 PLN każda. 

Akcje Oferowane Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 220.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii I o wartości nominalnej 10,00 PLN każda, będące przedmiotem 
Oferty przeprowadzanej na podstawie Prospektu. 

Akcje Podziałowe Akcje Alior Banku, które zostaną wyemitowane w związku z Podziałem. 

Akcjonariusze Mniejszościowi  
Banku BPH 

Akcjonariusze Banku BPH inni niż Alior Bank (po nabyciu akcji Banku 
BPH w ramach Wezwania), Sprzedający oraz ich podmioty powiązane. 

ALCO Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. 

Alior Bank, Bank, Emitent, Spółka Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: 
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 305178. 

Alior Leasing Alior Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Wrocławiu i adresem: ul. Skłodowskiej-Curie Marii 34, 50-369 Wrocław, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 554171. 

Alior Lux Alior Lux S.à.r.l. & Co. S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. 

Alior Polska Alior Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie i adresem: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 287720. 

Alior Services Alior Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie i adresem: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
411576. 

Bank Zachodni WBK Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Rynek 
9/11, 50-950 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000008723. 

Bazylea II Nowa Umowa Kapitałowa z dnia 26 czerwca 2004 r. opublikowana przez 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego – zbiór przepisów określających 
nowe zasady kalkulacji wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem 
bankowym. W Polsce wprowadzona w drodze nowelizacji Prawa 
Bankowego oraz przyjęcia uchwał nr 1-6/2007 Komisji Nadzoru 
Bankowego z marca 2007 r., które zaczęły obowiązywać od dnia 
1 stycznia 2008 r. (przy założeniu wykorzystania opcji zawartej w § 14 
ust. 1 uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego). 
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Bazylea III/Porozumienie Bazylea III Dwa dokumenty opublikowane przez Bazylejski Komitet Nadzoru 
Bankowego w dniu 16 grudnia 2010 r. zatytułowane: „Bazylea III: 
Globalne ramy regulacyjne dla wzmocnienia stabilności banków 
i systemów bankowych” oraz „Bazylea III: Międzynarodowe zasady 
pomiaru, standardów oraz monitorowania ryzyka płynności” – zbiór 
przepisów wprowadzających reformy w zakresie regulacyjnych ram 
kapitałowych i wymogów kapitałowych. Porozumienie Bazylea III zostało 
wdrożone na poziomie UE w ramach CRD 4. 

BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Bank BPH Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem: 
ul. Pułkownika Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 10260. 

BPH TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie i adresem: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
2970. 

CBD DZ Centralna Baza Danych  Dokumenty Zastrzeżone. 

CBD BR Centralna Baza Danych  Bankowy Rejestr. 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Oferowanych określona na potrzeby wykonania 
Prawa Poboru i składania Zapisów Dodatkowych, której wartość zostanie 
podana w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Cena dla Sprzedających Cena za 87,23% udział Sprzedających w Podstawowej Działalności 
Banku BPH wynosząca 1.225 mln PLN, z zastrzeżeniem możliwych 
korekt przeprowadzanych przed zakończeniem Wezwania zgodnie 
z postanowieniami Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. 

Centrum Obrotu Wierzytelnościami Centrum Obrotu Wierzytelnościami Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i adresem: ul. Miłkowskiego 
Zygmunta 3, 30-349 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 576656. 

CET 1 Podstawowej Działalności  
Banku BPH 

Ma znaczenie określone w „Dokument Rejestracyjny – Transakcja 
– Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału – Rozwiązanie Umowy Sprzedaży 
Akcji i Podziału”. 

CHF Frank szwajcarski, waluta obowiązująca w Konfederacji Szwajcarskiej. 

CAR Łączny współczynnik kapitałowy, który stanowi fundusze własne 
instytucji wyrażone jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko 
zgodnie z art. 92 ust. 2 lit c) CRR. 

CET 1 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, który stanowi kapitał 
podstawowy Tier I instytucji wyrażony jako odsetek łącznej kwoty 
ekspozycji na ryzyko zgodnie z art. 92 ust. 2 lit a) CRR. 

CIRS Swap walutowo-procentowy (ang. Cross Currency Interest Rate Swap). 

CRD Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/48/WE z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe oraz Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności 
kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych. 
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CRD 4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 648/2012 oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego 
nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca 
dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 
2006/49/WE. 

CRR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 648/2012. 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF. 

Deklaracja Wsparcia Deklaracja wsparcia wydana przez PZU w dniu 31 marca 2016 r. 
w związku z realizacją Transakcji przez Alior Bank. 

Dobre Praktyki Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW 2016 (załącznik do Uchwały 
Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.) – stanowiące 
zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego 
obowiązujących na GPW. 

Dokument Ofertowy Dokument ofertowy sporządzony w związku z Ofertą przez Alior Bank 
i zatwierdzony przez KNF. 

Dokument Ofertowy dotyczący  
Oferty Podziałowej 

Dokument ofertowy, który zostanie sporządzony przez Alior Bank 
w związku z Ofertą Podziałową (o ile zostanie przeprowadzona). 

Dokument Podsumowujący Dokument podsumowujący sporządzony przez Alior Bank w związku 
z Ofertą i zatwierdzony przez KNF. 

Dokument Podsumowujący  
dotyczący Oferty Podziałowej 

Dokument podsumowujący, który zostanie sporządzony przez Alior Bank 
w związku z Ofertą Podziałową (o ile zostanie przeprowadzona). 

Dokument Rejestracyjny Dokument rejestracyjny sporządzony w związku z Ofertą przez Alior 
Bank i zatwierdzony przez KNF i stanowiący część Prospektu 
dotyczącego Oferty Podziałowej (o ile Oferta Podziałowa zostanie 
przeprowadzona). 

Dopuszczenie Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych, Praw 
do Akcji oraz Jednostkowych Praw Poboru do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW oraz, 
o ile wynika to z kontekstu, dopuszczenie i wprowadzenie Akcji 
Oferowanych do obrotu na tym rynku. 

Dyrektywa BRR Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 
2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 
2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 
i (UE) nr 648/2012. 

Dyrektywa MAD Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku. 
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Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego 
w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 
wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE. 

Dyrektywa PSD Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 
2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE. 

Dyrektywa PSD II Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 
2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca 
dyrektywę 2007/64/WE. 

Działalność Hipoteczna Banku BPH Ma znaczenie określone w „Transakcja – Wprowadzenie”. 

Dzień Podziału Dzień rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 
zakładowego Alior Banku w związku z Podziałem. 

Dzień Prawa Poboru 23 maja 2016 r., dzień, według którego określa się akcjonariuszy Alior 
Banku, którym przysługuje Prawo Poboru. 

EBC Europejski Bank Centralny (ang. European Central Bank). 

Euro, EUR Euro  waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority). 

EY Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa (wcześniej Ernst & Young Audit sp. z o.o.) 
z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 481039. 

GEIP GE Investments Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Chełmska 6/8/6, 00-725 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 420722. 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna oraz, o ile 
z kontekstu nie wynika co innego, rynek regulowany (rynek podstawowy) 
prowadzony przez tę spółkę. 

Grupa Alior Alior Bank i Spółki Zależne. 

Grupa BPH BPH i jego spółki zależne. 

GUS Główny Urząd Statystyczny. 

Gwarancja GE Gwarancja wystawiona w dniu 31 marca 2016 r. przez GE Capital Global 
Holdings, LLC, dotyczącą zobowiązań Sprzedających wynikających 
z Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. 

Informacje Finansowe Pro Forma Niezbadane informacje finansowe pro forma Alior Banku, obejmujące: (i) 
niezbadany skrócony rachunek zysków i strat pro forma za rok 
zakończony 31 grudnia 2015 r., (ii) niezbadany skrócony rachunek 
zysków i strat pro forma za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 
r. (iii) niezbadany bilans pro forma na dzień 31 marca 2016 r. oraz (iv) 
odpowiednie informacje wyjaśniające. 

IRS Swap stopy procentowej (ang. Interest Rate Swap). 
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J.P. Morgan J.P. Morgan Securities plc z siedzibą w Londynie i adresem: 25 Bank 
Street, Canary Wharf, London E14 5JP, Wielka Brytania. 

Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I obejmuje zatrzymane zyski, otwarte rezerwy, 
fundusze ogólnego ryzyka bankowego oraz wszystkie wyemitowane akcje 
zwykłe. 

Kapitał dodatkowy Tier I Kapitał dodatkowy Tier I obejmuje akcje uprzywilejowane oraz 
hybrydowe instrumenty finansowe (instrumenty oparte na kapitale 
dłużnym i udziałowym, np. obligacje zamienne), pod warunkiem że 
spełniają one odpowiednie kryteria klasyfikacji (art. 48-49). 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie oraz system depozytowy obsługiwany przez tę spółkę. 

KE Komisja Europejska, organ wykonawczy UE. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego. 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r., poz. 380). 

Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.). 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.). 

Krajowy Rejestr Sądowy, KRS Krajowy Rejestr Sądowy. 

LIBOR Ang. London Interbank Offered Rate, dzienna stopa referencyjna oparta 
na oprocentowaniu, na jakim banki pożyczają od innych banków 
niezabezpieczone środki na hurtowym rynku pieniężnym w Londynie. 

Liczba Nabywanych Akcji od 
Sprzedających 

Ma znaczenie określone w „Transakcja – Wezwanie”. 

Meritum Bank ICB Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem: 
ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wykreślona z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 sierpnia 2015 r. w wyniku 
połączenia przez przejęcie z Emitentem. 

Meritum Services ICB Meritum Services ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem: 
ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 69658. 

MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

Money Makers Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39A, 02-672, 
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 350402. 

MSP Małe i średnie przedsiębiorstwa. 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości publikowane w latach 1973-
2001, przyjęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 
3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 

MSR 1 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań 
finansowych”. 
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MSR 24 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 24 „Ujawnienie informacji na 
temat podmiotów powiązanych”. 

MSR 39 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 „Instrumenty finansowe: 
ujmowanie i wycena (z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących 
rachunkowości zabezpieczeń)”. 

MSSF Określone w art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej i odnoszące się do nich Interpretacje 
Stałego Komitetu ds. Interpretacji oraz Komitetu ds. Międzynarodowej 
Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej, przyjęte rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym 
określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. 

NBP Narodowy Bank Polski. 

NewCommerce Services NewCommerce Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 570731. 

Obligacje Do 800.000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na 
okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN każda emitowanych przez 
Alior Bank w ramach Publicznego programu obligacji. 

Obligacje P1A Obligacje serii P1A. 

Obligacje P1B Obligacje serii P1B. 

OFE Otwarte fundusze emerytalne. 

Oferta Oferta publiczna Akcji Oferowanych przeprowadzana na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Prospektu. 

Oferta Podziałowa Ma znaczenie określone w „Transakcja – Główne etapy realizacji 
Transakcji”. 

Okres Przejściowy Ma znaczenie określone w „Transakcja – Wezwanie”. 

p.p. Punkt procentowy. 

Państwo Członkowskie Państwo będące członkiem UE. 

Parytet Parytet wymiany akcji Banku BPH na Akcje Podziałowe w związku 
z Podziałem. 

PKB Produkt krajowy brutto. 

Plan Podziału Plan podziału przygotowany w związku z Podziałem oraz przekazany do 
publicznej wiadomości raportem bieżącym Alior Banku nr 29/2016 z dnia 
30 kwietnia 2016 r. 

PLN, zł Złoty polski, waluta obowiązująca w Polsce. 

Podstawowa Działalność Banku BPH Ma znaczenie określone w „Transakcja – Wprowadzenie”. 

Podział Podział Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH polegający na 
przeniesieniu Podstawowej Działalności Banku BPH na Alior Bank. 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. 
z 2015 r., poz. 128, ze zm.). 
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Prawo do Akcji, PDA Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania Akcji 
Oferowanych, powstające z chwilą przydziału Akcji Oferowanych 
i wygasające z chwilą rejestracji tych Akcji w depozycie papierów 
wartościowych albo z dniem, w którym uprawomocni się decyzja sądu 
rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Prawo Poboru Prawo poboru Akcji Oferowanych. 

Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Prospekt Prospekt emisyjny przygotowany na potrzeby Oferty składający się 
z Dokumentu Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego oraz Dokumentu 
Podsumowującego. 

Prospekt dotyczący Oferty Podziałowej Prospekt emisyjny, który zostanie przygotowany na potrzeby Oferty 
Podziałowej (o ile zostanie przeprowadzona), składający się z Dokumentu 
Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego dotyczącego Oferty 
Podziałowej oraz Dokumentu Podsumowującego dotyczącego Oferty 
Podziałowej. 

Przymusowy Wykup Ma znaczenie określone w „Transakcja – Główne etapy realizacji 
Transakcji”. 

Publiczny program obligacji Publiczny program emisji Obligacji. 

PwC PricewaterhouseCoopers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Armii Ludowej 14, 00-638 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 44655. 

PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
i adresem: al. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 9831. 

PZU Życie Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II 24, 00-133, Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
30211. 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Alior Banku. 

Rada Polityki Pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Regulamin Walnego Zgromadzenia Alior Banku. 

Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Alior Banku. 

Rekomendacja C Rekomendacja Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP 
z 2002 r. dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań. 

Rekomendacja D Rekomendacja KNF ze stycznia 2013 r. dotycząca zarządzania obszarami 
technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego w bankach. 

Rekomendacja H Rekomendacja KNF z lipca 2011 r. dotycząca systemu kontroli 
wewnętrznej w bankach. 

Rekomendacja M Rekomendacja KNF ze stycznia 2013 r. dotycząca zarządzania ryzykiem 
operacyjnym w bankach. 

Rekomendacja P Rekomendacja KNF z marca 2015 r. dotycząca zarządzania ryzykiem 
płynności finansowej banków. 
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Rekomendacja S Rekomendacja KNF z czerwca 2013 r. dotycząca dobrych praktyk 
w zakresie ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. 

Rekomendacja T Rekomendacja KNF z lutego 2010 r. dotycząca dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. 

Rekomendacja U Rekomendacja KNF z czerwca 2014 r. dotycząca dobrych praktyk 
w zakresie bancassurance. 

Rekomendacja W Rekomendacja KNF z lipca 2015 r. dotycząca zarządzania ryzykiem 
modeli w bankach. 

Rekomendacja Z Projekt rekomendacji dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach 
opublikowany w grudniu 2015 r. przez KNF. 

RMF Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 
(Dziennik Ustaw 2008 nr 235, poz. 1589). 

Roczne Jednostkowe Sprawozdania 
Finansowe Alior Banku 

Zbadane jednostkowe sprawozdania finansowe Alior Banku za lata 
zakończone 31 grudnia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. sporządzone zgodnie 
z MSSF. 

Roczne Jednostkowe Sprawozdania 
Finansowe Banku BPH 

Zbadane jednostkowe sprawozdania finansowe Banku BPH za lata 
zakończone 31 grudnia 2014 r. i 2013 r. sporządzone zgodnie z MSSF. 

Roczne Skonsolidowane Sprawozdania 
Finansowe Grupy Alior 

Łącznie Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 
2013, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2014 
oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok 2015. 

Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Rozporządzenie Prospektowe Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
wykonujące Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz 
rozpowszechniania reklam. 

RP Rzeczpospolita Polska. 

SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. 

Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe Grupy Alior za rok 2013 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Alior za rok 
zakończony 31 grudnia 2013 r., sporządzone zgodnie z MSSF. 

Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe Grupy Alior za rok 2014 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Alior za rok 
zakończony 31 grudnia 2014 r., sporządzone zgodnie z MSSF. 

Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe Grupy Alior za rok 2015 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Alior za rok 
zakończony 31 grudnia 2015 r., sporządzone zgodnie z MSSF. 

Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe Grupy Alior za I kwartał 
2016 r. 

Niezbadane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Alior za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r., 
sporządzone zgodnie z MSR 34. 

Spółki Zależne Spółki bezpośrednio i pośrednio zależne od Alior Banku na Datę 
Prospektu, tj. Alior Services, Alior Leasing, Meritum Services ICB, 
NewCommerce Services, Centrum Obrotu Wierzytelnościami, Money 
Makers oraz Absource. 
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Sprawozdania Finansowe Grupy Alior Łącznie Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy Alior 
i Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za I kwartał 
2016 r. 

Sprawozdania Finansowe Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH 

Łącznie Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH 
za 2014 i 2015 r. i Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 
2015 r. 

Zbadane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia Banku BPH 
za 2 lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2015 r. 

Śródroczna Informacja Finansowa 
Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH 
za I kwartał 2016 r. 

Niezbadana skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego 
przeznaczenia Banku BPH za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2016 r. 

Sprzedający GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective 
American Financial Enterprises, LLC. 

Statut Statut Alior Banku. 

Strefa Euro Unia walutowa wymienionych poniżej państw członkowskich, które 
przyjęły Euro jako swój jedyny środek płatniczy: Austria, Belgia, Finlandia, 
Francja Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, 
Włochy (od 1999 r.), Grecja (od 2001 r.), Słowenia (od 2007 r.), Cypr (od 
2008 r.), Malta (od 2008 r.), Słowacja (od 2009 r.), Estonia (od 2011 r.), 
Łotwa (od 2014 r.), Litwa (od 2015 r.). 

Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.) 

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 
Zarządu GPW z dnia 17 października 2012 r., ze zm. 

Telekom Romania Telekom Romania Mobile Communications S.A. z siedzibą w Bukareszcie 
i adresem: 3-5 Piata Presei Libere, 1st District, 11th Floor, 013702 
Bucharest, Romania. 

Tier I Kapitał Tier I w rozumieniu CRD 4. 

T-Mobile Polska T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: Marynarska 12, 
02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 391193. 

Transakcja Ma znaczenie określone w „Transakcja – Wprowadzenie”. 

Uchwała KNF nr 258/2011 Uchwała nr 258/2011 KNF z dnia 4 października 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem 
i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków 
szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania 
przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego 
oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób 
zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF z 2011 r. 
Nr 11, poz. 42, ze zm.). 

Uchwała KNF nr 259/2011 Uchwała nr 259/2011 KNF z dnia 4 października 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez 
banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących 
adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających 
ogłaszaniu (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr. 11, poz. 43, ze zm.). 
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Uchwała o Podwyższeniu Kapitału 
Zakładowego 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 5 maja 
2016 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 
akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze 
oferty publicznej, ustalenia 23 maja 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji 
serii I, przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji do wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o subemisję, dematerializacji oraz ubiegania się 
o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii I do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu, a także upoważnienia Rady 
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. 

Uchwała o Podziale Ma znaczenie określone w „Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji 
i Podziału – Warunki”. 

UE Unia Europejska. 

Umowa o Współpracy Przed Podziałem Umowa o współpracy przed podziałem zawarta w dniu 1 kwietnia 2016 r. 
między Alior Bankiem i Bankiem BPH, przy wsparciu Sprzedających. 

Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału Umowa sprzedaży akcji Banku BPH oraz Podziału zawarta w dniu 
31 marca 2016 r. między Alior Bankiem, GEIP, DRB Holdings B.V. 
i Selective American Financial Enterprises, LLC. 

Umowa sprzedaży akcji Meritum Bank 
ICB 

Umowa sprzedaży akcji Meritum Bank ICB zawarta w dniu 
20 października 2014 r. między Alior Bankiem i Innova Financial 
Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. oraz Europejskim Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Urząd Patentowy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. 

Ustawa o Biegłych Rewidentach Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1011, ze zm.). 

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm.). 

Ustawa o Kredycie Konsumenckim Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1497, ze zm.). 

Ustawa o Listach Zastawnych  
i Bankach Hipotecznych 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 
hipotecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1588, ze zm.). 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 174). 

Ustawa o Niektórych Zabezpieczeniach 
Finansowych 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach 
finansowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., Nr 942, ze zm.). 

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238). 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.). 

Ustawa o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 184, ze zm.). 
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Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 
1382, ze zm.). 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.). 

Ustawa o Podatku od Niektórych 
Instytucji Finansowych 

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji 
finansowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 68). 

Ustawa o Podatku VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm.). 

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu 
Pieniędzy oraz Finansowaniu 
Terroryzmu 

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 299). 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.). 

Ustawa o Usługach Płatniczych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 r., poz. 873, ze zm.). 

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Alior Banku. 

Wezwanie Publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH, 
które może zostać ogłoszone przez Alior Bank w celu realizacji 
Transakcji w drodze Wezwania na 66% albo Wezwania na 100%. 

Wezwanie na 66% Publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH 
w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Banku BPH (zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej), które może zostać ogłoszone przez Alior Bank 
w celu realizacji Transakcji. 

Wezwanie na 100% Publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji 
Banku BPH (zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), które 
może zostać ogłoszone przez Alior Bank w celu realizacji Transakcji. 

WIBOR Ang. Warsaw Interbank Offered Rate, dzienna stopa referencyjna oparta 
na oprocentowaniu, na jakim banki pożyczają od innych niezabezpieczone 
środki na hurtowym rynku pieniężnym w Warszawie. 

Zarząd Zarząd Alior Banku. 
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SŁOWNIK POJĘĆ BRANŻOWYCH 

Poniższe terminy mają zastosowanie w całym Prospekcie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej. 

bancassurance Bankowość ubezpieczeniowa. Działalność banku podejmowana we 
współpracy z instytucją ubezpieczeniową polegająca na pośrednictwie 
banku w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.  

BION Badanie i ocena nadzorcza. Jedno z narzędzi nadzorczych 
wspierających nadzór ostrożnościowy oparty na analizie ryzyka, 
rozumiany jako koncepcja organizacyjna podporządkowująca procesy, 
rozwiązania organizacyjne i alokację zasobów wynikom oceny 
poziomu ryzyka. 

Cash-back Usługa bankowa polegająca na udostępnieniu właścicielowi karty 
płatniczej możliwości pobrania gotówki podczas dokonywania 
zakupów po dokonaniu płatności kartą. 

CIRS Swap walutowo-procentowy. 

CR Współczynnik wskazujący prawdopodobieństwo cofnięcia się 
wszystkich przesłanek utraty wartości dla danej ekspozycji (ang. Cure 
Rate). 

CRM  Zarządzanie relacjami z klientami (ang. Customer Relationship 
Management). Procedury, narzędzia i strategie służące zarządzaniu 
relacjami z klientami. 

EWS System wczesnego ostrzegania (ang. Early Warning System). 

Forbearance Zestaw działań związanych z renegocjacją i restrukturyzacją 
warunków umów kredytowych podejmowanych w sytuacji, gdy 
kredytobiorca nie jest w stanie ich spełnić z powodu trudności 
finansowych. Modyfikacja warunków może obejmować obniżenie 
stopy procentowej, odroczenie spłaty kapitału, czyli zmianę lub 
niewymaganie ograniczeń umownych. 

IBNR Rezerwa na pokrycie poniesionych, lecz niezidentyfikowanych strat 
kredytowych (ang. Incurred But Not Reported); odzwierciedla 
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia kredytowego oraz 
oczekiwany poziom straty kredytowej dla danego zdarzenia w okresie 
między ostatnią oceną indywidualną należności a dniem bilansowym. 

IRS Swap stopy procentowej. 

KRI  Kluczowe wskaźniki ryzyka (ang. Key Risk Indicators). Wybrane 
parametry procesu biznesowego opisujące zmiany profilu ryzyka 
operacyjnego tego procesu. 

LGD Kwota, która w razie wystąpienia niewypłacalności kredytobiorcy 
zostanie utracona przez bank (ang. Loss Given Default). 

LIP  Okres pomiędzy zdarzeniami, które spowodowały brak możliwości 
wywiązania się klienta ze swoich zobowiązań, a momentem 
identyfikacji utraty wartości na poziomie indywidualnym (ang. Loss 
Identification Period). 

LOR Limit w rachunku bieżącym. 

LTV  Współczynnik używany przy ocenie ryzyka kredytowego; proporcja 
pomiędzy wartością kredytu a wartością jego zabezpieczenia (ang. 
Loan to Value). 

NPL Kredyty zagrożone (ang. non-performing loans). 
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PD Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania. Wskaźnik 
mówiący, z jakim prawdopodobieństwem w horyzoncie czasowym 
jednego roku nastąpi strata kredytowa (ang. Probability of Default). 

Plan Transformacji Biznesowej Plan transformacji biznesowej Banku BPH na lata 2015-2020 wraz 
z jego aktualizacjami, przyjęty przez Bank BPH w czwartym kwartale 
2015 r. 

ROR Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 

Swap Umowa dotycząca wymiany przyszłych przepływów pieniężnych. 

VaR Miara ryzyka. Maksymalna oczekiwana wartość straty, która może 
wystąpić w warunkach rynkowych w danym czasie i z określonym 
prawdopodobieństwem (wartość zagrożona ryzykiem, ang. Value at 
Risk). 

Wartość IBNR Suma odszkodowań, które ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić 
ubezpieczającym, za szkody, które nie zostały jeszcze zgłoszone. 
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INFORMACJE FINANSOWE 

Raport o Informacjach Finansowych Pro Forma 

Informacje Finansowe Pro Forma 

Raport z przeglądu Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 

Opinia z badania Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r. 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta o kompilacji informacji finansowych pro forma zamieszczonych  
w Dokumencie Rejestracyjnym 

Dla Zarządu Alior Bank S.A. 

Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których celem było wydanie raportu o kompilacji informacji finansowych pro 
forma („Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma”) Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A., w której jednostką 
dominującą jest Alior Bank S.A. („Emitent”, „Bank”, razem ze spółkami zależnymi – „Grupa”) sporządzonych przez 
Zarząd Banku („Zarząd”) i zamieszczonych w punkcie „Informacje finansowe – Informacje Finansowe Pro Forma” 
niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego („Dokument Rejestracyjny”). Na Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma 
składają się: wstęp, niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 marca 2016 r., 
niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., niezbadany skonsolidowany 
rachunek zysków i strat za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r., a także noty objaśniające. Mające zastosowanie 
kryteria przyjęte przez Zarząd w procesie kompilacji Niezbadanych Informacji Finansowych Pro Forma zostały 
określone w punkcie 20.2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania 
reklam („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz w rekomendacjach wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (ESMA). 

Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma zostały sporządzone przez Zarząd dla zilustrowania, w jaki sposób 
transakcja nabycia wybranych działalności Banku BPH oraz transakcje bezpośrednio związane z tym nabyciem (łącznie 
„Nabycie”), opisane we wstępie do Niezbadanych Informacji Finansowych Pro Forma, mogłyby wpłynąć na (i) sytuację 
finansową Grupy na dzień 31 marca 2016 roku, gdyby Nabycie miało miejsce dnia 31 marca 2016 roku, (ii) wyniki 
finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, gdyby Nabycie miało miejsce dnia 1 stycznia 2015 roku oraz 
(iii) wyniki finansowe Grupy za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 roku, gdyby Nabycie miało miejsce dnia  
1 stycznia 2016 roku. Źródłem informacji na temat wyników finansowych Grupy, wykorzystanych przez Zarząd przy 
sporządzeniu Niezbadanych Informacji Finansowych Pro Forma, były (i) zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz (ii) poddane przeglądowi 
niezależnego biegłego rewidenta śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za trzy miesiące 
zakończone 31 marca 2016 r. 

Odpowiedzialność Zarządu za Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma 

Za kompilację Niezbadanych Informacji Finansowych Pro Forma zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym 
odpowiedzialny jest Zarząd. 

Nasza odpowiedzialność 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 7 załącznika II do Rozporządzenia 
Prospektowego, czy kompilacja Niezbadanych Informacji Finansowych Pro Forma została przygotowana przez Zarząd, we 
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. 

Nasze prace poświadczające przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3420 
Raporty poświadczające o kompilacji informacji finansowych pro forma zamieszczanych w prospektach emisyjnych 
wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych. Standard ten wymaga 
od nas stosowania się do wymogów etycznych, a także zaplanowania i przeprowadzenia procedur niezbędnych dla 
uzyskania wystarczającej pewności, że Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma zostały sporządzone przez Zarząd, 
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. 
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Dla celów niniejszych prac poświadczających nie przyjmujemy odpowiedzialności za aktualizację lub ponowne wydanie 
jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych wykorzystanych do opracowania 
Niezbadanych Informacji Finansowych Pro Forma. W trakcie niniejszych prac poświadczających nie przeprowadziliśmy 
też badania ani przeglądu informacji finansowych wykorzystanych w procesie kompilacji Niezbadanych Informacji 
Finansowych Pro Forma. 

Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma zamieszczane są w Dokumencie Rejestracyjnym wyłącznie dla 
zilustrowania wpływu znaczącego zdarzenia lub transakcji na nieskorygowane informacje finansowe Grupy tak, jak 
gdyby zdarzenie lub transakcja miały miejsce na wcześniejszą datę określoną dla celów ilustracji. W związku z tym nie 
możemy wyrazić i nie wyrażamy opinii na temat tego, czy rzeczywiste efekty zdarzenia lub transakcji za rok zakończony 
31 grudnia 2015 roku oraz na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku byłyby zgodne  
z zaprezentowanymi. 

Prace poświadczające, których celem jest wydanie raportu na temat tego, czy uzyskano wystarczającą pewność, że 
Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie  
z mającymi zastosowanie kryteriami, obejmują przeprowadzenie procedur służących ocenie, czy mające zastosowanie 
kryteria przyjęte przez Zarząd w procesie kompilacji Niezbadanych Informacji Finansowych Pro Forma dostarczają 
racjonalnej podstawy do przedstawienia istotnych efektów bezpośrednio wynikających ze zdarzenia lub transakcji oraz 
uzyskania wystarczających podstaw do stwierdzenia, że: 

 korekty pro forma zostały prawidłowo ujęte zgodnie z tymi kryteriami; 

 informacje finansowe pro forma prawidłowo odzwierciedlają ujęcie powyższych korekt w odniesieniu do 
nieskorygowanych informacji finansowych. 

Dobór procedur jest uzależniony od naszego osądu, przy uwzględnieniu naszej wiedzy na temat jednostki, zdarzenia lub 
transakcji skutkujących koniecznością kompilacji informacji finansowych pro forma oraz innych okoliczności mających 
wpływ na nasze prace poświadczające. 

Nasze prace obejmowały również ogólną ocenę prezentacji Niezbadanych Informacji Finansowych Pro Forma. 

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażonej przez nas 
opinii.  

Opinia 

Naszym zdaniem: 

(a) Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma zostały właściwie opracowane na wskazanych w nich 
podstawach; 

(b) podstawy te są spójne z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Grupę. 

W rozumieniu punktu 1.2 załącznika I do Rozporządzenia Prospektowego przyjmujemy odpowiedzialność za niniejszy, 
będący częścią Dokumentu Rejestracyjnego, raport oraz stwierdzamy, iż dołożyliśmy należytej staranności, by zapewnić, 
że informacje zawarte w tym raporcie są, według naszej najlepszej wiedzy, prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Niniejsze oświadczenie zostało 
zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zgodnie z wymogami punktu 1.2 załącznika I do 
Rozporządzenia Prospektowego. 

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 144: 

Tomasz Konieczny  

Kluczowy Biegły Rewident  

Numer ewidencyjny 90070  

Warszawa, 16 maja 2016 roku 
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Informacje Finansowe Pro Forma 

NIEZBADANE SKONSOLIDOWANE INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 

Wstęp 

Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma przedstawione w poniższych tabelach obejmują niezbadane 
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma Alior Bank SA (‟Emitent”, ‟Alior Bank”, a razem  
z podmiotami zależnymi – ‟Grupa Alior”) na dzień 31 marca 2016 r., niezbadane skonsolidowane rachunki zysków i strat 
pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r., a także noty 
objaśniające. Informacje te zostały przygotowane wyłącznie na potrzeby zamieszczenia w niniejszym Dokumencie 
Rejestracyjnym.  

Przedstawione poniżej niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma przedstawia w sposób 
hipotetyczny sytuację finansową Grupy Alior tak, jak gdyby Transakcja oraz zdarzenia i operacje bezpośrednio związane 
z Transakcją miały miejsce 31 marca 2016 r.  

Niezbadane skonsolidowane rachunki zysków i strat pro forma przedstawiają w sposób hipotetyczny wyniki finansowe 
Grupy Alior tak, jak gdyby Transakcja miała miejsce na początek prezentowanego okresu, tj. 1 stycznia 2015 r. dla 
niezbadanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz na 1 stycznia 
2016 r. dla niezbadanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat pro forma za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r. 

Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi  
w Rozporządzeniu 809/2004 oraz zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ESMA. Grupa Alior nie podlega wymogom 
raportowania określonym w amerykańskich regulacjach dotyczących emitentów papierów wartościowych  
i w konsekwencji niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma nie zostały przygotowane w celu 
wypełnienia wymogów wskazanych w Regulacji S-X, określonej w amerykańskiej Ustawie o papierach wartościowych. 

Podstawę sporządzenia przedstawionych w poniższych tabelach niezbadanych skonsolidowanych informacji 
finansowych pro forma stanowiły Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za rok zakończony 31 grudnia 
2015 r. oraz Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Alior za trzy miesiące zakończone 
31 marca 2016 r. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały sporządzone zgodnie z zasadami 
rachunkowości przyjętymi przez Grupę Alior i opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Alior 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz skróconym Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym 
Grupy Alior za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. 

Przedstawione poniżej niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie  
w celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter prezentują hipotetyczną sytuację, dlatego też nie przedstawiają 
rzeczywistych wyników i sytuacji finansowej Grupy Alior za przedstawiony okres, jak gdyby opisane zdarzenia  
i operacje rzeczywiście miały miejsce w przyjętym terminie, i nie jest ich celem określenie wyników i sytuacji 
finansowej w jakichkolwiek przyszłych okresach. 

Transakcja zostanie rozliczona w księgach rachunkowych Grupy Alior zgodnie z zasadami określonymi w MSSF dla 
połączeń jednostek gospodarczych. W rezultacie, dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Grupy Alior w przyszłych okresach, całkowita cena nabycia będzie alokowana do składników aktywów trwałych, 
wartości niematerialnych i innych aktywów oraz zobowiązań w oparciu o ich wartości godziwe ustalone na datę nabycia, 
a ewentualna powstała nadwyżka wartości aktywów netto ponad cenę nabycia zostanie natychmiast ujęta w rachunku 
zysków i strat. Na datę Dokumentu Rejestracyjnego taka alokacja ceny nabycia nie została dokonana. W konsekwencji 
nie ujęto korekt związanych z wyceną do wartości godziwej nabywanych aktywów i zobowiązań (wraz z ewentualnym 
wpływem na podatek odroczony) – patrz Nota 3 do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 
pro forma. Podobnie, niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma nie uwzględnia korekt związanych 
z amortyzacją wynikających z ujęcia nowych, podlegających amortyzacji aktywów lub ze zmiany wartości istniejących 
wcześniej aktywów lub zobowiązań – patrz Nota 3 do niezbadanych skonsolidowanych rachunków zysków i strat pro 
forma za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r. 
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Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma powinny być analizowane wraz z informacjami 
zamieszczonymi w rozdziałach Transakcja oraz Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Alior oraz Przegląd 
sytuacji operacyjnej i finansowej Podstawowej Działalności Banku BPH, jak również w Skonsolidowanych 
Sprawozdaniach Finansowych Grupy Alior oraz Sprawozdaniach finansowych specjalnego przeznaczenia Banku BPH 
S.A. za dwa lata zakończone 31 grudnia 2015 r. oraz za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r. 

Założenia leżące u podstaw korekt pro forma opisano w notach objaśniających. Korekty pro forma są możliwe do 
udowodnienia oraz zostały oparte na dostępnych informacjach i określonych założeniach, które, zdaniem Grupy Alior, są 
uzasadnione w zaistniałych okolicznościach. 

Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 marca 2016 r. 

W MLN PLN  Grupa Alior Korekty pro forma   Pro forma 

     

Podstawowa 
Działalność  
Banku BPH 

Korekty 
podziału 

 Wpływ 
rachunkowości 

połączeń   

Emisja  
i koszty 

transakcyjne   

   Nota 1   Nota 2(a)   Nota 2(b)  Nota 3    Nota 4    

          

AKTYWA          

Kasa i środki w banku centralnym  665,8 850,0 (1,0) (1 490,6)  2 140,1  2 164,3 

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu  359,8 4 570,3 (1 308,8) -  -  3 621,3 

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży  6 008,1 462,1  -  -  6 470,2 

Pochodne instrumenty zabezpieczające  161,4 - - -  -  161,4 

Należności od banków  523,6 947,6 (92,2) (56,4)  -  1 322,6 

Należności od klientów  32 738,0 8 948,4 - -  -  41 686,4 

Aktywa stanowiące zabezpieczenie 
zobowiązań  226,1 1 248,1 - -  -  1 474,2 

Rzeczowe aktywa trwałe  224,5 250,4 - -  -  474,9 

Wartości niematerialne  390,4 120,7 - -  -  511,1 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży  0,7 8,3 - -  -  9,0 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  313,4 184,9 - -  -  498,3 

Pozostałe aktywa  413,9 148,3 - -  -  562,2 

AKTYWA RAZEM  42 025,7 17 739,0 (1 402,0) (1 547,0)  2 140,1  58 955,8 

            

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY            

Zobowiązania finansowe przeznaczone 
do obrotu  339,0 87,8 - -  -  426,8 

Zobowiązania wobec banków  404,2 319,6 - (56,4)  -  667,4 

Zobowiązania wobec klientów  35 802,3 13 594,7 - -  -  49 397,0 

Rezerwy  15,0 234,9 - -  -  249,9 

Pozostałe zobowiązania  895,1 382,5 - -  -  1 277,6 

Zobowiązania z tytułu bieżącego  
i odroczonego podatku dochodowego  30,8 - - -  -  30,8 

Zobowiązania podporządkowane  937,7 - - -  -  937,7 

Zobowiązania razem  38 424,1 14 619,6 - (56,4)  -  52 987,2 

            

Kapitał akcyjny i kapitał zapasowy  3 318,3 - - -  2 146,5  5 464,8 
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W MLN PLN  Grupa Alior Korekty pro forma  Pro forma 

     

Podstawowa 
Działalność  
Banku BPH 

Korekty 
podziału 

 Wpływ 
rachunkowości 

połączeń   

Emisja  
i koszty 

transakcyjne  

   Nota 1   Nota 2(a)   Nota 2(b)  Nota 3    Nota 4   

Kapitał z aktualizacji wyceny  22,6 - - -  - 22,6 

Pozostałe kapitały rezerwowe  184,8 - - -  - 184,8 

Zyski zatrzymane  74,8 - - 226,8  (6,4) 295,2 

Udziały niekontrolujące  1,1 - - -  - 1,1 

Aktywa netto przejmowanej działalności  - 3 119,4 (1 402,0) (1 717,4)  - -

Kapitał własny  3 601,6 3 119,4 (1 402,0) (1 490,6)  2 140,1 5 968,5 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY 
RAZEM  42 025,7 17 739,0 (1 402,0) (1 547,0)  2 140,1 58 955,8 

            

 

(1) Informacja została zestawiona na podstawie Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r., włączonego do Dokumentu 
Rejestracyjnego przez odniesienie. 

(2) (a) Informacja została zestawiona na podstawie Skróconej Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego 
Przeznaczenia Banku BPH S.A. za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r., zamieszczonego w Dokumencie 
Rejestracyjnym. Korekta ma na celu ujęcie wpływu nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH tak, jakby 
Transakcja miała miejsce 31 marca 2016 r., i przedstawia aktywa i zobowiązania Podstawowej Działalności 
Banku BPH na podstawie informacji finansowej przytoczonej w poprzednim zdaniu. Informacje na temat 
sposobu wydzielenia aktywów, zobowiązań i kapitałów Podstawowej Działalności Banku BPH z danych 
finansowych Banku BPH na dzień 31 marca 2016 r. zostały przedstawione w Nocie 1 do Skróconej Śródrocznej 
Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH S.A. za trzy miesiące zakończone 31 marca 
2016 r., gdzie opisano podstawę sporządzenia tego sprawozdania oraz zasady alokacji aktywów, zobowiązań  
i kapitałów. Raport biegłego rewidenta do tejże Skróconej Śródrocznej Informacji Finansowej zawiera 
następujące objaśnienie: „Zwracamy uwagę na fakt, iż, zgodnie z informacją przedstawioną w Nocie 1 do 
Skróconej Śródrocznej Informacji Finansowej specjalnego przeznaczenia, Podstawowa Działalność Banku BPH 
oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie. Załączona Skrócona Śródroczna 
Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia tym samym niekoniecznie odzwierciedla wyniki, które 
wystąpiłyby, gdyby Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna BPH funkcjonowały jako 
odrębne jednostki sprawozdawcze i może nie być wyznacznikiem ich przyszłych wyników”. 

(b) Korekta ma na celu odzwierciedlenie ustaleń Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału oraz Planu Podziału 
dotyczących podziału aktywów i zobowiązań pomiędzy działalność podstawową i hipoteczną. W szczególności 
umowy te przewidują, że grupa płynnych aktywów (kasa i środki w banku centralnym, aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu oraz należności od banków) zostanie podzielona pomiędzy działalność podstawową  
i hipoteczną w taki sposób, aby podzielone płynne aktywa spowodowały uzyskanie współczynnika kapitału 
podstawowego Tier 1 na poziomie 13,25% dla Podstawowej Działalności Banku BPH. Alokacja tych aktywów 
została zaprezentowana w Nocie 1 do Skróconej Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia 
Banku BPH S.A. za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r  

Korekta ma na celu przedstawienie rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH. Cenę nabycia 
Podstawowej Działalności Banku BPH wyznacza poziom rzeczowych aktywów trwałych netto na Dzień 
Podziału, który wpływa na założony poziom kapitału własnego, przy którym współczynnik kapitału 
podstawowego Tier 1 Podstawowej Działalności Banku BPH wynosi 13,25% oraz dodatkowe korekty 
przewidziane w umowie sprzedaży (patrz odpowiedni rozdział Dokumentu Rejestracyjnego – Transakcja – 
Cena). Na podstawie danych na dzień 31 marca 2016 r. cena nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH 
została oszacowana na poziomie 1.490,6 mln PLN, co stanowi spadek o 41,4 mln PLN w stosunku do wartości 
1.532,0 mln PLN wynikającej z wielkości ustalonych na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. 
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Spadek ten wynika głównie ze zmiany wartości rzeczowych aktywów netto pomiędzy przyjętą dla potrzeb pro 
formy datą podziału (31 marca 2016 r.) oraz datą wstępnego ustalenia wartości na dzień 30 września 2015 r.  
Z oszacowanej całkowitej ceny nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH równej 1.490,6 mln PLN, kwota 
1.182,4 mln PLN przypada na akcjonariuszy sprzedających (wyliczonej na podstawie zapisów Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału), a 308,2 mln PLN na Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH (oszacowanej 
na podstawie stosownych wymogów w zakresie średniej ceny rynkowej służących wyznaczeniu minimalnej 
ceny w Wezwaniu, przy założeniu, że Wezwanie byłoby ogłaszane w dacie sporządzenia informacji 
finansowych pro forma). Faktyczna kwota uiszczana Akcjonariuszom Mniejszościowym Banku BPH  
w Wezwaniu będzie uzależniona od wysokości zastosowanych średnich cen z odpowiedniego okresu przed 
rzeczywistą datą ogłoszenia Wezwania. Przyjęto założenie, że wszyscy Akcjonariusze Mniejszościowi Banku 
BPH zbędą akcje w drodze Wezwania lub Przymusowego Wykupu. Cena określona jest na mocy Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału i jest uzależniona od czynników wskazanych powyżej, w związku z czym ostateczna 
kwota może różnić się od tej założonej powyżej (patrz również rozdział „Dokument Rejestracyjny – Transakcja 
– Cena”). Nabycie aktywów netto Podstawowej Działalności Banku BPH zostanie rozliczone metodą nabycia, 
uregulowaną zapisami MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych i na datę przejęcia kontroli będzie 
wymagało identyfikacji i wyceny do wartości godziwej wszystkich aktywów i zobowiązań nabywanej 
działalności. Na datę Dokumentu Rejestracyjnego nie przeprowadzono takiej wyceny i przyjęto, że wartość 
godziwa nabywanych aktywów netto nie różni się od ich wartości księgowej (rozliczenie tymczasowe).  
W związku z tym wykazano nadwyżkę wartości księgowej aktywów ponad cenę nabycia w kwocie 226,8 mln 
PLN i ujęto w pozycji zysków zatrzymanych (taka nadwyżka, jeśli zostanie rozpoznana, zostanie natychmiast 
ujęta w rachunku zysków i strat za okres, w którym nastąpi przejęcie kontroli). Ostateczna cena nabycia, 
wartości godziwe dających się wyodrębnić aktywów i zobowiązań oraz ewentualna wartość firmy lub nadwyżka 
wartości księgowej aktywów ponad cenę nabycia mogą różnić się od kwot wskazanych powyżej 
 
W ramach korekty dokonano także wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy Grupą Alior  
a Działalnością Podstawową BPH na dzień 31 marca 2016 r. w wysokości 56,4 mln PLN 

(3) Nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach 
Oferty opisanej w rozdziale „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Podwyższenie kapitału zakładowego  
z zachowaniem prawa poboru”. Na potrzeby niezbadanych informacji finansowych pro forma przyjęto, że 
wpływy z Oferty wyniosą 2.200,0 mln PLN (co stanowi oczekiwaną przez Emitenta wielkość wpływów  
z Oferty). Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oraz Cena Emisyjna zostaną ustalone przez Zarząd Emitenta 
przy uwzględnieniu zakładanej wielkości wpływów z Oferty oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu 
giełdowego Akcji Istniejących. Na potrzeby informacji finansowych pro forma oszacowano koszty związane 
bezpośrednio z transakcją w wysokości 71,3 mln PLN (po uwzględnieniu efektów podatkowych 59,9 mln PLN),  
z czego 63,4 mln PLN (po uwzględnieniu efektu podatkowego 53,5 mln PLN) stanowić będą koszty Oferty 
pomniejszające kapitał, a 7,9 mln PLN (po uwzględnieniu efektu podatkowego 6,4 mln PLN) to koszty 
związane z przejęciem Podstawowej Działalności Banku BPH, które zostaną ujęte w rachunku wyników (dla 
potrzeb niniejszego sprawozdania z sytuacji finansowej ujęte w pozycji zyski zatrzymane). Ponadto przyjęto, że 
Akcjonariusze Mniejszościowi Banku BPH zbędą wszystkie swoje akcje w Wezwaniu lub akcje te zostaną 
nabyte w ramach Przymusowego Wykupu, co oznacza, że dla potrzeb sporządzenia niniejszej informacji 
finansowej pro forma przyjęto założenie, że nie będzie konieczne przeprowadzenie Oferty Podziałowej do 
Akcjonariuszy Mniejszościowych Banku BPH. Na datę Dokumentu Rejestracyjnego Akcjonariusze 
Mniejszościowi Banku BPH posiadają 12,77% akcji Banku BPH i, zgodnie z zapisami umowy Planu Podziału, 
będą uprawnieni do otrzymania Akcji Podziałowych proporcjonalnie do liczby akcji, które nie zostały zbyte  
w drodze Wezwania lub Przymusowego Wykupu w stosunku 0,44 Akcji Podziałowych za 1 akcję Banku BPH 
(patrz rozdział „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Plan Podziału”). 
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Niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

W MLN PLN  Grupa Alior Korekty pro forma  Pro forma 

    

Podstawowa 
Działalność  
Banku BPH 

Korekty 
podziału 

Wpływ 
rachunkowości 

połączeń   

  Nota 1  Nota 2(a)   Nota 2(b)  Nota 3   

          

        

Przychody z tytułu odsetek  2 399,2 850,2 (19,4)  (0,1)  3 229,9 

Koszty z tytułu odsetek  (898,2) (180,2) -  0,1  (1 078,3)

Wynik z tytułu odsetek  1 501,0 670,0 (19,4)  -  2 151,6 

Przychody z tytułu dywidend  0,1 -    0,1 

Przychody z tytułu prowizji i opłat  545,7 341,2 -  -  886,9 

Koszty z tytułu prowizji i opłat  (214,1) (113,3) -  -  (327,4)

Wynik z tytułu prowizji i opłat  331,6 227,9 -  -  559,5 

Wynik handlowy i na pozostałych instrumentach 
finansowych  281,6 46,9 -  -  328,5 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych:          

- odpis wartości firmy  - (154,8) -  154,8  -

- pozostałe przychody / (koszty) operacyjne, netto  51,7 9,5 -  (7,9)  53,3 

Koszty działania banku (z wyłączeniem kosztów 
restrukturyzacji)  (1 107,9) (969,5) -  -  (2 077,4)

Koszty restrukturyzacji  - (184,7) -  -  (184,7)

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości i rezerw  (672,1) (17,2) -  -  (689,3)

Zysk brutto  386,0 (371,9) (19,4)  146,9  141,6 

Podatek dochodowy  (77,0) 48,2 3,7  (27,9)  (53,0)

Zysk netto  309,0 (323,7) (15,7)  119,0  88,5 

Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN)  4,31      ND (Nota 4)

 

(1) Informacja została zestawiona na podstawie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Alior za rok 
zakończony 31 grudnia 2015 r. włączonego do Dokumentu Rejestracyjnego przez odniesienie. 

(2) (a) Korekta ma na celu ujęcie wpływu nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH tak, jakby Transakcja 
miała miejsce na dzień 1 stycznia 2015 r. Nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH będzie miało 
powtarzalny wpływ na wyniki Grupy Alior. Informacja została zestawiona na podstawie Sprawozdania 
Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH S.A. za dwa lata zakończone 31 grudnia 2015 r., 
zamieszczonego w Dokumencie Rejestracyjnym, po uprzednim dostosowaniu zasad prezentacji do tych 
stosowanych przez Alior Bank, niemających wpływu na wynik. W związku z tym dokonano realokacji kwoty 
3,7 mln zł dotyczącej odpisów rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych z linii Wynik z 
tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych do linii Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości i rezerw. Informacje na temat sposobu wydzielenia pozycji rachunku zysków i strat Podstawowej 
Działalności Banku BPH z danych finansowych Banku BPH zostały przedstawione w nocie 1 do tego 
sprawozdania, gdzie opisano również podstawę jego sporządzenia oraz zasady alokacji pozycji rachunku 
zysków i strat. Opinia biegłego rewidenta o tymże sprawozdaniu zawiera następujące objaśnienie: „Zwracamy 
uwagę na fakt, iż, zgodnie z informacją przedstawioną w Nocie 1 do sprawozdania finansowego specjalnego 
przeznaczenia, Podstawowa Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie 
funkcjonowały oddzielnie. Załączone sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia tym samym 
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niekoniecznie odzwierciedla wyniki, które wystąpiłyby, gdyby Podstawowa Działalność Banku BPH  
i Działalność Hipoteczna BPH funkcjonowały jako odrębne jednostki sprawozdawcze i może nie być 
wyznacznikiem ich przyszłych wyników”. 

(b) Jak opisano w nocie 2(b) do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma, 
grupa płynnych aktywów (kasa i środki w banku centralnym, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz 
należności od banków) zostanie podzielona pomiędzy działalność podstawową i hipoteczną w taki sposób, aby 
podzielone płynne aktywa spowodowały uzyskanie współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 
13,25% dla Podstawowej Działalności Banku BPH. Wspomniana grupa płynnych aktywów składa się głównie  
z bonów skarbowych NBP. Przychody z tych aktywów zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych specjalnego 
przeznaczenia jako przychody odsetkowe Działalności Podstawowej Banku BPH. Oszacowano, że przychody 
odsetkowe wygenerowane przez część portfela zostałyby również realokowane do Działalności Hipotecznej  
w wysokości 19,4 mln zł, a ich wpływ na podatek dochodowy wyniósłby 3,7 mln zł. Szczegółowe informacje na 
temat założeń przyjętych w celu oszacowania tych kwot zawarto w Nocie 1 do Skróconej Śródrocznej Informacji 
Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH S.A. za 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r. 

(3) Korekta ma na celu ujęcie wpływu rachunkowości połączeń tak, jakby Transakcja miała miejsce na początku 
prezentowanego okresu, tj. 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z zapisami MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, 
na moment nabycia rozpoznana wcześniej wartość firmy zostaje usunięta z bilansu. W celu odzwierciedlenia tej 
zasady, wyłącznie na potrzeby niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma, przyjęto, że 
jakakolwiek wartość firmy ujęta na dzień 1 stycznia 2015 r. byłaby wówczas usunięta z bilansu,  
a w konsekwencji, w trakcie roku 2015 nie dokonywano by odpisów z tytułu utraty wartości firmy w kwocie 
154,8 mln PLN. Korekta ta nie będzie miała powtarzalnego wpływu na wyniki Grupy Alior. Ponadto,  
z wyjątkiem korekty opisanej w poprzednim zdaniu, nie obliczano wpływu ewentualnych dodatkowych korekt, 
które mogłyby być rozpoznane w rezultacie różnic pomiędzy wartością księgową a wartością godziwą aktywów  
i zobowiązań Podstawowej Działalności Banku BPH (patrz również Nota 3 do niezbadanego skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma oraz wstęp do niezbadanych skonsolidowanych informacji 
finansowych pro forma). Dodatkowo, jak opisano w Nocie 3 do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania  
z sytuacji finansowej pro forma, istnieje możliwość, że wartość godziwa przejętych aktywów będzie wyższa niż 
cena nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH, co spowoduje powstanie jednorazowego zysku z tytułu 
okazyjnego nabycia ujmowanego w wyniku okresu, w którym Transakcja dojdzie do skutku. Ze względu na 
fakt, że obliczona na dzień 1 stycznia 2015 r. wielkość ta mogłaby być znacząco różna od faktycznie ustalonej 
na dzień objęcia kontroli przez Alior Bank, nie dokonano korekty w niezbadanym skonsolidowanym rachunku 
zysków i strat pro forma. Ustalona na podstawie wartości tymczasowych wielkość na ostatnią możliwą datę 
bilansową wyniosła 226,8 mln PLN (patrz Nota 3 do sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma). 

W ramach korekty dokonano także wyłączenia wzajemnych transakcji pomiędzy Emitentem a Działalnością 
Podstawową BPH za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. w wysokości 0,1 mln PLN, a także 
ujęto wpływ kosztów związanych z nabyciem szacowanych na 7,9 mln PLN. Kwota 27,9 mln PLN dotyczy 
wpływu na podatek opisanych powyżej korekt. 

Po Podziale Alior Bank będzie świadczył usługi outsourcingowe w obszarze IT oraz obsługi portfela należności 
kredytowych w oparciu o przejęte w ramach Podstawowej Działalności Banku BPH zasoby. Szczegóły dotyczące 
tych umów zostały opisane w rozdziale „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży Akcji i 
Podziału – Dodatkowe umowy związane z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału”. Koszty świadczenia usług 
outsourcingowych oraz koszty zatrudnienia dotyczące pracowników pozostałych w Działalności Hipotecznej nie 
różnią się istotnie od kwoty alokowanej do Działalności Hipotecznej zgodnie z zasadami alokacji kosztów 
opisanymi w Nocie 1 do Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH S.A. za dwa lata 
zakończone 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym nie dokonywano korekt odzwierciedlających te umowy. 
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(4) Jak opisano w Nocie 4 do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma oraz  
w rozdziale „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Podwyższenie kapitału zakładowego z zachowaniem 
prawa poboru”, ostateczna liczba Akcji Oferowanych oraz Cena Emisyjna zostaną ustalone przez Zarząd przy 
uwzględnieniu zakładanej wielkości wpływów z Oferty oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu 
giełdowego Akcji Istniejących. Z powyższych powodów nie jest możliwe obliczenie średniej ważonej liczby 
akcji niezbędnej do ustalenia zysku na akcję. 

(5) Zgodnie z zasadami przygotowania informacji finansowych pro forma, w niezbadanym skonsolidowanym 
rachunku zysków i strat pro forma nie uwzględniono: (i) korzyści wynikających z synergii; (ii) przewidywanych 
kosztów integracji; oraz (iii) oszczędności wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej Banku 
BPH, o których mowa w rozdziale „Działalność Podstawowa Banku BPH – Synergie”. 

Niezbadany skonsolidowany rachunek zysków i strat za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r. 

W MLN PLN  
Grupa 
Alior  Korekty pro forma Pro forma 

    

Podstawowa 
Działalność  
Banku BPH 

Korekty 
podziału  

Wpływ 
rachunkowości 

połączeń  

  Nota 1   Nota 2(a)  Nota 2(b)   Nota 3  

          

         

Przychody z tytułu odsetek  663,2 205,3 (5,2)  - 863,3 

Koszty z tytułu odsetek  (250,7) (38,6) -  - (289,3)

Wynik z tytułu odsetek  412,5 166,7 (5,2)  - 574,0 

Przychody z tytułu prowizji i opłat  138,0 78,1 -  - 216,1 

Koszty z tytułu prowizji i opłat  (50,7) (29,3) -  - (80,0)

Wynik z tytułu prowizji i opłat  87,3 48,8 -  - 136,1 

Wynik handlowy i na pozostałych instrumentach 
finansowych  68,9 30,1 -  - 99,0 

Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych  10,6 (1,4) -  (7,9) 1,3 

Koszty działania banku  (276,6) (249,3) -  - (525,9)

Podatek bankowy  (20,7) - -  (10,5) (31,2)

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości i rezerw  (175,7) 13,7 -  - (162,0)

Zysk brutto  106,3 8,6 (5,2)  (18,4) 91,3 

Podatek dochodowy  (26,2) 1,5 1,0  1,5 (22,2)

Zysk netto  80,1 10,0 (4,2)  (16,9) 69,1 

Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN)  1,1      ND (Nota 4)

 

(1) Informacja została zestawiona na podstawie śródrocznego skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Alior za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r., włączonego do Dokumentu 
Rejestracyjnego przez odniesienie. 
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(2) (a) Korekta ma na celu ujęcie wpływu nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH tak, jakby Transakcja miała 
miejsce na dzień 1 stycznia 2016 r. Nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH będzie miało powtarzalny 
wpływ na wyniki Grupy Alior. Informacja została zestawiona na podstawie Skróconej Śródrocznej Informacji 
Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH S.A. za 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r., 
zamieszczonej w Dokumencie Rejestracyjnym, po uprzednim dostosowaniu zasad prezentacji do tych stosowanych 
przez Alior Bank, niemających wpływu na wynik. W związku z tym dokonano realokacji kwoty 0,5 mln zł 
dotyczącej odpisów rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych z linii Wynik z tytułu 
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych do linii Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 
i rezerw. Informacje na temat sposobu wydzielenia pozycji rachunku zysków i strat Podstawowej Działalności 
Banku BPH z danych finansowych Banku BPH zostały przedstawione w nocie 1 do tego sprawozdania oraz w 
nocie 1 do Sprawozdania Finansowego Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH S.A. za dwa lata zakończone 31 
grudnia 2015 r., zamieszczonego w Dokumencie Rejestracyjnym, gdzie opisano również podstawę jego 
sporządzenia oraz zasady alokacji pozycji rachunku zysków i strat. Raport biegłego rewidenta do tejże skróconej 
śródrocznej informacji finansowej zawiera następujące objaśnienie: „Zwracamy uwagę na fakt, iż, zgodnie  
z informacją przedstawioną w Nocie 1 do skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia, 
Podstawowa Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie. 
Załączona skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia tym samym niekoniecznie 
odzwierciedla wyniki, które wystąpiłyby, gdyby Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna 
BPH funkcjonowały jako odrębne jednostki sprawozdawcze i może nie być wyznacznikiem ich przyszłych 
wyników”. 

(b) Jak opisano w nocie 2(b) do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma, 
grupa płynnych aktywów (kasa i środki w banku centralnym, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz 
należności od banków) zostanie podzielona pomiędzy działalność podstawową i hipoteczną w taki sposób, aby 
podzielone płynne aktywa spowodowały uzyskanie współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 
13,25% dla Podstawowej Działalności Banku BPH. Wspomniana grupa płynnych aktywów składa się głównie  
z bonów skarbowych NBP. Przychody z tych aktywów zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych 
specjalnego przeznaczenia jako przychody odsetkowe Działalności Podstawowej Banku BPH. Oszacowano, że 
przychody odsetkowe wygenerowane przez część portfela zostałyby również realokowane do Działalności 
Hipotecznej w wysokości 5,2 mln zł, a ich wpływ na podatek dochodowy wyniósłby 1,0 mln zł. Szczegółowe 
informacje na temat założeń przyjętych w celu oszacowania tych kwot zawarto w Nocie 1 do Skróconej 
Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH S.A. za 3 miesiące zakończone  
31 marca 2016 r. 

(3) Korekta ma na celu ujęcie wpływu rachunkowości połączeń tak, jakby Transakcja miała miejsce na początku 
prezentowanego okresu, tj. 1 stycznia 2016 r. Na potrzeby niezbadanych skonsolidowanych informacji 
finansowych pro forma nie obliczano wpływu ewentualnych dodatkowych korekt, które mogłyby być rozpoznane 
w rezultacie różnic pomiędzy wartością księgową a wartością godziwą aktywów i zobowiązań Podstawowej 
Działalności Banku BPH (patrz również Nota 3 do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 
finansowej pro forma oraz wstęp do niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma). 
Dodatkowo, jak opisano w Nocie 3 do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro 
forma, istnieje możliwość, że wartość godziwa przejętych aktywów będzie wyższa niż cena nabycia Podstawowej 
Działalności Banku BPH, co spowoduje powstanie jednorazowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia ujmowanego 
w wyniku okresu, w którym Transakcja dojdzie do skutku. Ze względu na fakt, że obliczona na dzień 1 stycznia 
2016 r. wielkość ta mogłaby być znacząco różna od faktycznie ustalonej na dzień objęcia kontroli przez Alior 
Bank, nie dokonano korekty w niezbadanym skonsolidowanym rachunku zysków i strat pro forma. Ustalona na 
podstawie wartości tymczasowych wielkość na ostatnią możliwą datę bilansową wyniosła 226,8 mln PLN. 
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W ramach korekty także ujęto wpływ kosztów związanych z nabyciem szacowanych na 7,9 mln PLN. Kwota 
1,5 mln PLN dotyczy wpływu na podatek kosztów związanych z nabyciem. 

Dodatkowo korekta ma na celu ujęte podatku bankowego od aktywów Podstawowej Działalności Banku BPH. 
Bank BPH realizuje plan naprawczy, w związku z czym nie płaci podatku bankowego, który obowiązuje od  
1 lutego 2016 roku. Gdyby Transakcja miała miejsce 1 stycznia 2016 r. i od tego momentu aktywa Podstawowej 
Działalności Banku BPH zostałyby przejęte przez Grupę Alior, wówczas zwiększyłyby podstawę 
opodatkowania podatkiem bankowym Emitenta. Emitent oszacował na podstawie danych Podstawowej 
Działalności Banku BPH na 31 marca 2016 r., że podatek bankowy od przejętych aktywów Podstawowej 
Działalności Banku BPH wyniósłby 10,5 mln PLN w przypadku przejęcia tej działalności od 1 stycznia 2016 r. 
Korekta nie ma wpływu na podatek dochodowy. 

(4) Po Podziale Alior Bank będzie świadczył usługi outsourcingowe w obszarze IT oraz obsługi portfela należności 
kredytowych w oparciu o przejęte w ramach Podstawowej Działalności Banku BPH zasoby. Szczegóły 
dotyczące tych umów zostały opisane w rozdziale „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Umowa Sprzedaży 
Akcji i Podziału – Dodatkowe umowy związane z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału”. Koszty świadczenia usług 
outsourcingowych oraz koszty zatrudnienia dotyczące pracowników pozostałych w Działalności Hipotecznej nie 
różnią się istotnie od kwoty alokowanej do Działalności Hipotecznej zgodnie z zasadami alokacji kosztów 
opisanymi w Nocie 1 do Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH S.A. za trzy miesiące 
zakończone 31 marca 2016 r. W związku z powyższym nie dokonywano korekt odzwierciedlających te umowy 

(5) Jak opisano w Nocie 4 do niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma oraz  
w rozdziale „Dokument Rejestracyjny – Transakcja – Podwyższenie kapitału zakładowego z zachowaniem 
prawa poboru”, ostateczna liczba Akcji Oferowanych oraz Cena Emisyjna zostaną ustalone przez Zarząd przy 
uwzględnieniu zakładanej wielkości wpływów z Oferty oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu 
giełdowego Akcji Istniejących. Z powyższych powodów nie jest możliwe obliczenie średniej ważonej liczby 
akcji niezbędnej do ustalenia zysku na akcję. 

(6) Zgodnie z zasadami przygotowania informacji finansowych pro forma, w niezbadanym skonsolidowanym 
rachunku zysków i strat pro forma nie uwzględniono: (i) korzyści wynikających z synergii; (ii) przewidywanych 
kosztów integracji; oraz (iii) oszczędności wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej Banku 
BPH, o których mowa w rozdziale „Działalność Podstawowa Banku BPH – Synergie”. 
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Raport z przeglądu Śródrocznej Informacji Finansowej Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za  
I kwartał 2016 r. 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta o skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia 
Banku BPH S.A. za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 r.  

Dla Zarządu Banku BPH S.A. 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonej skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia za trzy 
miesiące zakończone 31 marca 2016 r., sporządzonej przez Bank BPH S.A. („Bank BPH”) i zaprezentowanej w punkcie 
„Informacje finansowe – Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r.” 
Dokumentu Rejestracyjnego Alior Bank S.A. Załączona skrócona śródroczna informacja finansowa prezentuje określoną 
część działalności Banku BPH („Podstawowa Działalność Banku BPH”) oddzielnie od pozostałej działalności 
(„Działalność Hipoteczna Banku BPH”) zgodnie z definicją zamieszczoną w Nocie 1 i obejmuje sprawozdanie z 
sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2016 r., rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych 
dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za trzy miesiące 
zakończone 31 marca 2016 r., wraz z notami objaśniającymi.  

Załączona skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia została przygotowana w celu 
zamieszczenia w Dokumencie Rejestracyjnym Alior Bank S.A., zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) 809/2004  
z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, z późniejszymi zmianami (zwanego dalej „Rozporządzeniem 
Prospektowym”) odnoszącymi się do emitentów o złożonej historii finansowej, i wyłącznie w tym celu. 

Odpowiedzialność Zarządu za skróconą śródroczną informację finansową specjalnego przeznaczenia 

Zarząd Banku BPH jest odpowiedzialny za sporządzenie skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego 
przeznaczenia zgodnie z podstawą sporządzenia określoną w Nocie 1 do skróconej śródrocznej informacji finansowej 
specjalnego przeznaczenia. Naszym zdaniem było sformułowanie wniosku na temat załączonej skróconej śródrocznej 
informacji finansowej specjalnego przeznaczenia na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych 
informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki. Przegląd śródrocznych 
informacji finansowych polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie 
finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Przegląd ma 
istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Na 
skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby 
zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania. 

Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam 
sądzić, że załączona skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia nie została sporządzona na 
potrzeby Dokumentu Rejestracyjnego, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z podstawą sporządzenia określoną  
w Nocie 1 do skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia. 
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Objaśnienie 

Zwracamy uwagę na fakt, iż, zgodnie z informacją przedstawioną w Nocie 1 do skróconej śródrocznej informacji 
finansowej specjalnego przeznaczenia, Podstawowa Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH 
nie funkcjonowały oddzielnie. Załączona skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia tym 
samym niekoniecznie odzwierciedla wyniki, które wystąpiłyby, gdyby Podstawowa Działalność Banku BPH  
i Działalność Hipoteczna BPH funkcjonowały jako odrębne jednostki sprawozdawcze i może nie być wyznacznikiem ich 
przyszłych wyników. 

Oświadczenie 

W rozumieniu punktu 1.2 załącznika I do Rozporządzenia Prospektowego przyjmujemy odpowiedzialność za niniejszy, 
będący częścią Dokumentu Rejestracyjnego, raport oraz stwierdzamy, iż dołożyliśmy należytej staranności, by zapewnić, 
że informacje zawarte w tym raporcie są, według naszej najlepszej wiedzy, prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Niniejsze oświadczenie zostało 
zamieszczone w Dokumencie Rejestracyjnym zgodnie z wymogami punktu 1.2 załącznika I do Rozporządzenia 
Prospektowego. 

 

Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. spółki wpisanej na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144: 

 

Katarzyna Łącka  

Kluczowy Biegły Rewident  

Numer ewidencyjny 13131  

 

Warszawa, 16 maja 2016 r. 
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Śródroczna Informacja Finansowa Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za I kwartał 2016 r. 
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Skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016.  
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Skrócony śródroczny rachunek zysków i strat 
w tys. zł 

    NNoty 

Za kkwartał kończący się  

31.03.2016  31.03.2015  

Przychody z tytułu odsetek  205 256 221 129 

Koszty z tytułu odsetek  -38 564 -53 128 

Wynik z tytułu odsetek   4  166 692  168 001  

Przychody z tytułu prowizji  78 087 87 589 

Koszty z tytułu prowizji  -29 326 -24 247 

Wynik z tytułu prowizji  6  48 761  63 342  

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu 
różnic kursowych 

7 30 070 34 632 

Wynik na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży  2 0 

Pozostałe przychody operacyjne 9 1 647 4 990 

Pozostałe koszty operacyjne  9 -3 568 -7 720 

Koszty działania i koszty ogólnego zarządu, w tym: 8 -249  299 -252 434 

koszty restrukturyzacji  -2 229 875 

Odpisy z tytułu utraty wartości 5 14 191 20 523 

Zysk przed opodatkowaniem   8 496  31 334  

Podatek dochodowy 10 1 548 -10 214 

Zysk za okres dla Działalności Podstawowej    10 044  21 120  

Strata za okres dla Działalności Hipotecznej  33.1  -1116 661 -111 040 

Strata/zysk  za okres ogółem   -1106 617  10 080  

 

Zysk za okres oraz rozwodniony zysk za okres na jedną akcję 
zwykłą dla Działalności Podstawowej (w zł)  0,13 0,28 

Strata za okres oraz rozwodniony zysk za okres na jedną akcję 
zwykłą dla Działalności Hipotecznej (w zł)  -1,52 -0,14 

Strata/ zysk za okres oraz rozwodniony zysk za okres na jedną 
akcję zwykłą ogółem (w zł)  -1,39 0,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noty 1 do 33 stanowią integralną część tej skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami 
zamieszczonymi w Nocie 1, Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja 
finansowa, wyniki oraz przepływy pieniężne nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz 
Działalność Hipoteczna Banku BPH faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki. 
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Skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów 
w tys. zł 

   

Za kkwartał kkończący się  

31.03.2016  31.03.2015  

Zysk/sstrata zza okres dla Bank BPH Działalność Podstawowa 10 044  21 120  

Zysk/sstrata za okres dla Bank BPH Działalność Hipoteczna -1116 661 -111 040 

Zysk/sstrata za okres ogółem -1106 617  10 080  

Inne całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu na zyski lub 
straty w kolejnych okresach: 2 6266 -1191 

wynik z tytuł wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po 
uwzględnieniu podatku odroczonego) 2 627 -215 

rozliczenie skumulowanych zysków i strat związanych z instrumentami 
zabezpieczającymi, które zostały wyłączone z rachunkowości zabezpieczeń 
(po uwzględnieniu podatku odroczonego) 

-1 24 

Inne całkowite dochody netto dla Działalności Podstawowej   2 6266 -1191 

Inne całkowite dochody netto dla Działalności Hipotecznej   0  0  

Całkowite dochody netto ogółem  -1103 991  9 889  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noty 1 do 33 stanowią integralną część tej skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami 
zamieszczonymi w Nocie 1, Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja 
finansowa, wyniki oraz przepływy pieniężne nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz 
Działalność Hipoteczna Banku BPH faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki. 
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Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej 
w tys. zł 

 Noty  
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 11 849 961 943 981 

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 13 4 570 299 5 325 322 

Należności od banków 14 947 609 463 428 

Należności od klientów, w tym: 15 8 948 436 8 229 897 

odpisy z tytułu utraty wartości 16 -858 642 -866 019 

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań  1 248 066 0 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 17 462 050 457 001 

Rzeczowe aktywa trwałe 18 250 357 269 505 

Wartości niematerialne  19 120 707 119 988 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 20 8 339 8 365 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  184 932 179 287 

Pozostałe aktywa 21 148 274 203 787 

Aktywa razem Działalność Podstawowa   17 739 030  16 200 561  

Aktywa razem Działalność Hipoteczna  33..2 14 636  578  15 006 980  

Aktywa razem   32 375  608  31 207 541  

w tys. zł 

 Noty  
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Zobowiązania wobec banków 22 319 577 104 439 

Zobowiązania wobec klientów 23 13 594 685 12 441 750 

Rezerwy 24 234 929 239 019 

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat 25 87 844 79 438 

Pozostałe zobowiązania  382 547 324 548 

Zobowiązania  razem Działalność Podstawowa   14 619 582  13 189 194  

Zobowiązania razem Działalność Hipoteczna  33..2 13 921 496  14 080 432  

Zobowiązania razem   28 541 078  27 269 6266 

Kapitał wwłasny    

Kapitał podstawowy  383 340 383 340 

Inne składniki kapitałów  3 594 453 3 591 220 

Zyski zatrzymane, w tym:   -1143 263 -336 646 

Wynik finansowy z lat ubiegłych  -36 646 267 717 

Wynik roku bieżącego  -106 617 -304 363 

Kapitał własny ogółem   3 8834 5530 3 937 9155 

Kapitał własny i zobowiązania razem   32 375  608  31 207 541  

Noty 1 do 33 stanowią integralną część tej skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami 
zamieszczonymi w Nocie 1, Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja 
finansowa, wyniki oraz przepływy pieniężne nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz 
Działalność Hipoteczna Banku BPH faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki.  
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Skrócone śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
w tys. zł 

   
Noty  

Za kkwartał kkończący się 

31.03.2016  31.03.2015  

Zysk/sstrata przed opodatkowaniem Bank BPH Działalność 
Podstawowa   8 496  31 334  

Korekty razem   724 976  -772 734 

Amortyzacja 8 25 059 18 053 

Przychody z tytułu odsetek 4 -205 257 -221 129 

Koszty z tytułu odsetek 4 38 564 53 128 

Przychody odsetkowe otrzymane  167 983 186 017 

Koszty odsetkowe zapłacone  -23 415 -2 858 

Zyski/straty ze sprzedaży inwestycji  -52 -293 

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości  -7 377 -384 102 

Zmiana stanu aktywów wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat  -191 028 -9 234 

Zmiana stanu należności od banków   5 274 20 814 

Zmiana stanu należności od klientów  -696 708 859 071 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  49 948 -95 521 

Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  -2 911 219 

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków  215 135 175 164 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i pozostałych instytucji  891 240 -951 856 

Zmiana stanu zobowiązań wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat  8 406 20 074 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań  350 229 78 162 

Zmian stanu alokowanych kapitałów  99 886  181 557  

Przepływy netto z działalności operacyjnej BBank BPH Działalność 
Podstawowa   7333 4472 -441 400 

Przepływy netto z działalności operacyjnej BBank BPH Działalność 
Hipoteczna  33..3 0  808  

Przepływy netto z działalności operacyjnej Razem   7333 4472 -440 592 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  -7 129 -14 678 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  465 293 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej BBank BPH Działalność 
Podstawowa   -66 664 -114 385 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Bank BPH Działalność 
Hipoteczna  33..3 0  -8808 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej RRazem  -66 664 -115 193 

Emisja papierów wartościowych  0 28 460 

Wykup papierów wartościowych własnej emisji  -29 970 -46 372 

Przepływy netto z działalności finansowej BBank BPH Działalność 
Podstawowa   -229 9970 -117 9912 
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Przepływy netto z działalności ffinansowej Bank BPH Działalność 
Hipoteczna  33..3 0  0  

Przepływy netto z działalności finansowej Razem   -229 970 -117 912 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   696 838  -773 697 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
POCZĄTEK OKRESU 12 5 956 091 5 855 553 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 
OKRESU 12 6 652 929 5 781 856 

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH   696 838  -773 697 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noty stanowią integralną część tej skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w 
Nocie 1, Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki 
oraz przepływy pieniężne nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna 
Banku BPH faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki.  
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Noty do skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego 
przeznaczenia za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 roku 

1. Uwagi ogólne i podstawa sporządzenia informacji finansowej  

Wprowadzenie 

Niniejsza skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia została 
sporządzona wyłącznie celem włączenia do Dokumentu Rejestracyjnego/Memorandum 
Ofertowego Alior Bank SA („Alior”) w związku z emisją z prawem poboru („Oferta”). Wpływy 
z Oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia określonej części działalności Banku 
BPH przez Alior. 

Bank BPH Spółka Akcyjna (zwany dalej „Bank BPH”) jest bankiem mającym siedzibę w Polsce, 
ul. Płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. Głównym 
akcjonariuszem Banku BPH SA jest GE Investments Poland Sp. z o.o. (GEIP), która posiada 
83,74% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Łącznie Grupa General Electric („Grupa 
GE”) posiada, poprzez swoje spółki zależne, 87,24% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Banku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa GE posiadała akcje Banku BPH pośrednio poprzez 
GE Capital Global Holdings, LLC., w której 100% akcji posiadała General Electric CO, będąca 
jednostką dominującą najwyższego szczebla.  Do podstawowej działalności Banku BPH należy 
przyjmowanie depozytów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie 
kredytów, prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych oraz wykonywanie czynności 
bankowych na podstawie ustawy Prawo Bankowe. 

Niniejsza skrócona śródroczna informacji finansowa została zatwierdzona przez Zarząd Banku 
BPH w dniu 16 maja 2016. 

Planowany podział i nabycie przez Alior 

W dniu 31 marca 2016 roku określone spółki z Grupy GE („Zbywcy Banku BPH”) oraz Alior 
zawarły umowę nabycia akcji Banku BPH oraz podziału w związku z nabyciem Podstawowej 
Działalności Banku BPH („Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału”). Opis transakcji w ramach Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału obejmuje: 

 nabycie przez Alior od Zbywców Banku BPH znacznego pakietu akcji w Banku BPH; 
oraz 

 podział Banku BPH, który ma zostać przeprowadzony w trybie art. 529 §1 pkt 4 
Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie (ang. spin-off) Podstawowej 
Działalności Banku BPH (zgodnie z definicją poniżej) do Alior („Podział”) i emisję 
nowych akcji Alior na rzecz akcjonariuszy Banku BPH wskazanych w Planie Podziału 
(tj. za wyjątkiem Alior, Zbywców Banku BPH oraz ich podmiotów powiązanych). 

W ramach Transakcji opisanej powyżej (łącznie „Transakcja”), w dniu rejestracji przez właściwy 
sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior w związku z Podziałem („Dzień 
Podziału”), Alior nabędzie podstawową działalność Banku BPH („Podstawowa Działalność Banku 
BPH”) w postaci zorganizowanej działalności przedsiębiorstwa, obejmującej wszelkie aktywa 
i pasywa Banku BPH z wyjątkiem określonych aktywów i pasywów, które pozostaną w Banku 
BPH po Podziale („Działalność Hipoteczna Banku BPH”). Działalność Hipoteczna Banku BPH 
obejmie portfel kredytów hipotecznych Banku BPH (w szczególności wszelkie kredyty 
hipoteczne w polskich złotych i innych walutach udzielonych na rzecz osób fizycznych), 
zobowiązania finansowe wobec spółek z Grupy GE oraz pozostałe aktywa i zobowiązania 
związane ze wspomnianym powyżej portfelem kredytów hipotecznych. Ponadto Działalność 
Hipoteczna Banku BPH obejmie udziały większościowe w BPH PBK Zarządzanie Funduszami 
Sp. z o.o. („BPH PBK”) (jedyny akcjonariusz BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („BPH 
TFI”)) oraz zobowiązania Banku BPH wobec BPH PBK i/lub BPH TFI. Zbywcy Banku BPH 
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zobowiązali się wobec Alior, że w Dniu Podziału Podstawowa Działalność Banku BPH będzie 
posiadała łączny współczynnik kapitałowy, uwzględniający wyłącznie kapitał własny 
akcjonariuszy („CET1 Podstawowej Działalności Banku BPH”) na poziomie 13.25%. 

Nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior w wyniku Podziału, zostanie 
poprzedzone nabyciem przez Alior określonej liczby akcji Banku BPH od, między innymi, 
Zbywców Banku BPH w ramach wezwania. W wyniku Podziału, wszystkie te akcje przestaną 
istnieć. W wyniku Podziału Alior wyemituje nowe udziały dla akcjonariuszy mniejszościowych, 
jeśli tacy akcjonariusze pozostaną w Banku BPH w stosownym czasie, a Zbywcy Banku BPH 
staną się jedynymi akcjonariuszami Banku BPH (a tym samym ekonomicznymi właścicielami 
Działalności Hipotecznej Banku BPH).  

Cel niniejszej informacji finansowej 

Bank BPH sporządza i publikuje skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe jak 
również skrócone śródroczne sprawozdania finansowe, które dostarczają ogólnych informacji 
na temat sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych odpowiednio 
Grupy Kapitałowej Banku BPH i Banku BPH. Ta skrócona śródroczna informacja finansowa 
specjalnego przeznaczenia została sporządzona w celu zaprezentowania sytuacji finansowej, 
wyników finansowych i przepływów pieniężnych odrębnie dla Podstawowej Działalności Banku 
BPH i Działalności Hipotecznej Banku BPH we wszystkich zaprezentowanych okresach, w celu 
dostarczenia jak najlepszego obrazu działalności będącej przedmiotem transferu do Alior 
w ramach Transakcji. Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna Banku BPH 
nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki i przepływy pieniężne nie mogą 
być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby faktycznie Podstawowa Działalność Banku 
BPH i Działalność Hipoteczna Banku BPH funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki 
w zaprezentowanych okresach, jak i przyszłych wyników działalności. 

W ciągu kwartału objętego  tą informacją finansową aż do dnia Podziału, Podstawowa 
Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna Banku BPH były i będą wspólnie zarządzane 
jako jeden podmiot prawny, tym samym nie są w pełni rozłączne. W sprawozdaniu finansowym 
Banku BPH, operacje Działalności Hipotecznej Banku BPH stanowią część segmentu 
Bankowości Detalicznej. Część funkcji zarządczych i związanych z nimi kosztów obejmują całą 
jego działalność. Bank BPH ponadto, jako jednostka podlegająca wymogom regulacyjnym, 
zobowiązany jest do utrzymania odpowiedniego poziomu kapitału dla obu działalności. Stąd 
zaprezentowanie wyłącznie danych dotyczących Podstawowej Działalności Banki BPH nie 
zapewniłoby przedstawienia rzetelnego obrazu działalności Banku BPH. W celu 
odzwierciedlenia powyższego, w niniejszej informacji finansowej  zaprezentowano sytuację 
finansową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne obu działalności rozdzielone pomiędzy 
Podstawową Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczną Banku BPH.  

Podstawa sporządzenia   

Skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia Banku BPH za trzy 
miesiące zakończone 31 marca 2016 roku została sporządzone w oparciu o przepisy 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonych przez 
Unię Europejską („UE”) oraz określone konwencje księgowe powszechnie wykorzystywane przy 
sporządzaniu historycznych informacji finansowych w dokumentach ofertowych, opisane 
w Nocie 1 do Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH  za 2 lata 
kończące się 31 grudnia 2015 roku. Niniejsza Skrócona śródroczna informacja finansowa 
specjalnego przeznaczenia nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla rocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego, w związku z tym winna być czytana w połączeniu 
ze sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia za 2 lata kończące się 31 grudnia 
2015 roku. 

Przyjęte zasady rachunkowości, konwencje rachunkowości i metod obliczeniowych i alokacji 
stosowane w przygotowaniu Skróconej śródrocznej informacji finansowej specjalnego 
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przeznaczenia są zgodne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego specjalnego przeznaczenia za 2 lata kończące się 31 grudnia 2015 roku włączając 
te opisane w nocie 1 do tych informacji finansowych. 

Niniejsza Skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia przedstawia 
oddzielne informacje dla bank BPH Działalność Podstawowa oraz Bank BPH Działalności 
Hipoteczna. 

Jak opisano w sprawozdaniu finansowym specjalnego przeznaczenia Banku BPH za dwa lata 
zakończone 31 grudnia 2015 roku, w momencie Podziału (zgodnie z Planem Podziału z dnia 
29 kwietnia 2016 roku) salda kapitału zostaną alokowane pomiędzy Podstawową Działalność 
Banku BPH oraz Działalność Hipoteczną Banku BPH w taki sposób, aby, biorąc pod uwagę 
wyłącznie kapitał własny, osiągnąć wartość współczynnika kapitału podstawowego CET1 
Podstawowej Działalności Banku BPH na poziomie 13,25%. W celu sporządzenia sprawozdania 
finansowego specjalnego przeznaczenia oraz niniejszej skróconej śródrocznej informacji 
finansowej specjalnego przeznaczenia nie dokonywano podziału kapitału własnego pomiędzy 
obie działalności. Do osiągnięcia wspomnianego współczynnika niektóre salda płynnych 
aktywów (kasa i środki w banku centralnym, aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 
przez Rachunek Zysków i Strat oraz należności od banków) ujęte w sprawozdaniu finansowym 
specjalnego przeznaczenia oraz niniejszej informacji finansowej w całości jako przynależne 
Podstawowej Działalności Banku BPH zostaną alokowane na Dzień Podziału pomiędzy obie 
działalności. 

Gdyby taka alokacja została przeprowadzona na daty wcześniejsze następujące kwoty 
pierwotnie ujęte w Podstawowej Działalności Banku BPH zostałyby alokowane do Działalności 
Hipotecznej: 

Na dzień 31 marca 2016 roku 

Podstawowa Działalność Banku BPH  
Zgodnie z niniejszą 

informacją 
finansową  

Alokacja do 
Działalności 
Hipotecznej  

Wartości po 
skorygowaniu w celu 

osiągnięcia wymaganego 
poziomu kapitału  

    

Kapitał własny 3 119 448 1 402 045 1 717 403 

Kasa i środki w banku centralnym 849 961 1 000 848 961 

Aktywa finansowe wyceniane do wartości 
godziwej przez Rachunek Zysków i Strat  4 570 299 1 308 796 3 261 503 

Należności od banków 947 609 92 249 855 360 

 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku 

Podstawowa Działalność Banku BPH  
Zgodnie z niniejszą 

informacją 
finansową  

Alokacja do 
Działalności 
Hipotecznej  

Wartości po 
skorygowaniu w 
celu osiągnięcia 

wymaganego 
poziomu kapitału  

Kapitał własny 3 011 367 1 304 622 1 706 745 

Kasa i środki w banku centralnym 943 981 1 000 942 981 

Aktywa finansowe  wyceniane do wartości 
godziwej przez Rachunek Zysków i Strat 5 325 322 1 211 373 4 113 949 

Należności od banków 463 428 92 249 371 179 

Kapitał własny został wyliczony jako różnica pomiędzy wartością aktywów razem a 
zobowiązaniami razem Działalności Podstawowej zgodnie z niniejszą skróconą śródroczną 
informacją finansową specjalnego przeznaczenia. 



INFORMACJE FINANSOWE

DOKUMENT REJESTRACYJNYF-30

Skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia za trzy miesiące zakończone 31 marca 2016 13 

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek Zysków i Strat składają się 
głównie z portfela bonów pieniężnych NBP. Przychody z tych aktywów zostały ujęte 
w sprawozdaniu finansowym specjalnego przeznaczenia Banku BPH za dwa lata zakończone 
31 grudnia 2015 roku oraz w niniejszej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia jako 
przychody odsetkowe Działalności Podstawowej Banku BPH. Zarząd szacuje, że przychody 
odsetkowe wygenerowane przez część portfela zostałyby również realokowane do Działalności 
Hipotecznej zgodnie z opisem powyżej, w wysokości 5 mln zł za okres trzech miesięcy 
zakończony 31 marca 2016 roku (19 mln zł za rok kończący się 31 grudnia 2015). Efekt 
podatkowy związany z powyższą realokacją wyniósłby 1 mln zł za okres trzech miesięcy 
zakończony 31 marca 2016 roku (4 mln zł za rok kończący się 31 grudnia 2015). Kwoty 
przychodów odsetkowych wymienione powyżej zostały oszacowane na bazie poniższych 
założeń:  

 kwoty aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat w I kwartale 2016 roku i 2015 roku, od których liczony jest przychód odsetkowy 
pozostawały na stałym poziomie w wyżej wymienionych okresach i były równe kwocie 
odpowiednio na dzień 31 marca 2016 roku (dla I kwartału 2016 roku) i na dzień 
31 grudnia 2015 roku (dla 2015 roku); 

 stopa procentowa wykorzystana w kalkulacji przychodów została oparta o średnią 
rentowność bonów pieniężnych NBP odpowiednio w I kwartale 2016 roku i w 2015 roku;  

 zarówno kasa i środki w banku centralnym jak i należności od banków nie generowały 
przychodów odsetkowych. 

Bank BPH SA publikuje skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe. 
W opublikowanym informacji finansowej za 3 miesiące kończące się 31 marca 2016 roku 
Działalność Podstawowa Banku BPH została zaklasyfikowana, wyceniona oraz zaprezentowana 
jako grupa do zbycia przeznaczona do wydania właścicielom zgodnie z wymogami MSSF 5 
(łącznie z  przeszacowaniem określonych aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia do 
wartości niższej z ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, 
skutkując dodatkowym obciążeniem wyniku w kwocie PLN 290 mln zł). 

Informacja finansowa specjalnego przeznaczenia prezentuje Działalność Podstawową Banku 
BPH jako działalność kontynuowaną po Podziale, w konsekwencji wszystkie aktywa i pasywa są 
klasyfikowane i wyceniane zgodnie z tym założeniem. Oznacza to, że wartości niematerialne 
i rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane według kosztu pomniejszego o skumulowaną 
amortyzację oraz utratę wartości. Utrata wartości jest rozpoznawana wyłącznie w przypadku 
gdy kwota odzyskiwalna składnika aktywów (wyższa z jego wartości użytkowej i wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży) jest niższa od wartości bilansowej.  

Na potrzeby niniejszej informacji finansowej specjalnego przeznaczenia, wartość użytkowa 
przyjęta na potrzeby testu na utratę wartości zakłada użytkowanie składnika rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych w toku normalnej działalności operacyjnej. 
W związku z tym nie dokonano odpisu aktualizującego.  

Z przyczyn omówionych powyżej suma aktywów na dzień 31 marca 2016 roku i wynik netto za 
okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2016 roku, zaprezentowane w niniejszej informacji 
finansowej specjalnego przeznaczenia wykazują różnice w porównaniu do skróconego 
śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku BPH za 3 miesiące zakończone 
31 marca 2016 roku. 

2. Znaczące zasady rachunkowości 

Niniejsza Skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia została 
sporządzona zgodnie z podstawą sporządzenia opisaną w nocie 1 zgodnie z zasadą kosztu 
historycznego, za wyjątkiem instrumentów finansowych wycenianych według wartości 
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godziwej. Zasady rachunkowości były stosowane w sposób ciągły w zaprezentowanych 
okresach sprawozdawczych.  

Niniejsza Skrócona śródroczna informacja finansowa specjalnego przeznaczenia została 
sporządzona w walucie funkcjonalnej, tj walucie podstawowej środowiska gospodarczego, 
w którym dana jednostka prowadzi działalność. Walutą funkcjonalną jest złoty polski. Wszystkie 
wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł). 

3. Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych 

Podział na segmenty operacyjne 

Segment operacyjny jest komponentem Banku, który w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej osiąga przychody i ponosi koszty, w tym przychody i koszty wynikające 
z  transakcji z innymi komponentami Banku. Wyniki segmentów operacyjnych są przedmiotem 
regularnych przeglądów i oceny ze strony kierownictwa Banku w celu podejmowania decyzji, co 
do alokacji zasobów do poszczególnych segmentów. 

Wyniki segmentów, ich aktywa i zobowiązania obejmują elementy bezpośrednio przypisane do 
danego segmentu oraz takie, które można zaalokować do danego segmentu na podstawie 
racjonalnych zasad. 

Segmentacja działalności Banku BPH SA wiąże się z przyjętymi zasadami zarządzania. 
Zarządzanie Bankiem BPH prowadzone jest w ramach strategicznych segmentów 
klientowskich, do których zaliczone zostały: 

 Bankowość Detaliczna,  

 Bankowość Komercyjna,  

 Zarządzanie Aktywami i Pasywami/Pozostałe. 

Segment Bankowości Detalicznej obejmuje Klientów Indywidualnych. Do najważniejszych usług 
oferowanych Klientom tego segmentu należą: 

 udzielanie kredytów konsumpcyjnych, kredytów w rachunku bieżącym i limicie karty 
kredytowej, 

 oferta depozytowa, w tym rachunki oszczędnościowe oraz sprzedaż produktów 
inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane, usługi maklerskie), 

 oferta kont osobistych z pakietem różnorodnych usług bankowych dla Klientów 
Indywidualnych (np. Konto Kapitalne). 

Usługi dla klientów indywidualnych, Bank BPH SA oferuje poprzez sieć własnych oddziałów, 
w ramach współpracy z placówkami partnerskimi i przedstawicielami finansowymi 
działającymi pod logo „Partner BPH”, a także przy zastosowaniu kanałów dystrybucji, takich jak 
internet (Seza@m) czy call center. 

Segment Bankowości Komercyjnej obejmuje małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, 
w szczególności: 

 spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa 
zagraniczne, 

 przedsiębiorców indywidualnych, spółki osobowe oraz spółki cywilne, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 organizacje społeczne, zawodowe, wyznaniowe, placówki niepubliczne, 
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 osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby wykonujące 
wolny zawód, rolników. 

W ramach segmentu Bankowości Komercyjnej uwzględniany jest również wynik z tytułu 
operacji z instytucjami finansowymi. 

Segment Bankowości Komercyjnej oferuje szeroką paletę produktów, dostosowaną do różnych 
potrzeb oraz profili klientów. Oferta obejmuje uniwersalny zestaw produktów, składający się 
z produktów kredytowych, depozytowych oraz usług transakcyjnych. W ramach oferty 
kredytowej klient może wybierać między kredytami inwestycyjnymi a kredytami obrotowymi, 
uzupełnieniem oferty jest finansowanie krótkoterminowych zobowiązań handlowych. Produkty 
depozytowe pozwalają klientom na zarządzanie płynnością, dodatkowo usługi transakcyjne 
wspomagają ich działalność operacyjną. 

Segment Zarządzania Aktywami i Pasywami/Pozostałe obejmuje wynik z tytułu zarządzania 
aktywami i zobowiązaniami Banku oraz pozycje rachunku zysków i strat, które nie dają się 
przypisać do dwóch pozostałych segmentów. 

Segmenty rozliczają się wzajemnie w oparciu o kursy i stopy rynkowe odpowiednio do 
zrealizowanych transakcji. 

W 2016 roku Bank dokonał zmiany alokacji części kosztów ponoszonych na rzecz Organizacji 
Płatniczych, związanych z rozliczeniami płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych 
Visa i Mastercard w terminalach POS. W rozliczaniach tych Bank działa jako Agent i pełni 
funkcję rozliczeniową. Koszty te przeniesione zostały z bankowości Detalicznej do Bankowości 
Komercyjnej i wyniosły 5,9 mln w 1. kwartale 2016 roku. Dla celów porównawczych zwiększono 
odpowiednio koszty prowizyjne bankowości Komercyjnej o 4,2 mln zł w danych za 1. kwartał 
2015 roku, pomniejszając tym samym koszty Bankowości Detalicznej. 

Dane za 1. kwartał 2015 roku opisane powyżej zostały doprowadzone do porównywalności. 
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4. Wynik z tytułu odsetek 

według źródła generowania przychodu i kosztu 
w tys. zł 

   
Za ookres kkończący się 

31.03.2016  31.03.2015  

Przychody z tytułu:  205 256  221 129  

środków pieniężnych i lokat międzybankowych 1 814 2 133 

kredytów i pożyczek 160 693 164 136 

papierów wartościowych 23 609 28 673 

transakcji z przyrzeczeniem odkupu 1 056 1 614 

transakcji swap stopy procentowej (IRS) 18 057 24 546 

instrumentów pochodnych zabezpieczających wyłączonych z rachunkowości 
zabezpieczeń 27 27 

Koszty z tytułu:  -338 564 -553 128 

kredytów oraz pożyczek otrzymanych 1 1 

depozytów i rachunków terminowych -9 578 -16 408 

rachunków bieżących -10 146 -10 320 

papierów wartościowych własnej emisji -823 -953 

transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży -1 636 -1 816 

transakcji swap stopy procentowej (IRS) -16 280 -23 497 

instrumentów pochodnych zabezpieczających wyłączonych z rachunkowości 
zabezpieczeń -102 -135 

WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK  166 692  168 001  

według rodzaju podmiotu 
w tys. zł 

   
Za okres  kończący się   

31.03.2016  31.03.2015  

Przychody z tytułu odsetek ood: 205 256  221 129  

Banku Centralnego 19 633 24 440 

banków 523 405 

pozostałych podmiotów finansowych 19 885 26 509 

podmiotów niefinansowych 159 518 163 471 

podmiotów budżetowych 5 697 6 304 

Koszty z tytułu odsetek wobec:  -338 564 -553 128 

banków -981 -1 083 

pozostałych podmiotów finansowych -18 328 -26 337 

podmiotów niefinansowych -18 402 -24 404 

podmiotów budżetowych -853 -1 304 

WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK  166 692  168 001  
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Przychody z tytułu odsetek zawierają odsetki od papierów wartościowych wyznaczonych przy 
początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do 
rachunku zysków i strat (Fair Value Option) w wysokości 26 911 tys. zł za 1. kwartał 2016 roku 
(1. kwartał 2015: 29 532 tys. zł). Przychody z tytułu odsetek od papierów wartościowych 
klasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu oraz instrumentów pochodnych prezentowane 
są w Wyniku na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych. 

Przychody z tytułu odsetek zawierają również kwotę 26 910 tys. zł za 1. kwartał 2016 roku 
(1. kwartał 2015: 9 524 tys. zł) rozliczenia opłat i prowizji bezpośrednio związanych 
z powstaniem aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych (zarówno przychodów jak 
i bezpośrednich inkrementalnych kosztów), które rozliczane są według zamortyzowanego 
kosztu z użyciem efektywnej stopy procentowej. 

Wynik odsetkowy z tytułu aktywów finansowych, które uległy utracie wartości (tj. kredytów ze 
zidentyfikowaną utratą wartości) wynosi 9 921 tys. zł (1. kwartał 2015: 12 515 tys. zł). 

5. Odpisy z tytułu utraty wartości 
w tys. zł 

   
Za ookres kończący się  

31.03.2016  31.03.2015  

Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek -50 377 15 136 

Wynik z tytułu odpisów na poniesione ale, nieujawnione straty dotyczące 
kredytów i pożyczek (IBNR) 12 024 -2 383 

Odzyski z należności spisanych 51 464 7 961 

Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na zobowiązania 
pozabilansowe 1 080 -191 

WYNIK Z ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI  14 191  20 523  

6. Wynik z tytułu prowizji 
w tys. zł 

   
Za okres  kończący się   

31.03.2016  31.03.2015  

Przychody z tytułu:  78 087  87 5899 

papierów wartościowych i działalności powierniczej 4 191 4 056 

kredytów i pożyczek 6 913 7 332 

kart kredytowych 27 795 30 134 

płatności krajowych i prowadzenia rachunków 23 663 23 934 

płatności zagranicznych 3 001 3 214 

zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów 7 110 8 621 

pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń 4 921 9 803 

pozostałych 493 495 

Koszty z tytułu:  -229 326 -224 247 

papierów wartościowych i działalności powierniczej -701 -800 

kredytów i pożyczek oraz opłat za utrzymanie rachunków -981 -962 
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kart kredytowych -23 748 -20 459 

płatności krajowych -2 818 -989 

płatności zagranicznych -241 -212 

pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń -837 -825 

WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI  48 761  63 3422 

Wynik z tytułu prowizji za 1. kwartał 2016 roku zawiera przychody z tytułu działalności 
powierniczej w kwocie 1 870 tys. zł (1. kwartał 2015: 1 821 tys. zł) oraz koszty z tytułu 
działalności powierniczej w kwocie 234 tys. zł (1. kwartał 2015: 346 tys. zł). 

Wynik z tytułu prowizji zawiera przychody prowizyjne z tytułu kart kredytowych oraz kredytów 
i pożyczek (inne niż objęte kalkulacją efektywnej stopy procentowej), które odnoszą się do 
aktywów i zobowiązań, które nie są wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny 
odnoszonym do rachunku zysków i strat, w kwocie 34 708 tys. zł za 1. kwartał 2016 rok 
(1. kwartał 2015: 37 466 tys. zł) oraz koszty prowizyjne z tytułu kart kredytowych oraz kredytów 
i pożyczek w kwocie 24 728 tys. zł za 1. kwartał 2016 rok   (1. kwartał 2015: 21 421 tys. zł). 

7. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych 

w tys. zł 

   
Za rrok kkończący się  

31.03.2016  31.03.2015  

Papiery wartościowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane 
według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -6 565 2 122 

Papiery wartościowe klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu 1 10 

Pochodne instrumenty finansowe 1 664 - 1 676 

Wynik z pozycji wymiany 34 970 34 176 

WYNIK NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WYCENIANYCH DO WARTOŚCI 
GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I Z TYTUŁU RRÓŻNIC 
KURSOWYCH  

30 070  34 632  

8. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 
w tys. zł 

   
 Za rok kończący się   

 31.03.2016  31.03.2015  

Koszty pracownicze   -1122 940 -1136 050 

Wynagrodzenia  -103 113 -114 598 

Świadczenia emerytalne, rentowe i pośmiertne  -983 -943 

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne  -18 844 -20 509 

Koszty wynajmu budynków   -330 075 -221 279 

Koszty utrzymania lokali   -88 369 -88 178 

Koszty usług zewnętrznych i konsultingu   -113 877 -220 286 

Koszty utrzymania sprzętu IT i sprzętów bbiurowych  -113 888 -112 856 

Koszty marketingu i promocji sprzedaży   -111 147 -99 653 

Inne koszty, w tym:   -223 944 -226 080 
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opłaty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego 

 -6 281 -6 368 

Amortyzacja   -225 059 -118 053 

KOSZTY DZIAŁANIA I KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU DLA 
DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ BANKU BPH,, W TYM: 

 -2249 299 -2252 434 

koszty restrukturyzacji  (a) -2 229  875  

a) Łączne koszty restrukturyzacji ujęte w kosztach działania i ogólnego zarządu 
Działalności Podstawowej Banku BPH wyniosły w 1 kwartale 2016 roku 2 229 tys. zł 
(1 kwartał 2015: rozwiązanie rezerwy w wysokości 875 tys. zł) i zostały ujęte 
w następujących pozycjach: 
 za 1 kwartał 2016 roku pozycja „Koszty pracownicze” zawiera rozwiązanie rezerwy 

na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 5 737 tys. zł (1 kwartał 2015: utworzenie 
rezerwy w kwocie 1 992 tys. zł), 

 pozycja "Koszty wynajmu budynków" za 1 kwartał 2016 roku zawiera kwotę 7 966 
tys. zł z tytułu kosztów restrukturyzacji związanych z optymalizacją sieci dystrybucji 
oraz powierzchni centrali Banku (1 kwartał 2015: rozwiązanie rezerwy w kwocie 
2 867 tys. zł). 

Od 1 stycznia 2015 roku do sporządzania sprawozdań finansowych (w tym śródrocznych) ma 
zastosowanie Interpretacja nr 21 wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej. Powstały jednak wątpliwości w zakresie sposobu zastosowania 
jej do obowiązkowych opłat ponoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego (BFG). W rezultacie, Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko (z dnia 
12 lutego 2015 roku), potwierdzone stanowiskiem Ministerstwa Finansów (z dnia 11 lutego 2015 
roku), w którym zalecono bankom rozkładanie kosztów opłat rocznych na rzecz BFG w czasie – 
w okresie rocznym. Było to podejście spójne z rozwiązaniem stosowanym przez Bank 
w poprzednich okresach. Łączny koszt opłat obowiązkowej, ostrożnościowej i dodatkowej na 
rzecz BFG przypisanych do Działalności Podstawowej wyniósł 34 677 tys. zł w 2015 roku, 
z czego 6 368 tys. zł zaliczono do kosztów okresu zakończonego 31 marca 2015 roku.  
Nowelizacja ustawy o BFG dokonana marcu 2016 roku zmieniła sposób naliczania 
i odprowadzania opłat obowiązkowych na cykl kwartalny, z zastosowaniem do I kwartały 2016 
roku. W rezultacie, w kosztach okresu zakończonego 31 marca 2016 roku ujęto opłaty 
obowiązkowe naliczone za I kwartał 2016 roku w kwocie 6 281 tys. zł.  

9. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych  

w tys. zł 

   
Za ookres kończący się  

31.03.2016  31.03.2015  

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu:  1 647  4 990  

Sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia 63 242 

Opłat franczyzowych 222 206 

Zwrotu podatku VAT 0 86 

Innych 1 362 4 456 

Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: -33 568 -77 720 

Utworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych -462 -954 

Opłat i odsetek karnych -106 -31 

Dochodzenia roszczeń -1351 -1291 
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Utworzenia rezerw i odpisów aktualizujących -817 -3197 

Innych -832 -2247 

WYNIK Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH  -11 921 -22 730 

10. Podatek dochodowy 
w tys. zł 

   
Za ookres kończący się   

31.03.2016  31.03.2015  

Bieżący rok -4 165 -14 994 

Podatek odroczony 5 713 4 780 

PODATEK DOCHODOWY  1 548  -110 214 

Uzgodnienie rzeczywistego obciążenia podatkowego 
w tys. zł 

   
Za ookres kończący się  

31..03.20166 31.003.20155 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 8 496 31 334 

Podatek dochodowy według krajowej stawki podatku 19%   -11 614 -55 953 

Dochody wolne od podatków – dochód Kasy Mieszkaniowej  275 350 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu -2 120 -3342 

Przychody niestanowiące przychodów do opodatkowania i zwolnione od podatku 27 19 

Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego 4 980 -1 288 

Wpływ różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do 
opodatkowania podatkiem dochodowym  3 162  -44 261 

PODATEK DOCHODOWY  1 548  -110 214 

11. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Kasa  481 319 479 388 

Operacje z Bankiem Centralnym 368 642 464 593 

KASA I OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM  849 961  943 981  

Termin zapadalności pozycji zakwalifikowanych do kategorii Kasa i operacje z Bankiem 
Centralnym jest nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. 

„Operacje z Bankiem Centralnym” na dzień 31 marca 2016 roku obejmowały środki na 
rachunku w Narodowym Banku Polskim, stanowiące rezerwę obowiązkową od pozyskanych 
przez Banku środków pieniężnych. Rezerwa obowiązkowa jest określana za pomocą 
procentowego wskaźnika sumy środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych oraz innych środków przyjętych przez Bank podlegających zwrotowi i utrzymywana 
jako saldo rachunku bieżącego w NBP na podstawie średniej arytmetycznej naliczonych stanów 
dziennych za dany miesiąc.  
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12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Dla potrzeb skróconego śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych saldo środków 
pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie 
zapadalności do 3 miesięcy (licząc od dnia nabycia) oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany 
wartości. 

w tys. zł 

   

Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Kasa i operacje z Bankiem CCentralnym 849 961  943 981  

Należności od banków  903 100  413 596  

lokaty na rynku pieniężnym 30 001 0 

rachunki bieżące 451 852 411 879 

należności od banków w drodze 22 836 1 717 

należności od banków z tytułu papierów wartościowych kupionych w 
transakcjach z przyrzeczeniem odkupu 398 411 0 

Dłużne papiery wartościowe i weksle emitowane przez Skarb Państwa i 
innych emitentów publicznych uprawnione do redyskontowania w Banku 
Centralnym  

4 899 868  4 598 514  

ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PPIENIĘŻNYCH 6 652 929  5 956 091  

13. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat 

w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

1) Papiery wartościowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako 
wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  4 467 794 5 237 595 

2) Dodatnia wartość instrumentów pochodnych 102 505 87 727 

AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  4 570 299  5 325 322  

Papiery wartościowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane według 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  

w tys. zł 

 Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Instrumenty dłużne (wg rodzaju i emitenta)  4 467 794  5 237 595  

bony pieniężne emitowane przez Bank Centralny 4 467 794 4 598 514 

obligacje emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 0 639 081 

PAPIERY WARTOŚCIOWE WYZNACZONE PRZY POCZĄTKOWYM UJĘCIU JAKO 
WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW 
I SSTRAT 

4 4467 794 5 237 595  
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Dodatnia wartość instrumentów pochodnych 

w tys. zł 

 
Stan na dzień 

31.03.2016  31.12.2015  

Transakcje stopy procentowej, w tym:  83 377  75 125  

FRA 108 133 

IRS 83 267 74 980 

Kupione opcje na stopę procentową 2 4 

Inne kontrakty na stopę procentową 0 8 

Transakcje walutowe, w tym:  17 635  8 914  

Fx-forward 16 150 8 382 

Inne transakcje walutowe 447 224 

Kupione opcje walutowe 1 038 308 

Kupione opcje kapitałowe  1 272  3 246  

Kupione opcje towarowe  221  442  

RAZEM  102 505  87 727  

14. Należności od banków 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Lokaty na rynku pieniężnym  40 152  10 113  

Inne w tym:  907 457  453 315  

rachunki bieżące 451 852 411 879 

należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z 
przyrzeczeniem odkupu 398 411 0 

należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 34 343 39 704 

należności od klientów w drodze 22 836 1717 

inne 15 15 

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW  947 609  463 428  

15. Należności od klientów 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Kredyty i pożyczki, w tym:   9 075 886  8 975 867  

z tytułu faktoringu 299 822 274 858 

od podmiotów finansowych  80 083  96 276  
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Korporacje 75 239 91 511 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 4 844 4 765 

od podmiotów niefinansowych  8 960 443  8 846 338  

Korporacje 2 279 879 2 178 899 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 1 743 754 1 735 416 

Osoby prywatne 4 936 810 4 932 023 

od podmiotów sektora rządowego i samorządowego  35 360  33 253  

Korporacje 35 329 33 204 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 31 49 

Inne:  731 192  120 049  

należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z 
przyrzeczeniem odkupu 539 064 0 

należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pod transakcje giełdowe 62 412 93 673 

należności od klientów w drodze 116 101 14 020 

inne 13 615 12 356 

RAZEM   99 9007 0078 9 095 916  

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -850 968 -858 870 

Odpisy z tytułu utraty wartości innych pozycji należności od klientów -7 674 -7 149 

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW  8 948 436  8 229 897  

16. Odpisy z tytułu utraty wartości należności 
w tys. zł 

 Utrata 
wartości  IBNR  Łącznie  

Stan na początek okresu 01.01.2016  760 834  105 185  866 019  

odpisy z tytułu utraty wartości 50 377 -12 024 38 353 

należności spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości -46 315 0 -46 315 

różnice kursowe -34 10 -24 

inne 609 0 609 

STAN NA KONIEC OKRESU 31.03.2016  765 471  93 171  858 642  

w tys. zł 

 OOdpisy z tytułu utraty wartości 

Wartość na 
początek 

okresu 
(01.01.2016)  

Różnice 
kursowe  

Spisane w 
straty  

Utworzenie 
netto –– 

wpływ na 
rachunek 
zysków i 

strat  

Inne  
Wartość na 

koniec okresu 
(31.03.2016)  

PODMIOTY FINANSOWE  245  0  0  15 942  0  16 187  

Korporacje 2 0 0 15 943 0 15 945 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 243 0 0 -1 0 242 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  753 440  -334 -446 315 34 435  84  741 610  

Korporacje 46 392 9 -4 3 150 0 49 547 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 233 963 -32 -10 670 1 289 0 224 550 
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Osoby prywatne 473 085 -11 -35 641 29 996 84 467 513 

Odpisy z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek  753 685  -334 -446 315 50 377  84  757 797  

Odpisy z tytułu utraty wartości 
pozostałych należności  7 149  0  0  0  525  7 674  

w tys. zł 

 IIBNR 

Wartość na 
początek 

okresu 
(01.01.2016)  

Różnice 
kursowe  

Utworzenie netto –– 
wpływ na rachunek 

zysków i sstrat 

Wartość na 
koniec okresu 
(31.03.2016)  

PODMIOTY FINANSOWE  2 966  29  -22 586 409  

Korporacje 2 900 4 -2 597 307 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 66 25 11 102 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  102 057  92  -99 551 92 598  

Korporacje 16 291 109 1 384 17 784 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 25 838 -17 -380 25 441 

Osoby prywatne 59 928 0 -10 555 49 373 

SEKTOR BUDŻETOWY  162  -1111 113  164  

Korporacje 162 -111 113 164 

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i 
pożyczek  105 185  10  -112 024 93 171  

w tys. zł 

   Utrata 
wartości  IBNR  Łącznie  

Stan na początek okresu 01.01.2015  1 246 845  119 061  1 365 906  

odpisy z tytułu utraty wartości 114 947 -14 009 100 938 

należności spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości -605 593 0 -605 593 

różnice kursowe 728 133 861 

inne 3907 0 3907 

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2015  760 834  105 185  866 019  

w tys. zł 

 OOdpisy z tytułu utraty wartości 

Wartość na 
początek 

okresu 
(01.01.2015)  

Różnice 
kursowe  

Spisane w 
straty  

Utworzenie 
netto –– 

wpływ na 
rachunek 
zysków i 

strat  

Inne  
Wartość  na 

koniec okresu 
(31.12.2015)  

PODMIOTY FINANSOWE  214  0  -4469 156  344  245  

Korporacje 0  0  0  2  0  2  

Małe i średnie przedsiębiorstwa 214 0 -469 154 344 243 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  1 240 124  728  -6605 124 114 791  2 921  753 440  

Korporacje 56 413 15 -12 638 2 602 0 46 392 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 327 126 561 -110 935 15 743 1 468 233 963 

Osoby prywatne 856 585 152 -481 551 96 446 1 453 473 085 
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Odpisy z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek  1 240 338  728  -6605 593 114 947  3 265  753 685  

Odpisy z ttytułu utraty wartości 
pozostałych należności  6 507  0  0  0  642  7 149  

w tys. zł 

 IIBNR 

Wartość na 
początek 

okresu 
(01.01.2015)  

Różnice 
kursowe  

Utworzenie netto –– 
wpływ na 

rachunek zysków i 
strat  

Wartość na koniec 
okresu (31.12.2015)  

PODMIOTY FINANSOWE  744  265  1957  2966  

Korporacje 719 217 1964 2900 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 25 48 -7 66 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  118 086  -1132 -115 897 102 057  

Korporacje 18 008 -49 -1 668 16 291 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 32 085 -39 -6 208 25 838 

Osoby prywatne 67 993 -44 -8 021 59 928 

SEKTOR BUDŻETOWY  231  0  -669 162  

Korporacje 212 0 -50 162 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 19 0 -19 0 

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów 
i pożyczek  119 061  133  -114 009 105 185  

17. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
w tys. zł 

 Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 
(obligacje) 380 896 375 980 

Instrumenty kapitałowe (akcje i udziały) 81 154 81 021 

AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY  462 050  457 001  

Na dzień 31 marca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku, Bank nie odnotował utraty 
wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. 

18. Rzeczowe aktywa trwałe 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Grunty 625 625 

Budynki, lokale 140 168 147 325 

Inne środki trwałe 107 034 111 137 

Środki trwałe w budowie 2 530 10 418 

AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE  250 357  269 505  
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19. Wartości niematerialne według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Oprogramowanie 73 449 68 764 

Inne 65 67 

Nakłady 47 193 51 157 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE   120 707  119 988  

20. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 295 295 

Budynki, lokale  8 044 8 044 

Inne 0 26 

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY  8 339  8 365  

Bank przeznaczył do sprzedaży nieruchomość położoną w Warszawie, której wartość księgowa 
na dzień 31 marca 2016 roku wynosi 8 339 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015: 8 339 tys. zł). Bank 
spodziewa się realizacji planu sprzedaży nieruchomości w ciągu najbliższego roku. 

21. Pozostałe aktywa 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Koszty i przychody do rozliczenia w czasie  13 586  7 916  

Prawo wieczystego użytkowania gruntów  13 693  13 740  

Rozrachunki publiczno--prawne  57  69  

Inne  14  16  

Aktywa finansowe:  120 924  182 046  

Dłużnicy różni 46 154 66 992 

Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 74 770 115 054 

POZOSTAŁE AKTYWA  148 274  203 787  

Kwota w pozycji „dłużnicy różni” uwzględnia odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 
Kwota odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wyniosła na dzień 31 marca 2016 roku 
28 538 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015 roku: 28 626 tys. zł). 
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22. Zobowiązania wobec banków 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Środki na rachunkach  18 113  31 716  

Depozyty na rynku pieniężnym  290 691  59 609  

Inne:  10 773  13 114  

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 9 658 12 419 

rachunki środków specjalnego przeznaczenia 1107 686 

inne 8 9 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW  319 577  104 439  

23. Zobowiązania wobec klientów 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Środki na rachunkach  7 894 728  7 808 453  

Depozyty   4 028 345  4 168 205  

Certyfikaty ddepozytowe 206 008  235 132  

Inne:  1 465 604  229 960  

zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach 
z przyrzeczeniem odkupu 1 248 067 0 

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, w tym: 83 886 67 301 

zabezpieczenia pod kredyty 48 972 52 986 

zabezpieczenia pod instrumenty pochodne 34 914 14 315 

inne 133 651 162 659 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW  13 594 685  12 441 750  

Środki na rachunkach i depozyty według podziału segmentowego Klienta 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Korporacje 2 334 023 2 291 551 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 2 314 005 2 524 891 

Osoby prywatne 7 481 053 7 395 348 

Ogółem środki na rachunkach i depozyty Klientów   12 129 081  12 211 790  
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24. Rezerwy 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Rezerwy krótkoterminowe  173 911  178 790  

Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe udzielone 11 598 12 682 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji zatrudnienia 124 993 137 717 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji placówek 23 363 16 087 

Inne 13 957 12 304 

Rezerwy długoterminowe  61  018  60 229  

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania 28 815 27 803 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji placówek 32 203 32 426 

REZERWY   234 929  239 019  

Ruchy w pozycji rezerw 
w tys. zł 

 

Rezerrwy na 
świadczenia 
emerytalne 
i  podobne 

zobowiązania  

Rezerwa na 
koszty 

restrukturyzacji 
zatrudnienia  

Rezerwa na koszty 
restrukturyzacji 

placówek  

Rezerwy na 
zobowiązania 

pozabilansowe  
Inne  Razem  

Na dzień 01.01.2016  27 803  137 717  48 513  12 682  12 303  239 019  

utworzenie rezerwy 1 064 0 7 977 1 640 1 841 12 523 

rozwiązanie rezerwy 0 -5 737 -11 -2 721 -7 -8 476 

wykorzystanie -52 -6 987 -913 0 -180 -8 133 

inne 0 0 0 -3 0 -3 

Na dzień 31.03.2016  28 815  124 993  55 566  11 598  13 957  234 929  

w tys. zł 

 

Rezerrwy na 
świadczenia 
emerytalne 
i  podobne 

zobowiązania  

Rezerwa na 
koszty 

restrukturyzacji 
zatrudnienia  

Rezerwa na koszty 
restrukturyzacji 

placówek  

Rezerwy na 
zobowiązania 

pozabilansowe  
Inne  Razem  

Na dzień 01.01.2015  30 998  2 863  11 362  15 568  21 143  81 934  

utworzenie rezerwy 4 086 148 784 43 595 6 537 9 247 212 249 

efekt dyskonta 878 0 558 0 0 1 436 

rozwiązanie rezerwy 0 -4 766 -3 486 -9 437 -3 617 -21 306 

przeszacowanie 
aktuarialne -7 979 0 0 0 0 -7 979 

wykorzystanie -180 -9 164 -3 516 0 -11 943 -24 803 

inne 0 0 0 15 -2527 -2512 

Na dzień 31.12.2015  27 803  137 717  48 513  12 6833 12 303  239 019  
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25. Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

w tys. zł 

 
Stan na dzień 

31.03.2016  31.12.2015  

Transakcje stopy pprocentowej, w tym: 68 692  64 848  

IRS 68 690 64 810 

Sprzedane opcje na stopę procentową 2 4 

Inne kontrakty na stopę procentową 0 34 

Transakcje walutowe, w tym:  17 659  10 895  

Fx-forward 15 139 10 087 

Inne transakcje walutowe 1036 438 

Sprzedane opcje walutowe 1484 370 

Sprzedane opcje kapitałowe  1 272  3 253  

Sprzedane opcje towarowe  221  442  

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ 
PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  87 844  79 438  

26. Pozostałe zobowiązania 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Przychody do rozliczenia w czasie  14 623  13 939  

Przychody należne z tytułu pożytków uzyskanych z zarządzania aktywami 
systemu rekompensat  330  318  

Rozliczenia publiczno--prawne  28 485  24 503  

Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów  13 8813 10 913  

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i premii  48 953  40 966  

Rezerwy na zobowiązania  69 922  77 2699 

Inne  590  720  

Zobowiązania finansowe:  205 831  155 920  

Rozliczenia międzybankowe 138 291 100 640 

Wierzyciele różni 55 434 41 369 

Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 12 106 13 911 

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA  382 547  324 5488 

27. Wartość godziwa 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest to cena, którą otrzymano by za 
sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji 
przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny. 
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Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych, które w skróconym śródrocznym 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej  

w tys. zł 

Stan na 31.03.2016  

 

Techniki wyceny w 
oparciu o parametry 

obserwowane na 
rynku  

(ppoziom II)  

Techniki wyceny oparte 
o  istotne parametrry 

niepochodzące 
z  aktywnego rynku  

(ppoziom III)  

wartość 
godziwa  

wartość 
księgowa  

Aktywa          

Należności od banków 947 609 0 947 609 947 609 

Należności od Klientów 723 518 8 308 208 9 031 726 8 948 436 

Korporacyjnych 0 2 313 064 2 313 064 2 306 700 

Małych i średnich przedsiębiorstw 0 1 494 313 1 494 313 1 498 294 

Indywidulanych 0 4 500 831 4 500 831 4 419 923 

Inne należności 723 518 0 723 518 723 519 

Pozostałe aktywa finansowe 87 309 0 87 309 87 309 

Pasywa          

Zobowiązania wobec banków 319 577 0 319 577 319 577 

Zobowiązania wobec Klientów 1 465 604 12 029 629 13 495 233 13 594 685 

Korporacyjnych 0 2 325 724 2 325 724 2 334 023 

Małych i średnich przedsiębiorstw 0 2 279 907 2 279 907 2 314 005 

Indywidulanych 0 7 423 998 7 423 998 7 481 053 

Inne zobowiązania 1 465 604 0 1 465 604 1 465 604 

Pozostałe zobowiązania finansowe 184 319 0 184 319 184 319 

w tys. zł 

Stan na 31.12.2015  

 

Techniki wyceny w 
oparciu o parametry 

obserwowane na 
rynku  

(poziom II)  

Techniki wyceny oparte 
o isttotne parametry 

niepochodzące 
z  aktywnego rynku  

(poziom III)  

wartość 
godziwa  

wartość 
księgowa  

Aktywa          

Należności od banków 463 428 0 463 428 463 428 

Należności od Klientów 112 900 8 115 548 8 228 448 8 229 897 

Korporacyjnych 0 2 252 157 2 252 157 2 237 867 

Małych i średnich przedsiębiorstw 0 1 476 019 1 476 019 1 480 120 

Indywidulanych 0 4 387 372 4 387 372 4 399 010 

Inne należności 112 900 0 112 900 112 900 

Pozostałe aktywa finansowe 181 249 0 181 249 182 046 

Pasywa          

Zobowiązania wobec banków 104 439 0 104 439 104 439 

Zobowiązania wobec Klientów 229 960 12 099 906 12 329 866 12 441 750 

Korporacyjnych 0 2 283 424 2 283 424 2 291 551 

Małych i średnich przedsiębiorstw 0 2 479 961 2 479 961 2 524 891 
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Indywidulanych 0 7 336 521 7 336 521 7 395 348 

Inne zobowiązania 229 960 0 229 960 229 960 

Pozostałe zobowiązania finansowe 157 357 0 157 357 155 920 

Należności od klientów: 
Wartość godziwa należności jest wyznaczana w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy 
pieniężne przy zastosowaniu bieżącej krzywej stóp procentowych skorygowanej o średnie 
marże oparte na portfelu kredytów udzielonych w ostatnim kwartale. W przypadku należności 
bez harmonogramu do wyznaczenia przepływów pieniężnych użyto stosowany w Banku model 
charakteryzacji produktów bankowych, który umożliwia oszacowanie hipotetycznych terminów 
spłat.  

Zobowiązania wobec klientów: 
Wartość godziwa zobowiązań wobec klientów została wyznaczona dla pozycji o stałej stopie 
procentowej oraz depozytów bez harmonogramu – poprzez zdyskontowanie przyszłych 
przepływów pieniężnych za pomocą bieżącej krzywej stóp procentowych rynku pieniężnego 
skorygowanej o marże dla transakcji udzielonych w ostatnim kwartale. W przypadku 
depozytów bez harmonogramu do wyznaczenia przepływów pieniężnych użyto stosowany 
w Banku model charakteryzacji produktów bankowych, który umożliwia oszacowanie 
hipotetycznych terminów wypływów. 

Hierarchia wartości godziwej 

Podstawą wyceny instrumentów finansowych do wartości godziwej są ogólnodostępne stawki 
oraz kwotowania rynkowe zapisywane w systemach Bloomberg oraz Reuters. Wycena tych 
instrumentów oraz rewaluacja pozycji walutowej dokonywana jest przez jednostkę 
organizacyjną Banku niezależną od struktur odpowiedzialnych za sprzedaż produktów Banku 
BPH SA. Jednostka ta dokonuje właściwej parametryzacji algorytmów oraz systemów wyceny 
w zakresie wyżej wymienionych stawek rynkowych oraz sprawuje kontrolę nad zgodnością 
danych. 

Klasyfikacja instrumentów finansowych stanowi odzwierciedlenie przyporządkowania danych 
wejściowych wykorzystywanych przy wycenie wymienionych instrumentów do poszczególnych 
poziomów: 

1) poziom I – instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na 
podstawie bezpośrednich kwotowań dostępnych na rynku. Do tej kategorii Bank 
klasyfikuje dłużne papiery wartościowe, które wyceniane są bezpośrednio w oparciu 
o nieskorygowane ceny kwotowane na aktywnym rynku.  

2) poziom II – instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na 
podstawie takich modeli wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane 
wejściowe są obserwowane bezpośrednio na rynku. Do tej kategorii Bank 
zaklasyfikował dłużne papiery wartościowe emitowane przez Ministerstwo Finansów 
- wyceniane za pomocą modeli opartych o technikę DCF (discounted cash-flows). 
Dodatkowo, Bank zaklasyfikował do tej kategorii dłużne papiery wartościowe, które 
wycenione zostały w oparciu o uśrednione ceny kwotowane na rynku lub przez 
brokerów (ceny skorygowane). 

Instrumenty pochodne zaliczane do poziomu II wyceniane są na bazie dziennej 
z wykorzystaniem następujących metod wyceny: 

Instrument Finansowy  Modele wyceny  

Fx-forward, Fx-swap, IRS, CIRS, FRA Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Opcje walutowe Model wyceny opcji (Garman – Kohlhagen) 

Terminowe operacje papierami wartościowymi Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
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Opcje na stopę procentową Model wyceny opcji (Blacka) 

Opcje walutowe barierowe Model wyceny opcji (rozszerzony model Blacka – Scholesa) 

Opcje walutowe binarne Model wyceny opcji (rozszerzony model Blacka – Scholesa) 

Opcje na indeksy giełdowe Model wyceny oparty o metodę równoważnej miary 
martyngałowej i symulację Monte Carlo 

Opcje na indeksy cen surowców Model wyceny oparty o metodę równoważnej miary 
martyngałowej i symulację Monte Carlo 

3) poziom III - instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na podstawie 
takich modeli wyceny, w przypadku których istotne dane wejściowe nie są obserwowane 
bezpośrednio na rynku.  Do tego poziomu Bank klasyfikuje instrumenty pochodne, dla 
których komponent ryzyka kredytowego uwzględniany w wycenie transakcji jest znaczący 
oraz akcje w Visa Europe Limited. 

Nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania 
opracowuje się przy użyciu najlepszych dostępnych informacji na temat założeń, na podstawie 
których uczestnicy rynku ustaliliby cenę składnika aktywów lub zobowiązania. Komponent 
ryzyka kredytowego jest nieobserwowalną daną wejściową szacowaną wewnętrznie przez 
Bank dla kontrahentów o podwyższonym ryzyku kredytowym. 

Akcje Visa Europe Limited zostały wycenione w oparciu o udział Banku w rozliczeniu transakcji 
przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., której sfinalizowanie jest oczekiwane w drugim 
kwartale 2016 roku. Udział Banku może ulec zmianie m.in. w związku z kosztami transakcji oraz 
ewentualnymi odwołaniami członków Visa dotyczącymi ich udziałów w cenie nabycia, 
a przeprowadzenie transakcji jest zależne od otrzymania wymaganych zgód regulatorów. 
Wartość godziwa akcji jest zależna od sfinalizowania transakcji. 

Poniższa tabela prezentuje podział aktywów i zobowiązań finansowych prezentowanych 
w  sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej w podziale na trzy powyższe kategorie: 

w tys. zł 

   

Techniki wyceny 
w oparciu 

o  parametry 
obserwowane na 

rynku  
(poziom II)  

Techniki wyceny 
oparte o istotne 

parametry 
niepochodzące 

z  aktywnego rynku  
(poziom III)  

RAZEM  

Stan na 31.03.2016     

AKTYWA  6 195 510  84 889  6 280 399  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat, w tym: 4 566 547 3 753 4 570 300 

Papiery wartościowe wyznaczane przy początkowym 
ujęciu jako wyceniane według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat 

4 467 794 0 4 467 794 

Dodatnia wartość instrumentów pochodnych 98 753 3 752 102 505 

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 1 248 066 0 1 248 066 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 380 897 81 136 462 033 

PASYWA 87 844  0  87 844  

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat  87 844 0 87 844 

Stan na 31.12.2015    

AKTYWA  5 697 250  85 057  5 782 307  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat, w tym: 5 321 270 4 052 5 325 322 
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Papiery wartościowe wyznaczane przy początkowym 
ujęciu jako wyceniane według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat 

5 237 595 0 5 237 595 

Dodatnia wartość instrumentów pochodnych 83 675 4 052 87 727 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 375 980 81 005 456 985 

PASYWA 79 438  0  79 438  

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat  79 438 0 79 438 

Zmiana stanu wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których Bank stosuje wycenę 
do wartości godziwej w oparciu o techniki wyceny oparte o istotne parametry niepochodzące 
z aktywnego rynku (poziom III): 

w tys. zł 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane według wartości 

godziwej przez rachunek 
zysków i strat  

Aktywa finansowe dostępne  
do sprzedaży  

Stan na 01.01.2016  4 052  81 005  

Zwiększenia, w tym:  0  131  

Wzrost wartości instrumentów finansowych odniesiony w 
inne dochody całkowite 0 131 

Zmniejszenia, w tym:  -3300 0  

Spadek wartości instrumentów finansowych odniesiony do 
wyniku na instrumentach finansowych wycenianych 
według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z 
tytułu różnic kursowych 

-300 0 

Zmiana klasyfikacji (przeniesienie do poziomu II)  132  -1131 

Stan na 31.03.2016  3 884  81 005  

 

Wynik na instrumentach ffinansowych utrzymywanych w 
portfelu na koniec okresu sprawozdawczego:  -1168 0  

odniesiony do wyniku na instrumentach finansowych 
wycenianych według wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i z tytułu różnic kursowych 

-168 0 

w tys. zł 

 
Aktywa finansowe wyceniane 

według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat  

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży  

Stan na 01.01.2015  5 699  0  

Zwiększenia, w tym:  0  81 005  

Wzrost wartości instrumentów finansowych odniesiony w 
inne dochody całkowite 0 81 005 

Zmniejszenia, w tym:  -11 410 0  

Spadek wartości instrumentów finansowych odniesiony do 
wyniku na instrumentach finansowych wycenianych 
według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z 
tytułu różnic kursowych 

-1 410 0 

Zmiana klasyfikacji (przeniesienie do poziomu II)  -2237 0  

Stan na 31.12.2015  4 052  81 005  

Wynik na instrumentach finansowych utrzymywanych 
w portfelu na koniec okresu sprawozdawczego:  1 410  81 005  
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odniesiony do wyniku na instrumentach finansowych 
wycenianych według wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i z tytułu różnic kursowych 

1 410 0 

odniesiony w inne dochody całkowite 0 81 005 

28. Postępowania sądowe 

Na dzień 31 marca 2016 roku wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, w których Bank jest 
pozwanym w zakresie Działalności Podstawowej wynosi 70 039  tys. zł (na dzień 31 grudnia 
2015: 107 051 tys. zł).  

Na dzień 31 marca 2016 roku wartość przedmiotu sporu dla spraw sądowych, dla których 
prawdopodobieństwo wypływu środków jest znikome wynosi 22 601  tys. zł (na dzień 31 grudnia 
2015: 26 589 tys. zł). 

Na dzień 31 marca 2016 roku wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, dla których wypływ 
środków jest możliwy, wynosi 28 624 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015: 61 720 tys. zł). 
Jednocześnie, w ocenie Banku szansa wygrania sporu jest znaczna, w związku z tym Bank nie 
tworzy rezerw na powyższe postępowania. 

Na dzień 31 marca 2016 roku wartość przedmiotu sporu dla spraw sądowych, których szansa 
przegrania jest znaczna wynosi 18 813 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2015: 18 742 tys. zł. Bank 
ocenia, iż skutki finansowe tych postępowań na dzień 31 marca 2016 roku nie powinny 
przekroczyć rezerwy z tego tytułu w wysokości 4 286 tys. zł (na dzień 31  grudnia 2015: 3 996 tys. 
zł). 

Na dzień 31 marca 2015 roku nie występują postępowania przed sądem lub organami 
administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość 
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku. 

Bank nie posiada żadnych istotnych rozliczeń z tytułu postępowań przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

29. Zobowiązania i aktywa warunkowe 

Pozycje pozabilansowe 
w tys. zł 

 
Stan nna dzień 

31.03.2016  31.12.2015  

finansowe 0 8 000 

gwarancyjne 2 429 945 2 704 094 

AKTYWA WARUNKOWE  2 429 945  2 712 094  

Na wysokość otrzymanych pozabilansowych zobowiązań gwarancyjnych mają wpływ między 
innymi zabezpieczenia w postaci gwarancji i poręczeń na limity wierzytelności, kredyty 
inwestycyjne, kredyty w rachunku bieżącym oraz pozostałe kredyty. 

w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

finansowe 3 704 363 3 657 978 

gwarancyjne 192 996 175 561 

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE  3  897 359  3  833 539  
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Na zobowiązania finansowe udzielone składają się niewykorzystane limity wierzytelności, limity 
z tytułu kart kredytowych, limity kredytowe w  rachunku bieżącym oraz w rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym, niewykorzystane limity z tytułu kredytów operacyjnych 
i  pozostałych. 

Na zobowiązania gwarancyjne udzielone składają się gwarancje, które mają na celu 
zagwarantowanie wykonania kontraktu, zapłaty należności, gwarancji wykonania zobowiązań 
z tytułu rękojmi. 

Wartość pozabilansowych zobowiązań warunkowych udzielonych według rodzaju produktu 
oraz podziału segmentowego klienta została zaprezentowana w poniższej tabeli. 

w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Finansowe  3 704 363  3 657 978  

Linie kredytowe dla korporacji 1 950 727 1 735 945 

Linie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw 585 711 891 238 

Linie kredytowe dla osób prywatnych 969 492 975 347 

Otwarte akredytywy importowe 33 552 30 511 

Zobowiązania z tytułu promes kredytowych 84 155 24 937 

Depozyty terminowe z przyszłym terminem rozpoczęcia okresu 
depozytu 80 726 0 

Gwarancyjne  192 996  175 561  

Gwarancje dla Korporacji, w tym: 163 478 146 349 

gwarancje dobrego wykonania 87 846 86 447 

Gwarancje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym 28 619 28 314 

gwarancje dobrego wykonania 16 673 16 525 

Potwierdzone akredytywy eksportowe 899 898 

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE  3  897 359  3  833 539  

W ramach gwarancji kredytowych największą wartość na dzień 31 marca 2016 roku oraz na 
dzień 31 grudnia 2015 roku stanowią gwarancje zapłaty należności i gwarancje spłaty kredytu. 

Na dzień 31 marca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku w ramach gwarancji dobrego 
wykonania największe wartości stanowią gwarancje wykonania kontraktu, gwarancje 
wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancje zwrotu przedpłaty.  

w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Rezerwa na linie o charakterze finansowym 11 169 11 739 

Rezerwa na gwarancje udzielone, w tym: 429 405 

gwarancje dobrego wykonania 66 76 

Rezerwa na zagrożone zobowiązania pozabilansowe, w tym.: 0 538 

gwarancje dobrego wykonania 0 66 

REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE UDZIELONE  11 598  12 682  
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30. Podmioty powiązane 

W nocie zaprezentowano ujawnienia dotyczące całego Banku BPH bez ich podziału na 
Działalność Podstawową i Działalność Hipoteczną. 

Spółka dominująca 

Głównym akcjonariuszem Banku BPH SA jest GE Investments Poland Sp. z o.o., która posiada 
83,74% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Łącznie poprzez swoje spółki zależne 
grupa General Electric posiada 87,24% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 

W związku z reorganizacją grupy kapitałowej General Electric ogłoszoną przez GE w dniu 
10 kwietnia 2015 roku, w wyniku realizacji serii transakcji wewnątrzgrupowych 
przeprowadzonych w wielu jurysdykcjach w dniach 1 grudnia 2015 roku do 3 grudnia 2015 
roku, GE posiada akcje Banku pośrednio poprzez GE Capital Global Holdings, LLC. (GE CGH), 
w której GE posiada 100% akcji w kapitale zakładowym. 

Dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi (z wyłączeniem transakcji 
z podmiotami zależnymi) 

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych. 

Na dzień 31 marca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku stan należności i zobowiązań wobec 
podmiotów Grupy GE przedstawiał się następująco: 

w tys. zł 

   

Stan na dzień 

31.03.2016  31.12.2015  

podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  

Należności (z odsetkami) 17 37 971 37 988 19 52 134 52 153 

Zobowiązania, w tym: 3 129 13 971 941 13 975 070 3 192 14 064 836 14 068 028 

Zobowiązania bieżące 129 3 080 3 209 192 2 793 2 985 

Depozyty 3 000 47 878 50 878 3 000 18 000 21 000 

Zaciągnięte linie kredytowe 0 12 908 300 12 908 300 0 13 321 247 13 321 247 

Inne zobowiązania 0 39 515 39 515 0 43 743 43 743 

Zobowiązania 
podporządkowane 0 973 168 973 168 0 679 053 679 053 

Udzielone pozabilansowe 
zobowiązania gwarancyjne 0 764 764 0 764 764 

Nominalne wartości transakcji 
pochodnymi instrumentami 
finansowymi, w tym: 

0 2 140 792 2 140 792 0 1 014 253 1 014 253 

Forward, swap walutowy 0 1 584 480 1 584 480 0 32 838 32 838 

IRS/CIRS 0 550 761 550 761 0 967 513 967 513 

Transakcje wymiany walut 0 5 551 5 551 0 13 902 13 902 

Na zaciągnięte linie kredytowe na dzień 31 marca 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku składają się 
wykorzystane linie kredytowe otrzymane od podmiotu funkcjonującego w ramach Grupy 
General Electric, GE Ireland CHF Funding Unlimited Company. 

Wykorzystane linie kredytowe zostały zaciągnięte w latach 2010-2015 na okresy od 3 do 7 lat, 
przy czym najdalszy termin zapadalności przypada w grudniu 2022 roku i są denominowane 
w CHF. Są one oprocentowane stawką LIBOR 3M dla CHF powiększoną o marżę a odsetki są 
naliczane i wypłacane w okresach 3–miesięcznych. 
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Wartość transakcji zawartych przez Bank BPH SA w ciągu 1. kwartału 2016 roku i 1. kwartału 
2015 roku z  podmiotem dominującym oraz pozostałymi podmiotami powiązanymi, 
kształtowała się następująco: 

w tys. zł 

   
   

Za ookres kkończący się  

31.03.2016  31.003.2015  

podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  

Transakcje wymiany 
walut (wart. 
nominalne) 

0 513 896 513 896 0 1 270 484 1 270 484 

Forward, swap 
walutowy (wart. 
nominalne) 

0 7 882 637 7 882 637 0 9 822 869 9 822 869 

IRS/CIRS (wart. 
nominalne) 0 312 320 312 320 0 58 665 58 665 

Depozyty 3 003 729 140 732 143 3 003 240 128 243 131 
Inne należności 54 3 667 3 721 82 6 418 6 500 

Inne zobowiązania 0 2 244 2 244 0 11 691 11 691 
Zaciągnięte linie 
kredytowe 0 513 896 513 896 0 1 270 484 1 270 484 

Udzielone 
pozabilansowe 
zobowiązania 
gwarancyjne  

0 7 882 637 7 882 637 0 9 822 869 9 822 869 

31. Ważne wydarzenia występujące po końcu okresu sprawozdawczego 

Umowa dotycząca sprzedaży akcji i podziału Banku BPH 

W związku z umową zawartą w dniu 31 marca 2016 roku przez akcjonariuszy Banku z Grupy 
General Electric Company dotyczącą sprzedaży akcji i podziału Banku BPH w dniu 1 kwietnia 
2016 roku Bank BPH zawarł z Alior Bankiem i akcjonariuszami z Grupy GE umowę o współpracy 
dotyczącą planowanego podziału. Zgodnie z harmonogramem transakcji w dniu 29 kwietnia 
2016 roku uzgodniono Plan Podziału Banku BPH, który zakłada podział Banku przez wydzielenie 
Podstawowej Działalności Banku BPH na rzecz Alior Banku. 

32. Zarządzanie ryzykiem w Banku BPH  

32.1. Zarządzanie ryzykiem 

Główne rodzaje ryzyka 

W celu identyfikacji i zarządzania ryzykiem Bank definiuje odpowiednie procesy w szczególności 
dla następujących kategorii ryzyka: 

 ryzyko rynkowe (walutowe, stopy procentowej, inwestycji kapitałowych oraz cen 
towarów), 

 ryzyko płynności, 
 ryzyko kredytowe, 
 ryzyko operacyjne. 
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32.2. Ryzyko rynkowe 
Procesy zarządzania i metody pomiaru ryzyka rynkowego nie uległy zasadniczym zmianom 
w  stosunku do opisanych w sprawozdaniu finansowym Banku BPH SA za 2 lata zakończone 
31 grudnia 2015 roku. 

32.3. Ryzyko walutowe 
Procesy zarządzania i metody pomiaru ryzyka walutowego nie uległy zasadniczym zmianom 
w stosunku do opisanych w sprawozdaniu finansowym Banku BPH SA za 2 lata zakończone 
31 grudnia 2015 roku. 

VaR dla pozycji ryzyka walutowego dla Banku BPH SA na dzień 31 marca 2016 roku wynosił 
10 160 tys. zł. 

32.4. Ryzyko stopy procentowej 

Procesy zarządzania i metody pomiaru ryzyka stopy procentowej nie uległy zasadniczym 
zmianom w  stosunku do opisanych w sprawozdaniu finansowym Banku BPH SA za 2 lata 
zakończone 2015 roku. 

Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako wrażliwość zarówno wyniku odsetkowego 
netto, jak i ekonomicznej wartości kapitału Banku na zmiany stóp procentowych. 

VaR dla pozycji ryzyka stopy procentowej dla Banku BPH SA na dzień 31 marca 2016 wynosił 
766 tys. zł. 

32.5. Ryzyko płynności 

Procesy zarządzania i metody pomiaru ryzyka płynności nie uległy zasadniczym zmianom 
w  stosunku do opisanych w sprawozdaniu finansowym Banku BPH SA za 2 lata zakończone 
31 grudnia 2015 roku. 

32.6. Ryzyko kredytowe  

Klienci korporacyjni i Średnie Firmy 

Na podstawie obserwacji portfela komercyjnego a także oczekiwań Banku odnośnie trendów 
kształtujących otoczenie makroekonomiczne w horyzoncie średnioterminowym, w pierwszym 
kwartale 2016 roku Bank dokonał przeglądu polityki branżowej oraz  cyklicznej rewizji  branż 
wysokiego ryzyka. 

W pozostałym zakresie, w odniesieniu do klientów korporacyjnych i średnich firm, procesy 
zarządzania i metody pomiaru ryzyka kredytowego nie uległy zasadniczym zmianom 
w stosunku do opisanych w sprawozdaniu finansowym Banku BPH SA za 2 lata zakończone 
31 grudnia 2015 roku. 

Kredyty detaliczne i Micro SME 

W pierwszym kwartale 2016 w zakresie produktów kredytowych dla klientów indywidualnych 
oraz małych i mikro przedsiębiorstw Bank kontynuował dotychczasową politykę kredytową.  

W szczególności w zakresie detalicznych produktów kredytowych innych niż hipoteczne, 
kontynuując politykę optymalizacji stosowanych narzędzi oceny zdolności i wiarygodności 
kredytowej klientów, Bank wdrożył szereg kolejnych testów mających na celu weryfikację 
zidentyfikowanych segmentów klientów generujących bezpieczny dla Banku wolumen.  

Jednocześnie Bank kontynuował działania zmierzające do dalszej optymalizacji strategii 
windykacyjno-restrukturyzacyjnych i zapewnienia ich pełnej zgodności z wymogami 
regulacyjnymi w tym zakresie.  
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W zakresie windykacji późnej, zgodnie z artykułem 75c Ustawy Prawo Bankowe, Bank 
wprowadził proces informowania Klientów  o możliwości wnioskowania o restrukturyzację 
zadłużenia przed wypowiedzeniem umowy kredytu, tym samym zapewniając wykorzystanie 
wszystkich dostępnych działań restrukturyzacyjnych i negocjacyjnych.  

Dodatkowo, w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, w zakresie działań 
restrukturyzacyjnych umożliwiono klientom posiadającym kredyty mieszkaniowe skorzystanie 
z dodatkowego rozwiązania restrukturyzacyjnego w postaci finansowego wsparcia 
wypłacanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

W zakresie modeli rezerw dla obszaru kredytów zarządzanych grupowo, Bank przeprowadził 
cykliczny monitoring jakości kalibracji modeli PD. Monitoring wykazał konieczność dokonania 
rekalibracji parametru PD dla klientów posiadających zobowiązanie hipoteczne oraz 
zobowiązanie detaliczne. Zmiana poziomu PD została odzwierciedlona w poziomie odpisów 
aktualizujących na koniec pierwszego kwartału 2016. 

W oparciu o regularny monitoring parametru LIP i jego składowych, Bank zdecydował się na 
obniżenie parametru LIP o jeden miesiąc dla kredytów gotówkowych. 

Jakość portfela kredytowego 

Strukturę jakościową portfela kredytowego Banku na dzień 31 marca 2016 roku, 
z  uwzględnieniem podziału na segmenty biznesowe (wyliczoną w oparciu o wartość bilansową) 
prezentuje poniższa tabela. 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktura 

(%)  Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktura 

(%)  

Kredyty brutto bez 
rozpoznanej utraty 
wartości  

4 291  86,99 1 444  82,66 2 267  94,99 8 002  88,22 

Rating                

0 do 4+ do 0,36% 67 1,4 122 7,0 201 8,4 390 4,3 

4 do 6- do 4,25% 3 680 74,5 1 055 60,3 1 963 82,2 6 698 73,8 

7+ do 8 do 61,48% 543 11,0 203 11,6 34 1,4 780 8,6 

Inne1 1 0,0 64 3,7 69 2,9 134 1,5 

Kredyty brutto 
z  rozpoznaną utratą 
wartości  

646  13,11 305  17,44 123  5,11 1 074  11,88 

RAZEM KREDYTY 
BRUTTO  4 937  100,00 1 7749 100,00 2 390  100,00 9 076  100,00 

1 kredyty bez ratingu oraz kredyty ze zidentyfikowaną przesłanką utraty wartości, ale bez rozpoznanej utraty wartości  

Strukturę jakościową portfela kredytowego Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku, 
z  uwzględnieniem podziału na segmenty biznesowe (wyliczoną w oparciu o wartość bilansową) 
prezentuje poniższa tabela. 
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w mln zł  

Osoby Prywatne  
Małe i Średnie 

Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktura 

(%)  Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktura 

(%)  

Kredyty brutto bez 
rozpoznanej utraty 
wartości  

4 280  86,88 1 427  82,00 2 186  94,99 7 893  87,99 

Rating PD         

0 do 4+ do 0,36% 181 3,7 114 6,5 228 9,9 523 5,8 

4 do 6- do 4,25% 3 489 70,8 1 035 59,5 1 871 81,2 6 395 71,3 

7+ do 8 do 61,48% 609 12,3 209 12,0 56 2,4 874 9,7 

Inne1 1 0,0 69 4,0 31 1,4 101 1,1 

Kredyty brutto 
z  rozpoznaną utratą 
wartości  

652  13,22 313  18,00 118  5,11 1 083  12,11 

RAZEM KREDYTY 
BRUTTO  4 932  100,00 1 740  100,00 2 304  100,00 8 976  100,00 

1 kredyty bez ratingu oraz kredyty ze zidentyfikowaną przesłanką utraty wartości, ale bez rozpoznanej utraty wartości 

Struktura jakościowa portfela kredytowego bez rozpoznanej utraty wartości, w podziale na 
poszczególne segmenty biznesowe, wg stanu na 31 marca 2016, kształtuje się następująco: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Struktur
a (%)  Kredyty  Struktura 

(%)  Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktur

a (%)  

Kredyty 
nieprzeterminowane  3 954  92,11 1 374  95,22 2 243  98,99 7 571  94,66 

Rating           

0 do 4+ do 0,36% 64 1,5 122 8,5 199 8,8 385 4,8 

4 do 6- do 4,25% 3 500 81,6 1 044 72,3 1 948 85,9 6 492 81,1 

7+ do 8 do 61,48% 389 9,1 162 11,2 34 1,5 585 7,3 

Inne1 1 0,0 46 3,2 62 2,7 109 1,4 

Kredyty 
przeterminowane  337  7,99 70  4,88 24  1,11 431  5,44 

1 – 10 dni 
przeterminowania 203 4,7 34 2,3 12 0,5 249 3,1 

11 – 30 dni 
przeterminowania 84 2,0 13 0,9 4 0,2 101 1,3 

31 – 60 dni 
przeterminowania 35 0,8 11 0,8 1 0,1 47 0,6 

61 – 90 dni 
przeterminowania 15 0,3 4 0,3 0 0,0 19 0,2 

Powyżej 90 dni 
przeterminowania 1 0,0 8 0,5 7 0,3 16 0,2 

KREDYTY BRUTTO BEZ 
ROZPOZNANEJ UTRATY 
WARTOŚCI  

4 291  100,00 1 444  100,,0 2 267  100,,0 8 002  100,00 

1 kredyty bez ratingu oraz kredyty ze zidentyfikowaną przesłanką utraty wartości, ale bez rozpoznanej utraty wartości 
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Struktura jakościowa portfela kredytowego bez rozpoznanej utraty wartości, w podziale na 
poszczególne segmenty biznesowe, wg stanu na 31 grudnia 2015, kształtuje się następująco: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Struktura 
(%)  

Kredyty  Struktura 
(%)  

Kredyty  Struktura 
(%)  

Kredyty  Struktura 
(%)  

Kredyty 
nieprzeterminowane  3 968  92,77 1 363  95,55 2 156  98,66 7 487  94,99 

Rating           

0 do 4+ do 0,36% 177 4,1 112 7,9 226 10,3 515 6,5 

4 do 6- do 4,25% 3 333 77,9 1 022 71,6 1 856 84,9 6 211 78,7 

7+ do 8 do 61,48% 458 10,7 177 12,4 52 2,4 687 8,7 

Inne1 0 0,0 52 3,6 22 1,0 74 0,9 

Kredyty 
przeterminowane  311  7,33 64  4,55 30  1,44 405  5,11 

1 – 10 dni 
przeterminowania 185 4,3 31 2,2 12 0,6 228 2,9 

11 – 30 dni 
przeterminowania 80 1,9 12 0,8 8 0,,4 100 1,3 

31 – 60 dni 
przeterminowania 32 0,8 11 0,8 3 0,1 46 0,6 

61 – 90 dni 
przeterminowania 13 0,3 3 0,2 0 0,0 16 0,2 

Powyżej 90 dni 
przeterminowania 1 0,0 7 0,5 7 0,3 15 0,2 

KREDYTY BRUTTO BEZ 
ROZPOZNANEJ UTRATY 
WARTOŚCI  

4 280  1000,0  1 427  100,,0 2 186  100,,0 7 893  100,,0 

1 kredyty bez ratingu oraz kredyty ze zidentyfikowaną przesłanką utraty wartości, ale bez rozpoznanej utraty wartości 

Wyniki wyceny portfela 

W wyniku wyceny portfela IBNR, pokrycie kredytów brutto odpisem na straty poniesione 
a nieujawnione kształtowało się, według stanu na 31 marca 2016, na następującym poziomie: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokrycie 

(%)  Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokrycie 

(%)  

Kredyty brutto bez 
rozpoznanej utraty 
wartości 

4 291 1,2 1 444 1,8 2 267 0,8 8 002 1,2 

W wyniku wyceny portfela IBNR, pokrycie kredytów brutto odpisem na straty poniesione 
a nieujawnione kształtowało się, według stanu na 31 grudnia 2015, na następującym poziomie: 
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w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokrycie 

(%)  Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokrycie 

(%)  

Kredyty brutto bez 
rozpoznanej utraty 
wartości 

4 280 1,4 1 427 1,8 2 186 0,9 7 893 1,3 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku 81% ekspozycji kredytowych ze 
zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości wyceniono metodą portfelową, a 19% tych 
ekspozycji wyceniono metodą indywidualną. Według stanu na 31 grudnia 2014 wartości te 
wynosiły odpowiednio 83% i 17%. 

Według stanu na 31 marca 2016 roku, pokrycie odpisem portfela kredytowego z utratą 
wartości na poziomie Banku ogółem oraz w podziale na segmenty biznesowe przedstawia 
poniższa tabela: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokrycie 

(%)  Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokryci

e (%)  

Portfel kolektywny 644 72,4 208 87,0 0 0,0 852 75,9 

Portfel indywidualny 1 92,2 97 45,4 123 53,4 221 50,1 

KREDYTY BRUTTO 
Z  ROZPOZNANĄ UTRATĄ 
WARTOŚCI  

646  72,44 305  73,66 123  533,4  1 074  70,66 

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku, pokrycie odpisem portfela kredytowego z utratą 
wartości na poziomie Banku ogółem oraz w podziale na segmenty biznesowe przedstawia 
poniższa tabela: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokrycie 

(%)  Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokryci

e (%)  

Portfel kolektywny 651 72,5 222 85,9 0 0,0 873 75,9 

Portfel indywidualny 1 92,9 91 47,7 118 39,3 210 43,3 

KREDYTY BRUTTO 
Z  ROZPOZNANĄ UTRATĄ 
WARTOŚCI  

652  72,55 313  74,88 118  39,33 1 083  69,66 

Podział walutowy 

Struktura kredytów brutto według rodzaju waluty przedstawiała się następująco: 

waluty  
31.03.2016  31.12.2015  

w mln zł  w %  w mln zł  w %  

PLN 8 318 91,6% 8 187 91,2% 

CHF 37 0,4% 42 0,5% 

EUR 667 7,3% 665 7,4% 

USD 38 0,4% 66 0,7% 

Inne 16 0,2% 15 0,2% 

Ogółem  9 076  100,0%  8 975  100,0%  
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32.7. Ryzyko operacyjne 

Procesy zarządzania i metody pomiaru ryzyka operacyjnego nie uległy zasadniczym zmianom 
w  stosunku do opisanych w sprawozdaniu finansowym Banku BPH SA za 2 lata zakończone 
31 grudnia 2015 roku. 

33. Działalność Hipoteczna Banku BPH - wybrane informacje 

33.1 Rachunek zysków i strat 
w tys. zł 

   

Za kkwartał kkończący się 

31.03.2016  31.03.2015  

Przychody z tytułu odsetek 54 304 78 713 

Koszty z tytułu odsetek -15 574 -32 755 

Wynik z tytułu odsetek   38 730  45 958  

Odpisy z tytułu utraty wartości -12 654 -16 082 

Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy z  tytułu utraty 
wartości  

26 076  29 876  

Przychody z tytułu prowizji 1 152 4 450 

Koszty z tytułu prowizji -1 087 -1 783 

Wynik z tytułu prowizji  65  2 667  

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych -25 558 -18 640 

Koszty działania i koszty ogólnego zarządu, w tym: -31 791 -27 073 

koszty z tytułu BFG -10 130 -9 482 

pozostałe alokowane do Działalności Hipotecznej -21 661 -17 591 

Pozostałe przychody operacyjne 167 229 

Pozostałe koszty operacyjne  -954 -1 208 

Zysk/sstrata przed opodatkowaniem -331 995 -114 149 

Podatek dochodowy -84 666 3 109 

Zysk/strata za okres ogółem  -1116 661 -111 040 
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33.2 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
w tys. zł 

 Noty  
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat  40 323 18 262 

Należności od klientów, w tym: a 14 547 183 14 855 810 

odpisy z tytułu utraty wartości  -577 910 -568 198 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży b 10 579 10 579 

Rzeczowe aktywa trwałe  2 284 2 521 

Wartości niematerialne   151 156 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży  1 262 1 769 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0 84 666 

Pozostałe aktywa  34 796 33 217 

Aktywa razem Działalność Hipoteczna   14 636 578  15 006 980  

Aktywa razem Działalność Podstawowa   17 739 030  16 200 561  

Aktywa razem   32 375  608  31 207 541  

w tys. zł 

 Noty  
Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji c 12 908 300 13 321 248 

Rezerwy  2 359 2 316 

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat  15 220 39 400 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  1 359 1 648 

Pozostałe zobowiązania  21 090 36 768 

Zobowiązania podporządkowane  973 168 679 053 

Zobowiązania Działalność Hipoteczna   13 921 496  14 080 432  

Zobowiązania Działalność Podstawowa   14 619 582  13 189 194  

Zobowiązania razem    28 541 078  27 269 6266 

Kapitał własny ogółem   3 834 530  3 937 9155 

Kapitał własny i zobowiązania razem   32 375 608  31 207 541  
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33.3 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Następujące przepływy pieniężne są bezpośrednio związane z Działalnością Hipoteczną Banku 
BPH. 

w tys. zł 

   Za kkwartał kkończący się 

31.03.2016  31.03.2015  

Zysk/sstrata przed opodatkowaniem -331 995 -114 149 

Korekty razem  31 995  14 957  

Amortyzacja 242 239 

Przychody z tytułu odsetek -54 304 -78 713 

Koszty z tytułu odsetek 15 574 32 755 

Przychody odsetkowe otrzymane 52 994 78 723 

Koszty odsetkowe zapłacone -16 069 -38 473 

Podatek zapłacony/otrzymany -4 501 -12 256 

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości 9 711 44 264 

Zmiana stanu aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat 

-22 061 -6 410 

Zmiana stanu należności od klientów 300 226 -1 062 481 

Zmiana stanu pozostałych aktywów 3607 -5 104 

Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 16 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i pozostałych instytucji -118 337 1 236 764 

Zmiana stanu zobowiązań wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

-24 180 11 421 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -15 925 -4 169 

Zmiana salda alokowanego kapitału -94 982 -181 619 

Przepływy netto z działalności operacyjnej   0  808  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 0 -808 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej  0  -8808 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM  0  0  

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PPIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH  

0  0  
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a) Na 31.03.2016 roku 84,6% pozycji stanowią należności od klientów z tytuł kredytów 
i pożyczek denominowanych we frankach szwajcarskich. 

waluty  
31 grudzień 2015  31 grudzień 2015  

w mln zł  Struktura  w mmln zł Struktura  

PLN 2 041 13,5% 1 983 12,9% 

CHF 12 800 84,6% 13 145 85,2% 

EUR 258 1,7% 268 1,7% 

USD 26 0,2% 29 0,2% 

Ogółem  15 125  100%  15 425  100%  

b) Pozycja zawiera głównie udziały Banku BPH w podmiocie zależnym BPH PBH 
Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. 

 Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

Nazwa jednostki BPH PBK Zarządzanie 
Funduszami Sp. z o. o. 

BPH PBK Zarządzanie 
Funduszami Sp. z o. o. 

Siedziba Warszawa Warszawa 

Rodzaj działalności zarządzanie holdingami zarządzanie holdingami 

Wartość bilansowa udziałów 10 200 10 200 

c) Na dzień 31 marca 2016 roku na zobowiązania wobec pozostałych instytucji składają 
się kredyty i pożyczki otrzymane od GE Ireland CHF Funding Unlimited Company 
w wysokości 12 908 300 tys. zł tj.: 3 306 429 tys. CHF (na dzień 31 grudnia 2015 roku: 
13 321 247 tys. zł tj.: 3 381 542 tys. CHF). 

33.4 Zobowiązania pozabilansowe 
Na dzień 31 marca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku na otrzymane zobowiązania 
pozabilansowe składała się linia kredytowa otrzymana na mocy umowy z GE Ireland CHF 
Funding Unlimited Compan w wysokości 8 588 800 tys. zł tj.: 2,2 mld CHF (na dzień 31 grudnia 
2015 roku: 8 666 680 tys. zł tj.: 2,2 mld CHF)  

33.5 Podmioty powiązane 

Transakcje z podmiotami zależnymi  

Na dzień 31 marca 2016 roku stan należności i zobowiązań Banku wobec jednostek zależnych 
przedstawiał się następująco: 

w tys. zł 

 

Stan na dzień  

31.03.2016  31.12.2015  

BPH PBK ZF i BPH TFI   BPH PBK ZF i BPH TFI   

Inne należności 4 252 3 120 

Zobowiązania, w tym: 27 800 17 477 

depozyty terminowe 27 222 16 998 

Udzielone pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne 19 168 19 878 
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Wartość transakcji zawartych w ciągu 1. kwartału 2016 roku z  jednostkami zależnymi kształtuje 
się następująco: 

w tys. zł 

   

Za rok kończący się   

31.03.2016  31.03.2015  

BPH PBK ZF i BPH TFI   BPH PBK ZF i BPH TFI   

Depozyty 838 430 524 537 

Transakcje wymiany walut 256 243 

33.6 Postępowania sądowe 
W marcu 2015 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szczecinku, reprezentujący grupę 
450 osób fizycznych, złożył w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew w trybie postępowania 
grupowego przeciwko Bankowi. Grupa powodowa składa się z klientów będących 
kredytobiorcami z tytułu zawartych z Bankiem umów kredytu hipotecznego indeksowanego 
frankiem szwajcarskim. Żądanie pozwu dotyczy wskazania, iż przyjęty w umowach kredytu 
mechanizm ustalania kursu franka szwajcarskiego wg kursu kupna/sprzedaży z tabeli Banku, 
skutkuje albo nieważnością umowy kredytu, albo ewentualnie abuzywnym charakterem 
klauzuli indeksacyjnej. Bank nie uznaje roszczeń członków grupy. Wartość przedmiotu sporu 
została określona przez powoda na 137 460 034 zł. Na obecnym etapie członkowie grupy nie 
dochodzą od Banku roszczeń pieniężnych o zapłatę konkretnych kwot i nie ma podstaw do 
tworzenia rezerwy na roszczenia objęte pozwem. Dnia 7 sierpnia 2015 roku pozew został 
doręczony Bankowi BPH SA. Dnia 7 października 2015 roku Bank złożył odpowiedź na pozew, 
w której zakwestionował roszczenia członków grupy i wniósł o odrzucenie lub oddalenie 
powództwa w całości. 
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym specjalnego przeznaczenia Banku BPH S.A. 
za dwa lata zakończone 31 grudnia 2015 r. 

Dla Zarządu Banku BPH S.A.  

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia za dwa lata zakończone 
31 grudnia 2015 r., sporządzonego przez Bank BPH S.A („Bank BPH”) i zaprezentowanego w punkcie „Informacje 
finansowe – Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2014 i 2015 r.” Dokumentu 
Rejestracyjnego Alior Bank S.A. Załączone sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia prezentuje określoną 
część działalności Banku BPH („Podstawowa Działalność Banku BPH”) oddzielnie od pozostałej działalności 
(„Działalność Hipoteczna Banku BPH”) zgodnie z definicją zamieszczoną w Nocie 1 i obejmuje sprawozdania  
z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2014 r., rachunki zysków  
i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian  
w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz za rok zakończony 31 grudnia 2014 r., wraz z notami, 
obejmującymi opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

Załączone sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało sporządzone w celu zamieszczenia w Dokumencie 
Rejestracyjnym Alior Bank S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
wykonującego Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania 
reklam, z późniejszymi zmianami (zwanego dalej „Rozporządzeniem Prospektowym”), dotyczącymi emitentów  
o złożonej historii finansowej i wyłącznie w tym celu. 

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia 

Zarząd Banku BPH jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia zgodnie 
z podstawą sporządzenia określoną w Nocie 1 do sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia oraz za 
wdrożenie i utrzymanie procedur kontroli wewnętrznej, które Zarząd Banku BPH uznaje za niezbędne dla sporządzenia 
sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego 
oszustwem lub błędem. 

Nasza odpowiedzialność 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym specjalnego przeznaczenia na 
podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rewizji Finansowej. Standardy te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia 
badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia nie 
zawiera istotnego zniekształcenia. 

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania dotyczących kwot i ujawnień  
w sprawozdaniu finansowym specjalnego przeznaczenia. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od 
oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia spowodowanego 
oszustwem lub błędem.  

  

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.,  

Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, Polska 

T: +48 (22) 523 4000, F: +48 (22) 523 4040, www.pwc.com 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, 
NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14. 
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Dokonując oceny tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym 
sporządzania przez jednostkę sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia, w celu zaprojektowania 
odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej 
jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności 
ustalonych przez Zarząd wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego 
specjalnego przeznaczenia. 

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii  
z badania. 

Opinia 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za dwa lata zakończone 31 grudnia 
2015 r. zostało sporządzone, na potrzeby Dokumentu Rejestracyjnego, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie  
z podstawą sporządzenia określoną w Nocie 1 do sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia. 

Objaśnienie 

Zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z informacją przedstawioną w Nocie 1 do sprawozdania finansowego specjalnego 
przeznaczenia Podstawowa Działalność Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały 
oddzielnie. Załączone sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia tym samym niekoniecznie odzwierciedla 
wyniki, które wystąpiłyby, gdyby Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna BPH funkcjonowały 
jako odrębne jednostki sprawozdawcze i może nie być wyznacznikiem ich przyszłych wyników. 

Oświadczenie 

W rozumieniu punktu 1.2 załącznika I do Rozporządzenia Prospektowego przyjmujemy odpowiedzialność za niniejszy, 
będący częścią Dokumentu Rejestracyjnego, raport oraz stwierdzamy, iż dołożyliśmy należytej staranności, by zapewnić, 
że informacje zawarte w tym raporcie są, według naszej najlepszej wiedzy, prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.  

Niniejsze oświadczenie zostało zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zgodnie z wymogami punktu 
1.2 załącznika I do Rozporządzenia Prospektowego. 

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. spółki wpisanej na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144: 

Katarzyna Łącka  

Kluczowy Biegły Rewident  

Numer ewidencyjny 13131  

Warszawa, 16 maja 2016 roku 

 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.,  
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, Polska 

T: +48 (22) 523 4000, F: +48 (22) 523 4040, www.pwc.com 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, 
NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14. 
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Rachunki zysków i strat 
w tys. zł 

    NNoty 

Za rok kończący się  

31.12.2015  31.12.2014  

Przychody z tytułu odsetek  850 208 1 101 270 

Koszty z tytułu odsetek  -180 205 -293 346 

Wynik z tytułu odsetek   4  670 003  807 924  

Przychody z tytułu prowizji  341 166 425 977 

Koszty z tytułu prowizji  -113 337 -144 220 

Wynik z tytułu prowizji  6  227 829  281 757  

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu 
różnic kursowych 

7 46 912 104 747 

Pozostałe przychody operacyjne 9 26 951 26 572 

Pozostałe koszty operacyjne  9 -175 923 -32 193 

- w tym utrata wartości goodwill  -154 764 0 

Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 8 -1 154 174 -1 009 315 

- w tym koszty restrukturyzacji  -184 685 -27 056 

Odpisy z tytułu utraty wartości 5 -13 479 12 302 

Strata/zysk  przed opodatkowaniem   -3371 881 191 794  

Podatek dochodowy 10 48 207 -49 850 

Strata/zysk  za okres  dla Działalności Podstawowej 
BANSABBankuBPH 

 -3323 674 141 944  

Zyysk/strata  za okres dla DDziałalności Hipotecznej 444 19 311  -118 448 

Strata/zysk  za okres ogółem   -3304 363 123 496  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noty 1 do 44 stanowią integralną część tego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w Nocie 1, 
Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki oraz przepływy 
pieniężne nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH 
faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki. 

  

Strata/zysk za okres oraz rozwodniony zysk za okres na jedną 
akcję zwykłą (w zł) dla Działalności Podstawowej 11 -4,22 1,85 

Strata za okres oraz rozwodniony zysk za okres na jedną akcję 
zwykłą dla Działalności Hipotecznej (w zł)  -0,25 -0,24 

Strata/zysk za okres oraz rozwodniony zysk za okres na jedną 
akcję zwykłą ogółem (w zł)  -3,97 1,61 
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Sprawozdania z całkowitych dochodów 
   w tys. zł 

   

Za rok kończący się   

31.12.2015  31.12.2014  

Strata / zysk za okres dla Działalności Podstawowej  -3323 674 141 944  

Zyysk/strata  za okres dla Działalności Hipotecznej  19 311  -118 448 

Sttrata // Zysk zza okres oogółem -3304 363 123 496  

Inne ccałkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu na zyski lub 
straty w kolejnych okresach: 6 463  -66 649 

Przeszacowanie aktuarialne (po uwzględnieniu podatku odroczonego) 6 463 -6 649 

Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu na zyski   
lub straty w kolejnych okresach:  63 685  2 056  

Wynik z tytuł wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po 
uwzględnieniu podatku odroczonego) 63 671 1 885 

Rozliczenie skumulowanych zysków i strat związanych z instrumentami 
zabezpieczającymi, które zostały wyłączone z rachunkowości zabezpieczeń 
(po uwzględnieniu podatku odroczonego) 

14 171 

Innee całkowite dochody netto dla Działalności  Podstawoowej 70 148  -44 593 

Inne całkowite dochody netto dla  Działalności  Hipoteczneej 144  -3305 

Całkowite ddochody netto ogółem -2234 071 118 598  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noty 1 do 44 stanowią integralną część tego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w Nocie 1, 
Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki oraz przepływy 
pieniężne nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH 
faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki. 
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Sprawozdania z sytuacji finansowej 
w tys. zł 

 Noty  
Stan na dzień  

31.12..2015  31.12.20144 

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 12 943 981 1 092 963 

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 14 5 325 322 4 582 734 

Należności od banków 15 463 428 347 131 

Należności od klientów, w tym: 16 8 229 896 8 429 582 

odpisy z tytułu utraty wartości 17 -866 020 -1 365 907 

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 33 0 568 896 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 18 457 001 370 317 

Rzeczowe aktywa trwałe 19 269 505 289 109 

Wartości niematerialne  20 119 988 236 572 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 21 8 365 18 094 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 179 288 138 313 

Pozostałe aktywa 23 203 787 120 563 

Aktywa razem  Działalność Podstawowa   16 200 561  16 194 274  

Aktywa razem Działalność Hipoteczna  444 15 006 980  14 521 299  

Aktywa razem   31 207 541  30 715 573  

w tys. zł 

 Noty  
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Zobowiązania wobec banków 24 104 439 503 818 

Zobowiązania wobec klientów 25 12 441 750 12 718 042 

Rezerwy 26 239 019 81 934 

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat 27 79 438 120 618 

Pozostałe zobowiązania 28 324 548 377 172 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  0 0 

Zobowiązaniaa rrazem Działalność Podstawowa   13 189 1944 13 801 584  

Zobowiązaania razem Działalność Hipoteczna  444 14 080 4333 12 744 936  

Zobowiązania razem   27 269 627  26 546 520  

Kapitał wwłasny 299 3 974 560  3 786 076  

Kapitał podstawowy  383 340 383 340 

Inne składniki kapitałów  3 591 220 3 402 736 

Zyski zatrzymane, w tym:   -336 646 382 977  

Wynik finansowy z lat ubiegłych  267 717 259 481 

Wynik roku bieżącego  -304 363 123 496 

Kapitał wwłasny ogółem  3 937 914  4 169 053  

Kapitał własny i zobowiązania razem   31 207 541  30 715 573  

Noty 1 do 44 stanowią integralną część tego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w Nocie 1 
Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki oraz przepływy 
pieniężne nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH 
faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki. 
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Sprawozdania z przepływów pieniężnych 
w tys. zł 

   Noty  Za rrok kkończący się 

  31.12..2015  31..12..2014  

Sttrata/zzysk przed opodatkowaniem  Bank BPH Działalność 
Podstawowa  

 -3371 8811 191 794  

Korekty razem   559 779  -11 319 539 

Amortyzacja 8 81 719 76 216 

Przychody z tytułu odsetek 4 -850 208 -1 101 271 

Koszty z tytułu odsetek 4 180 205 293 346 

Przychody odsetkowe otrzymane  758 805 1 089 264 

Koszty odsetkowe zapłacone  -188 342 -306 110 

Podatek zapłacony/otrzymany  0 12 742 

Zyski /straty ze sprzedaży inwestycji  -1 202 -13 221 

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości  -499 887 -427 128 

Zmiana stanu aktywów wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

 -64 413 8 723 

Zmiana stanu należności od banków   34 256 93 213 

Zmiana stanu należności od klientów  776 646 92 090 

Zmiana stanu pozostałych aktywów  991 58 517 

Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  -82 667 -10 844 

Zmiana stanu zobowiązań wobec banków  -399 148 189 004 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i pozostałych instytucji  -272 866 -894 142 

Zmiana stanu zobowiązań wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

 -41 180 -31 240 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań  255 456 -153 754 

Zmiana salda alokowanego kapitału (wartość bilansująca)  871 615 -294 946 

Przepływy netto z ddziałalności operacyjnej-  Bank BPH  Działalność 
Podstawowa  

 187 898  -11 127 745 

Przepływy netto z działalności operacyjnej-- BBank BPH Działalność 
Hipoteczna  444 -1104 533 727 166  

Przepływy netto z działalności operacyjnej Razem   83 365  -4400 579 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  -103 707 -92 586 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  11 866 13 221 

Dywidendy otrzymane  0 0 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-- BBank BPH Działalność 
Podstawowa   -991 841 -779 365 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-- BBank BPH Działalność 
Hipoteczna  444 13 752  11 211  

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Razem  -778 089 -668 154 

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek  0 0 

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek  0 0 

Emisja papierów wartościowych  209 441 119 700 

Wykup papierów wartościowych własnej emisji  -204 960 -78 470 

Przepływy netto z działalności finansowej-- BBank BPH Działalność 
Podstawowa   4 481  41 230  

Przepływy nnetto z działalności finansowej-  Bank BPH Działalność 
Hipoteczna  444 90 781  -7738 377 
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Przepływy netto z działalności finansowej Razem   95 262  -6697 147 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   100 538  -11 165 880 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
POCZĄTEK OKRESU 13 5 855 553 7 021 433 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 
OKRESU 13 5 956 091 5 855 553 

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

 100 538  -11 165 880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noty od 1 do 44 stanowią integralną część tego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w 
Nocie 1, Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki 
oraz przepływy pieniężne nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność 
Hipoteczna Banku BPH faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki.
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1. Uwagi ogólne i podstawa sporządzenia sprawozdania  

 
Wprowadzenie 

Niniejsze sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za 2 lata zakończone 31 grudnia 
2015 roku zostało sporządzone wyłącznie celem włączenia do Dokumentu 
Rejestracyjnego/Memorandum Ofertowego Alior Bank S.A. („Alior”) w związku z emisją 
z prawem poboru („Oferta”). Wpływy z Oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia 
określonej części działalności Banku BPH przez Alior. 

Bank BPH Spółka Akcyjna (zwany dalej „Bank BPH”) jest bankiem mającym siedzibę w Polsce, 
ul. Płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. Głównym 
akcjonariuszem Banku BPH S.A. jest GE Investments Poland Sp. z o.o. (GEIP), która posiada 
83,74% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Łącznie Grupa General Electric („Grupa 
GE”) posiada, poprzez swoje spółki zależne, 87,24% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Banku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa GE posiadała akcje Banku BPH pośrednio poprzez 
GE Capital Global Holdings, LLC., w której 100% akcji posiadała General Electric CO, będąca 
jednostką dominującą najwyższego szczebla. Do podstawowej działalności Banku BPH należy 
przyjmowanie depozytów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie 
kredytów, prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych oraz wykonywanie czynności 
bankowych na podstawie ustawy Prawo Bankowe. 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało zatwierdzone przez 
Zarząd Banku BPH w dniu 16 maja 2016 roku.    
 
Planowany podział i nabycie przez Alior 
W dniu 31 marca 2016 roku określone spółki z Grupy GE („Zbywcy Banku BPH”) oraz Alior 
zawarły umowę nabycia akcji Banku BPH oraz podziału w związku z nabyciem Podstawowej 
Działalności Banku BPH („Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału”). Opis transakcji w ramach Umowy 
Sprzedaży Akcji i Podziału obejmuje: 

 nabycie przez Alior od Zbywców Banku BPH znacznego pakietu akcji w Banku BPH; oraz 
 podział Banku BPH, który ma zostać przeprowadzony w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu 

Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie (ang. spin-off) Podstawowej Działalności 
Banku BPH (zgodnie z definicją poniżej) do Alior („Podział”) i emisję nowych akcji Alior na 
rzecz akcjonariuszy Banku BPH wskazanych w Planie Podziału (tj. za wyjątkiem Alior, 
Zbywców Banku BPH oraz ich podmiotów powiązanych).  

Działania te łącznie na potrzeby niniejszego dokumentu definiowane są jako „Transakcja”. 
W ramach Transakcji, w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 
zakładowego Alior w związku z Podziałem („Dzień Podziału”), Alior nabędzie podstawową 
działalność Banku BPH („Podstawowa Działalność Banku BPH”) w postaci zorganizowanej 
działalności przedsiębiorstwa, obejmującej wszelkie aktywa i zobowiązania Banku BPH 
z wyjątkiem określonych aktywów i zobowiązań, które pozostaną w Banku BPH po Podziale 
(„Działalność Hipoteczna Banku BPH”). Działalność Hipoteczna Banku BPH obejmie portfel 
kredytów hipotecznych Banku BPH ( kredyty hipoteczne w polskich złotych i innych walutach 
udzielone na rzecz osób fizycznych), zobowiązania finansowe wobec spółek z Grupy GE oraz 
pozostałe aktywa i zobowiązania związane ze wspomnianym powyżej portfelem kredytów 
hipotecznych. Ponadto Działalność Hipoteczna Banku BPH obejmie udziały większościowe 
w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. („BPH PBK”) (jedyny akcjonariusz BPH 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPH TFI”)) oraz zobowiązania Banku BPH wobec 
BPH PBK i/lub BPH TFI. Zbywcy Banku BPH zobowiązali się wobec Alior, że w Dniu Podziału 
Podstawowa Działalność Banku BPH będzie posiadała łączny współczynnik kapitałowy, 
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uwzględniający wyłącznie kapitał własny akcjonariuszy („CET1 Podstawowej Działalności Banku 
BPH”) na poziomie 13,25%. 
 
Nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior w wyniku Podziału, zostanie 
poprzedzone nabyciem przez Alior określonej liczby akcji Banku BPH od, między innymi, 
Zbywców Banku BPH w ramach wezwania. W wyniku Podziału, wszystkie te akcje przestaną 
istnieć. W wyniku Podziału Alior wyemituje nowe udziały dla akcjonariuszy mniejszościowych, 
jeśli tacy akcjonariusze pozostaną w Banku BPH w stosownym czasie, a Zbywcy Banku BPH 
staną się jedynymi akcjonariuszami Banku BPH (a tym samym ekonomicznymi właścicielami 
Działalności Hipotecznej Banku BPH).      

Cel niniejszego sprawozdania finansowego 

Bank BPH sporządza i publikuje skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, które 
dostarczają ogólnych informacji na temat sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz 
przepływów pieniężnych odpowiednio Grupy Kapitałowej Banku BPH i Banku BPH. To 
sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało sporządzone w celu 
zaprezentowania sytuacji finansowej, wyników finansowych i przepływów pieniężnych odrębnie 
dla Podstawowej Działalności Banku BPH i Działalności Hipotecznej Banku BPH we wszystkich 
zaprezentowanych okresach. Podstawowa Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna 
Banku BPH nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki i przepływy pieniężne 
nie mogą być wyznacznikiem tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku 
BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH faktycznie funkcjonowały jako dwie odrębne 
jednostki w zaprezentowanych okresach, jak i przyszłych wyników działalności. 

W ciągu okresów objętych tym sprawozdaniem finansowym, aż do dnia Podziału, Podstawowa 
Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczna Banku BPH były i będą wspólnie zarządzane 
jako jeden podmiot prawny, tym samym nie są w pełni rozłączne. W sprawozdaniu finansowym 
Banku BPH, operacje Działalności Hipotecznej Banku BPH stanowią część segmentu 
Bankowości Detalicznej. Część funkcji zarządczych i związanych z nimi kosztów obejmują całą 
jego działalność. Bank BPH ponadto, jako jednostka podlegająca wymogom regulacyjnym, 
zobowiązany jest do utrzymania odpowiedniego poziomu kapitału dla obu działalności. Stąd 
zaprezentowanie wyłącznie danych dotyczących Podstawowej Działalności Banku BPH nie 
zapewniłoby przedstawienia rzetelnego obrazu działalności Banku BPH. W celu 
odzwierciedlenia powyższego, w niniejszym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano 
sytuację finansową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne obu działalności rozdzielone 
pomiędzy Podstawową Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczną Banku BPH według 
zasad przedstawionych poniżej. 

Podstawa sporządzenia 

Niniejsze sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało sporządzone dla Alior 
w oparciu o niniejszą podstawę sporządzenia celem umożliwienia mu zgodności z przepisami 
Rozporządzenia (WE) 809/2004 w odniesieniu do emitentów o złożonej historii finansowej. 

Sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało sporządzone w  oparciu o przepisy 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonych przez 
Unię Europejską („UE”) oraz określone konwencje księgowe powszechnie wykorzystywane przy 
sporządzaniu historycznych informacji finansowych w dokumentach ofertowych, opisane 
w Nocie 1. Dalsze odniesienia do MSSF powinny być rozumiane jako odniesienia do MSSF 
zatwierdzonych przez UE. 

Sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało sporządzone z uwzględnieniem 
tego, iż Działalność Podstawowa Banku BPH zostanie przeniesiona do Alior, stąd Działalność 
Hipoteczna Banku BPH (która nie zostanie nabyta przez Alior) została zaprezentowana 
w sposób skrócony, podobnie jak działalność zaniechana. 
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Niniejsze sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zakłada realizacje aktywów 
i zobowiązań Działalności Podstawowej w ramach Alior Banku. Działalność Hipoteczna będzie 
kontynuowana w ramach Banku BPH S.A. MSSF nie przewidują sporządzania sprawozdania 
finansowego dla części jednostki, zatem przy sporządzaniu tego sprawozdania finansowego 
specjalnego przeznaczenia wykorzystano określone konwencje księgowe powszechnie 
wykorzystywane przy sporządzaniu historycznych informacji finansowych w dokumentach 
ofertowych. Zastosowanie tych konwencji skutkuje następującymi niezbędnymi modyfikacjami 
w stosunku do MSSF, w szczególności:       

 Sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia prezentuje sytuację finansową, 
wyniki finansowe i przepływy pieniężne Banku BPH, z wyodrębnieniem tych aktywów, 
zobowiązań, przychodów, kosztów i przepływów pieniężnych, które nie będą w dalszym 
ciągu utrzymywane lub generowane przez Podstawową Działalność Banku BPH po 
Podziale. 

 Bank BPH sporządza i publikuje skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 
finansowe. Niniejsze sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia prezentuje 
informację finansową Banku BPH w ujęciu jednostkowym, jako że inwestycje w spółki 
zależne Banku BPH stanowią część grupy aktywów wydzielonych w ramach Działalności 
Hipotecznej Banku BPH, które nie zostaną przeniesione do Alior w ramach Transakcji. 
Transakcje pomiędzy Bankiem BPH a jego jednostkami zależnymi, jak i aktywa i pasywa 
związane z jednostkami zależnymi, zostały zaklasyfikowane jako część Działalności 
Hipotecznej Banku BPH (za wyjątkiem relacji depozytowo-kredytowych, które na 
potrzeby niniejszego sprawozdania ujęte zostały w Działalności Podstawowej). 

 Aktywa, zobowiązania, przychody, koszty i przepływy pieniężne dotyczące wyłącznie 
Działalności Hipotecznej Banku BPH zostały oddzielone od aktywów, zobowiązań, 
przychodów, kosztów i przepływów pieniężnych Banku BPH oraz zaprezentowane 
w niniejszym sprawozdaniu finansowym w zagregowany sposób. Skrótowe ujawnienie 
dotyczące aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i przepływów pieniężnych 
Działalności Hipotecznej Banku BPH zostało zaprezentowane w Nocie 44, przy czym 
ujawnienie to nie dostarcza pełnej informacji wymaganej przez MSSF.  

Alokacja aktywów, zobowiązań, kapitałów, wyników i przepływów pieniężnych 

Następujące zasady zostały zastosowane podczas alokacji pozycji pomiędzy Podstawową 
Działalnością Banku BPH i Działalnością Hipoteczną Banku BPH: 

a) Sprawozdania z sytuacji finansowej Podstawowej Działalności Banku BPH zawierają 
szczegóły dotyczące wszystkich aktywów i zobowiązań, z wyjątkiem aktywów i zobowiązań 
związanych z Działalnością Hipoteczną Banku BPH obejmujących:  
 

 aktywa i zobowiązania związane z portfelem hipotecznym, w tym udzielone kredyty 
hipoteczne, przejęte nieruchomości, instrumenty pochodne dotyczące portfela 
hipotecznego oraz zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat,   

 zobowiązania podporządkowane, które nie będą stanowić części aktywów netto 
przenoszonych do Podstawowej Działalności Banku BPH, 

 finansowanie z Grupy GE, 
 inwestycje we wszystkie spółki zależne  
 wszelkie aktywa i zobowiązania bezpośrednio związane z portfelem hipotecznym, jak 

odroczony podatek dochodowy, instrumenty zabezpieczające, rezerwy i inne aktywa 
i zobowiązania, które nie zostaną przeniesione do Podstawowej Działalności Banku 
BPH. 

W ramach Podziału, określone salda (środki pieniężne oraz aktywa finansowe wyceniane do 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) zostaną zaalokowane pomiędzy obie części 
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w celu zachowania regulacyjnego łącznego współczynnika kapitałowego Podstawowej 
Działalności Banku BPH, uwzględniającego wyłącznie kapitał własny akcjonariuszy, tak, aby 
na Dzień Podziału miał on poziom wynoszący 13,25%. Na potrzeby niniejszego 
sprawozdania finansowego całe saldo środków pieniężnych oraz papierów wartościowych 
wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zostało 
zaprezentowane jako część Podstawowej Działalności Banku BPH. W związku z powyższym 
ostateczna alokacja powyższych sald pomiędzy obie Działalności będzie różniła się od 
zaprezentowanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym specjalnego przeznaczenia. 

b) Rachunek zysków i strat Podstawowej Działalności Banku BPH zawiera szczegóły dotyczące 
przychodów i kosztów innych niż przychody i koszty związane z Działalnością Hipoteczną 
Banku BPH obejmujące:  

 przychody z tytułu odsetek dotyczące faktycznych odsetek generowanych z portfela 
hipotecznego, 

 koszty z tytułu odsetek dotyczące odsetek od finansowania kredytowego oraz 
podporządkowanego, o którym była mowa powyżej, 

 przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat uzyskanych z portfela produktów 
hipotecznych, jak również koszty prowizyjne z tytułu niewykorzystanego finansowania 
z GE,  

 przychody i koszty z tytułu różnic kursowych zrealizowanych oraz z tytułu wyceny 
instrumentów pochodnych wynikające bezpośrednio z transakcji i sald związanych 
z portfelem hipotecznym (instrumenty pochodne fx swap i IRS CHF) 

 pozostałe koszty i przychody operacyjne związane bezpośrednio z działalnością 
hipoteczną, oraz dywidendy wypłacone Bankowi przez spółkę zależną BPH PBK 
zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.,  
(Pozostałe koszty operacyjne wynikające ze utraty wartości firmy (goodwill) zostały 
przypisane do Działalności Podstawowej), 

 wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości dotyczący rzeczywistych 
odpisów z tytułu utraty wartości oraz ich odwrócenia w odniesieniu do portfela 
hipotecznego, 

 koszty działania banku obejmujące: 
 faktyczne koszty poniesione z tytułu składki na BFG oraz opłaty na KNF 

wynikające z aktywów związanych z portfelem hipotecznym, 
 utworzenie rezerwy na opłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, 
 pozostałe koszty działania banku alokowane do Działalności Hipotecznej 

Banku BPH. 
 
Dodatkowo na potrzeby alokacji kosztów działalności Banku do segmentów przyjęto 
założenie o przypisaniu całości kosztów restrukturyzacji sieci dystrybucji i zatrudnienia 
do Działalności Podstawowej. 
 
Pozostałe koszty działania banku dotyczą wynagrodzeń pracowników, usług 
zewnętrznych, usług IT, wynajmu powierzchni biurowej, amortyzacji. Wartość 
zaalokowana do Działalności Hipotecznej Banku BPH została skalkulowana w oparciu 
o klucze podziałowe stosowane przez Bank w sprawozdawczości segmentowej. Nota 8 
przedstawia łączne koszty Działalności Podstawowej Banku BPH, natomiast wartości 
zaalokowane (przeklasyfikowane) do Działalności Hipotecznej na podstawie opisu 
zamieszonego powyżej zostały zaprezentowane w nocie 44. Choć Zarząd uważa, że tak 
dokonana alokacja jest najbardziej właściwą do zastosowania alokacją pozycji 
pomiędzy Podstawową Działalność Banku BPH a Działalność Hipoteczną Banku BPH, 
nie ma pewności, że rzeczywiście poniesione koszty byłyby równe zaalokowanym 
wartościom, gdyby obie działalności faktycznie funkcjonowały jako odrębne jednostki 
sprawozdawcze.  
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 podatek dochodowy od osób prawnych bezpośrednio związany z pozycjami opisanymi 
powyżej a dotyczącymi Działalności Hipotecznej. 

c) Inne całkowite dochody Działalności Podstawowej Banku BPH obejmują dochody 
niezwiązane z Działalnością Hipoteczną, do której przypisano zmiany rezerwy na odprawy 
emerytalne w części alokowanej na pracowników Działalności Hipotecznej. 

d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentują oddzielnie przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej Działalności Hipotecznej Banku BPH z tytułu operacji opisanych 
powyżej. Wszystkie przepływy pieniężne z działalności finansowej i inwestycyjnej zostały 
zaprezentowane jako część Podstawowej Działalności Banku BPH, z wyjątkiem przepływów 
pieniężnych dotyczących inwestycji w spółki zależne oraz finansowania 
podporządkowanego i finansowanie w CHF od Grupy GE. 

e) W związku z Podziałem, pozycje kapitałów zostaną zaalokowane pomiędzy Podstawową 
Działalność Banku BPH i Działalność Hipoteczną Banku BPH tak, aby zachować określone 
wskaźniki ustalone w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału, zgodnie z zamieszczonym powyżej 
opisem. Na cele niniejszego sprawozdania finansowego, pozycje kapitałów nie zostały 
podzielone pomiędzy obie działalności. 

f) Na daty sprawozdawcze (31.12.2015 oraz 31.12.2014) niedopasowanie walutowe aktywów 
i pasywów było zarządzane w sposób scentralizowany na bazie bilansu całego Banku BPH. 
Z tego względu, a także ze względu na specyfikę instrumentów wymiany walutowej 
używanych do zarządzania niedopasowaniem oraz ilość transakcji i zmienność pozycji 
walutowej nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie transakcji wymiany walutowej 
do wydzielonych części Banku BPH.  

g) Na potrzeby niniejszego sprawozdania specjalnego przeznaczenia całość wyniku 
z rewaluacji pozycji walutowej alokowano do Działalności Podstawowej. Natomiast salda 
instrumentów pochodnych fx swap oraz IRS CHF wraz z wynikami zrealizowanymi 
uzyskanymi z operacji na tych instrumentach pochodnych przyporządkowano do 
Działalności Hipotecznej. 

2. Znaczące zasady rachunkowości 

 
Sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało sporządzone zgodnie z podstawą 
sporządzenia opisaną powyżej w Nocie 1, według zasady kosztu historycznego, w wyjątkiem 
określonych instrumentów finansowych wycenionych według wartości godziwej. Zasady 
rachunkowości były stosowane w sposób ciągły w zaprezentowanych okresach 
sprawozdawczych.  
 
Do niniejszego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia wprowadzono ponadto 
poniższe korekty prezentacyjne w odniesieniu do Działalności podstawowej w stosunku do 
opublikowanych sprawozdań jednostkowych Banku BPH. 
 
Korekty do rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z całkowitych dochodów: 
 

 Przychody odsetkowe od instrumentów IRS i CIRS w kwotach odpowiednio 83 655 tys. zł 
za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku i 117 015  tys. zł za rok zakończony 31 grudnia 
2014 roku, wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku za rok 2015 
w pozycji „wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych” zostały przeniesione do 
pozycji „przychodów z tytułu odsetek” w niniejszym sprawozdaniu finansowym 
specjalnego przeznaczenia. 

 Koszty odsetkowe od instrumentów IRS i CIRS w kwotach odpowiednio 79 512 tys. zł za 
rok zakończony 31 grudnia 2015 roku i 111 307 tys. zł za rok zakończony 31 grudnia 
2014 roku, wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku za rok 2015 
w pozycji „wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej 
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przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych” zostały przeniesione do 
pozycji „koszty odsetek” w niniejszym sprawozdaniu finansowym specjalnego 
przeznaczenia. 

 Koszty z tytułu opłat ujętych przez Bank na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców 
w wysokości 23 956 tys. zł w 2015 roku ujęte w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym w „pozostałych kosztach operacyjnych” zostały przeniesione do pozycji 
„koszty działania banku” w niniejszym sprawozdaniu finansowym specjalnego 
przeznaczenia. 

Korekty do sprawozdań z sytuacji finansowej: 
 Aktywa będące przedmiotem transakcji sell buy back w kwocie 0 tys. zł na 31 grudnia 

2015 roku i odpowiednio 566 980 tys. zł na 31 grudnia 2014 roku wydzielono z pozycji 
„aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ” 
i zaprezentowano w odrębnej linii „aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań”. 

 „Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych”, w kwocie w kwocie 
235 132 tys. zł na 31 grudnia 2015 roku i odpowiednio 232 152 tys. zł na 31 grudnia 
2014 roku przeniesiono do linii „zobowiązania wobec klientów” 

Powyższe zmiany nie wpływają na łączną wartość przychodów netto, aktywów, zobowiązań i 
kapitałów. 

Niektóre informacje takie jak: 

1. transakcje z podmiotami powiązanymi, 

2. wynagrodzenia zarządu, 

3. kapitał własny, 

dotyczą całości Banku. Pozostała część sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia 
została sporządzona zgodnie z wymogami MSSF, jednakże tylko w zakresie Podstawowej 
Działalności Banku BPH. Dla Działalności Hipotecznej Banku BPH w nocie 44 przestawiono 
jedynie ograniczony zakres informacji. 

Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały 
zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie 1 stycznia 2014 roku 
i 1 stycznia 2015 roku: 

Zmiany standardów MSSF wprowadzone w latach 2014-2015 nie miały istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia. 

Standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały 
zatwierdzone przez UE, ale nie mają zastosowania do sprawozdań finansowych 
sporządzonych za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku. 

Standardy i Interpretacje 
zatwierdzone przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości  Data wejścia  

w   żżycie 

Zmiany do MSR 1 
Prezentacja sprawozdań 
finansowych 

W grudniu 2014 roku, w ramach prac związanych z tzw. inicjatywą 
dotyczącą ujawniania informacji, Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości opublikowała poprawkę do MSR 1. Celem 
opublikowanej zmiany jest wyjaśnienie koncepcji istotności oraz 
wyjaśnienie, że jeżeli jednostka uzna, że dane informacje są 
nieistotne, wówczas nie powinna ich ujawniać nawet, jeżeli takie 
ujawnienie jest co do zasady wymagane przez inny MSSF. W 
zmienionym MSR 1 wyjaśniono, że pozycje prezentowane w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z wyniku 
i  pozostałych całkowitych dochodów mogą być agregowane bądź 
dezagregowane w zależności od ich istotności. Wprowadzono również 
dodatkowe wytyczne odnoszące się do prezentacji sum częściowych 

1 stycznia 2016 
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w tych sprawozdaniach. 

Wpływ wdrożenia zmian na sprawozdanie finansowe nie został 
jeszcze oceniony. 

Zmiany do MSR 16  
Rzeczowe aktywa trwałe i 
MSR 38 Aktywa 
niematerialne 

Zmiana wyjaśnia, że stosowanie metody amortyzacji bazującej na 
przychodach nie jest właściwe, ponieważ przychody generowane w 
działalności, która wykorzystuje dane aktywa odzwierciedlają również 
czynniki inne niż konsumpcja korzyści ekonomicznych z danego 
aktywa. 
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.  

1 stycznia 2016 

Zmiany do MSR 16 
Rzeczowe aktywa trwałe i 
MSR 41 Rolnictwo 
dotyczące upraw rolnych 

Nie dotyczą działalności Banku. 1 stycznia 2016 

Zmiany do MSR 19 
Świadczenia pracownicze  

Zmiany dotyczą składek wnoszonych do programów określonych 
świadczeń przez pracowników lub strony trzecie. Celem zmian jest 
uproszczenie ujęcia składek, które nie zależą od okresu zatrudnienia, 
na przykład składki pracownicze ustalone jako stały procent 
wynagrodzenia. 
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

1 lutego 2015 

Zmiany do MSR 27: 
Metoda praw własności w 
jednostkowych 
sprawozdaniach 
finansowych 

Zmiana MSR 27 umożliwia stosowanie metody praw własności jako 
jednej z opcjonalnych metod ujmowania inwestycji w jednostkach 
zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym. 
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

1 stycznia 2016  

Zmiany do MSSF 11 
Wspólne ustalenia 
umowne: Nabycie udziału 
we wspólnej działalności  

Niniejsza zmiana do MSSF 11 wymaga od inwestora w przypadku, gdy 
nabywa on udział we wspólnej działalności będącej biznesem w 
rozumieniu definicji zawartej w MSSF 3, stosowania do nabycia 
swojego udziału zasad dotyczących rachunkowości połączeń 
biznesów zgodnie z MSSF 3 oraz zasad wynikających z innych 
standardów, chyba że są one sprzeczne z wytycznymi zawartymi w 
MSSF 11. 
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

1 stycznia 2016 

Poprawki do MSSF 2010-
2012 

 

Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (2010-2012) zmieniają 7 standardów: 

 MSSF 2 został zmieniony w celu wyjaśnienia definicji "warunków 
nabycia uprawnień" i zdefiniowania oddzielnie "warunku 
związanego z dokonaniami gospodarczymi" i "warunku 
świadczenia usługi ". 

 MSSF 3 został zmieniony w celu wyjaśnienia, że (1) obowiązek 
warunkowej zapłaty, który spełnia definicję instrumentu 
finansowego, klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub jako 
kapitał własny, na podstawie definicji zawartych w MSR 32, oraz 
(2) wszystkie składniki warunkowej zapłaty niebędące kapitałem 
własnym, zarówno finansowe jak i niefinansowe, wycenia się w 
wartości godziwej na każdy dzień, na który sporządza się 
sprawozdanie finansowe, a zmiany wartości godziwej są 
ujmowane w rachunku zysków i strat. 

 Zmiana MSSF 8 wymaga (1) ujawnienia ocen dokonywanych przez 
Zarząd w agregacji segmentów operacyjnych, w tym opis 
segmentów, które zostały zagregowane i wskaźników 
ekonomicznych, których oceny dokonano w celu określenia, że 
zagregowane segmenty mają podobne cechy ekonomiczne, oraz 
(2) uzgodnienie aktywów segmentu do aktywów jednostki, gdy 
aktywa segmentu są raportowane. 

 Uzasadnienie wniosków do MSSF 13 zostało zmienione w celu 

1 lutego 2015 



INFORMACJE FINANSOWE

DOKUMENT REJESTRACYJNY F-89

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2 lata zakończone 31 grudnia 2015 roku  
 

18 

wyjaśnienia, że usunięcie niektórych paragrafów MSR 39 wraz z 
publikacją MSSF 13 nie zostało dokonane z zamiarem usunięcia 
możliwość pomiaru należności i zobowiązania krótkoterminowych 
w kwocie faktury, w przypadkach kiedy wpływ dyskonta jest 
nieistotny. 

 MSR 16 i MSR 38 zostały zmienione w celu wyjaśnienia, w jaki 
sposób wartość brutto i umorzenie są traktowane w przypadku 
kiedy jednostka stosuje model oparty na wartości 
przeszacowanej. 

 Zmieniony MSR 24 uwzględnia jako podmiot powiązany, podmiot, 
który świadczy usługi polegające na zapewnieniu kluczowego 
personelu zarządzającego dla jednostki sprawozdawczej lub 
jednostki dominującej podmiotu sprawozdawczego ("podmiot 
zarządzający"), oraz wymaga, aby ujawnić kwoty którymi 
obciążana jest jednostka sprawozdawcza przez podmiot 
zarządzający w zamian za świadczenie tych usług. 

Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

Poprawki do MSSF 2012-
2014 

Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (2012-2014) zmieniają 4 standardy: 

 W MSSF 5 zostały dodane szczegółowe wytyczne dla przypadków, 
gdy jednostka dokonuje przeklasyfikowania aktywów do zbycia 
do aktywów przekazywanym właścicielom oraz przypadków 
odwrotnych oraz przypadków, gdy aktywa przekazywane 
właścicielom są działalnością zaniechaną. 

 W MSSF 7 zostały dodane szczegółowe wytyczne określające czy 
umowa serwisowa stanowi utrzymywanie zaangażowania w 
przeniesionych aktywach w celu określenia wymaganych 
ujawnień. Dodatkowo, w MSSF 1 wyjaśniono wpływ  zastosowania 
zmian do MSSF 7 na zakres ujawnień do śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego. 

 W MSR 19 wyjaśniono, iż wysoko oceniane obligacje 
przedsiębiorstw w wyznaczaniu stopy dyskontowej dla świadczeń 
po okresie zatrudnienia powinny być denominowane w tej samej 
walucie, w której świadczenia będą wypłacane. 

 W MSR 34 wyjaśniono znaczenie wyrażenia „w innym miejscu 
śródrocznego sprawozdania finansowego” oraz wprowadzono 
wymóg stosowania odniesień. 

Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

1 stycznia 2016 

Standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów oczekujące na 
zatwierdzenie przez UE 

Standardy i Interpretacje 
oczekujące na 
zatwierdzenie przez UE  

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości   Data wejścia  
w   żżycie 

Zmiany do MSSF 10 i MSR 
28: Sprzedaż lub 
wniesienie aktywów 
pomiędzy inwestorem a 
jego jednostkami 
stowarzyszonymi lub 
wspólnymi 

Zmiany rozwiązują problem aktualnej niespójności pomiędzy MSSF 10 a 
MSR 28. Ujęcie księgowe zależy od tego, czy aktywa niepieniężne 
sprzedane lub wniesione do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego 
przedsięwzięcia stanowią przedsięwzięcie. 

W przypadku, gdy aktywa niepieniężne stanowią przedsięwzięcie, 
inwestor wykaże pełny zysk lub stratę na transakcji. Jeżeli zaś aktywa nie 

Data 
obowiązywania 
zmienionych 
przepisów nie 
została jeszcze 
ustalona przez 
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Standardy i Interpretacje 
oczekujące na 
zatwierdzenie przez UE  

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości   Data wejścia  
w   żżycie 

przedsięwzięciami spełniają definicji przedsięwzięcia, inwestor ujmuje zysk lub stratę z 
wyłączeniem części stanowiącej udziały innych inwestorów.  

Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

IASB 

Zmiany do MSR 7 Zmiany wymagają ujawnień zmiany stanu zobowiązań wynikających z 
działalności finansowej w podziale na zmiany związane i niezwiązane z 
przepływami środków pieniężnych. 

Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

1 stycznia 2017  

Zmiany do MSR 12 Zmiany mają za zadanie doprecyzowanie warunków rozpoznawania 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z 
niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych 
jako dostępne do sprzedaży. 

Wpływ zmian do MSR 12 na sprawozdanie finansowe nie został jeszcze 
oceniony. 

1 stycznia 2017 

MSSF 9 Instrumenty 
Finansowe 

Nowy standard: MSSF 9 zastąpi obecnie obowiązujący MSR 39. 

Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie 
klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej i 
wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest 
dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona jest od 
przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami 
finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z 
tych instrumentów. 

MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie ustalania odpisów 
aktualizujących – model oczekiwanych strat kredytowych. Większość 
wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań 
finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. 
Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg prezentowania w 
innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka 
kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny 
w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

W zakresie rachunkowości zabezpieczeń zmiany mają na celu ściślej 
dopasować rachunkowość zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem.  

Wdrożenie MSSF 9 będzie miało istotny wpływ na sprawozdanie 
finansowe. Na dzień dzisiejszy nie został on jeszcze oceniony. 

1 stycznia 2018 

Zmiany do MSSF 10 
Skonsolidowane 
sprawozdania finansowe, 
MSSF 12 Ujawnienia na 
temat udziałów w innych 
jednostkach oraz MSR 28 
Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i 
wspólnych 
przedsięwzięciach  

Zmiany wyjaśniają, że jednostka powinna wyceniać w wartości godziwej 
przez wynik finansowy wszystkie swoje jednostki zależne, które są 
jednostkami inwestycyjnymi. Ponadto doprecyzowano, że zwolnienie ze 
sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jeżeli 
jednostka dominująca wyższego stopnia sporządza dostępne publicznie 
sprawozdania finansowe dotyczy niezależenie od tego czy jednostki 
zależne są konsolidowane, czy też wyceniane według wartości godziwej 
przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 10 w sprawozdaniu jednostki 
dominującej najwyższego lub wyższego szczebla. 
 
Zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

1 stycznia 2016 

MSSF 14 
Regulacyjne rozliczenia 
międzyokresowe 

Nie dotyczy działalności Banku. 1 stycznia 2016 

MSSF 15 Przychody z 
umów z klientami 
 

Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć będą wszystkich umów 
skutkujących przychodami. Fundamentalną zasadą nowego standardu 
jest ujmowanie przychodów w momencie transferu towarów lub usług 
na rzecz klienta, w wysokości ceny transakcyjnej. Wszelkie towary lub 
usługi sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w ramach 

1 stycznia 2017 
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Standardy i Interpretacje 
oczekujące na 
zatwierdzenie przez UE  

Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości   Data wejścia  
w   żżycie 

pakietu, należy ujmować oddzielnie, ponadto wszelkie upusty i rabaty 
dotyczące ceny transakcyjnej należy co do zasady alokować do 
poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy wysokość 
przychodu jest zmienna, zgodnie z nowym standardem kwoty zmienne 
są zaliczane do przychodów, o ile istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu w wyniku 
przeszacowania wartości. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione 
w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z klientem należy 
aktywować i rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z 
tego kontraktu. 

Wpływ wdrożenia MSSF 15 na sprawozdanie finansowe nie został jeszcze 
oceniony. 

MSSF 16 Leasing Celem standardu jest określenie zasad ujmowania, wyceny, prezentacji 
oraz zakresu ujawnianych informacji dotyczących leasingu. Z 
perspektywy leasingobiorców nowy standard wprowadzi jeden model, 
który zastąpi obecny podział umów na leasing operacyjny i finansowy. 
Leasingobiorcy będą zobowiązani do ujmowania: (a) aktywa i 
zobowiązania dla wszystkich umów leasingowych zawieranych na 
okresy dłuższe niż 12 miesięcy, chyba że użytkowane aktywo ma niską 
wartość; oraz (b) amortyzacji użytkowanego aktywa odrębnie od odsetek 
od zobowiązania. W zakresie zasad ujmowania leasingu przez 
leasingodawców MSSF 16 jest zasadniczo zbieżny z wymogami MSR 17. 
W konsekwencji leasingodawca będzie nadal klasyfikował umowy jako 
leasing operacyjny lub finansowy.  

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na sprawozdanie finansowe nie został jeszcze 
oceniony. 

1 stycznia 2019 

Zasady rachunkowości przedstawione poniżej, zostały zastosowane do obu zaprezentowanych 
okresów sprawozdawczych.  

Sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia Banku BPH za 2 lata zakończone 
31 grudnia 2015 roku zostało sporządzone w walucie funkcjonalnej tj. w walucie podstawowej 
środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność. Walutą 
funkcjonalną jest złoty polski.  Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane 
w tysiącach złotych (tys. zł). 

a) Kontynuacja działalności 

Sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej Banku BPH SA w dającej się przewidzieć przyszłości. 

b) Wartości szacunkowe  

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Bank 
pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty 
prezentowane w sprawozdaniu finansowym.  
Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Banku, oparte są 
o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które 
w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Wyniki tworzą podstawę do dokonywania szacunków 
odnośnie wartości bilansowych aktywów i pasywów. Mimo, że szacunki te opierają się na 
najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących i działań, które Bank podejmuje, rzeczywiste 
rezultaty mogą się od tych szacunków różnić. Korekty w szacunkach są rozpoznawane 
w okresie sprawozdawczym, podczas którego dokonano zmiany szacunku pod warunkiem, że 
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korekta dotyczy tylko tego okresu lub również w okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa 
zarówno na bieżący jak i przyszłe okresy. 
Poniżej przedstawiono najistotniejsze obszary, dla których Bank dokonuje oszacowań. 

Utrata wartości kredytów i pożyczek 

Na każdy koniec okresu sprawozdawczego Bank ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości 
danego składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Ocena dotyczy 
zarówno przesłanek ujawnionych jak i przesłanek, których nie ujawniono na koniec okresu 
sprawozdawczego (tzw. Incurred but not reported losses - IBNR). W zakresie identyfikacji 
przesłanek dla portfela IBNR, Bank wykorzystuje statystyczne metody pomiaru uwzględniające 
założenia dotyczące okresu ujawniania straty (tzw. Loss Identification Period). 
Dla wszystkich ekspozycji, dla których istnieją przesłanki utraty wartości, Bank dokonuje 
pomiaru straty opartego na oczekiwaniach przyszłych odzysków. Oczekiwania dla 
indywidualnie istotnych ekspozycji dokonywane są w oparciu o wiedzę ekspercką, podczas gdy 
dla ekspozycji ocenianych kolektywnie, oczekiwania wyznaczane są w oparciu o statystyczne 
metody bazujące na obserwacjach historycznych (korygowanych w tych aspektach, które 
mogą nie być reprezentatywne dla przyszłości). 
Zasady dokonywania wyceny, z uwzględnieniem kwestii szacunków oraz kompetencji 
w zakresie podejmowania decyzji, są w Banku szczegółowo uregulowane i opisane w nocie 43.4 
„Ryzyko kredytowe”. 
Metody pomiaru wraz z założeniami podlegają regularnemu procesowi monitoringu i walidacji. 
Wszelkie obserwacje procesów monitoringu i walidacji znajdują swoje odzwierciedlenie 
w zasadach wyceny. 
 
Gdyby wartość bieżąca szacowanych indywidualnie przepływów pieniężnych dla portfela 
kredytów i pożyczek Banku z rozpoznaną utratą wartości uległa zmianie o +/-10%, to 
szacowana wielkość utraty wartości kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku 
uległaby odpowiednio zmniejszeniu o 14 mln zł  lub zwiększeniu 10 mln zł  (na dzień 31 grudnia 
2014 odpowiednio zmniejszeniu o 21 mln zł lub zwiększeniu o 11 mln zł). Szacunek ten został 
przeprowadzony dla portfela kredytów i pożyczek, w przypadku, których utrata wartości 
rozpoznana jest w oparciu o indywidualną ocenę przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu 
spłat i odzysków z zabezpieczeń.  

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek zostały zaprezentowane w Nocie 17 
„Odpisy z tytułu utraty wartości należności”, natomiast wpływ na rachunek zysków i strat 
odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek został zaprezentowany w Nocie 5 „Odpisy 
z tytułu utraty wartości”. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych nienotowanych na aktywnych rynkach 

Wartość godziwą instrumentów finansowych nienotowanych na aktywnych rynkach ustala się 
stosując modele wyceny. Wyceny instrumentów pochodnych o charakterze nieopcyjnym oraz 
papierów dłużnych nienotowanych na aktywnych rynkach dokonuje się w oparciu o model 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Dla instrumentów pochodnych o charakterze 
opcyjnym stosowane są modele wyceny opcji. Tam gdzie to możliwe w modelach 
wykorzystywane są dane pochodzące z aktywnego rynku. W przypadku, gdy dane wejściowe do 
modelu pochodzące z aktywnego rynku nie są dostępne, Bank wykorzystuje parametry 
i wielkości szacunkowe. Główne parametry szacunkowe stosowane do wyceny instrumentów 
finansowych wynikają z analizy ryzyka kredytowego kontrahenta. W przypadku wyceny 
instrumentów pochodnych, przesunięcie równoległe krzywych dochodowości o +/- 0,5 pp. 
spowodowałoby zmianę wyceny tych instrumentów pochodnych odpowiednio o ok. +/- 9,4 mln 
zł na 31 grudnia 2015 roku (przy czym 94,1% tego wpływu dotyczy instrumentów typu IRS) oraz 
6,3 mln na 31 grudnia 2014 roku (przy czym 99,8% tego wpływu dotyczy instrumentów typu 
IRS). 
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W związku z transakcją przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. Bank dokonał przeszacowania 
posiadanej akcji Visa Europe do wartości godziwej w wysokości 19 009 tys. EUR, równowartość 
81 005 tys. zł (według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku). Skutek wyceny, 
z uwzględnieniem podatku dochodowego, został odniesiony w inne całkowite dochody, co nie 
miało wpływu na wynik netto. Szczegółowy opis znajduje się w nocie 18 „Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży”. 

Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych ujmowana jest w rachunku zysków 
i strat w Nocie 7 „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych” oraz w przypadku papierów 
wartościowych dostępnych do sprzedaży, w innych całkowitych dochodach. 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Utrata wartości składnika aktywów niefinansowych jest identyfikowana w przypadku, gdy jego 
wartość księgowa jest wyższa od wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna stanowi 
wartość wyższą spośród wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz wartości 
użytkowej. 

Wyznaczenie wartości użytkowej wiąże się z przeprowadzeniem przez Bank szacunków 
wartości przyszłych przepływów pieniężnych, oczekiwanych z tytułu dalszego użytkowania lub 
zbycia składnika aktywów i ze zdyskontowaniem tych wartości. Powyższe zasady stosuje się 
również do przeprowadzania testów na utratę wartości wartości firmy. Szczegółowy opis 
założeń stosowanych przy przeprowadzaniu testu na utratę wartości wartości firmy został 
zaprezentowany w nocie 20 „Wartości niematerialne”.  

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych zostały zaprezentowane w Nocie 19 
„Aktywa trwałe rzeczowe” oraz w nocie 20 „Wartości niematerialne”, natomiast wpływ na 
rachunek zysków i strat odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych został 
zaprezentowany w Nocie 9 „Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych”. 

Rezerwa restrukturyzacyjna 

Zgodnie z MSR 37 Bank ujmuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej rezerwę 
restrukturyzacyjną obejmującą nakłady bezpośrednio powstałe w wyniku restrukturyzacji 
i nieodzownie wynikające z tej restrukturyzacji. Rezerwa tworzona jest w oparciu 
o szczegółowy, formalny i ogłoszony plan restrukturyzacji. 

Rezerwa restrukturyzacyjna została zaprezentowana w Nocie 26 „Rezerwy” oraz w Nocie 42 
„Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników”, natomiast jej wpływ na rachunek zysków 
i strat został zaprezentowany w Nocie 8 „Koszty działania i koszty ogólnego zarządu”. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do ujemnych różnic 
przejściowych w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód 
do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać te różnice. 

W saldzie aktywów z tytułu podatku odroczonego (Nota 22) na dzień 31 grudnia 2015 roku 
zawarta jest kwota 22 691 tys. zł, której realizacja zależy od dojścia do skutku transakcji aportu 
części należności do spółki a następnie sprzedaży akcji spółki stronie trzeciej. Zarząd ma zamiar 
przeprowadzenia takiej transakcji. 

Inne wartości szacunkowe 

Rezerwy na ryzyko prawne wyliczane są na podstawie szacowanej kwoty wypływu środków 
pieniężnych w przypadku, gdy prawdopodobne jest, że w wyniku niepomyślnego zakończenia 
sprawy, taki wypływ nastąpi. Dokonując szacunków Bank korzysta z wewnętrznych 
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i zewnętrznych analiz i opinii prawnych. Wartość przedmiotu sporu spraw sądowych 
zaprezentowano w Nocie 34 „Postępowania sądowe”. 

Alokacja pomiędzy Działalność podstawową i Działalność hipoteczną 

Alokacja aktywów, zobowiązań, kapitałów, wyników i przepływów pieniężnych pomiędzy 
Działalność podstawową i Działalność hipoteczną została dokonana na bazie zasad opisanych 
w Nocie 1 „Uwagi ogólne i podstawa sporządzenia”. 

c) Aktywa i zobowiązania finansowe 

Klasyfikacja: 

Instrumenty finansowe są klasyfikowane przez Bank zgodnie z zasadami MSR 39 jako: 

 wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 
Do tej kategorii Bank klasyfikuje: 

 instrumenty finansowe przeznaczone od obrotu, 

 instrumenty pochodne, 

 instrumenty finansowe wyznaczone w momencie początkowego ujęcia jako 
wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (tzw. fair value 
option).  

Bank przy początkowym ujęciu desygnuje instrumenty finansowe do kategorii wycenianych 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 

 w przypadku, gdy prowadzi to do eliminacji lub znaczącego zmniejszenia 
niespójności w zakresie wyceny lub ujmowania (tzw. „niedopasowanie księgowe”). 
Dotyczy to papierów wartościowych (obligacji skarbowych i bonów pieniężnych), 
dla których ryzyko rynkowe jest ekonomicznie zabezpieczane instrumentami 
pochodnymi, oraz 

 w związku z tym, iż te aktywa finansowe są zarządzane, a osiągnięte wyniki 
oceniane, na bazie wartości godziwej. Informacje dotyczące tych aktywów 
finansowych są raportowane na bazie wartości godziwej do osób zarządzających. 
Dotyczy to certyfikatów inwestycyjnych; 

 pożyczki lub należności  
Są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub 
możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Do 
kategorii pożyczek i należności należą należności od banków, należności od klientów oraz 
pozostałe aktywa finansowe (prezentowane w Nocie 23 „Pozostałe aktywa”); 

 aktywa dostępne do sprzedaży 
Są to aktywa finansowe nie zakwalifikowane do pozostałych grup bądź desygnowane do tej 
kategorii; 

 pozostałe zobowiązania finansowe 
Kategoria ta obejmuje zobowiązania wobec Banku Centralnego, zobowiązania wobec 
banków, zobowiązania wobec klientów, zobowiązania wobec pozostałych instytucji, 
wyemitowane dłużne instrumenty finansowe oraz pozostałe zobowiązania finansowe 
(prezentowane w nocie 28 „Pozostałe zobowiązania”). 

Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych 

Wszystkie instrumenty finansowe są ewidencjonowane w księgach rachunkowych w dacie 
zawarcia transakcji. Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży składnika aktywów 
finansowych ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozliczenia. 

Instrumenty finansowe wycenia się początkowo w wartości godziwej, skorygowanej 
(w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego nie klasyfikowanych jako 
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wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) o istotne koszty transakcji, które mogą 
być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub 
zobowiązania finansowego. W terminie późniejszym aktywa/zobowiązania finansowe 
wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz aktywa dostępne do 
sprzedaży są wyceniane do wartości godziwej z wyjątkiem takich kapitałowych aktywów 
dostępnych do sprzedaży, które nie są notowane na aktywnym rynku i których wartość 
godziwa nie może być ustalona w sposób wiarygodny (aktywa te są wyceniane wg kosztu). 
Różnice z wyceny w przypadku aktywów dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów 
pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne odnoszone są do innych dochodów 
całkowitych, a pozostałych aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej – do 
rachunku zysków i strat. 

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu 
z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej. Dyskonto, premia, wszelkie opłaty 
i prowizje wchodzące w skład wewnętrznej stopy zwrotu instrumentu wraz z inkrementalnymi 
kosztami transakcji są rozpoznawane w wartości początkowej instrumentu finansowego 
i amortyzowane przez ekonomiczny okres życia instrumentu. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych jest oparta na kwotowanych cenach rynkowych 
bez pomniejszenia z tytułu kosztów transakcji. Jeżeli cena rynkowa nie jest dostępna wartość 
godziwa instrumentu jest szacowana z wykorzystaniem modeli wyceny opcji lub modeli 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych.  
Bank stosuje następujące techniki wyceny do wartości godziwej dla poszczególnych typów 
instrumentów finansowych: 
 dłużne lub kapitałowe papiery wartościowe kwotowane na aktywnym rynku: wartość 

godziwa oparta jest na kwotowanych cenach rynkowych bez pomniejszenia o koszty 
transakcyjne, 

 dłużne papiery wartościowe niekwotowane na aktywnym rynku: wartość godziwa ustalana 
jest za pomocą metod wyceny polegających na dyskontowaniu przepływów pieniężnych 
krzywą rynkową skorygowaną o odpowiedni dla danego instrumentu spread kredytowy. 
Spread kredytowy szacowany jest na podstawie cen emisyjnych na rynku pierwotnym oraz 
aktualizowany w oparciu o okresową analizę wiarygodności kredytowej emitenta, 

 instrumenty pochodne: wartość godziwa szacowana jest z wykorzystaniem technik wyceny 
opartych na dyskontowaniu przepływów pieniężnych bądź modelach opcyjnych. 

Wyłączanie składników aktywów i zobowiązań finansowych ze sprawozdania z sytuacji 
finansowej 

Bank wyłącza składnik aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej wtedy, 
gdy: 
a) wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów 

finansowych 
albo 
b) przenosi składnik aktywów finansowych, a przeniesienie spełnia warunki wyłączenia ze 

sprawozdania z sytuacji finansowej. 

Bank przenosi składnik aktywów finansowych, gdy: 
a) zatrzymuje umowne prawo do otrzymywania przepływów pieniężnych ze składnika 

aktywów finansowych, ale bierze na siebie umowny obowiązek przekazania tych 
przepływów pieniężnych do jednego lub więcej odbiorców i spełnione są wszystkie trzy 
następujące warunki: 

 Bank nie ma obowiązku wypłaty kwot ostatecznym odbiorcom dopóki nie otrzyma 
odpowiadających im kwot, które wynikają z pierwotnego składnika aktywów 
finansowych, 
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 na mocy umowy przeniesienia Bank nie może sprzedać lub zastawić pierwotnego 
składnika aktywów finansowych w inny sposób, niż uczynić zastaw na rzecz 
ostatecznego odbiorcy jako zabezpieczenie zobowiązania do dokonywania 
płatności pieniężnych, 

 Bank, działając w imieniu ostatecznych odbiorców, jest obowiązany do przekazania 
wszystkich otrzymanych przepływów pieniężnych bez istotnej zwłoki, 

lub 
b) przenosi umowne prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych ze składnika aktywów 

finansowych. 

Jeśli Bank przeniósł składnik aktywów finansowych, to ocenia, czy przeniósł zasadniczo 
wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z posiadania przeniesionego składnika aktywów. 
Jeśli Bank zatrzymuje zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści, to kontynuuje ujmowanie 
przeniesionego składnika aktywów. Jeśli przekazał zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści, 
to wyłącza przeniesiony składnik aktywów. 
Jeśli Bank ani nie przeniósł ani nie zatrzymał zasadniczo wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści 
wynikających z posiadania przeniesionego składnika aktywów, to ocenia, czy zatrzymał 
kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów. 

Jeśli Bank zatrzymał kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, to kontynuuje 
ujmowanie przekazanego składnika aktywów w zakresie utrzymywanego w nim 
zaangażowania. Jeśli Bank nie zatrzymał kontroli, to wyłącza przeniesiony składnik aktywów. 

W oparciu o powyższe zasady Bank wyłącza należności z tytułu kredytu/pożyczki lub jej części 
ze sprawozdania z sytuacji finansowej, gdy dokona sprzedaży. Dodatkowo Bank spisuje 
należności w ciężar rezerw, gdy dokona bezwarunkowego umorzenia wierzytelności, a także, 
gdy Bank nie oczekuje przepływów dla danej należności z tytułu kredytu/pożyczki. 

Bank wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik zobowiązań finansowych lub jego część 
w przypadku, gdy zobowiązanie wygasło. Zobowiązanie wygasa, gdy obowiązek określony 
w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł termin jego dochodzenia. 

Wbudowane instrumenty pochodne 

Wbudowany instrument pochodny jest składnikiem złożonego instrumentu, który zawiera 
również umowę zasadniczą niebędącą instrumentem pochodnym, powodującym, że część 
przepływów pieniężnych wynikających z instrumentu złożonego zmienia się w sposób podobny 
do przepływów wynikających z samodzielnie występującego instrumentu pochodnego. 
Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe oddziela się od umowy 
zasadniczej i ujmuje jako instrumenty pochodne, jeśli: 

 cechy ekonomiczne i ryzyka związane z wbudowanymi instrumentami pochodnymi 
nie są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykami właściwymi dla umowy 
zasadniczej,  

 samodzielny instrument o takich samych warunkach umownych jak wydzielany 
wbudowany instrument pochodny, spełniałby definicję instrumentu pochodnego, 

 instrument złożony nie jest wyceniany w wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat. 

Wbudowane instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, a jej zmiany są 
ujmowane w rachunku zysków i strat. Instrumenty zasadnicze wyemitowane przez Bank 
wycenia się wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. 
Wbudowany instrument pochodny oddziela się od umowy zasadniczej i ujmuje jako instrument 
pochodny w momencie, gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy. Bank nie 
dokonuje późniejszych ponownych ocen, chyba, że do warunków umowy wprowadzana jest 
zmiana w znaczący sposób modyfikująca przepływy środków pieniężnych, które w przeciwnym 
razie byłyby wymagane zgodnie z umową. 
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d) Transakcje repo (sbb) i reverse repo (bsb) 

Papiery wartościowe sprzedane lub kupione z przyrzeczeniem ich odkupu lub odsprzedaży 
(repo, sbb, reverse repo,  bsb) są wykazywane odpowiednio jako kredyty i pożyczki otrzymane od 
innych banków lub klientów oraz udzielone innym bankom lub klientom. Różnica pomiędzy 
ceną sprzedaży a ceną odkupienia stanowi przychód lub koszt odsetkowy i jest rozliczana 
w czasie przez okres życia kontraktu przy zastosowaniu zamortyzowanego kosztu 
z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej. 
Papiery stanowiące zabezpieczenie zobowiązań w transakcjach reverse repo zostały 
zaprezentowane w odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej „Aktywa stanowiące 
zabezpieczenie zobowiązań”. 

e) Kompensowanie instrumentów finansowych 

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

i wykonanie zobowiązania następuje jednocześnie. 

f) Rachunkowość zabezpieczeń 

Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. W nocie 32 „Rachunkowość zabezpieczeń” 
przedstawiono informację dotyczącą powiązań zabezpieczających rozwiązanych w 2009.  

g) Utrata wartości aktywów finansowych 

Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Na każdy dzień sprawozdawczy Bank ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości 
składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.  

Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość, a strata 
z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne 
przesłanki utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po 
początkowym ujęciu składnika aktywów, a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma 
wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie jest możliwe. 
Identyfikacja pojedynczego zdarzenia wskazującego utratę wartości może nie być możliwa. 
Utratę wartości może raczej spowodować złożony efekt kilku zdarzeń a jej identyfikacja 
dokonywana jest w Banku w oparciu o obiektywne przesłanki ilościowe i jakościowe 
z uwzględnieniem oceny sytuacji finansowej klienta, jakości współpracy z Bankiem oraz jego 
otoczenia biznesowo-prawnego. Identyfikacja występowania przesłanek utraty wartości 
dokonywana jest w oparciu o ocenę ryzyka nie wywiązania się kredytobiorcy z zobowiązań 
wobec Banku, obejmujące między innymi następujące zdarzenia: 
a) znaczące trudności finansowe emitenta lub dłużnika;  
b) niedotrzymanie warunków umowy, np. niespłacenie albo zaleganie ze spłaceniem 

odsetek lub należności głównej; 
c) przyznanie pożyczkobiorcy przez Bank, ze względów ekonomicznych lub prawnych 

wynikających z trudności finansowych pożyczkobiorcy, udogodnienia, którego w innym 
wypadku Bank by nie udzielił;  

d) wysoce prawdopodobna upadłość pożyczkobiorcy lub inna reorganizacja finansowa 
pożyczkobiorcy. 

W przypadku niedotrzymania warunków umowy poprzez niespłacenie albo zaleganie ze 
spłaceniem odsetek lub należności głównej, przesłanką utraty wartości, w ocenie Banku, jest 
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90-dniowe opóźnienie spłaty znaczącej kwoty należności na istotnym rachunku kredytobiorcy. 
Warunek ten jest stosowany przez Bank dla wszystkich segmentów kredytobiorców. 
W przypadku zidentyfikowania przesłanek utraty wartości na jakimkolwiek rachunku 
kredytobiorcy, łączne zaangażowanie kredytobiorcy podlega wycenie pod kątem utraty 
wartości. 

Jeśli obiektywne przesłanki utraty wartości występują, wówczas dokonywane jest wyliczenie 
odpisu, który równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową ekspozycji a wartością bieżącą 
oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Wartość bilansową ekspozycji kredytowej 
obniża się poprzez dokonanie odpisu. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a zmniejszenie 
to można w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty 
wartości, to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu odwraca się poprzez skorygowanie rachunku 
rezerw. Kwotę odwróconej straty ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji „Wynik 
z odpisów z tytułu utraty wartości”. 

Poziom odpisów utrzymywanych przez Bank składa się z odpisów wynikających z indywidualnej 
oceny pojedynczych aktywów, a także z odpisów powstałych na skutek oceny ryzyka 
homogenicznych grup ekspozycji. 

Dla celów określenia przyszłych przepływów pieniężnych aktywa finansowe ze 
zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości podlegają podziałowi na aktywa 
indywidualnie istotne oraz indywidualnie nieistotne. Podział dokonywany jest na podstawie 
łącznego zaangażowania kredytobiorcy, gdzie poziomy istotności zostały przez Bank ustalone 
odrębnie dla segmentu klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.  

Określenie przyszłych przepływów pieniężnych dla aktywów indywidualnie istotnych, 
dokonywane jest w oparciu o eksperckie szacunki spodziewanych spłat kredytobiorcy, 
wpływów z tytułu realizacji zabezpieczeń, sprzedaży wierzytelności oraz wszystkich innych 
przepływów, wobec których istnieje możliwość wiarygodnego udokumentowania oczekiwań. 
Szacunki, uwzględniające ocenę kondycji finansowej kredytobiorcy oraz oczekiwanych 
przyszłych przepływów pieniężnych odzwierciedlają strategię Banku wobec kredytobiorcy 
i wynikają między innymi z doświadczenia współpracy z kredytobiorcą lub innymi 
kredytobiorcami o zbliżonym profilu ryzyka oraz znajomości danych historycznych dla 
podobnych przypadków.  

Określenie przyszłych przepływów pieniężnych dla aktywów indywidualnie nieistotnych, oparte 
jest na ocenie portfelowej (kolektywnej) i wynika z historycznych doświadczeń dotyczących 
strat ponoszonych z tytułu aktywów o podobnych cechach ryzyka. Dla celów kolektywnej oceny 
utraty wartości, aktywa finansowe są grupowane według podobnych charakterystyk ryzyka 
kredytowego, które wskazują na zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania. Dane 
historyczne dotyczące strat są korygowane na podstawie dostępnych bieżących danych (w celu 
odzwierciedlenia oddziaływania bieżących warunków, które nie miały wpływu w ocenianym 
okresie) jak też, korygowane poprzez wyeliminowanie czynników mających wpływ na dane 
historyczne, a nie występujących obecnie. 

Przyszłe przepływy pieniężne, ustalone zarówno dla aktywów indywidualnie istotnych jak 
i indywidualnie nieistotnych dyskontowane są przy wykorzystaniu pierwotnej efektywnej stopy 
procentowej. W przypadku, gdy pożyczka, należność lub instrument finansowy utrzymywany do 
terminu wymagalności jest instrumentem o zmiennej stopie procentowej, to stopa dyskontowa 
stosowana do oszacowania utraty wartości jest bieżącą efektywną stopą procentową ustaloną 
w ramach danego kontraktu. 

W zakresie portfela aktywów, dla których nie stwierdzono utraty wartości, Bank tworzy odpis 
na straty poniesione, lecz niezidentyfikowane (IBNR). Odpis z tytułu IBNR odzwierciedla poziom 
straty kredytowej, który wystąpił na skutek zaistnienia zdarzeń utraty wartości, które nie 
zostały zidentyfikowane przez Bank do końca okresu sprawozdawczego, ustalonej na 



INFORMACJE FINANSOWE

DOKUMENT REJESTRACYJNY F-99

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2 lata zakończone 31 grudnia 2015 roku  
 

28

podstawie historii strat dla aktywów o podobnych charakterystykach ryzyka do charakterystyki 
ryzyka grupy aktywów objętych procesem wyliczenia IBNR. Odpis z tytułu IBNR liczony jest 
w oparciu o modele statystyczne dla grup aktywów łączonych w portfele o podobnych 
charakterystykach ryzyka kredytowego, wypracowane na bazie danych historycznych. 
Kalkulacja IBNR uwzględnia koncepcję okresu ujawniania straty kredytowej. 

W szacunkach odpisów, Bank nie ujmuje strat oczekiwanych na skutek zdarzeń przyszłych, bez 
względu na stopień prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Dla aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, dla których występują 
obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości skumulowane straty ujęte dotychczas 
bezpośrednio w kapitale własnym wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku 
zysków i strat, nawet, jeśli składnik aktywów finansowych nie został wyłączony 
ze sprawozdania z sytuacji finansowej. Kwota skumulowanych strat, która zostaje 
wyksięgowana z kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy 
kosztem nabycia (pomniejszonym o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i bieżącą wartością 
godziwą, pomniejszoną o wszelkie straty z tytułu utraty wartości tego składnika aktywów 
uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat.  
Strat z tytułu utraty wartości inwestycji w instrument kapitałowy kwalifikowany jako dostępny 
do sprzedaży nie poddaje się odwróceniu przez rachunek zysków i strat. 
Jeśli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży 
wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu 
straty z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje 
się w rachunku zysków i strat. 

Aktywa finansowe wyceniane według kosztu 

Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego 
instrumentu kapitałowego, który nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego 
wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest 
powiązany i musi zostać rozliczony przez dostawę takiego nienotowanego instrumentu 
kapitałowego, to kwotę straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy 
wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych 
przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej 
stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty 
wartości nie poddaje się odwróceniu. 

Zobowiązania pozabilansowe 

Na udzielone zobowiązania pozabilansowe, zgodnie z MSR 37 Bank tworzy rezerwy na 
poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe oraz na udzielone gwarancje obarczone 
ryzykiem nie wywiązania się zleceniodawcy z warunków umowy. Rezerwa z tytułu utraty 
wartości zobowiązań pozabilansowych, w tym gwarancji finansowych oraz gwarancji dobrego 
wykonania, wyliczana jest w oparciu o ustanowiony limit i możliwą do odzyskania kwotę 
należności rozumianą jako bieżąca wartość szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych 
dyskontowanych efektywną stopą procentową. Przepływy dotyczące zobowiązań 
pozabilansowych oblicza się w oparciu o ustalony limit w terminie odpowiadającym końcowej 
dacie tego zobowiązania i uzależnione od prawdopodobieństwa wypływu środków z Banku. 

h) Leasing operacyjny 

W przypadku umów leasingu zawartych przez Bank jako leasingodawcę, przedmiot leasingu 
jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Banku, ponieważ nie nastąpiło 
przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów 
na leasingobiorcę. 
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W przypadku umów leasingu zawartych przez Bank jako leasingobiorcę, przedmiot leasingu nie 
jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki. 
Całość opłat z tytułu leasingu operacyjnego jest ujmowana jako przychody lub koszty 
w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania umowy leasingowej. 

i) Należności z tytułu umów leasingu finansowego 

Umowy leasingowe, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów na leasingobiorcę, klasyfikowane są jako 
umowy leasingu finansowego. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujmowana jest wartość 
należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto. Ujmowanie przychodów z tytułu 
umów leasingu finansowego przebiega w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę 
zwrotu na inwestycji leasingowej netto dokonanej przez Bank w ramach leasingu 
finansowego.  
Należności z tytułu umów leasingu finansowego prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej w pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom. 

j) Wartości niematerialne 

Wartość firmy będąca nadwyżką kosztu nabycia nad wartością godziwą przejętych w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych aktywów netto jest wyceniana w wysokości kosztu 
nabycia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. Wartość firmy nie jest 
amortyzowana, ale jest corocznie poddawana testowi na utratę wartości poprzez oszacowanie 
wartości odzyskiwanej ośrodka wypracowującego środki pieniężne. 

Pozostałe wartości niematerialne, w tym wytworzone przez Bank posiadające ekonomiczny 
okres użyteczności są amortyzowane do rachunku zysków i strat metodą liniową 
i prezentowane według kosztu nabycia/wytworzenia pomniejszonego o umorzenie. Stawki 
amortyzacji uwzględniają szacunkowy okres ekonomicznej użyteczności składników wartości 
niematerialnych. Bank stosuje 12,5% stawkę amortyzacji bilansowej dla podstawowych grup 
wartości niematerialnych. Co najmniej raz w roku Bank weryfikuje przyjętą metodę amortyzacji 
i okres użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. 

k) Rzeczowe aktywa trwałe 

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

- budynki i budowle 2,5% - 6,25% 

- urządzenia techniczne i maszyny  6% - 20% 

- środki transportu  20% 

- ulepszenia w obcych środkach trwałych  zgodnie z okresem najmu 
jednak nie dłużej niż 10 lat 

Co najmniej raz w roku Bank weryfikuje przyjętą metodę amortyzacji i okres użytkowania 
rzeczowych aktywów trwałych.  

Rzeczowe aktywa trwałe pozyskane w ramach umowy leasingu finansowego wykazywane są 
w wartości godziwej aktywa lub, jeśli mniejsza, w wartości bieżącej minimalnych opłat 
leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu, pomniejszonej o wartość skumulowanej 
amortyzacji oraz odpisu z tytułu utraty wartości. 
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l) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 

Bank klasyfikuje składniki aktywów trwałych jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli oczekuje się, 
iż ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, 
a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Składniki aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako 
przeznaczone do sprzedaży wycenia się w kwocie niższej z ich wartości bilansowej i wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 
jest ujmowany w rachunku zysków i strat. 

Działalność zaniechana jest częścią jednostki, która została sprzedana lub jest klasyfikowana 
jako przeznaczona do sprzedaży i odnosi się do oddzielnej, istotnej linii biznesowej, która jest 
przeznaczona do zbycia. Działalność zaniechana wymaga szeregu ujawnień osobnych od 
działalności kontynuowanej. 

m) Przychody i koszty do rozliczenia w czasie 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poszczególnych rodzajów wydatków, których 
rozliczenie w ciężar rachunku zysków i strat nastąpi stosownie do upływu czasu w przyszłych 
okresach sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne prezentuje się 
w sprawozdaniu finansowym w pozycji „koszty do rozliczenia w czasie”. 

Przychody przyszłych okresów dotyczą dochodów pobranych z góry, których rozliczenie do 
rachunku zysków i strat nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. W sprawozdaniu 
finansowym prezentowane są w pozycji „przychody do rozliczenia w czasie”. 

n) Rezerwy 

Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Rezerwy są 
ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w przypadku, gdy Bank ma prawne lub 
zwyczajowo oczekiwane zobowiązania w wyniku przeszłych zdarzeń, jak również jeżeli 
prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.  

Rezerwa na restrukturyzację – jako szczególna forma rezerwy - jest tworzona po spełnieniu 
ogólnych warunków ujmowania rezerwy, o których mowa powyżej oraz dodatkowo:  

(i) Bank posiada szczegółowy, formalny plan restrukturyzacji;  
(ii) Zostały wywołane oczekiwania stron objętych restrukturyzacją poprzez wdrożenie 

planu restrukturyzacji lub publiczne ogłoszenie podstawowych zasad tego planu. 
Rezerwa na restrukturyzację nie obejmuje przyszłych kosztów operacyjnych. 

Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników  

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Banku obejmują wynagrodzenia, premie, płatne 
urlopy oraz składki na ubezpieczenie społeczne.  

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze są ujmowane jako koszty w okresie, którego 
dotyczą niezależnie od momentu ich faktycznej zapłaty. 

Bank tworzy rezerwę na premie i nagrody dotyczące wyników osiągniętych w okresie 
sprawozdawczym, których wypłata ma miejsce po końcu okresu sprawozdawczego oraz 
rezerwę na zobowiązanie z tytułu niewykorzystanego do końca okresu sprawozdawczego 
urlopu wypoczynkowego. 

Do kategorii świadczeń krótkoterminowych Bank zalicza również odprawy należne 
pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. 
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Płatności w formie akcji 

Koszty z tytułu płatności w formie akcji w ramach Długoterminowego Programu 
Motywacyjnego General Electric Company (GE) wyceniane są wg wartości godziwej 
przyznanych instrumentów kapitałowych ustalonej na dzień przyznania uprawnień przez okres 
nabywania praw przez pracownika. Wartość kosztu ujmowana jest jako zwiększenie kapitału.  

Świadczenia po okresie zatrudnienia 

Bank dokonuje wyceny rezerw na zobowiązania związane z odprawami emerytalnymi, 
rentowymi i pośmiertnymi należnymi uprawnionym pracownikom. Kwoty rezerw szacowane są 
w oparciu o wyliczenia aktuarialne. Wartość zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych, 
rentowych i pośmiertnych jest wyliczana według bieżącej wartości szacunkowych przyszłych 
wypływów środków pieniężnych z wykorzystaniem stóp procentowych określonych poprzez 
odniesienie do warunków rynkowych.  

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 

Bank tworzy rezerwę na zobowiązania z tytułu innych długoterminowych świadczeń 
pracowniczych wynikających z dyrektywy CRD IV. Ustalenie wartości rezerwy odbywa się dla 
świadczeń określonych w wartościach pieniężnych w wysokości tego świadczenia, a dla 
świadczeń określonych w odniesieniu do instrumentów kapitałowych w wartości godziwej tych 
instrumentów z uwzględnieniem prawdopodobieństwa realizacji celów uprawniających do 
wypłaty. 

o) Utrata wartości aktywów innych niż aktywa finansowe 

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

p) Kapitały własne 

Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
tj. właściwymi ustawami oraz statutami. Do kapitałów własnych zaliczane są także 
niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz inne dochody całkowite, które obejmują skutki wyceny 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, nierozliczona część wyceny relacji 
zabezpieczających rozwiązanych w 2009 roku, przeszacowania aktuarialne, jak również 
związaną z tymi pozycjami wartość podatku odroczonego.  

q) Przychody i koszty odsetkowe 

Przychody i koszty odsetkowe ujmowane są na zasadzie memoriałowej według 
zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej 
z uwzględnieniem zapisów MSR 39 w zakresie należności z utratą wartości.  
Naliczone odsetki do otrzymania i do zapłacenia są prezentowane w pozycjach sprawozdania 
z sytuacji finansowej, których odpowiednio dotyczą. 

W przychodach i kosztach odsetkowych ujmowane są również otrzymane i zapłacone opłaty 
i prowizje rozliczane w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, wchodzące 
w skład wyceny aktywów i zobowiązań finansowych. 
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Pozycja „Przychody i koszty odsetkowe” zawiera rozliczane z innych dochodów całkowitych do 
rachunku wyników kwoty wyceny transakcji zabezpieczających rozwiązanych w 2009 roku. 

W przychodach i kosztach z tytułu odsetek ujęte są również odsetki od instrumentów IRS i CIRS. 

r) Przychody i koszty prowizyjne 

Przychody z tytułu opłat i prowizji powstają w wyniku świadczenia usług finansowych 
oferowanych przez Bank. Opłaty i prowizje bezpośrednio związane z powstaniem aktywów 
finansowych lub zobowiązań (zarówno przychody jak i koszty) są ujmowane w rachunku zysków 
i strat jako korekta kalkulacji efektywnej stopy procentowej lub rozliczane liniowo przez okres 
zapadalności / wymagalności aktywów i zobowiązań. Pozostałe opłaty i prowizje związane 
z usługami finansowymi oferowanymi przez Bank, takie jak usługi zarządzania środkami 
pieniężnymi, usługi maklerskie, doradztwo inwestycyjne, planowanie finansowe, usługi 
bankowości inwestycyjnej, usługi zarządzania aktywami oraz usługi pośrednictwa w sprzedaży 
produktów bankowych i inwestycyjnych, koszty dotyczące kart kredytowych, płatności 
krajowych i zagranicznych - są rozpoznawane w rachunku zysków i strat w momencie 
wykonania usługi. 

s) Zasady ujmowania przychodów z tytułu wynagrodzenia za usługi 
ubezpieczeniowe 

Sposób ujmowania przychodów z tytułu wynagrodzenia za usługi ubezpieczeniowe jest 
określany w wyniku analizy treści ekonomicznej zawieranych transakcji oraz wzajemnych 
powiązań pomiędzy produktem bankowym i produktem ubezpieczeniowym oferowanym przez 
Bank.  

W sytuacji, gdy transakcje ubezpieczenia i produktu bankowego są transakcjami powiązanymi 
Bank kwalifikuje przychody z tytułu wynagrodzenia za usługi ubezpieczeń jak prowizje za usługi 
finansowe odpowiednio, jako: 

 Prowizje stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej z tytułu 
posiadanego instrumentu finansowego, które są traktowane, jako korekta efektywnej 
stopy procentowej, 

 Prowizje rozliczane w czasie trwania ważności ubezpieczenia, w sytuacji, gdy Bank jest 
zobowiązany do świadczenia dalszych usług, 

 Prowizje ujmowane jednorazowo, w dniu rozpoczęcia lub w dniu odnowienia polisy, 
w sytuacji, gdy prowizja dotyczy ważnej czynności oraz Bank nie jest zobowiązany do 
świadczenia dalszych usług lub ważna czynność została zakończona. 

Dla produktów ubezpieczeniowych powiązanych z pożyczkami gotówkowymi Bank dokonuje 
szacunku części wynagrodzenia, która będzie zwracana (np. z tytułu wypowiedzenia przez 
klienta umowy ubezpieczenia, przedpłat lub innych tytułów) w okresach po sprzedaży produktu 
ubezpieczeniowego. Szacunek rezerwy na zwroty oparty jest na analizie historycznych 
informacji o rzeczywistych zwrotach w przeszłości. Prawidłowość szacunków dotyczących 
poziomu przewidywanych zwrotów jest weryfikowana każdorazowo po powzięciu informacji o 
istotnych zmianach w tym zakresie, nie rzadziej niż raz w roku. Rezerwa stanowi element 
zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego. 

W sytuacji, gdy transakcja ubezpieczenia nie jest powiązana z produktem bankowym, Bank 
kwalifikuje przychody z tytułu wynagrodzenia za usługi ubezpieczeniowe jak prowizje z tytułu 
pełnienia funkcji agenta ubezpieczeniowego, odpowiednio, jako: 

 Prowizje rozliczane czasie  w okresie ważności polisy, gdy Bank jest zobowiązany do 
świadczenia dalszych usług lub istnieje możliwość rezygnacji klienta z ochrony 
ubezpieczeniowej. 

 Prowizje ujmowane jednorazowo, w dniu rozpoczęcia lub w dniu odnowienia polisy, 
w sytuacji, gdy prowizja dotyczy ważnej czynności oraz Bank nie jest zobowiązany do 
świadczenia dalszych usług lub ważna czynność została zakończona. 
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Przychody i koszty dotyczące usług ubezpieczeniowych ujmowane są równolegle zgodnie 
z zasadą współmierności przychodów i kosztów. 

t) Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych  

Na wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych składają się następujące pozycje: 
 wynik na papierach wartościowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu:  

 wynik na dłużnych papierach wartościowych (wynik odsetkowy, zmiana wyceny, 
wynik na sprzedaży), 

 wynik z tytułu pochodnych instrumentów finansowych i różnic kursowych:  
 wynik na instrumentach pochodnych opartych o indeksy giełdowe oraz towary, 
 wynik zrealizowany i niezrealizowany (zmiana wyceny oraz odsetki) na 

instrumentach pochodnych opartych o stopę procentową takich jak: IRS, FRA,  
 wynik z tytułu kursowych różnic transakcyjnych, rewaluacji walutowych pozycji 

bilansowych oraz zrealizowany i niezrealizowany wynik (wynik odsetkowy, zmiana 
wyceny) na pochodnych instrumentach walutowych takich jak Fx forward lub CIRS. 

u) Wynik na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży 

Wynik na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży zawiera zrealizowane zyski i straty 
z inwestycji finansowych na papierach wartościowych i inwestycjach kapitałowych.  

v) Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

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

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

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

y) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych w rachunku przepływów środków 
pieniężnych składają się „Kasa i operacje z Bankiem Centralnym” aktywa finansowe wyceniane 
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według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz należności od banków o terminie 
wymagalności do 3 miesięcy. Środki pieniężne prezentowane są w ich wartości nominalnej. 
Zasady wyceny poszczególnych pozycji ekwiwalentów środków pieniężnych zostały 
przedstawione w ramach zasad rachunkowości dla tych pozycji. 

3. Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych 

Podział na segmenty operacyjne 

Segment operacyjny jest komponentem Banku, który w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej osiąga przychody i ponosi koszty, w tym przychody i koszty wynikające 
z transakcji z innymi komponentami Banku. Wyniki segmentów operacyjnych są przedmiotem 
regularnych przeglądów i oceny ze strony kierownictwa Banku w celu podejmowania decyzji, 
co do alokacji zasobów do poszczególnych segmentów. 

Wyniki segmentów, ich aktywa i zobowiązania obejmują elementy bezpośrednio przypisane do 
danego segmentu oraz takie, które można zaalokować do danego segmentu na podstawie 
racjonalnych zasad. 

Segmentacja działalności Banku BPH SA wiąże się z przyjętymi zasadami zarządzania. 
Zarządzanie Bankiem BPH prowadzone jest w ramach strategicznych segmentów 
klientowskich, do których zaliczone zostały: 

 Bankowość Detaliczna,  
 Bankowość Komercyjna,  
 Zarządzanie Aktywami i Pasywami / Pozostałe. 

Segment Bankowości Detalicznej  obejmuje Klientów Indywidualnych.  Do najważniejszych usług 
oferowanych Klientom tego segmentu  należą:  

 udzielanie kredytów konsumpcyjnych, kredytów w rachunku bieżącym i limicie karty 
kredytowej,  

 oferta depozytowa, w tym rachunki oszczędnościowe oraz sprzedaż produktów 
inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane, usługi maklerskie), 

 oferta kont osobistych z pakietem różnorodnych usług bankowych dla Klientów 
Indywidualnych (np. Konto Kapitalne). 

Usługi dla klientów indywidualnych, Bank BPH SA oferuje poprzez sieć własnych oddziałów, 
w ramach współpracy z placówkami partnerskimi i przedstawicielami finansowymi 
działającymi pod logo „Partner BPH”, a także przy zastosowaniu kanałów dystrybucji, takich jak 
internet (Seza@m) czy call center. 

Segment Bankowości Komercyjnej obejmuje małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, 
w szczególności: 

 spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa 
zagraniczne, 

 przedsiębiorców indywidualnych, spółki osobowe oraz spółki cywilne, 
 jednostki samorządu terytorialnego, 
 organizacje społeczne, zawodowe, wyznaniowe, placówki niepubliczne, 
 osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, osoby wykonujące 

wolny zawód, rolników. 

W ramach segmentu Bankowości Komercyjnej uwzględniany jest również wynik z tytułu 
operacji z instytucjami finansowymi. 

Segment Bankowości Komercyjnej oferuje szeroką paletę produktów, dostosowaną do różnych 
potrzeb oraz profili klientów. Oferta obejmuje uniwersalny zestaw produktów, składający się 
z produktów kredytowych, depozytowych oraz usług transakcyjnych. W ramach oferty 
kredytowej klient może wybierać między kredytami inwestycyjnymi a kredytami obrotowymi, 
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uzupełnieniem oferty jest finansowanie krótkoterminowych zobowiązań handlowych. Produkty 
depozytowe pozwalają klientom na zarządzanie płynnością, dodatkowo usługi transakcyjne 
wspomagają ich działalność operacyjną. 

Segment Zarządzania Aktywami i Pasywami / Pozostałe obejmuje wynik z tytułu zarządzania 
aktywami i zobowiązaniami Banku oraz pozycje rachunku zysków i strat, które nie dają się 
przypisać do dwóch pozostałych segmentów. 

Segmenty rozliczają się wzajemnie w oparciu o kursy i stopy rynkowe odpowiednio do 
zrealizowanych transakcji. 

Na wyniki segmentów w 2015 roku wpłynął istotnie odpis na utratę wartości firmy w wysokości 
154,8 mln zł brutto i 125,4 mln zł netto, wraz z odpisaniem wartości firmy nastąpiło rozwiązanie 
rezerwy na podatek odroczony związany z tym aktywem, która jest alokowana do segmentów. 
W wyniku tej wyceny wynik brutto Bankowości Detalicznej został pomniejszony o kwotę 144,0 
mln zł a wynik netto o kwotę 116,7 mln zł. W wyniku brutto Bankowości Komercyjnej odpis 
stanowi kwotę 10,8 mln zł a w wyniku netto kwotę 8,7 mln zł. Szczegóły testu na utratę wartości 
firmy zaprezentowano w Nocie 20. „Wartości niematerialne”. Natomiast inne obciążenia 
podatkowe (poza opisanym powyżej efektem podatkowym odpisu na utratę wartości firmy) 
zostały podobnie jak w poprzednich okresach zaprezentowane w segmencie Pozostałe. 
 
Na wyniki segmentów w 2015 roku wpłynęło również utworzenie rezerwy restrukturyzacyjnej w 
wysokości 184,7 mln zł brutto. W wyniku tej wyceny wynik brutto Bankowości Detalicznej został 
pomniejszony o kwotę 163,6 mln zł. W wyniku brutto Bankowości Komercyjnej odpis stanowi 
kwotę 17,1 mln zł a w wyniku segmentu Zarządzanie Aktywami i Pasywami/Pozostałe 4 mln zł  
brutto. Wpływ podatkowy z tytułu kosztu rezerwy restrukturyzacyjnej ujęty został w całkowitej 
wartości kosztu podatkowego w Segmencie Zarządzanie Aktywami Pasywami/Pozostałe. 
Szczegóły na temat rezerwy restrukturyzacyjnej zaprezentowano w Nocie 26. „Rezerwy”.
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4. Wynik z tytułu odsetek 

według źródła generowania przychodu i kosztu 
w tys. zł 

   
Za rrok kończący się 

31.12..2015 31.12..2014  

Przychody z tytułu:  850 208  1 101 270  

środków pieniężnych i lokat międzybankowych 7 760 12 827 

kredytów i pożyczek 659 132 818 594 

papierów wartościowych 92 177 145 135 

transakcji z przyrzeczeniem odkupu 7 375 7 590 

IRS 83 654 117 015 

instrumentów pochodnych zabezpieczających wyłączonych z rachunkowości 
zabezpieczeń 110 109 

Koszty z tytułu:  -1180 205 -2293 346 

kredytów oraz pożyczek otrzymanych 0 0 

depozytów i rachunków terminowych -51 535 -84 980 

rachunków bieżących -39 291 -84 310 

papierów wartościowych własnej emisji -3 223 -4 144 

transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży -6 199 -8 016 

IRS -79 512 -111 307 

instrumentów pochodnych zabezpieczających wyłączonych z rachunkowości 
zabezpieczeń -445 -589 

WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK  670 003  807 924  

według rodzaju podmiotu 
 w tys. zł 

   
Za rok kończący się   

31.12.2015  31.12.2014  

Przychody z tytułu odsetek od:  850 208  1 101 270  

Banku Centralnego 77 642 128 762 

banków 2 486 3 430 

pozostałych podmiotów finansowych 94 707 126 090 

podmiotów niefinansowych 653 799 814 987 

podmiotów budżetowych 21 574 28 001 

Koszty z tytułu odsetek wobec:  -1180 205 -2293 346 

banków -3 703 -7 162 

pozostałych podmiotów finansowych -87 232 -125 078 

podmiotów niefinansowych -84 920 -149 794 

podmiotów budżetowych -4 350 -11 312 

WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK  670 003  807 924  
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Przychody z tytułu odsetek zawierają odsetki od papierów wartościowych wyznaczonych przy 
początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do 
rachunku zysków i strat (Fair Value Option) w wysokości 64 023 tys. zł za 2015 rok (2014: 
127 267 tys. zł). W przychodach i kosztach z tytułu odsetek ujęto również przychody i koszty z 
tytułu odsetek od instrumentów IRS/CIRS. Przychody z tytułu odsetek od papierów 
wartościowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu wycenianych wg wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat prezentowane są w Wyniku na instrumentach 
finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu 
różnic kursowych. 

Przychody z tytułu odsetek zawierają również kwotę 67 676 tys. zł za rok 2015 (2014: 13 350 tys. 
zł) rozliczenia opłat i prowizji bezpośrednio związanych z powstaniem aktywów finansowych lub 
zobowiązań finansowych (zarówno przychodów jak i bezpośrednich inkrementalnych kosztów), 
które rozliczane są według zamortyzowanego kosztu z użyciem efektywnej stopy procentowej. 

Wynik odsetkowy z tytułu aktywów finansowych, które uległy utracie wartości (tj. kredytów ze 
zidentyfikowaną utratą wartości) wyniósł w 2015 roku 51 344 tys. zł (2014: 60 666 tys. zł). 

5. Odpisy z tytułu utraty wartości 
w tys. zł 

   
Za rok kkończący się 

31.12.2015  31.12.2014  

Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek -114 947 -76 929 

Wynik z tytułu odpisów na poniesione ale, nieujawnione straty dotyczące 
kredytów i pożyczek (IBNR) 14 009 38 516 

Odzyski z należności spisanych 84 559 45 998 

Wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na zobowiązania 
pozabilansowe 2 900 4 717 

WYNIK Z ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI  -113 479 12 302  

6. Wynik z tytułu prowizji 
w tys. zł 

   
Za rok kończący się   

31.12.2015  31.12.2014  

Przychody z tytułu:  341 1666 425 977  

papierów wartościowych i działalności powierniczej 17 680 15 974 

kredytów i pożyczek 28 733 33 121 

kart kredytowych 122 682 173 911 

płatności krajowych i prowadzenia rachunków 97 997 107 942 

płatności zagranicznych 12 477 12 623 

zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów 34 070 33 394 

pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń 25 982 47 769 

pozostałych 1 545 1 243 

Koszty z tytułu:  -1113 337 -1144 220 

papierów wartościowych i działalności powierniczej -5 453 -6 787 

kredytów i pożyczek oraz opłat za utrzymanie rachunków -6 736 -7 396 
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kart kredytowych -90 050 -121 292 

płatności krajowych -6 865 -3 906 

płatności zagranicznych -860 -1 064 

pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń -3 357 -3 735 

pozostałych -16 -40 

WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI  227 8299 281 757  

Wynik z tytułu prowizji za 2015 rok zawiera przychody z tytułu działalności powierniczej 
w kwocie 8 291 tys. zł (2014: 7 993 tys. zł) oraz koszty z tytułu działalności powierniczej w kwocie 
1 508 tys. zł (2014: 1 934 tys. zł). 

Wynik z tytułu prowizji zawiera przychody prowizyjne z tytułu kart kredytowych oraz kredytów 
i pożyczek (inne niż objęte kalkulacją efektywnej stopy procentowej), które odnoszą się do 
aktywów i zobowiązań, które nie są wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny 
odnoszonym do rachunku zysków i strat, w kwocie 151 425 tys. zł za 2015 rok (2014: 207 032 
tys. zł) oraz koszty prowizyjne z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 
96 786 tys. zł za 2015 rok (2014: 128 688 tys. zł). 

7. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych 

w tys. zł 

   
Za rrok kkończący się  

31.12.2015  31.12.2014  

Papiery wartościowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane 
według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -1 625 860 

Papiery wartościowe klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu -19 11 

Pochodne instrumenty finansowe 2 207 12 744 

Wynik z pozycji wymiany 46 349 91 132 

WYNIK NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WYCENIANYCH DO WARTOŚCI 
GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I Z TTYTUŁU RÓŻNIC 
KURSOWYCH  

46 912  104 7747  

8. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 
w tys. zł 

   
 Za rok kończący się   

 31.12.2015  31.12.2014  

Koszty pracownicze   -6657 841 -5531 909 

Wynagrodzenia (c) -577 281 -457 805 

Świadczenia emerytalne, rentowe i pośmiertne  -4 562 -3 062 

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne  -75 998 -71 042 

Koszty wynajmu budynków   -1126 619 -1105 119 

Koszty utrzymania lokali   -332 008 -333 182 

Koszty usług zewnętrznych i konsultingu   -552 227 -884 233 

Koszty utrzymania ssprzętu IT i sprzętów biurowych  -552 926 -554 409 

Koszty marketingu i promocji sprzedaży   -445 206 -337 573 
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Inne koszty,, w tym:  -1105 628  -886 673 

opłaty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  -34 677 -14 021 

Amortyzacja   -881 719 -776 216 

Amortyzacja trwałych rzeczowych  -63 965 -60 269 

Wartości niematerialnych  -17 754 -15 947 

KOSZTY DZIAŁANIA I KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU DLA 
DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ BANKU BPH, W TYM: (a) -1 154 174 -1 009 315 

koszty restrukturyzacji (b) -184 685 -27 056 

 
(a) W kosztach wynagrodzeń roku 2015 znajduje się rozwiązanie rezerwy na premie roczne dla 
pracowników w wysokości 8 708 tys. zł (2014: 11 254 tys. zł) 
 

(b) Łączne koszty restrukturyzacji ujęte w kosztach działania i ogólnego zarządu Działalności 
Podstawowej Banku BPH wyniosły w 2015 roku 184 685tys. zł (2014: 27 056 tys. zł) i zostały 
ujęte w następujących pozycjach: 

 Za 2015 rok pozycja „Koszty pracownicze” zawiera koszty restrukturyzacji zatrudnienia 
w kwocie 144 018 tys. zł (2014: 21 275 tys. zł). 

 Pozycja "Koszty wynajmu budynków" za 2015 rok zawiera kwotę 40 667 tys. zł z tytułu 
kosztów restrukturyzacji związanych z optymalizacją sieci dystrybucji oraz powierzchni 
centrali Banku (2014: 5 781 tys. zł). 

9. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 
w tys. zł 

   
Za rok kończący się  

31.12.2015  31.12.2014  

Pozostałe przychody operacyjne z tytułu:  26 951  26 572  

Sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia 1 156 11 417 

Opłat franczyzowych 839 718 

Zwrotu podatku VAT 18 867 10 698 

Innych 6 089 3 739 

Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: -1175 923  -332 193  

Utworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych -158 425 -10 660 

Opłat i odsetek karnych -389 -832 

Dochodzenia roszczeń -5 760 -4 999 

Utworzenia rezerw i odpisów aktualizujących -4 208 -11 283 

Innych -7 141 -4 419 

WYNIK Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH  -1148 972  -55 621  

Pozycja „Utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych 
oraz wartości niematerialnych” za 2015 rok zawiera odpis na utratę wartości firmy w wysokości 
154 764 tys. zł. Szczegóły testu na utratę wartości firmy zaprezentowano w Nocie 20. „Wartości 
niematerialne”. 
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10. Podatek dochodowy 
w tys. zł 

   
Za rok kończący się   

31.12.2015  31.12.2014  

Bieżący podatek -99 754 1 129  

Bieżący rok -8 339 -2 201 

Korekta lat ubiegłych -1 415 3 330 

Podatek odroczony  57 961  -550 979 

PODATEK DOCHODOWY  48 207  -449 8850 

Uzgodnienie rzeczywistego obciążenia podatkowego 
w tys. zł 

   
Za rok kończący się  

31.12.2015  31.12.2014  

Strata / zysk przed opodatkowaniem -371 881 191 794 

Podatek dochodowy według krajowej stawki podatku 19%   70 658  -336 441 

Dochody wolne od podatków – dochód Kasy Mieszkaniowej  1 330 1 565 

Korekty roku ubiegłego dotyczące podatku bieżącego -1 415 3 330 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu -19 902 -15 692 

Przychody niestanowiące przychodów do opodatkowania i zwolnione od podatku 1 831 2 432 

Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego -4 295 -5 044 

Wpływ różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a dochodem do 
opodatkowania podatkiem dochodowym  -222 451 -113 409 

PODATEK DOCHODOWY  48 207  -449 850  

 

11. Zysk i wartość księgowa na jedną akcję 

 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego 76 667 911 76 667 911 

Średnia ważona oraz rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych 76 667 911 76 667 911 

Strata / zysk za okres (w tys. zł) -323 674  141 944 

Strata / zysk  za okres oraz rozwodniony strata / zysk za okres na jedną akcję 
zwykłą (zł) -4,22 1,85 

Wskaźnik „Strata / zysk za okres oraz rozwodniony strata / zysk za okres na jedną akcję zwykłą 
wyliczony został dla Działalności Podstawowej jako iloraz straty / zysku za okres oraz łącznej 
liczby akcji całego Banku BPH. 
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12. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

311.112.2015  31.12.2014  

Kasa  479 388 574 082 

Operacje z Bankiem Centralnym 464 593 518 881 

KASA I OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM  943 981  1 092 963  

Termin zapadalności pozycji zakwalifikowanych do kategorii Kasa i operacje z Bankiem 
Centralnym jest nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. 

„Operacje z Bankiem Centralnym” na dzień 31 grudnia 2015 roku obejmowały środki na 
rachunku w Narodowym Banku Polskim, stanowiące rezerwę obowiązkową od pozyskanych 
przez Banku środków pieniężnych. Rezerwa obowiązkowa jest określana za pomocą 
procentowego wskaźnika sumy środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 
bankowych oraz innych środków przyjętych przez Bank podlegających zwrotowi i utrzymywana 
jako saldo rachunku bieżącego w NBP na podstawie średniej arytmetycznej naliczonych stanów 
dziennych za dany miesiąc.  

13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Dla potrzeb sprawozdań z przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów 
środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności do 3 miesięcy (licząc 
od dnia nabycia) oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. 

w tys. zł 

   

Stan na dzień  

31..12..2015 31.12.2014  

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym  943 981  1 092 963  

Należności od banków  413 5596 263 071  

rachunki bieżące 411 879 263 071 

należności od banków w drodze 1 717 0 

Dłużne papiery wartościowe i weksle emitowane przez Skarb Państwa i 
innych emitentów publicznych uprawnione do redyskontowania w Banku 
Centralnym  

4 598 514  4 499 519  

ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  5 956 091  5 8855 553 

14. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12..2015 31.12.2014  

1) Papiery wartościowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako 
wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  5 237 595 4 465 898 

2) Dodatnia wartość instrumentów pochodnych 87 727 116 836 

AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  5 325 322  4 582 7734 
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Papiery wartościowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane według 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat  

w tys. zł 
 Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Instrumenty dłużne (wg rodzaju i emitenta)  5 237 595  4 465 898  

bony pieniężne emitowane przez Bank Centralny 4 598 514 4 465 898 

obligacje emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 639 081 0 

PAPIERY WARTOŚCIOWE WYZNACZONE PRZY POCZĄTKOWYM UJĘCIU JAKO 
WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW 
I SSTRAT 

5 237 595  4 465 898  

Dodatnia wartość instrumentów pochodnych 
w tys. zł 

 
Stan na dzień 

31.12..2015 31.12.2014  

Transakcje stopy procentowej, w tym:  75 125  99 355  

FRA 133  0  

IRS 74 980  99 344  

Kupione opcje na stopę procentową 4  11  

Inne kontrakty na stopę procentową 8  0  

Transakcje walutowe, w tym:  8 914  10 867  

Fx-forward 8 382  8 411  

Inne transakcje walutowe 224  977  

Kupione opcje walutowe 308  1 479  

Kupione opcje kapitałowe  3 246  6 614  

Kupione opcje towarowe  442  0  

RAZEM  87 727  116 8836  

15. Należności od banków 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12..2015 31.12.2014  

Lokaty na rynku pieniężnym  10 113  40 132  

Inne w tym:  453 315  306 999  

rachunki bieżące 411 879 263 071 

należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 39 704 43 903 

należności od klientów w drodze 1 717 0 

inne 15 25 

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW  463 428  347 131  
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według kraju pochodzenia podmiotu 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Należności od krajowych monetarnych instytucji finansowych 21 524 40 999 

Należności od zagranicznych monetarnych instytucji finansowych 441 904 306 132 

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW  463 428  347 1131  

16. Należności od klientów 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12..2015 31.12.2014  

Kredyty i pożyczki, w tym:   8 9975 867 9 066 259  

z tytułu faktoringu 274 858 234 006 

od podmiotów finansowych  96 276  40 481  

Korporacje 91 511 38 476 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 4 765 2 005 

od podmiotów niefinansowych  8 846 338  8 985 461  

Korporacje 2 178 899 2 403 033 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 1 735 416 1 949 318 

Osoby prywatne 4 932 023 4 633 110 

od podmiotów sektora rządowego i samorządowego  33 253  40 317  

Korporacje 33 204 38 769 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 49 1 548 

Inne:  120 049  729 230  

należności z tytułu papierów wartościowych kupionych w transakcjach z 
przyrzeczeniem odkupu 0 614 655 

należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pod transakcje giełdowe 93 673 88 671 

należności od klientów w drodze 14 020 13 442 

inne 12 356 12 462 

RAZEM  9 095 916  9 795 4489 

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -858 870 -1 359 400 

Odpisy z tytułu utraty wartości innych pozycji należności od klientów -7 150 -6 507 

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW  8 229 896  8 429 5822 
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Kredyty i pożyczki według segmentu Klienta i rodzaju produktu 
w tys. zł 

 PPODMIOTY FINANSOWE 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Korporacje  91 511  38 476  

karta kredytowa 2 0 

kredyt operacyjny/obrotowy 91 509 38 476 

Małe i średnie przedsiębiorstwa  4 765  2 005  

karta kredytowa 73 20 

Kredyt inwestycyjny 1 168 0 

kredyt operacyjny/obrotowy 2 188 1 680 

kredyt samochodowy 1 076 279 

inne kredyty 260 26 

Ogółem kredyty i pożyczki udzielone podmiotom finansowym   96 276  40 481  

w tys. zł 

 PPODMIOTY NIEFINANSOWE 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Korporacje  2 178 899  2 403 033  

karta kredytowa 775 1 230 

kredyt inwestycyjny 387 362 408 813 

kredyt operacyjny/obrotowy 1 297 106 1 559 189 

kredyt samochodowy 171 164 

inne kredyty 493 485 433 637 

Małe i średnie przedsiębiorstwa  1 735 416  1 949 318  

karta kredytowa 46 880 67 659 

kredyt inwestycyjny 347 028 413 208 

kredyt operacyjny/obrotowy 907 437 988 754 

kredyt samochodowy 182 382 235 937 

inne kredyty 251 689 243 760 

Osoby prywatne  4 932 023  4 633 110  

karta kredytowa 511 358 673 778 

kredyt na nieruchomości 10 554 14 521 

kredyt konsumpcyjny 4 388 760 3 884 784 

kredyt samochodowy 9 130 41 836 

inne kredyty 12 221 18 191 

Ogółem kredyty i pożyczki udzielone podmiotom niefinansowym   8 846 338  8 985 461  
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w tys. zł 

 SSEKTOR BUDŻETOWY 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Korporacje  33 204  38 769  

karta kredytowa 26 16 

kredyt inwestycyjny 30 678 34 357 

kredyt operacyjny/obrotowy 2 500 4 396 

Małe i średnie przedsiębiorstwa  49  1 548  

kredyt inwestycyjny 49 1 402 

inne kredyty 0 146 

Ogółem kredyty i pożyczki udzielone dla sektora budżetowego   33 253  40 317  

Czynne transakcje z przyrzeczeniem odkupu (bsb/reverse repo) 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Kwota należności z tytułu transakcji bsb/reverse repo podlegających 
zabezpieczeniu (z uwzględnieniem odsetek)  

0 614 655 

Wartość godziwa papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie w 
transakcjach bsb/reverse repo 

0 617 067 

W 2015 i 2014 roku Bank miał możliwość zastawu lub zbycia całości papierów wartościowych 
(obligacji skarbowych) nabytych w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu (bsb/reverse 
repo). 

17. Odpisy z tytułu utraty wartości należności 
w tys. zł 

 Utrata 
wartości  IBNR  Łącznie  

Stan na początek okresu 01.01.2015  1 246 845  119 061  1 365  9077 

odpisy z tytułu utraty wartości 114 947 -14 009 100 938 

należności spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości -605 593 0 -605 593 

różnice kursowe 728 133 861 

inne 3 908 0 3 907 

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2015  760 835  105 185  866 020  

w tys. zł 

   Utrata 
wartości  IBNR  Łącznie  

PODMIOTY FINANSOWE  245  2 966  3 211  

Korporacje 2 2 900 2 902 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 243 66 309 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  753 441  102 057  855 498  

Korporacje 46 392 16 291 62 683 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 233 963 25 838 259 801 

Osoby prywatne 473 086 59 928 533 014 
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SEKTOR BUDŻETOWY  0  162  162  

Korporacje 0 162 162 

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek  753 686  105 185  858 871  

Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych nnależności 7 149  0  7 149  

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI (STAN NA 31.12.2015)  760 835  105 185  866 0220 

w tys. zł 

 OOdpisy z tytułu utraty wartości 

Wartośćć na 
początek 

okresu 
(01.01.2015)) 

Różnice 
kursowe  

Spisane w 
straty  

Utworzenie 
netto –– 

wpływ na 
rachunek  
zysków i 

strat  

Inne  
Wartoość na 

koniec okresu 
(31.12..2015)  

PODMIOTY FINANSOWE  214  0  -4469 156  344  245  

Korporacje 0 0 0 2 0 2 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 214 0 -469 154 344 243 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  1 240 124  728  -6605 124 114 791  2 921  753 440  

Korporacje 56 413 15 -12 638 2 602 0 46 392 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 327 126 561 -110 935 15 743 1 468 233 963 

Osoby prywatne 856 585 152 -481 551 96 446 1 453 473 085 

Odpisy z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek  1 240 338  728  -6605 593 114  947  3 265  753 685  

Odpisy z tytułu utraty wartości 
pozostałych należności  6 507  0  0  0  642  7 149  

w tys. zł 

 IIBNR 

Wartośćć na 
pooczątek 

okresu 
(01.01.2015)) 

Różnice 
kursowe  

Utworzenie netto –– 
wpływ na rachunek 

zysków i strat  

Wartoość na 
koniec okresu 
(31.12..2015)  

PODMIOTY FINANSOWE  744  265  1 957  2 966  

Korporacje 719 217 1 964 2 900 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 25 48 -7 66 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  118 086  -1132 -115 897 102 057  

Korporacje 18 008 -49 -1 668 16 291 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 32 085 -39 -6 208 25 838 

Osoby prywatne 67 993 -44 -8 021 59 928 

SEKTOR BUDŻETOWY  231  0  -669 162  

Korporacje 212 0 -50 162 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 19 0 -19 0 

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i 
pożyczek  119 061  133  -114 009 105 185  
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w tys. zł 

 Utrata 
wartości  IBNR  Łącznie  

Stan na początek okresu 01.01.2014  1 635 685  157 350  1 793 035  

odpisy z tytułu utraty wartości 76 929 -38 516 38 413 

należności spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości -466 882 0 -466 882 

różnice kursowe 161 227 388 

inne 952 0 952 

STAN NA KONIEC OKRESU 31.12.2014  1 246 845  119 061  1 365 906  

w tys. zł 

   Utrata 
wartości  IBNR  Łącznie  

PODMIOTY FINANSOWE  214  744  958  

Korporacje 0 719 719 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 214 25 239 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  1 240 124  118 086  1 358 210  

Korporacje 56 413 18 008 74 421 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 327 126 32 085 359 211 

Osoby prywatne 856 585 67 993 924 578 

SEKTOR BUDŻETOWY  0  231  231  

Korporacje 0 212 212 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 19 19 

Odpisy z tytułu uutraty wartości kredytów i pożyczek 1 240 338  119 061  1 359 399  

Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych należności   6 507  0  6 507  

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI (STAN NA 31.12.2014)  1 246 845  119 061  1 365 906  

w tys. zł 

 OOdpisy z tytułu utraty wartości  

Wartość na 
początek 

okresu 
(01.01.2014)  

Różnice 
kursowe  

Spisane w 
straty  

Utworzenie 
netto –– 

wpływ na 
rachunek 
zysków i 

strat  

Inne  
Wartość na 

koniec okresu 
(31.12.2014)  

PODMIOTY FINANSOWE  26  0  0  188  0  214  

Małe i średnie przedsiębiorstwa 26 0 0 188 0 214 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  1 629 152  161  -4466 882 76 741  952  1 240 124  

Korporacje 57 485 91 -14 909 13 925 -179 56 413 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 417 255 370 -140 639 49 959 181 327 126 

Osoby prywatne 1 154 412 -300 -311 334 12 857 950 856 585 

Odpisy z tytułu utraty wartości 
kredytów i pożyczek  1 629 178  161  -4466 882 76 929  952  1 240 338  

Odpisy z tytułu utraty wartości 
pozostałych należności  6 507  0  0  0  0  6 507  
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w tys. zł 

 IIBNR 

Wartość na 
początek 

okresu 
(01.01.2014)  

Różnice 
kursowe  

Utworzenie netto –– 
wpływ na 

rachunek zysków i 
strat  

Wartość na koniec 
okresu (31.12.2014)  

PODMIOTY FINANSOWE  331  6  407  744  

Korporacje 290 11 418 719 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 41 -5 -11 25 

PODMIOTY NIEFINANSOWE  156 666  221  -338 801 118 086  

Korporacje 15 950 105 1 953 18 008 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 50 278 107 -18 300 32 085 

Osoby prywatne 90 438 9 -22 454 67 993 

SEKTOR BUDŻETOWY  353  0  -1122 231  

Korporacje 315 0 -103 212 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 38 0 -19 19 

Odpisy z tytułu uutraty wartości kredytów 
i pożyczek  157 350  227  -338 516 119 061  

Spadek salda odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wynikał m.in. ze sprzedaży 
portfeli wierzytelności dokonywanych przez Bank. W ramach przeprowadzonych transakcji 
wszelkie korzyści i ryzyka zostały przekazane na kupującego. 

18. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
w tys. zł 

 Stan na dzień  

31.12..2015 31.12.20144 

Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 
(obligacje) 375 980 370 300 

Instrumenty kapitałowe (akcje i udziały) 81 021 17 

AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY  457 001  370 317  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku, Bank nie odnotował utraty 
wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. 

Kwota kapitałowych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2015 roku zawiera wartość 
godziwą akcji Visa Europe Limited (Visa Europe).  

W grudniu 2015 roku Bank otrzymał informację dotyczącą udziału Banku w rozliczeniu 
transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc. Udział Banku w cenie nabycia obejmuje 
16 714 339 EUR w gotówce i 5 735 698 EUR w akcjach uprzywilejowanych. 
Powyższe kwoty mogą ulec zmianie m.in. w związku z kosztami transakcji oraz ewentualnymi 
odwołaniami członków Visa dotyczącymi ich udziałów w cenie nabycia. Ponadto, transakcja 
pomiędzy Visa Inc. i Visa Europe przewiduje odroczoną płatność typu "earn-out" płatną 
w gotówce po 16 kwartałach od rozliczenia transakcji, ale jej wartość nie jest jeszcze możliwa 
do określenia. Warunkiem do udziału w opcji earn-out jest uczestnictwo w Visa przez kolejne 
4 lata od daty finalizacji transakcji.  
Przeprowadzenie transakcji jest zależne od otrzymania wymaganych zgód regulatorów, a jej 
sfinalizowanie jest oczekiwane w drugim kwartale 2016 roku. 

W związku z transakcją Bank dokonał przeszacowania posiadanej akcji Visa Europe do wartości 
godziwej w wysokości 19 009 tys. EUR, równowartość 81 005 tys. zł (według średniego kursu 
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NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku). Skutek wyceny, z uwzględnieniem podatku dochodowego, 
został odniesiony w inne całkowite dochody, co nie miało wpływu na wynik netto. 

19. Rzeczowe aktywa trwałe 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Grunty 625 625 

Budynki, lokale  147 325 146 460 

Urządzenia techniczne i maszyny  89 956 78 655 

Środki transportu 7 342 12 379 

Inne środki trwałe 13 839 16 362 

Środki trwałe w budowie 10 418 34 628 

AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE  269 5055 289 109  

Ruchy w pozycjach rzeczowych aktywów trwałych 
w tys. zł 

   Grunty  

Budynki, 
lokale 

i  obiekty 
inżynierii 
lądowej 
i  wodnej  

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny  

Środki 
transportu  

Inne 
środki 
trwałe  

Środki 
trwałe 

w  budowie  

Rzeczowe 
aktywa 
trwałe,, 
razem  

WARTOŚĆ BRUTTO NA 
POCZĄTEK OKRESU (01.01.2015)   625  339 457  567 061  28 022  46 975  34 647  1 016 788  

ZWIĘKSZENIA  0  26 547  42 823  0  1 539  44 530  115 439  
przeniesienie ze środków 
trwałych w budowie 0 26 218 41 107 0 1 251 0 68 576 

zakupy 0 329 1 716 0 288 44 530 46 863 

ZMNIEJSZENIA  0  14 805  197 082  8 265  11 048  68 740  299 940  

likwidacja 0 14 730 196 123 56 10 831 0 221 740 

sprzedaż 0 0 959 8 209 217 0 9 385 

przeniesienie na środki trwałe 0 0 0 0 0 68 576 68 576 
przekwalifikowanie do 
aktywów przeznaczonych do 
sprzedaży 

0 49 0 0 0 0 49 

inne  0 26 0 0 0 164 190 

WARTOŚĆ BRUTTO NA KONIEC 
OKRESU (31.12.2015)  625  351 199  412 802  19 757  37 466  10 437  832 286  

        
SKUMULOWANA AMORTYZACJA 
NA POCZĄTEK OKRESU 
(01.01.2015)  

0  188 771  470 966  15 631  29 873  0  705 241  

amortyzacja bieżącego okresu 0 25 149 30 666 4 216 3 935 0 63 965 
zmniejszenia z tytułu 
sprzedaży 0 0 958 7 388 209 0 8 555 

zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 13 857 184 234 56 10 107 0 208 254 
SKUMULOWANA AMORRTYZACJA 
NA KONIEC OKRESU 
(31.12..2015) 

0  200 063  316 440  12 402  23 492  0  552 397  

        
ODPISY Z TYTUŁU UTRATY 
WARTOŚCI NA POCZĄTEK 
OKRESU (01.01.2015)  

0  4 226  17 440  13  740  19  22 438  

zwiększenia 0 142 213 0 46 0 401 

zmniejszenia 0 557 11 247 0 650 0 12 454 
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ODPISY Z TYTUŁU UUTRATY 
WARTOŚCI NA KONIEC OKRESU 
(31.12.2015)  

0  3 811  6 406  13  136  19  10 385  

        

WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC 
OKRESU (31.12.2015)  625  147 325  89 956  7 342  13 839  10 418  269 505  

w tys. zł 

   Grunty  

Budynki, 
lokale 

i  obiekty 
inżynierii 
lądowej 
i  wodnej  

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny  

Środki 
transportu  

Inne 
środki 
trwałe  

Środki 
trwałe 

w  budowie  

Rzeczowe aktywa 
trwałe,, razem 

WARTOŚĆ BRUTTO NA 
POCZĄTEK OKRESU 
(01.01.2014)   

659  373 376  553 336  41 372  44 4424 34 854  1 048 0021 

ZWIĘKSZENIA  0  34 156  34 597  0  5109  59 056  132 9918 

przeniesienie ze środków 
trwałych w budowie 0 30 674 23 595 0 4 763 0 59 032 

zakupy 0 262 11 002 0 346 59 012 70 622 

inne  0 3 220 0 0 0 44 3 264 

ZMNIEJSZENIA  34  68 075  20 872  13 349  2 558  59 263  164 151  

likwidacja 0 41 653 19 234 96 2 359 0 63 342 

sprzedaż 7 2 156 1 149 13 253 184 0 16 749 
przeniesienie na środki 
trwałe 0 0 0 0 0 59 032 59 032 

przekwalifikowanie do 
aktywów przeznaczonych do 
sprzedaży 

27 24 266 395 0 15 0 24 703 

inne  0 0 94 0 0 231 325 

WARTOŚĆ BRUTTO NA 
KONIEC  OKRESU (31.12.2014)  625  339 457  567 061  28 022  46 975  34 647  1 016 788  

                      
SKUMULOWANA 
AMORTYZACJA NA POCZĄTEK 
OKRESU (01.01.2014)  

0  210 155  458 552  21 688  28 206  0  718 601  

amortyzacja bieżącego 
okresu 0 21 587 29 009 5 992 3 682 0 60 269 

inne zwiększenia 0 4 980 2 285 897 36 0 8 198 
zmniejszenia z tytułu 
sprzedaży 0 1 966 1 097 12 861 183 0 16 107 

zmniejszenia z tytułu 
likwidacji 0 36 869 17 625 85 1 852 0 56 431 

zmniejszenie z tytułu 
przekwalifikowania do 
aktywów przeznaczonych do 
sprzedaży 

0 9 116 158 0 16 0 9 290 

SKUMULOWANA 
AMORTYZACJA NA KONIEC 
OKRESU (31.12.2014)  

0  188 771  470 966  15 631  29 873  0  705 241  

                      
ODPISY Z TYTUŁU UTRATY 
WARTOŚCI NA POCZĄTEK 
OKRESU (01.01.2014)  

0  6 576  19 833  910  608  20  27 947  

zwiększenia 0 2 274 533 0 575 0 3 382 

zmniejszenia 0 4 624 2 926 897 443 1 8 891 
ODPISY Z TYTUŁU UTRATY 
WARTOŚCI NA KONIEC 
OKRESU (31.12.2014)  

0  4 226  17 440  13  740  19  22 438  

                      

WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC 
OKRESU (31.12.2014)  625  146 460  78 655  12 379  16 362  34 628  289 1109  
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20. Wartości niematerialne 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Wartość firmy 0 154 764 

Oprogramowanie 68 764 63 208 

Inne 67 35 

Nakłady 51 157 18 565 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE   119 988  236 572  

Wartość firmy została ujęta jako nadwyżka przekazanej zapłaty nad kwotą netto wartości 
możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań wycenionych wg 
wartości godziwej. 

Test na utratę wartości przeprowadzony wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku skutkuje 
odpisem z tytułu utraty wartości firmy w wysokości 154 764 tys. zł. W rezultacie wartość 
bilansowa wartości firmy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi zero złotych. Odpis z tytułu 
utraty wartości firmy został ujęty jako pozostały koszt operacyjny i odnosi się głównie do 
segmentu Bankowości Detalicznej (nota 3). 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość firmy obejmowała następujące pozycje: 

 107 659 tys. zł. w wyniku nabycia Pierwszego Komercyjnego Banku SA w Lublinie,  
 47 105 tys. zł. w wyniku przejęcia Przedsiębiorstwa Kapitałowo Inwestycyjnego 

„Chrobry” Modro Sp. Jawna przez GE Money Bank. 

Wartość firmy została przypisana do ośrodków wypracowujących środki pieniężne tj. segmentu 
Bankowości Detalicznej w kwocie 144,0 mln zł oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zwanego 
dalej MŚP (część segmentu Bankowości Komercyjnej) Banku BPH. (10,8 mln zł ) na podstawie 
aktywów ważonych ryzykiem. 

Wartość firmy podlega corocznemu testowi na utratę wartości zgodnie z MSR 36. W ciągu 
2015 roku wystąpiły następujące czynniki oddziałujące negatywnie na odzyskiwalność wartości 
firmy:  

 utrzymująca się niekorzystna prognoza stóp procentowych, która nie wyklucza 
możliwości dalszych obniżek. Ta prognoza oddziałuje negatywnie na maksymalną stopę 
procentową i dochodowość portfela płynnościowego papierów wartościowych oraz 
kredytów udzielonych klientom, 

 zwiększone wymagania kapitałowe ze względu na nowe przepisy i wymogi regulacyjne 
wprowadzone w drugiej połowie 2015 roku, 

 niekorzystne oddziaływanie na dochodowość w związku z nałożonymi na banki oraz 
planowanymi obciążeniami podatkowymi i opłatami oraz ryzykiem związanym 
z portfelem kredytów walutowych, 

 zmniejszone przychody z tytułu bancassurance. 

Strata z tytułu utraty wartości firmy została ustalona poprzez porównanie wartości 
odzyskiwalnej z wartością bilansową segmentów stanowiących ośrodki wypracowujące środki 
pieniężne wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

Wartość odzyskiwalna w oparciu o wartość użytkową 

Wartość odzyskiwalna ośrodków wypracowujących środki pieniężne odpowiada wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie od tego, która 
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z tych wartości jest wyższa. Szacunek wartości użytkowej, która jest wyższa od wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, jest przeprowadzony w oparciu o model 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych odpowiedni dla banków i innych instytucji 
finansowych. Przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne wypracowywane przez segment 
Bankowości Detalicznej oraz MŚP (w ramach segmentu Bankowości Komercyjnej) są zgodne 
z 7-letnimi projekcjami finansowymi kierownictwa Banku na lata 2016 – 2022. Opisane poniżej 
główne parametry i założenia są spójne dla obu segmentów. 

Kluczowe założenia i najnowsze zmiany przyjęte przy ustaleniu wartości użytkowej 

Projekcja finansowa 

Projekcja finansowa na lata 2016 – 2022 została opracowana z uwzględnieniem bieżących 
wyników operacyjnych i finansowych Banku BPH, planów strategicznych i operacyjnych na lata 
2016 - 2018, w tym Planu Transformacji Biznesowej ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2015 roku 
oraz dostępnych prognoz makroekonomicznych i rynkowych. Prognozy makroekonomiczne na 
lata 2016 – 2022, które są podstawą testu na utratę wartości firmy, wskazują średni wzrost PKB 
na poziomie 3,6% rocznie w latach 2016 - 2022 oraz spadek wskaźnika bezrobocia (wg definicji 
BAEL) z 7,5% w IV kw. 2015 roku do 6,8% począwszy od I kw. 2017 roku. Stopy procentowe 
utrzymają się na obecnym niskim poziomie przynajmniej do końca 2017 roku, a następnie 
wzrosną w kolejnych latach projekcji. Projekcja finansowa zakłada kontynuację rozwoju 
obecnej oferty ze szczególną koncentracją na wzroście głównych linii produktowych, obsłudze 
osób fizycznych z segmentu detalicznego i klienta zamożnego oraz  małych i średnich 
przedsiębiorstwach korzystających z usług finansowania, produktów oszczędnościowych oraz 
usług transakcyjnych. Bank BPH będzie współpracować z klientami o profilu ryzyka zbliżonym 
do dotychczasowego. Realizacja Planu Transformacji Biznesowej będzie kontynuowana celem 
uzyskania do 2017 roku ok. 200 mln zł oszczędności kosztowych rocznie. Przyjęto 7-letni okres 
projekcji w celu pełnego odzwierciedlenia długoterminowych korzyści wynikających z Planu 
Transformacji Biznesowej.  

Stopa dyskontowa 

Stopa dyskontowa przyjęta w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych mieści się w 
zakresie od 7,41% do 8,91% w zależności od długości okresu dyskontowania (w 2014 roku 
zakres ten wynosił od 7,88% do 8,41%). Stopy dyskontowe równoważne wymaganej stopie 
zwrotu, zostały obliczone na podstawie modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Assets 
Pricing Model) z wykorzystaniem: stopy wolnej od ryzyka, współczynnika beta dla sektora 
bankowego oraz premii za ryzyko kapitałowe.    

Wartość stopy wolnej od ryzyka waha się między 1,44% a 2,95% (w 2014 roku wartości te 
mieściły się w zakresie od 1,76% do 2,29%), przy czym opiera się ona na rentowności papierów 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, odpowiedniej do długości okresu 
dyskontowania. Przepływy pieniężne poza 7-letnią projekcją finansową są dyskontowane 
z zastosowaniem 10-letniej rentowności papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa. W 2015 roku premię za ryzyko kapitałowe przyjęto na poziomie 6% (tak samo jak 
w 2014 roku). 

Rentowność długoterminowych papierów wartościowych oraz premia za ryzyko kapitałowe 
wzrosły, co spowodowało wyższe stopy dyskontowe zmniejszające wartość odzyskiwalną 
ośrodków wypracowujących środki pieniężne. 

Stopa wzrostu w okresie wykraczającym poza projekcje finansowe  

Ekstrapolację przepływów pieniężnych, wykraczających poza 7-letni okres objęty projekcjami 
finansowymi (wartość rezydualna) oparto na stopie wzrostu wynoszącej 3% rocznie (tak samo 
jak w 2014 roku), tj. na poziomie projektowanego długoterminowego wzrostu PKB. 
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Minimalny poziom współczynnika wypłacalności wymagany przez organy nadzorcze  

Wzrost poziomu wymaganego kapitału oznacza spadek wartości kapitału dostępnego do 
teoretycznych dywidend w ramach przeprowadzanego testu. W IV kw. 2015 roku zgodnie 
z polskimi przepisami zaczęły obowiązywać podwyższone wymogi kapitałowe; dodatkowe 
wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka walutowych kredytów hipotecznych dodatkowy bufor 
zabezpieczający w wysokości 1,25% oraz zwiększenie dodatkowego wymogu kapitałowego 
umożliwiającego wypłatę dywidendy o 0,5 p.p. (od poziomu 0,5% w 2014 roku do poziomu 1% 
w 2015 roku). Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na kapitał dostępny do teoretycznych 
dywidend, a tym samym na wyniki testu na utratę wartości wartości firmy. 

Powyższe czynniki spowodowały, że wymagany poziom współczynnika wypłacalności w 7-
letnim okresie projekcji znajduje się w zakresie od 16,84% do 17,70%. Minimalny poziom 
wymagany przez KNF wynosi 13,25%. 

W 2014 roku współczynnik wypłacalności przyjęto na poziomie 12,5% dla całego okresu 
projekcji, gdzie 12% odnosiło się do minimalnego poziomu wymaganego przez KNF, a 0,5% - do 
dodatkowego wymogu do wypłaty dywidendy. 

Podczas gdy podwyższone wymogi kapitałowe zapewniają stabilność i bezpieczeństwo Banku 
BPH zwiększając bazę kapitałową, o tyle pomniejszają one dywidendy dostępne dla 
akcjonariuszy, które wpływają na wartość użytkową ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne. 

Proces sprzedaży banku 

Niezależnie od omówionych wyżej czynników mających wpływ na test, Zarząd Banku dokonał 
oceny przyszłych warunków rynkowych dla sektora, którego częścią jest Bank. Zarząd uważa, 
że mało prawdopodobne jest, aby cena sprzedaży przewyższała wartość księgową. Zarząd 
Banku otrzymał potwierdzenie tego założenia od GE, sugerujące, że parametry użyte w teście 
są prawidłowe. 

Ruchy w pozycjach wartości niematerialnych  
w tys. zł 

   Wartość 
firmy  

Koncesje, patenty, 
licencje i  podobne 

wartości  
Inne   Nakłady  Razem wartości 

niematerialne  

WARTOŚĆ BRUTTO NA POCZĄTEK OKRESU 
(01.01.2015)  154 764  704 242  2 547  19 440  880 993  

ZWIĘKSZENIA  0  23 298  40  56 867  80 205  

przeniesienie z nakładów 0 23 365 0 0 23 365 

zakupy 0 -67 40 56 867 56 840 

ZMNIEJSZENIA  0  62 684  0  23 475  86 159  

likwidacja 0 62 684 0 0 62 684 

przeniesienie na wartości niematerialne 0 0 0 23 365 23 365 

inne 0 0 0 110 110 

WARTOŚĆ BRUTTO NA KONIEC OKRESU 
(31.12.2015)  154 764  664 856  2 587  52 832  875 039  

                

SKUMULOWANA AMORTYZACJA NA POCZĄTEK 
OKRESU (01.01.2015)  0  638 7716 2 512  0  641 228  

amortyzacja bieżącego okresu 0 17 746 8 0 17 754 

zmniejszenie z tytułu likwidacji 0 62 684 0 0 62 684 

SKUMULOWANA AMORTYZACJA NA KONIEC 
OKRESU (31.12.2015)  0  593 778  2 520  0  596 298  

                

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI NA 
POCZĄTEK OKRESU (01.01.2015)  0  2 318  0  875  3 193  

zwiększenia 154 764 0 0 800 155 564 
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ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI NA 
KONIEC OKRESU (31.12.2015)  154 764  2 318  0  1 675  158 757  
                

WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 
(31.12.2015)   0  68 764  67  51 157  119 988  

w tys. zł 

   Wartość 
firmy  

Koncesje, patenty, 
licencje i  podobne 

wartości  
Inne   Nakłady  Razem wartości 

niematerialne  

WARTOŚĆ BRUTTO NA POCZĄTEK OKRESU 
(01.01.2014)  154 764  684 408  2 506  20 429  862 107  

ZWIĘKSZENIA  0  22 842  41  21 371  44 254  

przeniesienie z nakładów 0 21 169 0 0 21 169 

zakupy 0 1 673 41 21 371 23 085 

ZMNIEJSZENIA  0  3 008  0  22 360  25 368  

likwidacja 0 3 008 0 0 3 008 

przeniesienie na wartości niematerialne 0 0 0 21 169 21 169 

inne 0 0 0 1 191 1 191 

WARTOŚĆ BRUTTO NA KONIEC  OKRESU 
(31.12.2014)  154 764  704 242  2 547  19 440  880 993  

                

SKUMULOWANA AMORTYZACJA NA POCZĄTEK 
OKRESU (01.01.2014)  0  625 753  2 490  0  628 243  

amortyzacja bieżącego okresu 0 15 925 22 0 15 947 

zmniejszenie z tytułu likwidacji 0 2 962 0 0 2 962 

SKUMULOWANA AMORTYZACJA NA KONIEC 
OKRESU (31.12.2014)  0  638 716  2 512  0  641 228  

                

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI NA 
POCZĄTEK OKRESU (01.01.2014)  0  2 318  0  875  3 193  

ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI NA 
KONIEC OKRESU (31.12.2014)  0  2 318  0  875  3  193  

                

WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 
(31.12.2014)   154 764  63 208  35  18 565  236 572  

21.  Aktywa przeznaczone do sprzedaży 

według rodzaju 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.10..2015  31.12.20144 

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 295 361 

Budynki, lokale   8 044 17 290 

Inne 26 443 

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY  8 365  18 094  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank przeznaczył do sprzedaży nieruchomość położoną 
w Warszawie, której wartość księgowa wynosi 8 339 tys. zł. Bank spodziewa się realizacji planu 
sprzedaży nieruchomości w ciągu najbliższego roku. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Bank przeznaczył do sprzedaży nieruchomości położone 
w Krakowie i w Warszawie, których wartość księgowa wynosi odpowiednio 9 755 tys. zł oraz 
8 339 tys. zł.  
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22. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane są z następującymi 
pozycjami: 

w tys. zł 

 Stan na dzień  

31.12.20155 31.12.20144 

Aktywa  Rezerwa  Netto  Aktywa  Rezerwa  Netto  

Odsetki od operacji z podmiotami 
finansowymi, niefinansowymi, 
instytucjami rządowymi i 
samorządowymi 

2 417 15 564 -13 147 3 523 31 371 -27 848 

Odsetki, dyskonto i premia od 
papierów wartościowych 107 962 -855 700 690 10 

Odsetki, premia, odpisy i ujemne 
różnice z tytułu wyceny 
instrumentów pochodnych 

14 834 15 880 -1 046 22 633 21 487 1 146 

Odpisy aktualizujące i utrata 
wartości papierów wartościowych i 
udziałów 

0 15 716 -15 716 0 113 -113 

Koszty do zapłacenia i rezerwy na 
przyszłe zobowiązania bilansowe i 
pozabilansowe 

60 047 0 60 047 38 172 0 38 172 

Odpisy aktualizujące wartość 
należności kredytowych oraz 
należności, które w przyszłości 
zmniejszą podatek Banku 

108 523 0 108 523 135 803 0 135 803 

Różnica pomiędzy bilansową i 
podatkową wartością netto 
wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

13 225 6 691 6 534 16 547 35 267 -18 720 

Prowizje ubezpieczeniowe 
rozliczane w czasie 2 435 0 2 435 4 042 0 4 042 

Korekty z tytułu efektywnej stopy 
procentowej 63 157 28 580 34 577 20 959 13 357 7 602 

Inne 2 542 4 606 -2 064 2 796 4 577 -1 781 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  267 287  87 999  179 288  245 175  106 862  138 313  

Zmiany różnic przejściowych  
w tys. zł 

 

Sttan na 31 grudnia 2015  zmiany odnoszone   Sttan na 31 grudnia 20114  

w wyniku  
finansowym  

w 
pozostałych 
dochodach 
całkowitych  

na wynik  
finansowy  

na  
pozostałe 
dochody 

całkowite  

w wyniku  
finansowym  

w  
pozostałych 
dochodach 
całkowitych  

Odsetki od operacji z podmiotami 
finansowymi, niefinansowymi, 
instytucjami rządowymi i 
samorządowymi 

-13 147 0 14 701 0 -27 848 0 

Odsetki, dyskonto i premia od 
papierów wartościowych -855 0 -865 0 10 0 

Odsetki, premia, odpisy i ujemne 
różnice z tytułu wyceny 
instrumentów pochodnych 

-1 073 27 -2 171 -21 1 098 48 

Odpisy aktualizujące i utrata wartości 
papierów wartościowych i udziałów -264 -15 452 -188 -15 415 -76 -37 
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Koszty do zapłacenia i rezerwy na 
przyszłe zobowiązania bilansowe i 
pozabilansowe 

63 481 -3 434 23 425 -1 550 40 056 -1 884 

Odpisy aktualizujące wartość 
należności kredytowych oraz 
należności, które w przyszłości 
zmniejszą podatek Banku 

108 523 0 -27 280 0 135 803 0 

Różnica pomiędzy bilansową i 
podatkową wartością netto wartości 
niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

6 534 0 25 254 0 -18 720 0 

Prowizje ubezpieczeniowe rozliczane 
w czasie 2 435 0 -1 607 0 4 042 0 

Korekty z tytułu efektywnej stopy 
procentowej 34 577 0 26 975 0 7 602 0 

Inne -2 064 0 -283 0 -1 781 0 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  198 147  -118 859 57 961  -116 986 140 186  -11 873 

w tys. zł 

 

Sttan na 31 grudnia 2014  zmiany odnoszone   Sttan na 31 grudnia 20133 

w wyniku  
finansowym  

w 
pozostałych 
dochodach 
całkowitych  

na wynik  
finansowy  

na  
pozostałe 
dochody 

całkowite  

w wyniku  
finansowym  

w  
pozostałych 
dochodach 
całkowitych  

Odsetki od operacji z podmiotami 
finansowymi, niefinansowymi, 
instytucjami rządowymi i 
samorządowymi 

-27 848 0 7 949 0 -35 797 0 

Odsetki, dyskonto i premia od 
papierów wartościowych 10 0 698 0 -688 0 

Odsetki, premia, odpisy i ujemne 
różnice z tytułu wyceny 
instrumentów pochodnych 

1 098 48 -4 506 -29 5 604 77 

Odpisy aktualizujące i utrata wartości 
papierów wartościowych i udziałów -76 -37 -522 -43 446 6 

Koszty do zapłacenia i rezerwy na 
przyszłe zobowiązania bilansowe i 
pozabilansowe 

40 056 -1 884 -17 557 1 631 57 613 -3 515 

Odpisy aktualizujące wartość 
należności kredytowych oraz 
należności, które w przyszłości 
zmniejszą podatek Banku 

135 803 0 -33 717 0 169 520 0 

Różnica pomiędzy bilansową i 
podatkową wartością netto wartości 
niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

-18 720 0 -4 496 0 -14 224 0 

Prowizje ubezpieczeniowe rozliczane 
w czasie 4 042 0 -1 236 0 5 278 0 

Korekty z tytułu efektywnej stopy 
procentowej 7 602 0 2 024 0 5 578 0 

Inne -1 781 0 384 -2 -2 165 2 

Aktywa z tytułu oodroczonego 
podatku dochodowego  140 186  -11 873 -550 979 1 557  191 164  -33 429 

Wartość ujemnych różnic przejściowych prezentowana w powyższych tabelach została 
przeliczona obowiązującą stopą podatkową. 
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Bazując na zapisach MSR 12, Bank dokonał kompensaty aktywów z tytułu podatku 
odroczonego z rezerwami z tytułu podatku odroczonego. 

23.  Pozostałe aktywa 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12.22015 31.12.2014  

Koszty i przychody do rozliczenia w czasie  7 916  5 780  

Prawo wieczystego użytkowania gruntów  13 740  13 9925 

Rozliczenia z tytułu przejęcia aktywów do zbycia  0  0  

Rozrachunki publiczno--prawne  69  225  

Inne  16  635  

Aktywa finansowe:: 182 046  99 998  

Dłużnicy różni 66 992 66 647 

Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 115 054 33 351 

POZOSTAŁE AKTYWA  203 787  120 5563 

Kwota w pozycji „dłużnicy różni” uwzględnia odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 
Kwota odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wyniosła na dzień 31 grudnia 2015 roku 
28 626 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 21 276 tys. zł). 

24. Zobowiązania wobec banków 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12..2015 31.12.2014  

Środki na rachunkach  31 716  31 977  

Depozyty na rynku pieniężnym  59 609  282 851  

Inne:  13 114  188 990  

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 12 419 8 820 

rachunki środków specjalnego przeznaczenia 686 1 902 

zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach 
z przyrzeczeniem odkupu 0 177 778 

inne 9 490 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW  104 439  503 818  

według kraju pochodzenia podmiotu 

   
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Zobowiązania wobec krajowych monetarnych instytucji finansowych 97 918 499 881 

Zobowiązania wobec zagranicznych monetarnych instytucji finansowych 6 521 3 937 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW  104 439  503 818  
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25. Zobowiązania wobec klientów 

według struktury rodzajowej 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12..2015 31.12.2014  

Środki na rachunkach  7 808 453  7 512 744  

Depozyty   4 168 205  4 336 826  

Certyfikaty depozytowe  235 132  232 152  

Inne:  229 960  636 320  

zobowiązania z tytułu papierów wartościowych sprzedanych w transakcjach 
z przyrzeczeniem odkupu 0 389 202 

zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych, w tym: 67 301 89 994 

zabezpieczenia pod kredyty 52 986 75 377 

zabezpieczenia pod instrumenty pochodne 14 315 14 617 

inne 162 659 157 124 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW  12 441 750  12 718 042  

Środki na rachunkach i depozyty według podziału segmentowego Klienta 

   
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Korporacje  2 291 551  2 466 174  

rachunki bieżące 1 105 086 1 302 181 

depozyty 1 186 465 1 163 993 

Małe i średnie przedsiębiorstwa  2 524 891  2 382 766  

rachunki bieżące 1 891 041 1 743 411 

depozyty 633 850 639 355 

Osoby prywatne  7 395 348  7 232 782  

rachunki bieżące 4 812 326 4 467 152 

depozyty 2 347 890 2 533 478 

certyfikaty depozytowe 235 132 232 152 

Ogółem środki na rachunkach i depozyty Klientów   12 211 790  12 081 722  

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych (certyfikatów 
depozytowych) 

według rodzaju 
w tys. zł 

 SStrukturyzowane certyfikaty depozytowe 
Stan na 
początek 
okresu  

Nowa emisja 
certyfikatów  

Wykup 
certyfikatów  

Stan na 
koniec 
okresu  

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 232 152 205 848 -202 868 235 132 

Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 189 415 117 980 -75 243 232 152 



INFORMACJE FINANSOWE

DOKUMENT REJESTRACYJNYF-132

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2 lata zakończone 31 grudnia 2015 roku  
 

61 

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (bankowe papiery wartościowe, SCD) są papierami 
dłużnymi na okaziciela emitowanymi przez Bank BPH na podstawie prawa bankowego. Ich 
oprocentowanie może być powiązane z różnymi indeksami rynku finansowego. Na dzień 
sporządzania sprawozdania finansowego Bank posiadał wyemitowane certyfikaty depozytowe, 
których oprocentowanie oparte było o indeksy rynku kapitałowego. Oferowane produkty 
strukturyzowane posiadają wbudowane instrumenty pochodne w postaci opcji kapitałowych 
i walutowych. W niniejszej nocie zaprezentowano element dłużny SCD wyceniany według 
zamortyzowanego kosztu, natomiast wbudowane instrumenty pochodne wyceniane 
w wartości godziwej zostały wydzielone z umowy zasadniczej i zaprezentowane w pozycji 
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 
prezentowanej w Nocie 14. Wartość nominalna SCD występujących na 31 grudnia 2015 roku 
wynosi 238 971 tys. zł (na 31 grudnia 2014 roku wynosiła 234 490 tys. zł).  

Wartość nominalna certyfikatów depozytowych według terminów wymagalności 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

do roku 113 492 204 960 

do 2 lat 118 476 29 530 

do 3 lat 7 003 0 

WARTOŚĆ NOMINALNA CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH  238 971  234 490  

26. Rezerwy 
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12..2015 31.12.2014  

Rezerwy krótkoterminowe  178 790  43 402  

Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe udzielone 12 682 15 568 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji zatrudnienia 137 717 2 826 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji placówek 16 087 3 865 

Inne 12 304 21 143 

Rezerwy długoterminowe  60 229  38 532  

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania 27 803 30 998 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji zatrudnienia 0 37 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji placówek 32 426 7 497 

REZERWY   239 019  81 934  

Na dzień 31 grudnia 2015 pozycja „Inne” zawiera głównie rezerwę za zwrot sprzedanych 
wierzytelności w kwocie 6 722 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014: 5 856 tys. zł) oraz rezerwę na 
wynik spraw sądowych w kwocie 3 996 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014: 9 336 tys. zł). 
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Ruchy w pozycji rezerw 
w tys. zł 

 

Rezerrwy na 
świadczenia 
emerytalne 
i  podobne 

zobowiązania  

Rezerwa na 
koszty 

restrukturyzacji 
zatrudnienia  

Rezerwa na koszty 
restrukturyzacji 

placówek  

Rezerwy na 
zobowiązania 

pozabilansowe  
Inne  Razem  

Na dzień 01.01.2015  30 998  2 863  11 362  15 568  21 143  81 934  

utworzenie rezerwy 4 086 148 784 43 595 6 537 9 247 212 249 

efekt dyskonta 878 0 558 0 0 1 436 

rozwiązanie rezerwy 0 -4 766 -3 486 -9 437 -3 617 -21 306 

przeszacowanie 
aktuarialne -7 979 0 0 0 0 -7 979 

wykorzystanie -180 -9 164 -3 516 0 -11 943 -24 803 

inne 0 0 0 15 -2 527 -2 512 

Na dzień 31.12.2015  27 803  137 717  48 513  12 682  12 3044 239 019  

w tys. zł 

 

Rezerrwy na 
świadczenia 
emerytalne 
i  podobne 

zobowiązania  

Rezerwa na 
koszty 

restrukturyzacji 
zatrudnienia  

Rezerwa na koszty 
restrukturyzacji 

placówek  

Rezerwy na 
zobowiązania 

pozabilansowe  
Inne  Razem  

Na dzień 01.01.2014  19 693  7 837  13 708  20 254  11 578  73 070  

utworzenie rezerwy 2 389 26 225 5 996 3 331 15 767 53 708 

efekt dyskonta 916 0 999 0 0 1 915 

rozwiązanie rezerwy 0 -4 950 -1 214 -8 049 -2 094 -16 307 

przeszacowanie 
aktuarialne 8 207 0 0 0 0 8 207 

wykorzystanie -207 -26 249 -8 127 0 -3 708 -38 291 

inne 0 0 0 32 0 32 

Na dzień 31.12.2014  30 998  2 863  11 362  15 568  21 143  81 934  

Wartość rezerwy na koszty restrukturyzacji placówek według stanu na dzień 31 grudnia 2015 
roku uwzględnia 10 544 tys. zł z tytułu oczekiwanych przychodów z podnajmu (na dzień 
31 grudnia 2014 roku: 12 822 tys. zł). 

Rezerwa z tytułu restrukturyzacji obejmuje rezerwę utworzoną w 2015 roku w związku 
z ogłoszonym Planem transformacji biznesowej w kwocie 177 mln zł oraz rezerwę na 
restrukturyzację placówek.  

Plan transformacji biznesowej Banku BPH SA 

Pod koniec 2015 roku Bank BPH ogłosił Plan transformacji biznesowej na lata 2015 – 2020 
(„Plan”), który ma na celu lepsze dopasowanie działania Banku do zmieniającego się modelu 
zachowania klientów, poprawę jego pozycji konkurencyjnej, a także odbudowanie zyskowności 
w średnim i długim terminie. 
Plan podzielony zastał na 2 etapy. Pierwszy z nich będzie realizowany do 2018 roku i został 
opracowany w oparciu o następujące założenia: 

 Sieć dystrybucji – oddziały własne 
Bank utrzyma i będzie rozwijał sieć flagowych oddziałów własnych, skupiających się na 
obsłudze klientów średniozamożnych (mass affluent) oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw. Docelowo klienci będą mogli skorzystać z 54 oddziałów własnych, 
w których będzie oferowana pełna gama produktów, w tym kredyty hipoteczne 
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i produkty inwestycyjne. Obsługa klientów korporacyjnych nadal będzie prowadzona 
w 12 dedykowanych centrach biznesowych. 

 Sieć dystrybucji - rozszerzenie modelu placówek partnerskich 
Bank zamierza przekształcić 182 oddziały własne w placówki partnerskie, których 
właścicielami i menedżerami zostaną obecni pracownicy Banku. Zostanie w nich 
wdrożony uproszczony model działania, oparty o sprzedaż kredytów detalicznych, kont 
osobistych i kart kredytowych oraz obsługę transakcyjną. Jednocześnie 16 oddziałów 
własnych zostanie zamkniętych, a obsługa ich klientów przeniesiona do najbliższych 
placówek oraz kanałów zdalnych. 

 Inwestycje w IT 
Równolegle Bank będzie prowadził kluczowe projekty rozwoju systemów IT, głównie 
poprzez kontynuację zmiany centralnego systemu bankowego. Bank BPH planuje także 
rozwój systemów informatycznych i sprzedażowych oraz inwestycje w nowoczesne 
rozwiązania technologiczne w oddziałach. Łączne inwestycje w tym zakresie w latach 
2015-2018 wyniosą blisko 250 mln zł. 

Drugi etap Planu rozpocznie się w 2018 roku i zakończy w 2020 roku. Jego celem będzie 
zbudowanie wielokanałowego modelu dystrybucji produktów i usług. Obejmie on nowoczesne 
platformy internetowe i mobilne, które staną się dla klientów podstawowym kanałem do 
wykonywania wszystkich operacji bankowych. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 
100 mln zł. 

Bank szacuje, iż koszt działań, które będą przeprowadzone w 2016 roku w związku 
z transformacją, a które zostały zakomunikowane i rozpoczęte w grudniu 2015 roku wyniesie 
177 mln zł. Koszt ten został ujęty jako rezerwa restrukturyzacyjna na 31 grudnia 2015 roku. 
Rezerwa ta zostanie przeznaczona na optymalizację zatrudnienia, która ma objąć pracowników 
sieci sprzedaży i centrali Banku, nie więcej niż 1 647 osób i zmianę modelu dystrybucji. Bank 
przewiduje, że począwszy od 2016 roku poniesie dodatkowo do 35 mln zł dalszych kosztów 
dotyczących aktywów trwałych w oddziałach. 

27. Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

w tys. zł 

 
Stan na dzień 

31.12..2015 31.12.2014  

Transakcje stopy procentowej, w tym:  64 848  97 673  

IRS 64 810 97 662 

Sprzedane opcje na stopę procentową 4 11 

Inne kontrakty na stopę procentową 34 0 

Transakcje walutowe, w tym:  10 895  16 322  

Fx-forward 10 087 10 097 

Inne transakcje walutowe 438 5 026 

Sprzedane opcje walutowe 370 1 199 

Sprzedane opcje kapitałowe  3 253  6 623  

Sprzedane opcje towarowe  442  0  

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ 
PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  79 438  120 618  
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28. Pozostałe zobowiązania 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Przychody do rozliczenia w czasie  13 939  38 156  

Przychody należne z tytułu pożytków uzyskanych z zarządzania aktywami 
systemu rekompensat  318  275  

Rozliczenia ppubliczno-pprawne 24 503  28 430  

Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów  10 913  11 265  

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i premii  40 966  45 156  

Rozliczenia międzyokresowe  77 2699 83 314  

Inne  720  583  

Zobowiązania finansowe:: 155 920  169 992  

Rozliczenia międzybankowe 100 640 129 981 

Wierzyciele różni 41 369 34 247 

Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 13 911 5 764 

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA  324 5488 377 1722 

29. Kapitał własny 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 81 614 2 528 

efekt podatkowy wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -15 452 -37 

nierozliczonej kwoty wyceny oraz zysków i strat z tytułu instrumentów 
pochodnych zabezpieczających 20 -39 

efekt podatkowy wyceny oraz zysków i strat z tytułu instrumentów pochodnych 
zabezpieczających 10 55 

przeszacowanie aktuarialne 18 074 9 917 

efekt podatkowy przeszacowania aktuarialnego -3 434 -1 884 

INNE DOCHODY CAŁKOWITE  80 832  10 540  

Kapitał podstawowy wykazany jest w wartości nominalnej, zgodnie ze Statutem Banku oraz 
zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Kapitał podstawowy Banku na dzień 31 grudnia 2015 wynosił 383 340 tys. zł i składał się 
z 76 667 911 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 5 zł za akcję. 

Struktura kapitału podstawowego   ww ttys. zł 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilej

owania 
akcji 

Rodzaj 
ogranicze
nia praw 
do akcji 

Liczba akcji 

Wartość 
serii/ emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od 

daty) 

Seria A, 
B, C, D 

na 
okaziciela zwykłe brak 9 791 714  48 959 

gotówka/aport 
/wkład 
niepieniężny 

A: 31.10.1991; 
B: 14.10.1998; 
C: 20.09.1999; 
D: 31.12.2001 

A: 31.10.1991; 
B: 01.01.1997; 
C: 01.01.1999; 
D: 01.01.2001 
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Seria E na 
okaziciela zwykłe brak 66 876 197  334 381 

wkład 
niepieniężny – 
przeniesienie 
całego majątku 
GE Money Bank 
SA w zamian 
za akcje 

31.12.2009 31.12.2009 

Razem  76 667 911  383 340        

Wszystkie akcje Banku BPH SA są akcjami na okaziciela o równej wartości nominalnej, dającymi 
równe prawa głosu oraz uczestnictwo w zysku na tych samych zasadach. Nie występują 
uprzywilejowania związane z jakąkolwiek grupą akcji. 

Na pozycje inne kapitały składają się:  

 kapitał zapasowy  tworzony z corocznych odpisów z zysku za okres z przeznaczeniem na 
pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku,  

 kapitał rezerwowy, zasadniczo tworzony z corocznych odpisów z zysku za okres 
uchwalonych przez Walne Zgromadzenie,  

 wynik z lat ubiegłych oraz  
 pozycje dodatkowe funduszy podstawowych i fundusze uzupełniające. 

Zgodnie z przepisami polskimi, podziałowi i dystrybucji podlegają jedynie kapitały własne Banku 
oraz spółek zależnych ustalone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych, 
z wyłączeniu nadwyżki przychodów nad kosztami Kasy Mieszkaniowej. 

Informacja na temat struktury akcjonariatu Banku zawarta w poniższej tabeli podana została 
w oparciu o informacje zawarte w zawiadomieniach skierowanych do Banku przez 
akcjonariuszy, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, lub na 
podstawie informacji przekazanych przez akcjonariuszy w ramach dokonywania rejestracji na 
WZA Banku. 

Struktura akcjonariatu Banku BPH SA na 31 grudnia 2015 roku 

Lp.  Nazwa akcjonariusza  
Akcje  Głosy na WZ  

Liczba  %  Liczba  %  

1. GE Investments Poland (General Electric Company) 64 201 140 83.74 64 201 140 83.74 

2. Selective American Financial Enterprise (General Electric 
Company) 2 457 642 3.21 2 457 642 3.21 

3. DRB Holdings B.V. (General Electric Company) 221 004 0.29 221 004 0.29 

4. Pozostali akcjonariusze  9 788 125 12.76 9 788 125 12.76 

 RAZEM  76 667 911  100.00  76 667 911  100.00  

Z istoty akcji Banku nie wynikają ograniczenia przenoszenia własności oraz wykonywania 
prawa głosu. Wszystkie charakteryzuje ten sam zakres uprawnień.  

30. Dywidendy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 29 maja 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie 
przeznaczenia całego zysku za 2014 rok na kapitał zapasowy Banku. 

W lipcu 2015 roku Bank otrzymał informację o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego 
zaakceptowała „Program Działań Operacyjnych na lata 2015-2018" wraz z „Projekcją 
ekonomiczno-finansową na lata 2015-2018", będące programem postępowania naprawczego 
Banku, o którym mowa w art. 142 Prawa bankowego. Zgodnie z zaleceniami KNF Bank BPH 
pozostaje w reżimie postępowania naprawczego do końca 2017 roku. 
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W myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w okresie realizacji programu postępowania 
naprawczego, wszelkie zyski muszą być wykorzystane na pokrycie uprzednio poniesionych 
strat, a po ich pokryciu na podwyższenie funduszy własnych Banku. 

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia oraz rekomendacje krajowego regulatora, Bank nie 
planuje wypłaty dywidendy w 2016 roku. 

31. Wartość godziwa 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest to cena, którą otrzymano by za 
sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji 
przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny. 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych, które w sprawozdaniach z sytuacji 
finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej 

w tys. zł  

Stan na 31.12.22015  

 

Techniki  wyceny w 
oparciu o parametry 

obserwowane na 
rynku  

(ppoziom II)  

Techniki wyceny oparte 
o  istotne parametrry 

niepochodzące 
z  aktywnego rynku  

(ppoziom III)  

wartość 
godziwa  

wartość 
księgowa  

Aktywa          

Należności od banków 463 428 0 463 428 463 428 

Należności od Klientów 112 900 8 115 548 8 228 448 8 229 897 

Korporacyjnych 0 2 252 157 2 252 157 2 237 867 

Małych i średnich przedsiębiorstw 0 1 476 019 1 476 019 1 480 120 

Indywidulanych 0 4 387 372 4 387 372 4 399 010 

Inne należności 112 900 0 112 900 112 900 

Pozostałe aktywa finansowe 181 249 0 181 249 182 046 

Pasywa      

Zobowiązania wobec banków 104 439 0 104 439 104 439 

Zobowiązania wobec Klientów 229 960 12 099 906 12 329 866 12 441 750 

Korporacyjnych 0 2 283 424 2 283 424 2 291 551 

Małych i średnich przedsiębiorstw 0 2 479 961 2 479 961 2 524 891 

Indywidulanych 0 7 336 521 7 336 521 7 395 348 

Inne zobowiązania 229 960 0 229 960 229 960 

Zobowiązania wobec pozostałych 
instytucji 

0 0 0 0 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania finansowe 157 357 0 157 357 155 920 
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w tys. zł  

Stan na 31.12.2014  

 

Techniki wyceny w 
oparciu o parametry 

obserwowane na 
rynku  

(poziom II)  

Techniki wyceny oparte 
o isttotne parametry 

niepochodzące 
z  aktywnego rynku  

(poziom III)  

wartość 
godziwa  

wartość 
księgowa  

Aktywa          

Należności od banków 347 131 0 347 131 347 131 

Należności od Klientów 722 723 7 806 504 8 529 227 8 429 582 

Korporacyjnych 0 2 404 591 2 404 591 2 404 926 

Małych i średnich przedsiębiorstw 0 1 582 908 1 582 908 1 593 402 

Indywidulanych 0 3 819 005 3 819 005 3 708 531 

Inne należności 722 723 0 722 723 722 723 

Pozostałe aktywa finansowe 99 086 0 99 086 99 998 

Pasywa          

Zobowiązania wobec banków 503 818 0 503 818 503 818 

Zobowiązania wobec Klientów 636 320 12 109 401 12 745 721 12 718 042 

Korporacyjnych 0 2 468 326 2 468 326 2 466 174 

Małych i średnich przedsiębiorstw 0 2 382 346 2 382 346 2 382 766 

Indywidulanych 0 7 258 729 7 258 729 7 232 782 

Inne zobowiązania 636 320 0 636 320 636 320 

Zobowiązania wobec pozostałych 
instytucji 0 0 0 0 

Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania finansowe 171 647 0 171 647 169 992 

Należności od klientów 
Wartość godziwa należności jest wyznaczana w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy 
pieniężne przy zastosowaniu bieżącej krzywej stóp procentowych skorygowanej o średnie 
marże oparte na portfelu kredytów udzielonych w ostatnim kwartale. W przypadku należności 
bez harmonogramu do wyznaczenia przepływów pieniężnych użyto stosowany w Banku model 
charakteryzacji produktów bankowych, który umożliwia oszacowanie hipotetycznych terminów 
spłat.  
Zobowiązania wobec klientów 
Wartość godziwa zobowiązań wobec klientów została wyznaczona dla pozycji o stałej stopie 
procentowej oraz depozytów bez harmonogramu – poprzez zdyskontowanie przyszłych 
przepływów pieniężnych za pomocą bieżącej krzywej stóp procentowych rynku pieniężnego 
skorygowanej o marże dla transakcji udzielonych w ostatnim kwartale. W przypadku 
depozytów bez harmonogramu do wyznaczenia przepływów pieniężnych użyto stosowany 
w Banku model charakteryzacji produktów bankowych, który umożliwia oszacowanie 
hipotetycznych terminów wypływów. 

Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych 
Wartość godziwa emisji własnych papierów wartościowych Banku BPH SA została wyznaczona 
poprzez zdyskontowanie wszystkich przepływów pieniężnych wynikających z harmonogramu 
płatności przez Bank BPH SA rat kapitałowych oraz odsetkowych krzywą swapową 
z uwzględnieniem odpowiedniej marży ustalonej w dniu emisji. 
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W przypadku niektórych aktywów i zobowiązań finansowych, ze względu na stabilne ryzyko 
kredytowe i/lub krótkie terminy zapadalności / wymagalności, przyjęto, że wartość godziwa jest 
równa wartości księgowej. Dotyczy to należności od banków oraz zobowiązań wobec banków. 

Hierarchia wartości godziwej 

Podstawą wyceny instrumentów finansowych do wartości godziwej są ogólnodostępne stawki 
oraz kwotowania rynkowe zapisywane w systemach Bloomberg oraz Reuters. Wycena tych 
instrumentów oraz rewaluacja pozycji walutowej dokonywana jest przez jednostkę 
organizacyjną Banku niezależną od struktur odpowiedzialnych za sprzedaż produktów Banku 
BPH SA. Jednostka ta dokonuje właściwej parametryzacji algorytmów oraz systemów wyceny 
w zakresie wyżej wymienionych stawek rynkowych oraz sprawuje kontrolę nad zgodnością 
danych. 

Klasyfikacja instrumentów finansowych stanowi odzwierciedlenie przyporządkowania danych 
wejściowych wykorzystywanych przy wycenie wymienionych instrumentów do poszczególnych 
poziomów: 

1) poziom I – instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na podstawie 
bezpośrednich kwotowań dostępnych na rynku. Do tej kategorii Bank klasyfikuje dłużne papiery 
wartościowe, które wyceniane są bezpośrednio w oparciu o nieskorygowane ceny kwotowane 
na aktywnym rynku. 

2) poziom II – instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na podstawie 
takich modeli wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane wejściowe są 
obserwowane bezpośrednio na rynku. Do tej kategorii Bank zaklasyfikował dłużne papiery 
wartościowe emitowane przez Ministerstwo Finansów - wyceniane za pomocą modeli opartych 
o technikę DCF (discounted cash-flows). Dodatkowo, Bank zaklasyfikował do tej kategorii dłużne 
papiery wartościowe, które wycenione zostały w oparciu o uśrednione ceny kwotowane na 
rynku lub przez brokerów (ceny skorygowane). 

Instrumenty pochodne zaliczane do poziomu II wyceniane są na bazie dziennej 
z wykorzystaniem następujących metod wyceny: 

Instrument Finansowy  Modele wyceny  

Fx-forward, Fx-swap, IRS, CIRS, FRA Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Opcje walutowe Model wyceny opcji (Garman – Kohlhagen) 

Terminowe operacje papierami wartościowymi Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Opcje na stopę procentową Model wyceny opcji (Blacka) 

Opcje walutowe barierowe Model wyceny opcji (rozszerzony model Blacka – Scholesa) 

Opcje walutowe binarne Model wyceny opcji (rozszerzony model Blacka – Scholesa) 

Opcje na indeksy giełdowe Model wyceny oparty o metodę równoważnej miary 
martyngałowej i symulację Monte Carlo 

Opcje na indeksy cen surowców Model wyceny oparty o metodę równoważnej miary 
martyngałowej i symulację Monte Carlo 

3) poziom III - instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest wyliczana na podstawie 
takich modeli wyceny, w przypadku których istotne dane wejściowe nie są obserwowane 
bezpośrednio na rynku. Do tego poziomu Bank klasyfikuje instrumenty pochodne, dla których 
komponent ryzyka kredytowego uwzględniany w wycenie transakcji jest znaczący oraz akcje 
w Visa Europe Limited. 

Nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania 
opracowuje się przy użyciu najlepszych dostępnych informacji na temat założeń, na podstawie 
których uczestnicy rynku ustaliliby cenę składnika aktywów lub zobowiązania. Komponent 
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ryzyka kredytowego jest nieobserwowalną daną wejściową szacowaną wewnętrznie przez 
Bank dla kontrahentów o podwyższonym ryzyku kredytowym. 

Akcje Visa Europe Limited zostały wycenione w oparciu o udział Banku w rozliczeniu transakcji 
przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., której sfinalizowanie jest oczekiwane w drugim 
kwartale 2016 roku. Udział Banku może ulec zmianie m.in. w związku z kosztami transakcji oraz 
ewentualnymi odwołaniami członków Visa dotyczącymi ich udziałów w cenie nabycia, 
a przeprowadzenie transakcji jest zależne od otrzymania wymaganych zgód regulatorów. 
Wartość godziwa akcji jest zależna od sfinalizowania transakcji. 

W przypadku wyceny instrumentów pochodnych zakwalifikowanych do poziomu III, 
przesunięcie równoległe krzywych dochodowości o +/- 0,5 pp. spowodowałoby zmianę wyceny 
instrumentów pochodnych odpowiednio o +/-62,7 tys. zł na 31 grudnia 2015 roku oraz +/-771,8 
tys. zł na 31 grudnia 2014 roku. 

W 2015 roku Bank dokonał przeniesienia wycen opcji na indeksy giełdowe oraz indeksy  cen 
surowców z Poziomu III do Poziomu II. Postawą do dokonania przeniesienia było uznanie na 
podstawie przeprowadzonych analiz, iż większość znaczących danych wejściowych używanych 
w modelu wyceny tych instrumentów to dane obserwowalne, klasyfikowane do Poziomu II 
wartości godziwej, natomiast dane nieobserwowalne klasyfikowane do Poziomu III stanowią 
nieistotny element wyceny do wartości godziwej. 

Wartość bilansowa instrumentów pochodnych przeniesionych z poziomu III do poziomu II 
w ramach powyższej zmiany prezentacyjnej wynosiła na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie 
aktywów 6 613 tys. zł, po stronie zobowiązań 6 623 tys. zł. Zmiana ta skutkowała odpowiednim 
przekształceniem danych na dzień 31 grudnia 2014 roku w celu doprowadzenia do 
porównywalności – przeniesieniem po stronie aktywów 6 201 tys. zł, natomiast po stronie 
zobowiązań 6 237 tys. zł. 

Dodatkowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank dokonał przeklasyfikowania 
dwóch instrumentów pochodnych (IRS i Forward) na kwotę 237 tys. zł z poziomu III do poziomu 
II w związku ze zmianą sposobu wyznaczania korekty z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta 
z metody indywidualnej do metody portfelowej, z uwagi na ustanie podwyższonego ryzyka 
kredytowego kontrahenta.  

Poza opisanym powyżej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Bank nie dokonywał przeniesień ani przeklasyfikowań 
pomiędzy poziomami wartości godziwej. 

Poniższa tabela prezentuje podział aktywów i zobowiązań finansowych prezentowanych 
w sprawozdaniu finansowym w wartości godziwej w podziale na trzy powyższe kategorie: 

w tys. zł 

   

Kwotowania 
aktywnego 

rynku  
(ppoziom I)  

Techniki 
wyceny w 

oparciu 
o  parametry 

obserwowane 
na rynku  

(ppoziom II)  

Techniki wyceny 
oparte oo istotne 

parametry 
nieppochodzące 

z  aktywnego 
rynku  

(ppoziom III)  

RAZEM  

Stan na 31.12..2015      

AKTYWA  0  5 697 250  85 057  5 782 307  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 0 5 321 270 4 052 5 325 322 

Papiery wartościowe wyznaczane przy 
początkowym ujęciu jako wyceniane według 
wartości godziwej przez rachunek zysków i 
strat 

0 5 237 595 0 5 237 595 

Dodatnia wartość instrumentów pochodnych 0 83 675 4 052 87 727 
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Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 375 980 81 005 456 985 

PASYWA  0  79 438  0  79 438  

Zobowiązania finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat 

0 79 438 0 79 438 

Stan na 31.12.2014              

AKTYWA  0  5 516 232  5 699  5 521 931  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 0 4 577 036 5 699 4 582 734 

Papiery wartościowe wyznaczane przy 
początkowym ujęciu jako wyceniane według 
wartości godziwej przez rachunek zysków i 
strat 

0 4 465 898 0 4 465 898 

Dodatnia wartość instrumentów pochodnych 0 111 138 5 699 116 837 

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 0 568 896 0 568 896 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 370 300 0 370 300 

PASYWA  0  120 618  0  120 618  

Zobowiązania finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat 

0 120 618 0 120 618 

Zmiana stanu wartości godziwej instrumentów finansowych, dla których Bank stosuje wycenę 
do wartości godziwej w oparciu o techniki wyceny oparte o istotne parametry niepochodzące 
z aktywnego rynku (poziom III): 

w tys. zł 

 

Aktywa finansowe 
wyceniane według wartości 

godziwej przez rachunek 
zysków i strat  

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży  

Stan na 01.01.2015  5 699  0  

Zwiększenia, w tym:  0  81 005  

Wzrost wartości instrumentów finansowych odniesiony w 
inne dochody całkowite 0 81 005 

Zmniejszenia, w tym:  -11 410 0  

Spadek wartości instrumentów finansowych odniesiony do 
wyniku na instrumentach finansowych wycenianych 
według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z 
tytułu różnic kursowych 

-1 410 0 

Zmiana klasyfikacji (przeniesienie do poziomu II) -2237 0  

Stan na 31.12.2015  4 052  81 005  

 

Wynik na instrumentach  finansowych utrzymywanych w 
portfelu na koniec okresu  sprawozdawczego:  1 410  81 005  

odniesiony do wyniku na instrumentach finansowych 
wycenianych według wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i z tytułu różnic kursowych 

1 410 0 

odniesiony w inne dochody całkowite 0 81 005 
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w tys. zł 

 
Aktywa finansowe wyceniane według 

wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat  

Stan na 01.01.2014  19 591  

Zwiększenia, w tym:  12  

Wzrost wartości instrumentów finansowych odniesiony do wyniku na 
instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych 

12 

Zmniejszenia, w tym:  -119 591 

Rozliczenie -8 287 

Spadek wartości instrumentów finansowych odniesiony do wyniku na 
instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych 

-11 304 

Zmiana klasyfikacji (przeniesienie z poziomu II)  5 687  

Stan na 31.12.2014  5 699  

 

Wynik na instrumentach finansowych utrzymywanych w pportfelu na koniec 
okresu sprawozdawczego, odniesiony do wyniku na instrumentach 
finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i 
strat i z tytułu różnic kursowych  

5 699  

Analizę wrażliwości zmian wyceny instrumentów pochodnych klasyfikowanych do poziomu III 
z uwagi na wpływ komponentu ryzyka kredytowego na wycenę zaprezentowano w nocie 2., pkt. 
b) „wartości szacunkowe”. 

32. Rachunkowość zabezpieczeń 

W roku 2009, na mocy decyzji Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Bank zaprzestał 
stosować rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych aktywów i zobowiązań 
zmiennoprocentowych. Instrumenty zabezpieczające (transakcje IRS) zostały rozwiązane, bądź 
przekwalifikowane do kategorii instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat. W skutek rozwiązania powiązania zabezpieczającego Bank 
dokonuje rozliczenia kwoty ich wyceny z dnia, w którym zaprzestano stosować rachunkowość 
zabezpieczeń, z kapitału z aktualizacji wyceny do rachunku zysków i strat. Rozliczenie ujętej 
w kapitałach kwoty wyceny transakcji zabezpieczających będzie kontynuowane przez założony 
okres trwania powiązań zabezpieczających, tj. najdłużej do lipca 2017 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2015 oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku Bank nie posiadał transakcji 
objętych rachunkowością zabezpieczeń. 

33. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych 
tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu papierów wartościowych sprzedanych 
w transakcjach z przyrzeczeniem odkupu zobowiązań 0 566 980 

Wartość godziwa papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie w 
transakcjach sbb/repo 0 568 896 

Wszystkie papiery wartościowe stanowiące zabezpieczenie w transakcjach sbb/ repo mogą być 
przedmiotem dalszej odsprzedaży lub zastawu przez kontrahenta transakcji. Przedmiotem 
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transakcji SBB są obligacje skarbowe. W związku z faktem, iż Bank zachowuje ryzyka i korzyści 
wynikające z posiadania papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji SBB (m.in. 
ryzyko kontrahenta, zwrot z inwestycji), papiery te nie są wyłączane ze sprawozdania z sytuacji 
finansowej.  

Poza aktywami stanowiącymi zabezpieczenie zobowiązań prezentowanymi odrębnie 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w przypadku których otrzymujący ma prawo sprzedać 
lub wymienić na inne zabezpieczenie przedmiot zabezpieczenia, Bank posiadał jeszcze 
następujące zabezpieczenia zobowiązań niespełniające tego kryterium: 

tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Zabezpieczenia pieniężne w transakcjach instrumentami pochodnymi 39 704 43 903 

Zabezpieczenia pieniężne pod transakcje giełdowe 93 673 88 671 

Wartość godziwa papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie 
Funduszu ochrony środków gwarantowanych 80 686 80 744 

 

34. Postępowania sądowe 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, w których Bank jest 
pozwanym wynosi 107 051 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014: 144 812 tys. zł). 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość przedmiotu sporu dla spraw sądowych, dla których 
prawdopodobieństwo wypływu środków jest znikome wynosi 26 590 tys. zł (na dzień 31 grudnia 
2014: 27 380 tys. zł). 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, dla których wypływ 
środków jest możliwy, wynosi 61 720 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014: 46 214 tys. zł). 
Jednocześnie, w ocenie Banku szansa wygrania sporu jest znaczna, w związku z tym Bank nie 
tworzy rezerw na powyższe postępowania. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, których szansa 
przegrania jest znaczna wynosi 18 742 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014: 71 218 tys. zł). Bank 
ocenia, iż skutki finansowe tych postępowań, na dzień 31 grudnia 2015 roku nie powinny 
przekroczyć kwoty 3 996 tys. zł, która jest wartością utworzonej na dzień 31 grudnia 2015 roku 
rezerwy z tego tytułu (na dzień 31 grudnia 2014: 9 336 tys. zł). 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie występują postępowania przed sądem lub organami 
administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość 
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku. 

Bank nie posiada żadnych istotnych rozliczeń z tytułu postępowań przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

35. Zobowiązania i aktywa warunkowe 

Pozycje pozabilansowe 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12..2015  31.12.20144 

Finansowe 8 000 15 889 

Gwarancyjne 2 704 094 2 824 207 

AKTYWA WARUNKOWE  2 712 094  2 840 096  
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Na aktywa warunkowe składają się między innymi zabezpieczenia w postaci gwarancji 
i poręczeń na limity wierzytelności, kredyty inwestycyjne, kredyty w rachunku bieżącym oraz 
pozostałe kredyty. 

w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12.22015  31.12.20144 

Finansowe 3 657 978 3 270 384 

Gwarancyjne 175 561 205 188 

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE  3 833 539  3 475 572  

Na zobowiązania finansowe udzielone składają się niewykorzystane limity wierzytelności, limity 
z tytułu kart kredytowych, limity kredytowe w rachunku bieżącym oraz w rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym, niewykorzystane limity z tytułu kredytów operacyjnych 
i pozostałych. 

Na zobowiązania gwarancyjne udzielone składają się gwarancje, które mają na celu 
zagwarantowanie wykonania kontraktu, zapłaty należności, gwarancji wykonania zobowiązań 
z tytułu rękojmi. 

Wartość pozabilansowych zobowiązań warunkowych udzielonych według rodzaju produktu 
oraz podziału segmentowego klienta została zaprezentowana w poniższej tabeli. 

w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12..2015 31.12.2014  

Finansowe  3 657 978  3 270 384  

Linie kredytowe dla korporacji  1 735 945 1 292 504  

karty kredytowe 11 722 13 081 

kredyty inwestycyjne 22 746 47 738 

kredyty operacyjne/ obrotowe 1 701 477 1 231 685 

Linie kredytowe dla małych i śśrednich przedsiębiorstw 891 238  807 892  

karty kredytowe 121 793 142 677 

kredyty inwestycyjne 10 226 11 320 

kredyty operacyjne/ obrotowe 504 362 447 303 

inne kredyty 254 857 206 592 

Linie kredytowe dla osób prywatnych  975 347  1 138 863  

karty kredytowe 711 867 881 470 

na nieruchomości 9 117 2 789 

kredyty konsumpcyjne   254 363 254 604 

Otwarte akredytywy importowe  30 511 31 125 

Zobowiązania z tytułu promes kredytowych  24 937  0  

Gwarancyjne  175 561  205 188  

Gwarancje dla Korporacji, w tym:  146 349  181 300  

limity gwarancyjne 6 534 14 737 

gwarancje kredytowe 53 368 72 368 

gwarancje dobrego wykonania 86 447 94 195 

Gwarancje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym:  28 314  23 822  
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limity gwarancyjne 3 775 2 280 

gwarancje kredytowe 8 014 8 110 

gwarancje dobrego wykonania 16 525 13 432 

Gwarancje dla osób prywatnych  0  66  

gwarancje kredytowe 0 66 

Potwierdzone akredytywy eksportowe  898  0  

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE 3 833 539  3 475 572  

W ramach gwarancji kredytowych największą wartość na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na 
dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią gwarancje zapłaty należności i gwarancje spłaty kredytu. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w ramach gwarancji dobrego wykonania największe wartości 
stanowią gwarancje wykonania kontraktu, gwarancje wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi 
i gwarancje zwrotu przedpłaty. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w ramach gwarancji dobrego 
wykonania największe wartości stanowią gwarancje wykonania kontraktu i gwarancje zwrotu 
przedpłaty. 

w tys. zł 

 
Stan na ddzień 

31.12..2015 31.12.2014  

Rezerwa na linie o charakterze finansowym 11 739 14 373 

Rezerwa na gwarancje udzielone, w tym: 405 481 

gwarancje dobrego wykonania 76 98 

Rezerwa na zagrożone zobowiązania pozabilansowe, w tym.: 538 714 

gwarancje dobrego wykonania 66 230 

REZERWA NA ZZOBOWIĄZANIA PPOZABILANSOWE UUDZIELONE 12 682  15 568  

Gwarancje i poręczenia emisji udzielonych emitentom 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie było podpisanych umów subemisyjnych, dlatego też stan 
zobowiązań gwarancyjnych Banku BPH SA wynikających z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 
roku wynosi 0. 

36. Fundusz ochrony środków gwarantowanych 

Zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku, polskie 
banki są zobowiązane do uczestniczenia w systemie gwarantowania środków pieniężnych 
zdeponowanych na rachunkach bankowych, które powinny zostać wypłacone ich deponentom 
po ogłoszeniu upadłości banku. Udział poszczególnych banków w kosztach związanych 
z funkcjonowaniem systemu określany jest przez Zarząd BFG. Dnia 1 stycznia 2015 roku Bank, 
zgodnie z prawem zabezpieczył w celu zagwarantowania potencjalnych przyszłych wypłat 
w ramach Funduszu Ochrony Gwarantowanych Depozytów kwotę równą 0,55% sumy środków 
pieniężnych zgromadzonych w Banku, stanowiących podstawę obliczania kwoty rezerwy 
obowiązkowej w miesiącu październiku 2014 roku. Zabezpieczoną kwotę Bank posiada 
w formie obligacji skarbowych, których wartość bilansowa na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 
80 686 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 80 744 tys. zł). 

W 2015 roku w związku z Działalnością Podstawową została wniesiona na rzecz Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego obowiązkowa opłata roczna w wysokości 20 142 tys. zł (2014: 10 234 
tys. zł) oraz ostrożnościowa opłata roczna w wysokości 5 329 tys. zł (2014: 3 787 tys. zł) 
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37. Działalność powiernicza 

W ramach świadczonych przez Bank usług powierniczych Bank wykonuje między innymi 
następujące czynności: 

 Przechowywanie aktywów klienta; Bank prowadzi dla Klientów na podstawie umów 
i stosownego regulaminu rachunki papierów wartościowych, na których 
ewidencjonowane są papiery wartościowe przechowywane w Banku BPH SA 
i w instytucjach, z którymi Bank zawarł stosowne umowy. W szczególności Bank BPH SA 
ewidencjonuje papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej i papiery 
niebędące przedmiotem oferty publicznej zarówno w formie zdematerializowanej jak 
i w formie fizycznej, krajowe i zagraniczne. Wszystkie papiery wartościowe 
przechowywane i rejestrowane na rzecz Klientów są oddzielone od aktywów własnych 
Banku jak również od aktywów innych Klientów Banku.  

 Dokonywanie rozliczeń i rozrachunku transakcji; Bank rozlicza i dokonuje rozrachunku 
transakcji Klientów na papierach wartościowych zawartych w kraju na rynku 
regulowanym jak i poza rynkiem regulowanym oraz na rynkach zagranicznych. 
Rozliczenia operacji Klientów dokonywane są na podstawie dokumentów własnych, 
dokumentów przekazanych przez Klienta oraz przez inne instytucje obsługujące Klienta 
(np. biura maklerskie, przez które dokonywane są transakcje). Dokumenty księgowe 
pochodzące z zewnątrz są weryfikowane w zakresie informacji posiadanych przez Bank. 
Bank pełni również funkcję reprezentanta dla zdalnych członków Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Na koniec grudnia 2015 roku Bank obsługiwał czterech 
zdalnych uczestników GPW, których udział w 2015 roku w obrotach giełdowych na 
rynku kasowym wszystkich zdalnych uczestników GPW wynosił ok. 22%. 

 Wypłata pożytków z papierów wartościowych; Bank obsługuje wypłaty dywidend 
i odsetek z papierów wartościowych zaewidencjonowanych na rachunkach Klientów, 
w tym rejestruje stany posiadania papierów wartościowych na dzień ustalenia praw do 
dywidendy lub odsetek, przekazuje płatnikom informacje o należnych podatkach lub 
samodzielnie dokonuje naliczenia i odprowadzenia należnych podatków zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz dokonuje wypłaty kwot 
otrzymanych od emitentów. 

 Raportowanie stanów posiadania; Bank okresowo przekazuje klientom informacje 
o posiadanych przez nich w Banku papierach wartościowych, jak również informuje 
o dokonanych przez nich operacjach związanych z papierami wartościowymi. 
Komunikacja dokonywana jest w sposób uzgodniony z Bankiem za pośrednictwem 
poczty lub elektronicznych nośników informacji takich jak SWIFT. 

 Pełnienie funkcji depozytariusza; Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w zakresie pełnienia funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych oraz 
zawartymi z tymi podmiotami umowami dokonuje w szczególności kontroli 
poprawności wyceny aktywów netto tych podmiotów oraz ograniczeń inwestycyjnych. 
Bank oferuje również usługi w zakresie wyceny przechowywanych aktywów dla 
pozostałych Klientów. Na koniec 2015 roku Bank pełnił funkcję depozytariusza dla 
29 subfunduszy i funduszy inwestycyjnych, w tym dwóch funduszy inwestycyjnych 
w likwidacji. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, z usług powierniczych Banku BPH korzystały osoby fizyczne, 
krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe oraz osoby prawne niebędące instytucjami 
finansowymi. 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank BPH SA prowadził 104 rachunki papierów wartościowych 
(na dzień 31 grudnia 2014 roku: 454 rachunki). Spadek ilości prowadzonych rachunków 
w stosunku do roku ubiegłego spowodowany był zamknięciem nieaktywnych rachunków i nie 
wpłynął negatywnie na przychody generowane na działalności powierniczej. 
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38. Płatności z tytułu umów najmu 

Bank zgodnie z umowami najmu zajmuje głównie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia 
techniczne, magazyny, miejsca parkingowe, garaże. 

Przyszłe zobowiązania z tytułu najmu według terminów wymagalności  
w tys. zł 

   
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

do 1 roku 80 220 89 092 

od 1 roku do 5 lat 156 196 177 176 

powyżej 5 lat 53 861 61 599 

RAZEM  290 277  327 867  

W 2015 roku Bank poniósł opłaty z tytułu czynszów związanych z ww. umowami w wysokości 
oszacowanej na 97 751 tys. zł (2014 rok: 115 549 tys. zł). 

Część umów najmu zawarta jest na czas nieokreślony, a część bez prawa wcześniejszego ich 
rozwiązania. Dla umów zawartych na czas nieokreślony przyszłe zobowiązania ustalono 
w oparciu o okres wypowiedzenia wynikający z umowy. Okres wypowiedzenia na ogół wynosi 
1, 3, 6, 9 lub 12 miesięcy. Umowy najmu zawierane są zarówno w złotych jak i w walutach 
obcych.  

Bank zgodnie z umowami najmu wynajmuje pomieszczenia biurowe, lokale. 

Przyszłe należności z tytułu najmu według terminów zapadalności  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, przyszłe należności Banku z tytułu najmu 
w kwocie 836 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 775 tys. zł) zapadną w terminie do 1 roku.  

W 2015 roku Bank otrzymał opłaty z tytułu czynszów związanych z ww. umowami w wysokości 
4 426 tys. zł (2014 rok: 4 599 tys. zł). 

Część umów najmu zawarta jest na czas nieokreślony, a część bez prawa wcześniejszego ich 
rozwiązania. Dla umów zawartych na czas nieokreślony przyszłe należności ustalono w oparciu 
o okres wypowiedzenia wynikający z umowy. Okres wypowiedzenia na ogół wynosi 1, 3 lub 
6 miesięcy.  

39.  Podmioty powiązane (Nota dotyczy całości Banku BPH) 

Spółka dominująca 

Głównym akcjonariuszem Banku BPH SA jest GE Investments Poland Sp. z o.o., która posiada 
83,74% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Łącznie poprzez swoje spółki zależne 
grupa General Electric posiada 87,24% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 

W związku z reorganizacją grupy kapitałowej General Electric ogłoszoną przez GE w dniu 
10 kwietnia 2015 roku, w wyniku realizacji serii transakcji wewnątrzgrupowych 
przeprowadzonych w wielu jurysdykcjach w dniach 1 grudnia 2015 roku do 3 grudnia 2015 
roku, GE posiada akcje Banku pośrednio poprzez GE Capital Global Holdings, LLC. (GE CGH), 
w której GE posiada 100% akcji w kapitale zakładowym. 

Dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi (z wyłączeniem 
transakcji z podmiotami zależnymi) 

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych. 
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Poniższa nota obejmuje całość banku, a zatem zarówno działalność podstawową jak 
i działalność hipoteczną BPH. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż główna pozycja zobowiązań 
przedstawionych w poniższych tabelach, tj. linie kredytowe otrzymanych od podmiotów 
funkcjonujących w ramach Grupy General Electric dotyczy działalności hipotecznej BPH. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku stan należności i zobowiązań wobec 
podmiotów Grupy GE przedstawiał się następująco: 

w tys. zł  

   

Stan na dzień 

31.12.2015  31.12.2014  

podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  

Należności (z odsetkami) 19 52 134 52 153 27 74 234 74 261 

Zobowiązania, w tym: 3 192 14 064 836 14 068 028 3 805 12 752 312 12 756 117 

Zobowiązania bieżące 192 2 793 2 985 805 3 206 4 011 

Depozyty 3 000 18 000 21 000 3 000 18 000 21 000 

Zaciągnięte linie kredytowe 0 13 321 247 13 321 247 0 11 998 114 11 998 114 

Inne zobowiązania 0 43 743 43 743 0 53 596 53 596 

Zobowiązania 
podporządkowane 0 679 053 679 053 0 679 396 679 396 

Udzielone pozabilansowe 
zobowiązania gwarancyjne 0 764 764 0 264 264 

Nominalne wartości transakcji 
pochodnymi instrumentami 
finansowymi, w tym: 

0 1 014 253 1 014 253 0 4 007 608 4 007 608 

Forward, swap walutowy 0 32 838 32 838 0 2 307 628 2 307 628 

IRS/CIRS 0 967 513 967 513 0 1 039 165 1 039 165 

Transakcje wymiany walut 0 13 902 13 902 0 660 815 660 815 

Na zaciągnięte linie kredytowe na dzień 31 grudnia 2015 roku składają się wykorzystane linie 
kredytowe otrzymane od podmiotu funkcjonującego w ramach Grupy General Electric, GE 
Ireland CHF Funding Unlimited Company głównie na potrzeby finasowania portfela 
hipotecznego we frankach szwajcarskich. 

Na zaciągnięte linie kredytowe na dzień 31 grudnia 2014 roku składają się wykorzystane linie 
kredytowe otrzymane od podmiotu funkcjonującego w ramach Grupy General Electric, 
GE Capital Swiss Funding AG. 

Wykorzystane linie kredytowe zostały zaciągnięte w latach 2010-2015 na okresy od 1 do 7 lat, 
przy czym najdalszy termin zapadalności przypada w grudniu 2022 roku i są denominowane 
w CHF. Są one oprocentowane stawką LIBOR 3M dla CHF powiększoną o marżę a odsetki są 
naliczane i wypłacane w okresach 3–miesięcznych. 

Wartość transakcji zawartych przez Bank BPH SA w ciągu 2015 roku i 2014 roku z podmiotem 
dominującym oraz pozostałymi podmiotami powiązanymi, kształtowała się następująco: 

w tys. zł 

   
   

Za rok kończący się   

31.12.2015  31.12.2014  

podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  

Transakcje wymiany 
walut (wart. 
nominalne) 

0 5 814 960 5 814 960 0 4 021 225 4 021 225 
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Forward, swap 
walutowy (wart. 
nominalne) 

0 31 416 705 31 416 705 0 53 206 100 53 206 100 

IRS/CIRS (wart. 
nominalne) 0 58 665 58 665 0 212 215 212 215 

Depozyty 12 012 1 992 181 2 004 193 12 026 2 813 727 2 825 753 
Inne należności 300 17 851 18 151 371 32 455 32 826 

Inne zobowiązania 0 6 245 6 245 0 43 518 43 518 
Zaciągnięte linie 
kredytowe 0 606 256 606 256 0 10 907 276 10 907 276 

Udzielone 
pozabilansowe 
zobowiązania 
gwarancyjne  

0 500 500 0 264 264 

Przychody, koszty oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych Banku za 2015 rok oraz za 
2014 rok z tytułu transakcji zawartych z podmiotem dominującym oraz innymi podmiotami 
powiązanymi kształtowały się następująco: 

w tys. zł 

 

Za rok kończący się  

31.12.2015  31.12.2014  

podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  podmiot 
dominujący  

inne 
podmioty 
Grupy GE  

razem  

Przychody z tytułu odsetek i 
prowizji 0 11 334 11 334 0 30 754 30 754 

Koszty z tytułu odsetek i prowizji 13 78 789 78 802 22 193 661 193 683 

Wynik na instrumentach 
finansowych wycenianych według 
wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat i z tytułu różnic 
kursowych 

0 -24 167 -24 167 0 -41 509 -41 509 

Inne przychody 300 6 691 6 991 371 1 712 2 083 

Koszty zatrudnienia 
zagranicznych członków kadry 
kierowniczej 

0 830 830 0 2 559 2 559 

Koszty związane z programami 
nagród pracowniczych 0 2 740 2 740 0 3 259 3 259 

Inne koszty 0 9 105 9 105 0 38 303 38 303 

Zarówno koszty zatrudnienia zagranicznych członków kadry kierowniczej jak i pozostałe koszty 
zawierają podatek VAT naliczony w imporcie usług.  

Bank ma zawarte umowy na świadczenie usług doradczych w zakresie IT i innych usług 
wsparcia przez podmioty należące do Grupy GE. 

Na pozycję „Inne koszty” w 2015 roku składają się koszty konsultingowe związane z bieżącą 
realizacją umowy MSA w roku 2015 w kwocie 2 083 tys. zł (2014: 28 541 tys. zł), a także ujęte w 
bieżącym okresie i wynikające z ostatecznego rozliczenia, zmniejszenie kosztów MSA za rok 
2014 w kwocie 13 389 tys. zł. Dodatkowo pozycja zawiera koszty użytkowania systemów IT 
związane z realizacją umowy ITSA w kwocie 12 710 tys. zł (2014: 8 354 tys. zł) oraz pozostałe 
koszty w kwocie 7 701 tys. zł (2014: 1 408 tys. zł), na które składają się głównie koszty IT 
wynikające z innych umów niż ITSA a także inne pomniejsze pozycje kosztowe.  

W 2015 roku obowiązywały następujące umowy o świadczenie usług konsultingowych zawarte 
z podmiotami Grupy GE. 
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1) Master Services Agreement (MSA) 

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

2) Technology Services Agreement (ITSA) 

Na bazie umowy z GE Consumer Finance Bank BPH rozpoznaje koszty konsultingowe, licencji 
i utrzymania używanych systemów informatycznych, zarządzanych globalnie przez GE. 

Członkowie kierownictwa Banku BPH SA, pełniący funkcje w organach podmiotów 
zależnych  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w organach podmiotów zależnych zasiadały następujące osoby 
z Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku BPH SA: 

  
Richard Gaskin BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. 
Mariusz Kostera  BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. 
Andras Bende BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. 
  

Świadczenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

1) Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (w tym premie należne) 
w tys. zł 

  
Wartość świadczeń  

20155 20144 

Zarząd Banku  14 685 14 492 

Rada Nadzorcza 622 588 

Razem  15 307  15 080  

Na krótkoterminowe świadczenia pracownicze składają się wynagrodzenia podstawowe, 
rezerwy na premie krótkoterminowe, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez 
pracodawcę oraz inne dodatkowe świadczenia takie jak: wynagrodzenie chorobowe, 
świadczenia rzeczowe, opieka medyczna, polisy ubezpieczeniowe na życie, inne ubezpieczenia, 
inne nagrody. 

Zgodnie z Uchwałą KNF nr 258/2011 Bank wdrożył Politykę Wynagradzania Osób Zajmujących 
Stanowiska Kierownicze w Banku BPH SA, w tym też wszystkich członków Zarządu Banku. 
Polityka ta zakłada, że część wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska 
kierownicze w Banku BPH SA jest odroczona w czasie lub wypłacana w gotówce 
w równowartości ceny akcji Banku ustalonej, jako mediana średnich dziennych cen akcji 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień przeliczenia (cash settled share based payment). 

Decyzja o wysokości przyznanych premii dla członków Zarządu Banku za 2015 rok nie została 
podjęta do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Rezerwa na koszty z tego tytułu za 
2015 rok wynosi 2 328 tys. zł brutto bez kosztów pracodawcy. Na kwotę tę składają się dwie 
części: gotówkowa (50%) i w formie akcji fantomowych (50%), płatne zgodnie z Polityką 
wynagradzania osób na stanowiskach kierowniczych („Polityka”) obowiązującą w Banku, 
częściowo bezpośrednio po przyznaniu (60%), częściowo w formie odroczonej przez kolejne trzy 
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lata, tj. do 2019 roku (40%). Kwota szacowana do wypłaty zgodnie z „Polityką” w 2016 roku za 
2015 rok dla wszystkich Członków Zarządu wynosi 1 396 tys. zł, a w kolejnych latach – 932 tys. 
zł. 

Decyzja o wysokości przyznanych premii dla członków Zarządu Banku podejmowana będzie 
z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 3 Uchwały KNF numer 258/2011 z dnia 4 października 
2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem 
i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału 
wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału 
wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób 
zajmujących stanowiska kierownicze w banku. 

Wartość premii przyznanej Członkom Zarządu w poszczególnych latach (bez narzutów)  
w tys. zł 

  2014  2013  2012  

Wartość premii przyznanej Członkom Zarządu 
w  poszczególnych latach  1 913  1 589  1 706  

Część gotówkowa, w tym:  1 006  884  934  

nieodroczona 604 530 560 

odroczona 402 354 374 

Część w formie akcji fantomowych, w tym:  907  705  772  

nieodroczona 544 423 463 

odroczona 363 282 309 

Pozostało do wypłaty*  765  424  227  

* Wartość premii jaka pozostała do wypłaty może się różnić od kwoty, jaka ostatecznie będzie wypłacona 
w kolejnych latach członkom Zarządu ze względu na różnice kursowe oraz narzuty na wynagrodzenia 

Podsumowanie kwot premii za poszczególne okresy wypłaconych w 2015 roku oraz 
2014 roku (wraz z narzutami) 

w tys. zł 
  2014  2013  2012  

Wypłata w 2015 1 162 209 240 
Termin wypłaty (część gotówkowa płatna w marcu, cześć w 
formie akcji fantomowych płatna w październiku) 

Płatne co roku do 
2018 

Płatne co roku 
do 2017 

Płatne co roku 
do 2016 

Wypłata w 2014 roku 0 883 230 

2) Świadczenia po okresie zatrudnienia 

Świadczenia po okresie zatrudnienia obejmują rezerwy tworzone na odprawy emerytalne, 
rentowe i pośmiertne. W 2015 roku oraz w 2014 roku nie wypłacono świadczeń po okresie 
zatrudnienia.  

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

 

Stan rezerw na dzień  Zmiana stanu za  

31.12.20155 31.12.20144 31.12.20133 2015  20144 

Rezerwy na odprawy emerytalne, 
rentowe, pośmiertne 223 144 45 79 99 

Pozostałe świadczenia po okresie 
zatrudnienia* 889 423 0 466 423 

Razem  1 112  567  45  545  522  

* Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia obejmują dodatkowe świadczenia emerytalne. 
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3) Pozostałe świadczenia długoterminowe 
w tys. zł 

  
Wartość świadczeń  

20155 20144 

Długoterminowa część świadczeń z tytułu premii należna za dany 
rok 931 765 

Razem  931  765  

4) Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 

W 2015 roku oraz w 2014 roku nie wypłacono świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy 
innych niż wynikające z Kodeksu Pracy. 

Informacje dotyczące zawartych umów między Bankiem BPH SA a osobami zarządzającymi, 
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 
połączenia Banku.  

W umowach o pracę lub innych stosownych uchwałach lub umowach zawartych pomiędzy 
Bankiem BPH SA a Członkami Zarządu występują zapisy dotyczące odszkodowań/ rekompensat 
im przysługujących. Płatności te przysługują w przypadku przedterminowego rozwiązania 
stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu z Bankiem (z wyjątkiem art. 52 Kodeksu Pracy). 
Odszkodowania mają charakter pieniężny. Ich wysokość określona została indywidualnie dla 
każdego z Członków Zarządu. Podstawą do obliczenia wysokości odszkodowania jest 
podstawowe wynagrodzenie brutto Członka Zarządu z okresu 6 miesięcy, poprzedzających 
rozwiązanie odpowiedniego stosunku prawnego. 

5) Płatności w formie akcji 

W 2015 roku Bank rozpoznał koszt z tytułu wyceny opcji na akcje GE i akcji zastrzeżonych tzw. 
Restricted Stock Units (RSU) przyznanych w poprzednich latach poszczególnym Członkom 
Zarządu Banku BPH SA w kwocie 2 469 tys. zł (2014: 2 429 tys. zł). 

6) Inne 

Członkowie Zarządu Banku BPH SA byli zadłużeni w Banku BPH SA z tytułu kredytów i pożyczek 
na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 53 zł. 

Członkowie Zarządu Banku BPH SA nie posiadali na koniec grudnia 2014 roku zobowiązań 
wobec Banku z tytułu kredytów i pożyczek, gwarancji, poręczeń lub z tytułu innych umów 
wobec Banku BPH SA i nie były zadłużone w jednostkach zależnych od Banku. 

Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby bliskie członkom Rady Nadzorczej nie posiadali na 
koniec grudnia 2015 roku oraz na koniec grudnia 2014 roku zobowiązań wobec Banku z tytułu 
kredytów i pożyczek, gwarancji, poręczeń lub z tytułu innych umów wobec Banku BPH SA i nie 
były zadłużone w jednostkach zależnych od Banku. 

Osoby bliskie członkom Zarządu Banku BPH SA były zadłużone w Banku BPH SA z tytułu 
kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 251 tys. zł (na dzień 31 grudnia 
2014: 255 tys. zł). 

Osoby bliskie członkom Zarządu Banku BPH SA nie posiadały na koniec grudnia 2015 roku oraz 
na koniec grudnia 2014 roku zobowiązań wobec Banku z tytułu gwarancji, poręczeń lub z tytułu 
innych umów wobec Banku BPH SA i nie były zadłużone w jednostkach zależnych od Banku. 
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40. Aktywa i pasywa w walutach obcych 

Pozycja walutowa Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiała się następująco: 
w tys. zł 

Pozycje walutowe  

Wszystkie pozycje  
Pozycje netto  

Długie  Krótkie  

Pozycje 
bilansowe  

Pozycje 
pozabilansowe  

Pozycje 
bilansowe  

Pozycje 
pozabilansowe  Długie  Krótkie  

EUR 1 197 238 503 752 1 188 132 118 798 394 060 0 

USD 196 381 399 629 433 871 489 699 0 327 560 

CHF 154 764 293 547 52 972 8 221 387 118 0 

Inne waluty  71 151 32 221 45 894 43 825 13 653 0 

Suma   1 619 534  1 229 149  1 720 869  660 543  794 831  327 560  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozycja walutowa całkowita (długa) Banku BPH SA  Działalność 
Podstawowa wynosiła 794 831 tys. zł.  

Pozycja walutowa Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco: 
w tys. zł 

Pozycje walutowe  

Wszystkie pozycje  
Pozycje netto  

Długie  Krótkie  

Pozycje 
bilansowe  

Pozycje 
pozabilansowe  

Pozycje 
bilansowe  

Pozycje 
pozabilansowe  Długie  Krótkie  

EUR 1 393 559 1 360 530 882 568 230 982 1 640 539 0 

USD 203 989 612 315 289 291 234 413 292 600 0 

CHF 78 803 27 954 45 883 38 639 22 235 0 

Inne waluty  89 937 22 244 35 324 49 855 27 002 0 

Suma   1 766 288  2 023 043  1 253 0066 553 889  1 982 376  0  

Na dzień 31 grudnia 2014 roku pozycja walutowa całkowita (długa) Banku BPH SA Działalność 
Podstawowa wynosiła 1 982 376 tys. zł.  

Zaprezentowane powyżej wartości pozycji walutowej wynikają z uproszczonych reguł podziału 
aktywów i pasywów Banku BPH na Działalność Podstawową i Działalność Hipoteczną 
przyjętych na potrzeby niniejszego sprawozdania specjalnego przeznaczenia oraz z faktu 
zarządzania pozycją walutową na poziomie Banku BPH na nie na poziomie segmentów 
działalności. Całkowita pozycja walutowa (długa) Banku BPH na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 
83 053 tys. zł ( 31 grudnia 2014 rok: 1 833 tys. zł) 

41. Ważne wydarzenia występujące po końcu okresu sprawozdawczego 

Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi reprezentującymi 
pracowników Banku 

W lutym 2016 roku trzy spośród pięciu działających w Banku związków zawodowych (tj. NSZZ 
„Solidarność” Organizacja Zakładowa w Banku BPH SA, Niezależny Związek Zawodowy 
Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” oraz NSZZ Pracowników Bankowości 
„Bankowiec” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa) weszły z Bankiem w spór zbiorowy. 
Było to konsekwencją nieuwzględnienia przez Zarząd Banku żądań przedstawionych przez te 
organizacje związkowe, obejmujących: 

 zapewnienie pracownikom restrukturyzowanym w ramach zwolnień grupowych takich 
samych warunków jak w ramach zwolnień grupowych mających miejsce w 2012 roku; 



INFORMACJE FINANSOWE

DOKUMENT REJESTRACYJNYF-154

Sprawozdanie Finansowe Specjalnego Przeznaczenia Banku BPH za 2 lata zakończone 31 grudnia 2015 roku  
 

83 

 zastosowanie takich samych warunków, jak opisane w pkt 1 powyżej, wobec 
pracowników przechodzących do nowych pracodawców na zasadzie art. 23(1) §1 
Kodeksu pracy, w związku z procesem przekazywania oddziałów własnych Banku do 
franczyzobiorców. 

Żądania organizacji związkowych wynikają z zapowiedzianej przebudowy sieci dystrybucji 
Banku i wynikającej z niej restrukturyzacji zatrudnienia, która jest związana z przyjęciem przez 
Bank Planu transformacji biznesowej na lata 2015 – 2020. 

Zarząd Banku stoi na stanowisku, że oczekiwania strony społecznej zostały uwzględnione, 
chociaż istniała rozbieżność w zakresie wysokości odszkodowań. Znajduje to swoje 
odzwierciedlenie w dokumentach: 

 „Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania z pracownikami Banku 
BPH Spółka Akcyjna stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 
od 10 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku”, dotyczące pracowników Banku 
z wyłączeniem osób zatrudnionych w oddziałach Banku, które będą transferowane do 
franczyzobiorców; 

 „Regulamin w sprawie ustalenia warunków wypłaty świadczeń na rzecz pracowników 
oddziałów własnych Banku BPH SA przejmowanych przez nowych pracodawców 
(franczyzobiorców) na podstawie art. 23(1) §1 Kodeksu pracy w związku z przejściem na 
nich części zakładu pracy Banku BPH SA”. 

Dodatkowo, NSZZ „Solidarność” Organizacja Zakładowa w Banku BPH SA i Niezależny Związek 
Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005” przedstawiły żądanie zwiększenia 
wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników Banku o minimum 300 zł netto. 
Zaproponowana podwyżka wynagrodzeń nie mogła zostać zaakceptowana przez Bank z uwagi 
na jej znaczący wpływ na bazę kosztową Banku. 

Zarząd Banku podjął działania ustawowe w celu rozwiązania sporu i podkreśla, że dokłada 
najwyższej staranności, aby zaproponowane rozwiązania stanowiły uczciwą rekompensatę dla 
pracowników objętych planem restrukturyzacji zatrudnienia, z jednoczesnym uwzględnieniem 
sytuacji finansowej Banku. 

42. Rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników 

42.1. Rezerwy na krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane rezerwy na krótkoterminowe świadczenia 
pracownicze w podziale na tytuły: 

według tytułów 
w tys. zł 

 
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i premii 40 451 44 629 

Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów 10 913 11 265 

Zobowiązania z tytułu narzutów na wynagrodzenia i premie 8 291 8 847 

Rezerwa na koszty restrukturyzacji zatrudnienia 137 717 2 863 

Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych  197 372  67 604  

42.2. Programy określonych świadczeń  

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

w tys. zł 

Wartość bieżąca zobowiązań  
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

odprawy emerytalne 24 023 26 985 

odprawy rentowe 244 253 

odprawy pośmiertne 3 536 3 760 

Zobowiązania ujęte w ssprawozdaniach z sytuacji finansowej  27 803  30 998  

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie stanu na początek i koniec okresu wartości bieżącej 
zobowiązań pracowniczych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia. 

Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 
w tys. zł 

Stan na początek okresu 01.01.2015  30 998  

koszt bieżącego zatrudnienia 4 086 

koszty odsetek 878 

przeszacowania aktuarialne, w tym: -7 979 

przeszacowanie wynikające ze zmiany założeń ekonomicznych -7 979 

wynikające z realizacji w 2015 roku 0 

wypłacone świadczenia (-) -180 

Stan na koniec okresu 31.12.2015  27 803  

w tys. zł 
Stan na początek okresu 01.01.2014  19 693  

koszt bieżącego zatrudnienia 2 389 

koszty odsetek 953 

przeszacowania aktuarialne, w tym: 8 170 

przeszacowanie wynikające ze zmiany założeń demograficznych 0 

przeszacowanie wynikające ze zmiany założeń ekonomicznych 8 609 

wynikające z realizacji w 2014 roku -439 

wypłacone świadczenia (-) -207 

Stan na koniec okresu 31.12.2014  30 998  

Przeszacowania aktuarialne są wynikiem zmian założeń ekonomicznych oraz realizacji założeń 
przyjętych w okresach poprzednich. 

Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia są ujmowane w rachunku wyników w pozycji 
"Koszty pracownicze". Przeszacowania aktuarialne ujmowane są w innych dochodach 
całkowitych. 

Do wyceny zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych na 31 grudnia 
2015 roku przyjęto następujące założenia aktuarialne: stopa dyskontowa 3,25% (rok 2014: 
2,75%) oraz stopa wzrostu wynagrodzeń 1,75% (rok 2014 i pozostałe lata: 3,00%). 

42.3. Długoterminowy Program Motywacyjny General Electric Company (GE)  

Charakter i zasady funkcjonowania programu 

Długoterminowy Program Motywacyjny General Electric Company jest programem 
motywacyjnym skierowanym do wybranych pracowników Banku. Celem programu jest 
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motywowanie pracowników do działań zwiększających wartość przedsiębiorstwa oraz 
pozyskanie i utrzymanie pracowników, od których w znacznej mierze zależy rozwój 
i dochodowość Banku. 

W ramach Programu wybranym pracownikom Banku oferowane są w formie nagrody opcje na 
akcje GE oraz akcje zastrzeżone tzw. Restricted Stock Units (RSU). 

Nabycie uprawnień do opcji następuje w ciągu 5 lat, w równych transzach począwszy od 
pierwszej rocznicy przyznania opcji. Wykonanie praw z opcji skutkuje nabyciem akcji GE po 
cenie ustalonej w momencie ich przyznania. Opcje mogą być zrealizowane poprzez zakup akcji 
w terminie między nabyciem prawa do opcji a datą wygaśnięcia opcji. Opcje na akcje wygasają 
po 10 latach od daty przyznania. Do momentu wykonania praw z opcji pracownikowi nie 
przysługuje prawo do dywidendy wpłacanej przez GE. Pracownik traci prawo do przyznanych, 
ale niezrealizowanych opcji z chwilą ustania zatrudnienia w Grupie Kapitałowej GE. 

Nabycie RSU następuje w ciągu 5 lat w równych transzach począwszy od pierwszej rocznicy 
przyznania. Uczestnik Programu nie może wykonać praw z RSU ani ich sprzedać przed 
nabyciem uprawnień. W dniu nabycia uprawnień, RSU są konwertowane na akcje GE przy 
założeniu, że jedno RSU zamieniane jest na jedną akcję zwykłą. Pracownicy nagrodzeni RSU są 
uprawnieni do otrzymywania ekwiwalentu dywidendy w kwocie równej dywidendzie 
wypłacanej posiadaczom akcji GE, z tym, że jej skumulowana wartość jest wypłacana w dniu 
konwersji RSU na akcje GE. Pracownik traci prawo do przyznanych, ale nieskonwertowanych 
RSU z chwilą ustania zatrudnienia w Grupie Kapitałowej GE. 

Założenia przyjęte do wyceny programu 

Kwota kosztu z tytułu Programu jest określona poprzez odniesienie do wartości godziwej 
przyznanych opcji na akcje i RSU.  

Wartość godziwa opcji na akcje jest ustalona przy użyciu modelu Black-Scholes’a 
z uwzględnieniem następujących założeń: 

 stopy procentowe wolne od ryzyka odzwierciedlają dochodowość zerokuponowych 
dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Stany Zjednoczone,  

 oczekiwana stopa dywidendy ustalona została jako średnia stopa dywidendy dla akcji 
GE z ostatnich pięciu lat,  

 oczekiwana zmienność ceny akcji GE bazuje na zmienności implikowanej opcji będących 
przedmiotem obrotu oraz historycznej zmienności akcji GE,  

 oczekiwany okres trwania opcji został oszacowany na podstawie obserwacji 
historycznych wykonania opcji przez pracowników Grupy GE.  

W przypadku RSU wartość godziwa jest ustalona w oparciu o cenę rynkową akcji GE z dnia 
przyznania nagrody. 

Szczegółowe założenia przyjęte w modelu wyceny opcji zostały zaprezentowane w tabeli 
poniżej. 

Rok przyznania 
nagrody  

Oczekiwany okres 
życia w latach  

Oczekiwana 
zmienność (%)  

Oczekiwana stopa 
dywidendy (%)  

Stopa wolna od 
ryzyka (%)  

2015 6.82 25.60 3.34 1.99 

2014 7.27 25.60 3.14 2.26 

Liczbę nagród, średnie ważone ceny wykonania opcji, średnie ważone wartości godziwe opcji 
na akcje oraz średnie ważone ceny nagród w formie RSU za 2015 rok przedstawia poniższa 
tabela: 
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Opcje na akcje  RSU  

Liczba  Średnia ważona cena 
wykonania opcji  

Średnia ważona 
wartość godziwa  Liczba  Średnia ważona 

cena akcji  

Występujące na początek 
okresu  690 340 20.9 4.5 36 250 23.8 

Przyznane w danym 
okresie  48 300 25 4.5 0 0 

Wykonane w danym 
okresie  -169 305 18.3 4 -14 000 20.9 

Umorzone/wygasłe w 
danym okresie  -26 475 22.1 4.6 0 0 

Występujące na koniec 
okresu   542 860  22  4.6  22 250  25.6  

Możliwe do wykonania na 
koniec okresu  248 079 19.4 4.5 0 0 

Liczbę nagród, średnie ważone ceny wykonania opcji, średnie ważone wartości godziwe opcji 
na akcje oraz średnie ważone ceny nagród w formie RSU za 2014 rok przedstawia poniższa 
tabela: 

  

Opcje na akcje  RSU  

Liczba  Średnia ważona cena  
wykonania opcji  

Średnia ważona 
wartość godziwa  Liczba  Średnia ważona 

cena akcji  

Występujące na początek 
okresu  597 475 19 4.2 50 250 23 

Przyznane w danym 
okresie  168 700 26.1 5.3 0 0 

Wykonane w danym 
okresie  -56 235 15.8 4 -14 000 20.9 

Umorzone/wygasłe w 
danym okresie  -19 600 22.1 4.9 0 0 

Występujące na koniec 
okresu   690 340  20.9  4.5  36 250  23.8  

Możliwe do wykonania na 
koniec okresu  307 720 17.9 4.3 0 0 

W związku z uczestnictwem w Długoterminowym Programie Motywacyjnym General Electric 
Company wynik Banku za rok 2015 został obciążony kwotą 2 932 tys. zł (rok 2014: 2 832 tys. zł). 

42.4. Program zmiennych składników wynagrodzeń 

W 2015 roku Bank kontynuował Politykę Wynagradzania Osób Zajmujących Stanowiska 
Kierownicze w Banku BPH SA - zgodnie z wymogami opisanymi w Uchwale Komisji Nadzoru 
Finansowego nr 258/2011.  
Zgodnie z ww. Polityką, pracownicy Banku nią objęci, mający istotny wpływ na profil ryzyka 
Banku, będą otrzymywali zmienne wynagrodzenia na podstawie osiąganych wyników 
indywidualnych oraz na poziomie jednostki/pionu oraz całego Banku. Część zmiennych 
wynagrodzeń pracowników Banku, wypłacana będzie w formie akcji fantomowych Banku. 
Płatności te spełniają definicję rozliczanych w gotówce płatności w formie akcji własnych.  

Zmmienne wynagrodzenia za rok 2015 –– AAkcje Fantomowe 

Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach 
pieniężnych 

Data rozpoczęcia okresu oceny Za rok 2015: 1 stycznia 2015 
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Data przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2 
Decyzja o przyznaniu programu nie została podjęta do dnia 
sporządzenia sprawozdania finansowego. Jej powzięcie 
planowane jest przed końcem kwietnia 2016 roku 

Liczba instrumentów przyznanych Zostanie ustalona w dacie przyznania programu zgodnie 
z definicją MSSF 2 

Data zapadalności 3 lata od daty przyznania programu (lata 2016 – 2019) 

Warunki nabycia uprawnień 
Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Banku 
w roku 2015, wyników Banku oraz indywidualnych 
wyników pracy 

Rozliczenie programu 

W dniu rozliczenia, uczestnikowi zostanie wypłacona kwota 
środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych 
przez uczestnika akcji fantomowych oraz mediany 
średniodziennych cen akcji Banku na GPW z okresu 90 dni 
poprzedzających dzień rozliczenia 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, Bank dokonał wyceny programu przyznania akcji fantomowych 
dla pracowników objętych programem, przy założeniu, że przyznanie nastąpiło w dniu 
31 grudnia 2015 roku.  

Ponieważ jest to program rozliczany w środkach pieniężnych, jego wartość godziwa będzie 
korygowana na każdy koniec okresu sprawozdawczego aż do momentu rozliczenia programu. 

Zmmienne wynagrodzenia za rok 2014 –– AAkcje Fantomowe 

Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach 
pieniężnych 

Data rozpoczęcia okresu oceny Za rok 2014: 1 stycznia 2014 

Data przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2 23 marca 2015 

Liczba instrumentów przyznanych 8 512 

Data zapadalności 3 lata od daty przyznania programu (lata 2015 – 2018) 

Warunki nabycia uprawnień 
Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Banku 
w roku 2014, wyników Banku oraz indywidualnych 
wyników pracy 

Rozliczenie programu 

W dniu rozliczenia, uczestnikowi zostanie wypłacona kwota 
środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych 
przez uczestnika akcji fantomowych oraz mediany 
średniodziennych cen akcji Banku na GPW z okresu 90 dni 
poprzedzających dzień rozliczenia 

Decyzja o wysokości przyznanych premii nie została podjęta do dnia sporządzenia 
sprawozdania finansowego. Szacowana wartość godziwa praw do objęcia akcji fantomowych 
przyznanych pracownikom za 2015 rok wynosi 1 388 tys. zł na dzień 31 grudnia 2015 roku 
(31 grudnia 2014: 907 tys. zł) i kwoty te zostały uwzględnione w rachunku wyników roku 2015 
i 2014 jako koszt wynagrodzeń.  

43. Zarządzanie ryzykiem w Banku BPH SA 

43.1. Zarządzanie ryzykiem 

Podstawowe zasady 

System zarządzania ryzykiem (rozumiany jako zbiór reguł określających procesy decyzyjne, 
wykonawcze i kontrolne dotyczące identyfikacji, pomiaru i monitorowania oraz kształtowania 
ryzyka występującego w działalności Banku) Banku oparty jest na następujących 
fundamentalnych zasadach: 
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 odpowiedzialność: zarówno kadra zarządzająca, jak i wszyscy pracownicy muszą 
posiadać umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka oraz rozumieć swoją 
odpowiedzialność w tym zakresie w ramach swoich kompetencji, 

 zaangażowanie kierownictwa: Zarząd Banku i Rada Nadzorcza są aktywnie 
zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem, 

 równoważenie ryzyka i rentowności: proces zarządzania ryzykiem promuje 
racjonalne podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o zasadę równowagi 
pomiędzy ryzykiem a rentownością, 

 konflikt interesów: proces zarządzania ryzykiem jest zorganizowany w taki sposób, 
aby uniknąć konfliktu interesów, 

 ostrożność: w niepewnych sytuacjach w zakresie podejmowania i kontrolowania 
ryzyka lub w przypadku wątpliwości co do właściwej metodologii przeważa zasada 
ostrożności, 

 zgodność z przepisami: wszystkie działania Banku są zgodne z wymogami prawa, 
organów nadzorczych i wewnętrznymi regulacjami, w szczególności Bank zgodnie 
z Prawem Bankowym nie zleca podmiotom zewnętrznym żadnych elementów 
procesu zarządzania ryzykiem poza Bank, 

 nowe produkty: wprowadzanie nowych linii biznesowych lub produktów jest zawsze 
poprzedzane analizą ryzyka związanego z daną działalnością, 

 zasoby: podstawę zrównoważonego wzrostu działalności Banku stanowi rekrutacja, 
rozwój i utrzymanie kadry specjalistów świadomych ryzyk związanych 
z działalnością Banku, 

 przejrzystość: interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni są w przejrzysty sposób 
informowani o zasadach zarządzania ryzykiem oraz generowania wartości. 

Proces zarządzania ryzykiem regulują pisemne procedury, w których określono jednostki 
organizacyjne i osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy tego procesu oraz zakres ich 
zadań i obowiązków. 

Odpowiedzialność 

Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza akceptują „Strategię Banku BPH SA w zakresie apetytu na 
ryzyko”, której przedmiotem jest  określenie skłonności Banku do podejmowania ryzyka (tzw. 
„apetyt na ryzyko”) oraz podstawowych zasad, założeń, definicji opisujących system 
zarządzania ryzykiem, profil ryzyka i przyjęte w Banku podejście do zarządzania ryzykiem. 
Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa ustala zestaw wskaźników apetytu na 
ryzyko, zasady dotyczące ich monitorowania i raportowania oraz postępowanie w przypadku 
naruszeń tych limitów. Komitet prowadzi również bieżący monitoring poziomu ustalonych 
wskaźników oraz podejmuje decyzje odnośnie działań zarządczych w przypadku przekroczeń 
ustalonych limitów.  

Nadrzędną funkcję w procesie zarządzania ryzykiem pełni Chief Risk Officer (CRO), który 
w sposób kompleksowy nadzoruje zarządzanie ryzykiem, w szczególności ryzykiem 
kredytowym, rynkowym, płynności i operacyjnym Banku. Pozycja CRO w strukturze 
organizacyjnej Banku oraz zakres jego kompetencji gwarantują niezależność oraz zapewniają, 
że zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem wszelkich decyzji biznesowych. 

W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą również komitety stałe Banku. Komitet ds. 
Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa podejmuje decyzje lub przedstawia opinie dotyczące 
strategicznych aspektów zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie procesów 
zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, zarządzania adekwatnością kapitałową Banku, 
zarządzania kapitałem oraz zarządzania ryzykiem modeli. Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) 
jest odpowiedzialny za zarządzanie pozycjami struktury bilansowej oraz kontroluje ryzyko 
rynkowe wynikające z księgi bankowej i handlowej. Ryzyko kredytowe oceniane jest przez 
komitety kredytowe funkcjonujące na różnych szczeblach decyzyjnych w Banku. Dodatkowo 
działa Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego. 
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Główne rodzaje ryzyka 

W celu identyfikacji i zarządzania ryzykiem Bank definiuje odpowiednie procesy w szczególności 
dla następujących kategorii ryzyka: 

 ryzyko rynkowe (walutowe, stopy procentowej, inwestycji kapitałowych oraz cen 
towarów), 

 ryzyko płynności, 
 ryzyko kredytowe, 
 ryzyko operacyjne. 

43.2. Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe jest ryzykiem zmiany wartości aktywów / pasywów mającym wpływ na 
rachunek wyników lub kapitały własne Banku spowodowanym zmianami czynników rynkowych 
(stóp procentowych, kursów walutowych, akcji, cen towarów, zmienności, korelacji etc).  

Podstawowym celem przyjętej przez Bank BPH SA polityki jest ograniczanie ryzyka rynkowego 
poprzez jego aktywne monitorowanie i zarządzanie w oparciu o zasady i procedury 
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, Komitet ALCO oraz Zarząd Banku, zaprojektowane w taki 
sposób, aby również uwzględniały wymogi polskich organów nadzorczych. 

Apetyt na ryzyko rynkowe został określony za pomocą systemu limitów, wartości progowych 
i zasad. System limitów i wartości progowych, uwzględnia wszystkie istotne czynniki związane 
z ryzykiem rynkowym.  

Zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka rynkowego odbywa się w sposób 
scentralizowany przez wyspecjalizowane sekcje w Departamencie Skarbu. Wszystkie jednostki 
w Banku przekazują swoje ekspozycje ryzyka płynności i ryzyka rynkowego do Departamentu 
Skarbu poprzez system cen transferowych obowiązujący dla każdej indywidualnej transakcji 
w Banku, umożliwiający centralizację zarządzania ekspozycją ryzyka płynności i ryzyka 
rynkowego. 

Pomiar i raportowanie ryzyka rynkowego jest dokonywany przez Departament Zarządzania 
Ryzykiem Banku znajdujący się w Pionie Zarządzania Ryzykiem, który jest jednostką niezależną 
od jednostek dokonujących transakcji handlowych i bankowych.  

Raporty ryzyka rynkowego sporządzane są na bazie dziennej w celach operacyjnych oraz 
okresowo (miesięczne, kwartalne) w celach zarządczych. Odbiorcami raportów okresowych są 
przede wszystkim Rada Nadzorcza, Zarząd Banku oraz komitet ALCO. 

Podstawowymi metodami pomiaru ekspozycji ryzyka rynkowego są: 
 wartość zagrożona (VaR); 
 pomiar wrażliwości (BpV); 
 zmienność wyniku odsetkowego. 

Uzupełnieniem przyjętej metodyki są testy scenariuszy skrajnych. 

Wartość zagrożona wyznaczana jest na podstawie analizy scenariuszy historycznych zmian 
cen rynkowych, przy założeniu 99% poziomu ufności oraz 1 dniowego okresu utrzymywania 
pozycji. Analizie poddawane są dane historyczne za okres 500 dni roboczych. VaR szacuje 
stratę, która z założonym prawdopodobieństwem oraz w założonym okresie nie zostanie 
przekroczona przez Bank przy założeniu utrzymywania niezmienionego portfela. VaR jest 
wyznaczany zarówno dla poszczególnych kategorii ryzyka (walutowego, stopy procentowej, 
zmienności), jak również łącznie dla wszystkich rodzajów ryzyk rynkowych.  

VaR dla pozycji ryzyka rynkowego dla Banku BPH SA na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 
6 831 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014: 28 929 tys. zł). 

W celu sprawdzenia poprawności przyjętych założeń modelu służącego kalkulacji wartości 
zagrożonych, Bank BPH przeprowadza weryfikację historyczną rzeczywistą i rewaluacyjną. 
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Ograniczenia wynikające z przyjętej metodyki VaR, w tym: prognozowanie strat na podstawie 
danych historycznych, możliwość zaistnienia większej straty niż wynikająca z poziomu VaR, 
założenie stałej ekspozycji ryzyka w ustalonym okresie utrzymania pozycji, powodują, że Bank 
dokonuje pomiaru ryzyka wykorzystując dodatkowo pozostałe dwie miary ryzyka: 

1) Pomiar wrażliwości pozycji na minimalną zmianę czynników rynkowych (np. 1 pb) 
umożliwiający zarządzanie ryzykiem w podziale na dowolne przedziały czasowe i kategorie 
rynkowe. 

2) Testy scenariuszy skrajnych umożliwiające oszacowanie potencjalnych strat Banku 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Podstawowymi limitami ograniczającymi ekspozycję ryzyka rynkowego są limity VaR dla VaR 
obejmującego główne czynniki ryzyka (tzn. obejmującego ryzyko stopy procentowej, pozycji 
walutowej oraz vega), limity BPV oraz nominalnej pozycji walutowej. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przekroczenia limitów określonych przez Radę 
Nadzorczą w zakresie ryzyka rynkowego. 

43.2.1. Ryzyko walutowe 

Bank BPH SA ze względu na prowadzoną działalność na rynku walutowym narażony jest na 
ryzyko ewentualnych strat z tytułu zmian kursów walut. Ryzyko to – rozumiane jako 
prawdopodobieństwo wystąpienia straty – jest tym większe im: 

 większa jest zmienność kursów walut, 
 większe jest niedopasowanie należności i zobowiązań walutowych. 

W zakresie ograniczania ryzyka walutowego w Banku funkcjonuje system limitów. Maksymalny 
poziom otwartych pozycji walutowych jest ograniczony przez nałożone limity maksymalnej 
wielkości otwartej pozycji brutto oraz w podziale na poszczególne waluty. Limity te służą 
ograniczeniu do bezpiecznych kwot otwartej pozycji walutowej w określonych obszarach 
(portfel bankowy – portfel handlowy, waluty) i są monitorowane zarówno na koniec jak i w ciągu 
dnia roboczego. 

Ekspozycja na ryzyko pozycji walutowej monitorowana jest także z zastosowaniem metody VaR 
(Value at Risk) opartej o metodę symulacji historycznej.  

Istotnym dopełnieniem metody wartości zagrożonej jest przeprowadzana okresowo analiza 
scenariuszy warunków kryzysowych przy założeniu skrajnych zmian czynników ryzyka 
wynikających z historycznych obserwacji oraz prognozowanych poziomów  kursów walutowych 
dla podstawowych walut. 

VaR dla pozycji ryzyka walutowego dla Banku BPH SA na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 
6 796 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014: 28 775 tys. zł). 

43.2.2. Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako wrażliwość zarówno wyniku odsetkowego 
netto, jak i ekonomicznej wartości kapitału Banku na zmiany stóp procentowych. Celem 
zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest identyfikacja obszarów ryzyka stopy procentowej 
oraz kształtowanie, w ramach akceptowanego przez Radę Nadzorczą i Zarząd Banku poziomu 
ryzyka stopy procentowej, struktury sprawozdania z sytuacji finansowej i zobowiązań 
pozabilansowych w sposób optymalizujący wynik finansowy oraz zapewniający płynność 
Banku. 

Ryzyko stopy procentowej obejmuje cztery główne rodzaje ryzyka: 
a. ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania – wynikające 

z niedopasowania przeszacowywanych w danym okresie wielkości aktywów, 
pasywów i pozycji pozabilansowych, 
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b. ryzyko krzywej dochodowości – wynikające ze zmian kształtu krzywej 
dochodowości występujących na skutek zmian relacji pomiędzy stopami 
procentowymi odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego 
samego indeksu lub rynku, 

c. ryzyko bazowe – wynikające z niedoskonałej korelacji stóp procentowych 
instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe o identycznych 
okresach przeszacowania lub płatności, lecz powiązanych z różnymi stawkami 
referencyjnymi, 

d. ryzyko opcji klienta – związane z występowaniem możliwości decyzyjnych 
przyznawanych klientom w ramach produktów i usług oferowanych przez Bank; 
w szczególności dotyczy to wcześniejszej spłaty kredytów, wcześniejszych 
wypłat depozytów, stosowania innych parametrów niż ujęte w harmonogramie 
spłaty rat kredytów oraz ryzyko wynikające z występowania instrumentów 
pochodnych wbudowanych w oferowane usługi i produkty. 

Ryzyko stopy procentowej w Banku dzieli się ze względu na czas jego trwania na ryzyko w ciągu 
dnia operacyjnego oraz ryzyko na koniec dnia operacyjnego. Ryzyko stopy procentowej w ciągu 
dnia operacyjnego powstaje w wyniku krótkotrwałego otwarcia pozycji na stopie procentowej, 
która zamykana jest przed końcem danego dnia operacyjnego. Ryzyko stopy procentowej na 
koniec dnia operacyjnego wynika głównie z procesu zarządzania ryzykiem płynności Banku, 
bądź z pozycji wynikających z faktu oferowania klientom instrumentów finansowych.  

Bank wyznacza miary ryzyka dla całego portfela - portfela bankowego i handlowego. Dla celów 
pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank wyznacza profil przeszacowania dla produktów bez 
daty zapadalności oraz wielkości przedpłat/opóźnień dla kredytów z harmonogramem spłat 
stosując metody procesu charakteryzacji produktów. Metody te bazują na danych 
historycznych, obejmują analizy historycznego zachowania wolumenu, oprocentowania czy 
spłat rat kredytowych.  

W celu pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank BPH SA wykorzystuje metodę symulacji 
historycznej Hulla-White’a wartości zagrożonej (VaR), wartości punktu bazowego (Basis-point-
Value – „BpV”) oraz zmienności wyniku odsetkowego. Metodyka VaR pozwala, w oparciu 
o terminowe niedopasowanie przepływów pieniężnych, a także o zmienności i współzależności 
stóp procentowych obserwowane na rynku, oszacować (z przyjętym prawdopodobieństwem) 
maksymalny poziom potencjalnej straty Banku wynikający z ryzyka stóp procentowych.  

VaR dla pozycji ryzyka stopy procentowej dla Banku BPH SA na dzień 31 grudnia 2015 wynosił 
939 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014: 1 365 tys. zł). 

43.3. Ryzyko płynności 

Strategia w zakresie ryzyka płynności i zarządzania tym ryzykiem została określona 
w dokumencie „Polityka Inwestycyjna oraz Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BPH 
SA”.  
Polityka Inwestycyjna jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Banku BPH S.A. po uprzednim 
zatwierdzeniu i rekomendacji Zarządu Banku i Komitetu Aktywów i Pasywów (ALCO). Polityka 
określa najważniejsze zasady oraz definiuje zarządzanie ryzykiem płynności na poziomie 
strategicznym. Polityka określa kierunkowo źródła refinansowania. 

Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku BPH SA odbywa się zgodnie z polityką uchwaloną 
przez Zarząd Banku. Dokument ten określa m.in. zasady monitorowania ryzyka płynności, 
obowiązki sprawozdawcze, kompetencje, oraz zakresy odpowiedzialności poszczególnych 
jednostek w procesie zarządzania ryzykiem płynności (w tym rozdzielenie funkcji skarbowych 
od funkcji monitorujących ekspozycje ryzyka) system limitów oraz tzw. wskaźników wczesnego 
ostrzegania, ograniczających to ryzyko w Banku BPH SA, jak również zasady postępowania 
w przypadku wystąpienia kryzysu płynności.  
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Do monitoringu ryzyka płynności Bank wykorzystuje metodę urealnionej luki płynności. 
Urealniona luka płynności wyliczana jest wg terminów zapadalności aktywów i zobowiązań 
prognozowanych w oparciu o metody statystyczne oraz ocenę bieżącą realności dotrzymania 
umownego terminu przepływu środków. Urealnienie stosowane jest w  celu oszacowania 
realnych wartości i terminów zapadalności/wymagalności przepływów gotówkowych pozycji 
sprawozdania z sytuacji finansowej i pozabilansowych. 

W celu utrzymania bezpiecznej pozycji płynności Banku decyzją Rady Nadzorczej Banku 
określoną w Polityce Inwestycyjnej oraz decyzją Zarządu zatwierdzono podstawowy miernik 
ryzyka płynności – tzw. bufor płynności. Ponadto Bank posiada zatwierdzone decyzją Komitetu 
ALCO wewnętrzne limity płynności i wartości progowe, których celem jest kontrola ekspozycji i 
podatności na ryzyko płynności. 

Bufor płynności jest wyliczany co 10 dni  na podstawie scenariuszy testów warunków skrajnych 
luki płynności. Bank definiuje tą miarę jako minimalną wielkość nieobciążonych, wysokiej 
jakości aktywów płynnych, jakie Bank winien posiadać, pozwalającą na przetrwanie Bankowi 
bez pomocy ze strony inwestora strategicznego co najmniej 30 dni w przypadku wystąpienia 
kryzysu płynności wewnątrz Banku, kryzysu systemowego lub stanowiącego kombinację obu 
powyższych wariantów, ale nie będącego ich prostą agregacją (tzw. „kryzys łączony”). Do 
poszczególnych scenariuszy testów warunków skrajnych Bank przyjmuje następujące 
założenia: 

1) w przypadku scenariusza kryzysu systemowego przedstawiającego potencjalny kryzys 
płynności w systemie finansowym, wywołany zdarzeniami zewnętrznymi/rynkowymi, 
mogącymi wywołać spowolnienie gospodarcze lub recesję, Bank odzwierciedla 
w założeniach: 

a) zwiększony w porównaniu do sytuacji normalnej wypływ depozytów 
klientowskich, 

b) spadek dostępności finansowania z rynku międzybankowego, w szczególności 
finansowania średnio- lub długoterminowego, 

c) znaczące wykorzystanie przyznanych linii pozabilansowych przez klientów 
komercyjnych i SME, 

d) brak możliwości wykorzystania linii stand-by przyznanych Bankowi. 
2) w przypadku scenariusza kryzysu wewnętrznego przedstawiającego potencjalny kryzys 

płynności, wywołany zdarzeniami wewnętrznymi, związanymi z utratą zaufania 
klientów/kontrahentów do Banku, Bank odzwierciedla w założeniach: 

a) wzmożony i dotkliwy wypływ depozytów klientowskich, 
b) brak przedłużenia i/lub pozyskania finansowania z rynku międzybankowego, 
c) brak możliwości wykorzystania linii stand-by przyznanych Bankowi. 

3) w przypadku scenariusza kryzysu łączonego Bank stosuje kombinacje ww. założeń, 
i dodatkowo różnicuje dotkliwość scenariuszy. 

Bank uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych w t.zw. awaryjnym planie utrzymania 
płynności na wypadek wystąpienia kryzysu płynności Do analizy sytuacji na rynkach 
finansowych oraz wewnątrz Banku mającej na celu wykrycie symptomów i zidentyfikowanie 
źródeł i/lub potencjalnych przyczyn mogących doprowadzić do kryzysu płynności, stosuje się w 
Banku system Wskaźników Wczesnego Ostrzegania. System Wskaźników Wczesnego 
Ostrzegania dzieli się na dwie grupy, do których są przyporządkowane szczegółowe kategorie 
wskaźników: zewnętrzne – charakteryzujące sytuację rynkową, oraz wewnętrzne – 
charakteryzujące sytuację Banku. W ramach oceny sytuacji wewnętrznej Banku monitorowana 
jest między innymi pozycja płynnościowa (w tym wielkość bufora płynności) oraz stabilność 
finansowana.  

Bank utrzymuje wysoki, bezpieczny poziom nieobciążonych, wysokiej jakości aktywów 
płynnych, które stanowią zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy skrajnych 
płynności (nadwyżka płynności). Na dzień 31 grudnia 2015 roku nadwyżka płynności wynosiła 
6 015 mln zł i składała się z: 
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w mln zł 

 EElementy salda ppłynności 
Wartość aktywów na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Gotówka 889 894 

Bony NBP 4 600 4 500 

Obligacje rządowe 526 445 

NADWYŻKA PŁYNNOŚCI 6 015  5 839  

Stopień wykorzystania limitów i wartości progowych nałożonych na wskaźniki krótko 
i długookresowe oraz lukę w 2015 roku i w 2014 roku pozostawał również na bezpiecznym 
poziomie. 

Poniżej przedstawiono strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Banku wg stanu na 
31 grudnia 2015 – dla aktywów według wartości bilansowych a dla zobowiązań 
z uwzględnieniem kontraktowych terminów zapadalności (w tys. zł). 

Poniższe wartości dla aktywów są wartościami bilansowymi. 

Aktywa: 

Przedziały czasowe  

bez 
określonego 
terminu  
 

do 1 
miesiąca 

od 1 
miesiąca  od 3 

miesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku  
powyżej 5 

lat  razem  
do 3 

miesięcy  do 5 lat  

Kasa i rozrachunki z 
Bankiem Centralnym  943 981 0 0 0 0 943 981 

Papiery wartościowe FVO   4 598 514 0 80 349 558 732 0 5 237 595 

Należności od banków  413 611   10 113 32 459 7 245  463 428 

Należności kredytowe od 
klientów (brutto) 981 623 188 051 275 528 1 571 400 2 624 534 3 334 731 8 975 867 

Papiery wartościowe 
dostępne do sprzedaży 81 021 179 776 0 54 523 141 681 0 457 001 

RAZEM  1 062 644  6 323 933  275 528  1 716 385  3 357 406  3 341 976  16 077 872  

Zobowiązania: 

Przedziały czasowe  do 1 miesiąca  od 1 miesiąca   
do 3 miesięcy  

od 3 miesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku   
do 5 lat  powyżej 5 lat  razem  

Zobowiązania wobec 
banków 104 442 0 0 0 0 104 442 

Zobowiązania wobec 
klientów  9 959 389 723 529 1 493 224 261 933 9 164 12 447 239 

Inne zobowiązania 
finansowe 114 551 0 43 720 0 0 158 271 

RAZEM  10 178 3382 723 529  1 536 944  261 933  9 164  12 709 952  

Pozycje pozabilansowe: 

Przedziały czasowe  do 1 miesiąca  od 1 miesiąca   
do 3 miesięcy  

od 3 miesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku   
do 5 lat  

powyżej 5 
lat  razem  

udzielone zobowiązania 
pozabilansowe dotyczące 
finansowania 

3 657 978 0 0 0 0 3 657 978 
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udzielone zobowiązania 
pozabilansowe gwarancyjne, w 
tym: 

175 561 0 0 0 0 175 561 

gwarancje dobrego wykonania 102 972 0 0 0 0 102 972 

Pozabilansowe zobowiązania 
warunkowe udzielone  3 833 539  0  0  0  0  3 833 539  

Poniżej przedstawiono strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Banku wg stanu na 
31 grudnia 2014 – dla aktywów według wartości bilansowych a dla zobowiązań 
z uwzględnieniem kontraktowych terminów zapadalności (w tys. zł). 

Poniższe wartości dla aktywów są wartościami bilansowymi. 

Przedziały czasowe  
bez 

określonego 
terminu  

do 1 
miesiąca  

od 1 
miesiąca   od 3 

miesięcy do 
1 roku  

od 1 roku   
powyżej 5 

lat  razem  
do 3 

miesięcy  do 5 lat  

Kasa i rozrachunki z 
Bankiem Centralnym  1 092 963 0 0 0 0 1 092 963 

Papiery wartościowe 
FVO  3 930 623 0 173 286 361 989 0 4 465 898 

Należności od banków  263 096  40 132 0 0 43 903  347 131 

Należności kredytowe od 
klientów (brutto) 1 782 700 129 729 222 419 1 718 299 2 825 008 2 388 104 9 066 259 

Aktywa stanowiące 
zabezpieczenie 
zobowiązań 

 568 896     568 896 

Papiery wartościowe 
dostępne do sprzedaży  0 0 112 856 257 461 0 370 317 

RAZEM  1 782 700  5 985 307  262 551  2 004 441  3 444 458  2 432 007  15 911 464  

Zobowiązania: 

Przedziały czasowe  do 1 miesiąca  od 1 miesiąca   
do 3 miesięcy  

od 3 miesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku   
do 5 lat  powyżej 5 lat  razem  

Zobowiązania wobec 
banków 473 846 20 214 10 248 0 0 504 308 

Zobowiązania wobec 
klientów  9 927 457 852 887 1 778 149 171 687 11 510 12 741 690 

Inne zobowiązania 
finansowe 135 745 0 36 691 0 0 172 436 

RAZEM  10 537 048  873 101  1 825 088  171 687  11 510  13 418 434  

Pozycje pozabilansowe: 

Przedziały czasowe  do 1 miesiąca  od 1 miesiąca   
do 3 miesięcy  

od 3 miesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku   
do 5 lat  powyżej 5 lat  razem  

udzielone zobowiązania 
pozabilansowe 
dotyczące finansowania 

3 270 384 0 0 0 0 3 270 384 

udzielone zobowiązania 
pozabilansowe 
gwarancyjne, w tym: 

205 188 0 0 0 0 205 188 
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gwarancje dobrego 
wykonania 107 627 0 0 0 0 107 627 

Pozabilansowe 
zobowiązania 
warunkowe udzielone  

3 475 572  0  0  0  0  3 475 572  

Głównym źródłem finansowania Działalności Podstawowej Banku w 2015 roku były depozyty. 
Wspomniane źródło finansowania jest wystarczające w stosunku do skali prowadzonej 
działalności Banku.  

W celu zapewnienia bezpiecznego poziomu płynności Bank utrzymywał odpowiedni zasób 
wysokiej jakości, nieobciążonych aktywów płynnych. 

Przepływy środków pieniężnych z pochodnych instrumentów finansowych 

Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach netto 

Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Bank w kwotach netto należą: 
 kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA), 
 opcje towarowe, opcje kapitałowe, opcje na stopę procentową, 
 kontrakty swap na stopę procentową (IRS) – w tym transakcje OIS (Overnight Index 

Swap), 
 opcje walutowe. 

W poniższej tabeli przedstawiono pochodne zobowiązania finansowe Banku, które będą 
rozliczane na bazie netto, pogrupowane w odpowiednich umownych terminach zapadalności 
na ostatnią i poprzednią datę bilansową. 

w tys. zł 

Stan na dzień 31.12.2015  do 1 miesiąca  
od 1 miesiąca 
do 3 miesięcy  

od 3 miesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku   
do 5 lat  powyżej 5 lat  razem  

Opcje kapitałowe 0 -253 -640 -2 793 0 -3 686 

IRS (w tym OIS) – wpływ 611 8 000 37 071 75 426 9 481 130 589 

IRS (w tym OIS) – wypływ -1 992 -5 934 -31 666 -74 975 -3 623 -118 190 

Opcje walutowe -11 -41 -309 0 0 -361 

RAZEM WYPŁYWY  -22 003 -66 228 -332 615 -777 768 -33 623 -1122 237 

w tys. zł 

Stan na dzień 31.12.2014  do 1 miesiąca  od 1 miesiąca 
do 3 miesięcy  

od 3 mmiesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku   
do 5 lat  

powyżej 5 lat  razem  

Opcje kapitałowe 0 -2 858 -3 148 -681 0 -6 687 

IRS (w tym OIS) – wpływ 6 240 19 193 86 284 171 870 34 195 317 782 

IRS (w tym OIS) – wypływ -6 932 -8 521 -94 204 -162 290 -19 091 -291 038 

Opcje walutowe -9 -180 -5371 0 0 -5 560 

RAZEM WYPŁYWY  -66 941 -111 559 -1102 723 -1162 971 -119 091 -3303 285 

Wartości zaprezentowane w powyższych tabelach to suma wartości godziwych zobowiązań 
wynikających z transakcji pochodnych rozliczanych w kwotach netto. Dla instrumentów IRS 
przedstawiono całkowitą sumę niezdyskontowanych dodatnich (wpływ netto) i ujemnych 
(wypływ netto) przepływów pieniężnych na danym instrumencie w danej dacie zapadalności. 

Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach brutto 

Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Bank BPH Działalność 
Podstawowa w kwotach brutto należą: 

 walutowe kontrakty forward, 
 dwuwalutowe kontrakty swap na stopę procentową (CIRS). 
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W poniższej tabeli przedstawiono pochodne zobowiązania/należności finansowe Banku, które 
będą rozliczane na bazie brutto, pogrupowane w odpowiednich pozostałych umownych 
terminach zapadalności na ostatnią i poprzednią datę bilansową. 

w tys. zł 

Stan na dzień 31.12.2015  do 1 miesiąca  od 1 miesiąca do 
3 miesięcy  

od 3 mmiesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku   
do 5 lat  powyżej 5 lat  razem  

Forward walutowy             

Wpływy 181 435 303 497 410 480 3 953 0 899 365 

wypływy -181 559 -306 344 -411 283 -3 940 0 -903 126 

w tys. zł 

Stan na dzień 31.12.2014  do 1 miesiąca  od 1 miesiąca ddo 
3 miesięcy  

od 3 miesięcy 
do 1 roku  

od 1 roku   
do 5 lat  powyżej 5 lat  razem  

Forward walutowy             

wpływy 477 561 673 358 3 883 621 9 328 0 5 043 868 

wypływy -480 851 -675 097 -3 888 853 -9 075 0 -5 053 876 

Wartości zaprezentowane w powyższych tabelach to niezdyskontowane kwoty przepływów 
(nominalnych i odsetkowych) pozostające do rozliczenia z tytułu instrumentów pochodnych.  

43.4. Ryzyko kredytowe  

STRATEGIA RYZYKA 

Cele zarządzania ryzykiem kredytowym 

Podstawowym celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymanie tego 
ryzyka na bezpiecznym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej dochodowości 
operacji kredytowych. Bank stosuje efektywne metody zarządzania ryzykiem kredytowym 
zarówno na poziomie portfelowym, jak i indywidualnych zaangażowań; metody te są 
systematycznie weryfikowane i rozwijane. Struktura i organizacja procesu kredytowego oraz 
procedury i narzędzia identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego są dostosowane do 
wymogów określonych w obowiązujących uchwałach i rekomendacjach nadzorczych. 
Zarządzanie ryzykiem jest ściśle powiązane z działalnością biznesową i planowaniem 
strategicznym w całej organizacji. Rozwój działalności kredytowej odbywa się w ramach 
określonego w strategii Banku apetytu na ryzyko. 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym 

W ramach procesu zarządzania ryzykiem kredytowym wyodrębniono funkcje związane 
z poszczególnymi etapami procesu kredytowego. Są one realizowane przez komórki Pionu 
Zarządzania Ryzykiem oraz w zakresie wybranych procesów Pionu Operacji, przy czym kryteria 
i zasady realizacji procesów przez Pion Operacji są opracowywane i wdrażane przez Pion 
Zarządzania Ryzykiem. Powyższe procesy obejmują: 

 akceptację ryzyka (ocena ryzyka i podejmowanie decyzji kredytowych),  
 administrację kredytową (sporządzanie umów kredytu i umów zabezpieczeń, otwieranie 

rachunków kredytowych i księgowanie operacji na tych rachunkach), 
 monitoring i kontrolę ryzyka (organizacja procesu monitorowania, budowa i rozwój 

narzędzi wspomagających proces monitorowania, monitoring indywidualnych 
ekspozycji kredytowych oraz portfela kredytowego), 

 zarządzanie ekspozycjami o podwyższonym ryzyku, restrukturyzację i windykację. 

W Pionie Zarządzania Ryzykiem działają również niezależne komórki odpowiedzialne za 
opracowywanie i implementację zasad i procesów kredytowych (strategie, polityki i procedury) 
oraz budowę, rozwój i wdrożenie narzędzi identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka na poziomie 
indywidualnym i portfelowym.  
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Zarząd Banku określa strategię i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku oraz 
polityki i procedury kluczowe dla zarządzania ryzykiem kredytowym. Rada Nadzorcza, sprawuje 
nadzór nad ryzykiem portfela Banku. Odpowiedzialność za wdrożenie i funkcjonowanie 
kompleksowego systemu zasad zarządzania ryzykiem spoczywa na CRO (Chief Risk Officer), 
który – jako Wiceprezes Zarządu Banku – kieruje Pionem Zarządzania Ryzykiem. CRO 
odpowiada również za operacyjne zarządzanie ryzykiem kredytowym. W zarządzaniu ryzykiem 
kredytowym ważną rolę pełnią Komitet Kredytowy i Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem 
Przedsiębiorstwa. 

Strategia, polityki i procedury 

Sytuacja gospodarcza, zmiany w strukturze, sposobie funkcjonowania i sytuacji systemu 
bankowego, przewidywane zmiany wskaźników makroekonomicznych, kursów walutowych 
i stóp procentowych oraz zmieniające się potrzeby klientów są istotnym czynnikiem 
uwzględnianym w procesie opracowywania strategii Banku w zakresie zarządzania ryzykiem 
kredytowym. Strategia ta oraz Ogólne Zasady Kredytowania, kompetencje i zasady 
podejmowania decyzji kredytowych, jak również polityki i procedury szczegółowe, stanowią 
główne elementy kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym i wyznaczają 
ramy dla prowadzenia działalności kredytowej Banku.  
Obowiązujące regulacje podlegają cyklicznym przeglądom w celu ich aktualizacji i zapewnienia 
zgodności z obowiązującym prawem i rekomendacjami nadzorczymi. 

Ocena ryzyka kredytowego, system ratingowy/ scoringowy 

Przed udzieleniem kredytu Bank ocenia zdolność kredytową klienta analizując m.in. jego dane 
finansowe oraz informacje jakościowe dotyczące jego pozycji rynkowej, struktury 
organizacyjnej i własnościowej, charakterystyki sektora, w którym działa, itp. Przedmiotem 
analizy i oceny jest również ryzyko samej transakcji - Bank ocenia cel i ekonomiczne 
uzasadnienie kredytu, jak również inne elementy mające wpływ na jego poziom (aspekty 
prawne, rynkowe etc.). 

Ocenę ryzyka kredytowego wspierają systemy ratingowe i scoringowe wykorzystujące dane 
dotyczące klienta. Systemy te – ich zasady, modele i platforma informatyczna są budowane, 
walidowane i kalibrowane przez wyspecjalizowane jednostki Pionu Zarządzania Ryzykiem. 
Obowiązująca w Banku skala ratingowa, umożliwia porównanie pojedynczych ekspozycji oraz 
sub-portfeli zarówno z innymi ekspozycjami Banku jak i ze źródłami (ratingami) zewnętrznymi. 

Systemy ratingowe/ scoringowe mają szerokie zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem 
kredytowym, ponadto ocena ratingowa jest ważnym parametrem systemu kompetencji 
kredytowych. 

Podejmowanie decyzji kredytowych 

Decyzje kredytowe w zakresie produktów opartych o ocenę ratingową: 
 podejmowane są przez osoby posiadające imienne limity kompetencji kredytowych – 

zgodnie z zasadą podwójnej weryfikacji lub kolegialnie (Komitet Kredytowy), 
 kryterium wyznaczającym szczebel kompetencyjny podejmujący decyzję kredytową jest 

kwota łącznej ekspozycji kredytowej wobec klienta/ grupy powiązanej, profil ryzyka 
klienta i finansowej transakcji oraz poziom pokrycia ekspozycji zabezpieczeniem. 

Decyzje kredytowe w zakresie produktów opartych o ocenę scoringową: 
 kryterium wyznaczającym szczebel kompetencyjny podejmujący decyzję kredytową jest 

w zależności od segmentu klienta i typu produktu, między innymi maksymalna kwota 
limitu produktowego, kwota łącznej ekspozycji kredytowej wobec klienta/ grupy 
powiązanej, profil ryzyka klienta i finansowej transakcji, 

 wynik oceny scoringowej oraz analizy zdolności kredytowej wykorzystywany jest do 
podjęcia ostatecznej decyzji przez pracownika weryfikującego wnioski kredytowe, 
posiadającego indywidualne kompetencje kredytowe, 
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 kompetencje kredytowe nadawane są indywidualnie pracownikom jednostek 
odpowiedzialnych za analizę kredytową w zależności od produktu i segmentu klienta 
w Pionie Zarzadzania Ryzykiem; podstawą do nadania kompetencji jest posiadana przez 
pracownika wiedza i doświadczenie, 

 W przypadku ekspozycji przekraczających poziom indywidualnych kompetencji 
kredytowych pracowników weryfikujących wnioski kredytowe, wymagana jest decyzja 
Komitetu Kredytowego Banku. 

Ograniczanie ryzyka kredytowego 

W ramach działań windykacyjnych dla produktów zabezpieczonych, gdy negocjacje spłaty 
zadłużenia lub dobrowolna  sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia nie przynoszą zamierzonych 
rezultatów, Bank w pierwszej kolejności podejmuje działania  zmierzające do realizacji 
zabezpieczenia zarówno w drodze egzekucji komorniczej jak i przejęcia przedmiotu 
zabezpieczenia i następnie jego sprzedaży. Decyzja o przejęciu zabezpieczenia poprzedzona 
jest każdorazowo wyceną sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę.  Bank dąży do 
sprzedaży przejętego majątku w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu wykorzystuje różne 
dostępne kanały sprzedaży, a w szczególności portale aukcyjne oraz współpracujące firmy 
specjalizujące się w pośrednictwie w sprzedaży majątku. Wybór optymalnego sposobu zbycia 
przejętych aktywów uzależniony jest głównie od specyfiki sprzedawanego majątku i możliwości 
znalezienia nabywcy na danym rynku. Dodatkowo podejmowane są działania mające na celu 
jak najszersze rozpowszechnienie informacji o sprzedawanych aktywach na stronie 
internetowej Banku oraz na portalach ogłoszeniowych. 

Polityką Banku jest sprzedaż przejętych aktywów, do rzadkości należą przypadki 
gospodarowania przejętych aktywów na potrzeby własne – czynność taka musi być 
ekonomicznie uzasadniona i odzwierciedlać potrzeby Banku. Decyzje o zagospodarowaniu 
środka podejmowane są zgodnie z kompetencjami kredytowymi obszaru restrukturyzacji 
i windykacji.  

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2015 roku uznającym za 
sprzeczne z Konstytucją przepisy, na podstawie których banki wystawiały bankowe tytuły 
egzekucyjne oraz nowelizacją ustawy Prawo bankowe, w czwartym kwartale 2015 roku 
w miejsce bankowego tytułu egzekucyjnego, dla wybranych segmentów klientów / produktów 
kredytowych Bank wprowadził weksle  in blanco kredytobiorcy jako jedno z alternatywnych 
narzędzi prawnych umożliwiających uproszczone dochodzenie wierzytelności. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku finansowy efekt ustanowionych zabezpieczeń w odniesieniu do 
należności z rozpoznaną utratą wartości ocenianych indywidualnie wynosi 63 mln zł (na dzień 
31 grudnia 2014: 82 mln zł). Jest to kwota, o którą poziom wymaganych odpisów dla tego 
portfela byłby wyższy, gdyby przy szacowaniu odpisów nie zostały uwzględnione 
zdyskontowane przepływy z zabezpieczeń. . Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość 
zabezpieczeń dla należności z rozpoznaną utratą wartości ocenianych kolektywnie wynosi 92 
mln zł (na dzień 31 grudnia 2014: 89 mln zł). 

W 2015 roku Bank nie posiadał żadnych trudno zbywalnych aktywów przejętych, jako 
zabezpieczenia.  

Monitoring indywidualnego ryzyka kredytowego 

Ryzyko kredytowe jest monitorowane i kwantyfikowane w Banku w regularnym cyklicznym 
procesie, którego głównym elementem jest system klasyfikacji, składający się z odpowiednich 
procedur i narzędzi, tj. systemu ratingowego, systemu wczesnej identyfikacji ryzyka, 
mechanizmu (zasady i proces) intensywnego monitoringu oraz mechanizmu identyfikacji 
i oznaczania zdarzeń niewykonania zobowiązań. Procedury w tym zakresie istnieją zarówno dla 
zaangażowań klasyfikowanych jako normalne, jak i zagrożone, podlegające działaniom 
restrukturyzacyjnym i windykacyjnym. Regularnemu monitorowaniu podlegają również 
przyjęte zabezpieczenia – ich pewność prawna i wartość. 
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Monitoring portfela kredytowego i zarządzanie koncentracją  

Bank systematycznie monitoruje strukturę portfela i - w przypadku zaobserwowania tendencji 
do nadmiernej koncentracji – podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich limitów 
uwzględniając skalę tego zaangażowania, jakość portfela oraz inne czynniki istotne z punktu 
widzenia danej koncentracji. 

Niezależnie od przestrzegania limitów koncentracji zaangażowań wynikających z Prawa 
Bankowego oraz regulacji i rekomendacji nadzorczych, Bank ustala wewnętrzne limity 
kredytowe w celu dywersyfikacji portfela i ograniczenia koncentracji ryzyka kredytowego. 
Limity te dotyczą w szczególności zaangażowania Banku w finansowanie poszczególnych branż 
oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Generalnie w segmencie klientów 
korporacyjnych zaangażowanie Banku w finansowanie poszczególnych branż nie powinno 
przekroczyć 20% wartości portfela kredytowego tego segmentu. Limity na ekspozycje 
kredytowe zabezpieczone hipotecznie ustalane są w relacji do kapitałów własnych Banku oraz 
w relacji do wielkości portfela kredytowego Banku. Wykorzystanie limitów podlega 
systematycznemu monitorowaniu i raportowaniu. System zarządzania limitami zawiera 
również procedury określające sposób postępowania w przypadku przekroczenia ustalonych 
progów.  
W ramach wytycznych, polityk i innych narzędzi sterujących operacyjnym zarządzaniem 
ryzykiem kredytowym, stanowiących podstawę podejmowanych decyzji kredytowych, Bank 
określa również limity na zaangażowanie wobec poszczególnych podmiotów, czy też grup 
podmiotów powiązanych, adekwatnie do profilu ryzyka danej relacji, akceptowanego poziomu 
pojedynczej transakcji, czy też stopnia koncentracji na największych ekspozycjach w portfelu. 

Plany awaryjne 

Mając na względzie przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla portfela kredytowego Banku, 
jakie mogą powodować zachodzące zmiany w sytuacji makroekonomicznej, Bank opracował 
odpowiednie procedury pozwalające oszacować stopień oddziaływania tych zmian oraz podjąć 
– o ile jest to uzasadnione – określone działania dostosowawcze. Bank przeprowadza 
regularnie testy warunków skrajnych. Wyniki testów są wykorzystywane do weryfikacji polityki 
zarządzania ryzykiem kredytowym, a w przypadku wystąpienia istotnego prawdopodobieństwa 
zaistnienia negatywnych, krytycznych zmian w otoczeniu makroekonomicznym – do 
opracowania adekwatnych planów awaryjnych. 

ZASADY IDENTYFIKACJI I POMIARU RYZYKA KREDYTOWEGO 

Klasyfikacja ryzyka 

Ocena ryzyka niewypłacalności dokonywana jest w Banku BPH SA w oparciu o modele 
ratingowe (dla kredytobiorców komercyjnych) oraz scoringi aplikacyjne i behawioralne dla 
kredytobiorców detalicznych i mikro przedsiębiorstw. Rating/ scoring nadany danemu 
kredytobiorcy/ transakcji pozwala na określenie prawdopodobieństwa niewykonania 
zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku w horyzoncie 1 roku. Modele obejmują 24 kategorie 
ratingowe z przypisanym prawdopodobieństwem niewykonania zobowiązań wobec Banku 
(ang. probability of default) oraz 3 kategorie różnicujące kredytobiorców/ ekspozycje, 
w przypadku, których ryzyko niewywiązania się z zobowiązań wobec Banku zmaterializowało 
się (tj. nastąpił default, zidentyfikowano przesłanki utraty wartości).  
Dodatkowo w procesie analizy i podejmowania decyzji kredytowych w odniesieniu do kredytów 
hipotecznych dla osób prywatnych, Bank określa 5 klas ryzyka kredytobiorcy/transakcji, które 
dostosowują parametry kredytu (wskaźniki LTV i TDR) oraz jego cenę do stopnia generowanego 
ryzyka.  
W procesie podejmowania decyzji kredytowych w odniesieniu do kredytów detalicznych Bank 
określa 5 segmentów ryzyka kredytobiorcy, które dostosowują parametry kredytu (wskaźniki 
DTI, maksymalne kwoty/limity/okresy kredytowania) oraz jego cenę do stopnia ryzyka 
związanego z klientem.  
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Identyfikacja zdarzeń default  

Katalog zdarzeń default w Banku BPH SA jest zgodny z katalogiem przesłanek utraty wartości 
zdefiniowanych w MSR 39 „Instrumenty Finansowe – ujmowanie i wycena” oraz zapisami 
Rekomendacji R Komisji Nadzoru Bankowego oraz uwzględnia wymogi Nowej Umowy 
Kapitałowej.  

Katalog obiektywnych przesłanek (zdarzeń default) uwzględnia dane ilościowe i jakościowe, 
między innymi takie jak: 

 wystąpienie istotnej kwoty zaległej powyżej 90 dni na którymkolwiek istotnym rachunku 
kredytobiorcy (bez względu na segment kredytobiorcy); 

 znaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy lub wystąpienie 
innych czynników stanowiących zagrożenie spłaty należności; 

 restrukturyzacja polegająca na przyznaniu kredytobiorcy przez Bank, ze względów 
ekonomicznych lub prawnych wynikających z trudności finansowych kontrahenta, 
udogodnienia, którego w innym wypadku Bank by nie udzielił; 

 wykrycie oszustwa lub wyłudzenia/ próby wyłudzenia kredytu; 
 wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do rachunku; 
 upływ terminu wypowiedzenia umowy kredytowej. 

Identyfikacja zdarzenia default dla kredytobiorcy (zdarzenie na poziomie rachunku 
kredytowego lub kredytobiorcy) powoduje nadanie statusu default kredytobiorcy i traktowanie 
wszystkich jego ekspozycji, jako posiadających przesłanki utraty wartości. Identyfikacja 
zdarzenia w połączeniu z wielkością ekspozycji kredytowej determinuje sposób jej wyceny.  

Jakość portfela kredytowego 

Strukturę jakościową portfela kredytowego Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku, 
z uwzględnieniem podziału na segmenty biznesowe (wyliczoną w oparciu o wartość bilansową) 
prezentuje poniższa tabela. 

w mln zzł 

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktura 

(%)  Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktura 

(%)  

Kredyty brutto bez 
rozpoznanej utraty 
wartości  

4 280  86.8  1 427  82.0  2 186  94.9  7 893  87.9  

Rating                

0 do 4+ do 0,36% 181 3.7 114 6.5 228 9.9 523 5.8 

4 do 6- do 4,25% 3 489 70.8 1 035 59.5 1 871 81.2 6 395 71.3 

7+ do 8 do 61,48% 609 12.3 209 12.0 56 2.4 874 9.7 

Inne1 1 0.0 69 4.0 31 1.4 101 1.1 

Kredyty brutto 
z  rozpoznaną uutratą 
wartości  

652  13.2  313  18.0  118  5.1  1 083  12.1  

RAZEM KREDYTY 
BRUTTO  4 932  100.0  1 740  100.0  2 304  100.0  8 976  100  

1 kredyty bez ratingu oraz kredyty ze zidentyfikowaną przesłanką utraty wartości, ale bez rozpoznanej utraty 
wartości 

Strukturę jakościową portfela kredytowego Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku, 
z uwzględnieniem podziału na segmenty biznesowe (wyliczoną w oparciu o wartość bilansową) 
prezentuje poniższa tabela. 
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w mln zł  

Osoby Prywatne  
Małe i Średnie 

Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktura 

(%)  Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktura 

(%)  

Kredyty brutto bez 
rozpoznanej utraty 
wartości  

3 636  78.5  1 511  77.4  2 340  94.4  7 487  82.6  

Rating PD         

0 do 4+ do 0,36% 236 5.1 126 6.5 625 25.2 987 10.9 

4 do 6- do 4,25% 2 704 58.4 989 50.6 1 601 64.6 5 294 58.4 

7+ do 8 do 61,48% 609 13.1 346 17.7 36 1.5 991 10.9 

Inne1 89 1.9 50 2.6 78 3.1 215 2.4 

Kredyty brutto 
z  rozpoznaną utratą 
wartości  

997  21.5  442  22.6  140  5.6  1 579  17.4  

RAZEM KKREDYTY 
BRUTTO  4 633  100  1 953  100  2 480  100  9 066  100  

1 kredyty bez ratingu oraz kredyty ze zidentyfikowaną przesłanką utraty wartości, ale bez rozpoznanej utraty 
wartości 
 
Struktura jakościowa została oparta na kryteriach stosowanych przez Bank do oceny ryzyka 
kredytowego, tj. ratingach wynikających z wewnętrznych modeli ratingowych oraz 
przypisanym im parametrom PD. Parametr PD (ang. probability of default) określa 
prawdopodobieństwo niewywiązania się kredytobiorcy ze swoich zobowiązań wobec Banku 
(wyrażone jako %). 
 
Struktura jakościowa portfela kredytowego bez rozpoznanej utraty wartości, w podziale na 
poszczególne segmenty biznesowe, wg stanu na 31 grudnia 2015, kształtuje się następująco: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Struktur
a (%)  Kredyty  Struktura 

(%)  Kredyty  Struktura 
(%)  Kredyty  Struktur

a (%)  

Kredyty 
nieprzeterminowane  3 968  92.7  1 363  95.5  2 156  98.6  7 487  94.9  

Rating           

0 do 4+ do 0,36% 177 4.1 112 7.9 226 10.3 515 6.6 

4 do 6- do 4,25% 3 333 77.9 1 022 71.6 1 856 84.9 6 211 78.7 

7+ do 8 do 61,48% 458 10.7 177 12.4 52 2.4 687 8.7 

Inne1 0 0.0 52 3.6 22 1 74 0.9 

Kredyty 
przeterminowane  3122 7.3  64  4.5  30  1.4  4066 5.1  

1 – 10 dni 
przeterminowania 186 4.3 31 2.2 12 0.6 228 2.8 

11 – 30 dni 
przeterminowania 80 1.9 12 0.8 8 0.4 100 1.3 

31 – 60 dni 
przeterminowania 32 0.8 11 0.8 3 0.1 46 0.6 

61 – 90 dni 
przeterminowania 13 0.3 3 0.2 0 0 16 0.2 
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Powyżej 90 dni 
przeterminowania 1 0.0 7 0.5 7 0.3 15 0.2 

KREDYTY BRUTTO BEZ 
ROZPOZNANEJ UTRATY 
WARTOŚCI  

4 280  100  1 427  100  2 186  100  7 893  100  

1 kredyty bez ratingu oraz kredyty ze zidentyfikowaną przesłanką utraty wartości, ale bez rozpoznanej utraty 
wartości 

Struktura jakościowa portfela kredytowego bez rozpoznanej utraty wartości, w podziale na 
poszczególne segmenty biznesowe, wg stanu na 31 grudnia 2014, kształtuje się następująco: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  

Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  
Struktura 

(%)  Kredyty  
Struktura 

(%)  Kredyty  
Struktura 

(%)  Kredyty  
Struktura 

(%)  

Kredyty 
nieprzeterminowane  3 277  90.1  1 434  94.9  2 282  97.5  6 993  93.5  

Rating           

0 do 4+ do 0,36% 229 6.3 124 8 625 26.7 978 13.1 

4 do 6- do 4,25% 2 556 70.2 971 64.3 1 553 66.4 5 080 67.9 

7+ do 8 do 61,48% 409 11.3 297 19.8 33 1.4 739 9.9 

Inne1 83 2.3 42 2.8 71 3 196 2.6 

Kredyty 
przeterminowane  

359  9.9  77  5.1  58  2.5  494  6.55 

1 – 10 dni 
przeterminowania 195 5.4 48 3.2 44 1.9 287 3.8 

11 – 30 dni 
przeterminowania 105 2.9 12 0.8 4 0.2 121 1.6 

31 – 60 dni 
przeterminowania 

41 1.1 8 0.5 3 0.1 52 0.7 

61 – 90 dni 
przeterminowania 17 0.5 6 0.4 0 0 23 0.3 

Powyżej 90 dni 
przeterminowania 1 0.0 3 0.2 7 0.3 11 0.1 

KREDYTY BRUTTO BEZ 
ROZPOZNANEJ UTRATY 
WARTOŚCI  

3 636  100  1 511  100  2 340  100  7 487  100  

1 kredyty bez ratingu oraz kredyty ze zidentyfikowaną przesłanką utraty wartości, ale bez rozpoznanej utraty 
wartości 

Jakość kredytowa instrumentów finansowych stanowiących aktywa Banku innych niż 
należności kredytowe od klientów 

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku, dla każdego banku-kontrahenta, dla którego 
Bank posiada limity kredytowe wyznaczany jest rating wewnętrzny (zgodnie ze skalą ratingową 
obwiązującą w Banku). Rating wewnętrzny ustala się na podstawie ratingów zewnętrznych 
agencji ratingowych (Standard & Poors, Moody’s oraz Fitch) przyznanych danemu bankowi 
zgodnie z algorytmem opartym na skali PD („probability of default”). Rewizja ratingów 
następuje w procesie bieżącego i okresowego monitoringu zaangażowań, np. po zmianie 
ratingu przez zewnętrzne agencje ratingowe lub wystąpieniu innych przesłanek mających 
wpływ na ryzyko kredytowe kontrahenta. 
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W przypadku klientów niebankowych rating wyznaczany jest w oparciu o dedykowane 
narzędzia bądź metodologie ratingowe.  

Rating Skarbu Państwa polskiego lub Narodowego Banku Polskiego wyznaczany jest na 
podstawie ratingu zewnętrznego. 

w mln zł 

31.12.2015  Operacje z Bankiem 
Centralnym   

Aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat  

Należności 
od Banków  

 IInne 
należności 

od 
klientów  

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży  

Rating  Kasa  
Rezerwa 

obowiązkowa 
w NBP  

Bony 
pieniężne  

Obligacje 
skarbowe  Pozostałe    

Obligacje 
skarbowe  Udziały  

0 do 4+ 479 465 4 599 639 53 460 94 376 0 

4 do 6- 0 0 0 0 31 2 0 0 0 

7+ do 8- 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Bez 
ratingu 0 0 0 0 0 1 19 0 81 

Wartości 
bilansowe  479  4655 4 599  639  88  463  113  376  81  

w mln zł 

31.12.2014  Operacje z Bankiem 
Centralnym   

Aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat  

Należności 
od 

Banków  

 IInne 
należności 

od 
klientów  

Aktywa finansowe dostępne 
do sprzedaży  

Rating  Kasa  
Rezerwa 

obowiązkowa 
w NBP  

Bony 
pieniężne  

Obligacje 
skarbowe  Pozostałe    

Obligacje 
skarbowe  Udziały  

0 do 4+ 574 519 4 500 535 74 344 485 370 0 

4 do 6- 0 0 0 0 37 0 29 0 0 

7+ do 8- 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Bez 
ratingu 0 0 0 0 0 3 209 0 0 

Wartości 
bilansowe  574  5199 4 5500 535  117  347  723  370  0  

WYCENA 

Zasady wyceny ekspozycji kredytowych w zakresie utraty wartości w Banku BPH SA 
kształtowane są w oparciu o zasady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Rekomendacji R wydanej 
przez Komisję Nadzoru Bankowego. 

Dla celów wyceny, wprowadzono podział całego portfela kredytowego na „pod-portfele MSR”: 
portfel IBNR (portfel ekspozycji bez zidentyfikowanej utraty wartości, dla którego szacowane są 
tzw. straty zaistniałe a nieujawnione), pportfel indywidualny (indywidualnie istotne ekspozycje 
z przesłankami utraty wartości) oraz pportfel kolektywny (ekspozycje z przesłankami utraty 
wartości, indywidualnie nieistotne). 

Ogólne założenia dotyczące wyceny portfela IBNR 

Portfel IBNR wycenia się pod kątem strat poniesionych a nieujawnionych, tj. strat wynikających 
z zaistnienia zdarzenia powodującego utratę wartości, na temat, którego - z uwagi na 
opóźnienie w ujawnieniu - Bank nie posiadał szczegółowych informacji na dany koniec okresu 
sprawozdawczego. Pozyskanie dokładnej wiedzy pozwoliłoby na identyfikację zdarzenia default 
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(przesłanki utraty wartości) i skutkowałoby wyceną poszczególnych ekspozycji w portfelu 
indywidualnym bądź kolektywnym.  
W związku z faktem, że powyższe nie jest możliwe, Bank dokonuje oszacowania tego typu strat 
wykorzystując koncepcję strat oczekiwanych. Ponieważ Międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości wymagają by utrata wartości obejmowała wyłącznie poniesione straty - ze 
strat oczekiwanych dokonuje się eliminacji strat wynikających na skutek przyszłych zdarzeń 
poprzez zastosowanie tzw. okresu ujawnienia straty. 

„Okres ujawnienia straty” jest to okres pomiędzy zaistnieniem zdarzenia, które skutkowałoby 
zidentyfikowaniem przesłanki utraty wartości, gdyby Bank posiadał wiedzę na jego temat, 
a momentem rzeczywistej identyfikacji tej przesłanki przez Bank. Dla celów ustalenia okresów 
ujawnienia straty dokonuje się podziału portfela kredytowego na trzy grupy, z których każda 
składa się z ekspozycji kredytowych o podobnej charakterystyce procesu kredytowego: 

1. kredytobiorcy z segmentu korporacyjnego, 
2. małe i średnie przedsiębiorstwa, 
3. kredytobiorcy indywidualni  

Okres ujawnienia straty wyrażany jest w miesiącach i ustalany osobno dla każdej 
z wymienionych wyżej jednorodnych grup.  
Pomiaru strat poniesionych a nieujawnionych dokonuje się w ujęciu grupowym (portfelowym) 
dla grup składających się z ekspozycji kredytowych o podobnych charakterystykach ryzyka 
kredytowego.  

W odniesieniu do należności kredytowych, utratę wartości ujmuje się w postaci odpisów 
aktualizujących. W przypadku zobowiązań pozabilansowych, potencjalną stratę Banku ujmuje 
się w postaci rezerwy. 

Model wyceny portfela ekspozycji kredytowych pod kątem strat poniesionych a nieujawnionych 
podlega okresowej walidacji w zakresie parametrów wejściowych (Exposure at Default, Loss 
Given Default, Probability of Default, Loss Identification Period) oraz założeń metodologicznych. 
Wyniki walidacji i wnioski z niej płynące są dokumentowane i przedstawiane Kierownictwu 
Pionu Zarządzania Ryzykiem oraz kierowane do Zarządu Banku.  

Ogólne założenia dotyczące wyceny portfela indywidualnego 

Pomiar indywidualnej utraty wartości odbywa się dla wszystkich indywidualnie istotnych 
ekspozycji kredytowych, w przypadku, których zidentyfikowano przesłanki wskazujące na 
utratę wartości.  

Próg istotności, decydujący o przypisaniu ekspozycji z przesłankami utraty wartości do pod-
portfela indywidualnego, ustalany jest na poziomie kredytobiorcy i odnosi się do wielkości 
ekspozycji na dzień identyfikacji przesłanki utraty wartości.  

Wyceny portfela indywidualnego dokonuje się w okresach kwartalnych. Jednak w przypadku 
uzyskania nowych znaczących informacji w okresie pomiędzy ocenami, niezwłocznie dokonuje 
się ponownej analizy oczekiwanych przepływów i, jeśli zasadne, odpowiednio koryguje 
wysokość odpisu aktualizującego/ rezerwy. 

W celu ustalenia wielkości utraty wartości ekspozycji kredytowej, dokonuje się analizy 
oczekiwanych przepływów pieniężnych z tytułu tej ekspozycji („odzysków”). W rachunku 
odpisów aktualizujących/rezerw ujmowane są wszelkie istotne koszty zewnętrzne, jakie Bank 
planuje ponieść w celu wygenerowania odzysków. 

Proces szacowania oczekiwanych przepływów pieniężnych przeprowadzany jest w Banku 
BPH SA w specjalistycznej aplikacji informatycznej MISTRAL i wykorzystuje analizę 
scenariuszową. Ocena utraty wartości aktywów finansowych oparta jest na wiedzy eksperckiej 
i profesjonalnym osądzie. Aby zminimalizować subiektywizm procesu szacowania utraty 
wartości, wszelkie dokonane szacunki, poparte odpowiednią dokumentacją oraz, tam gdzie 
zasadne, wynikami analizy doświadczeń historycznych – podlegają weryfikacji 
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w kilkustopniowym procesie akceptacji przez odpowiedni szczebel kompetencyjny. Ponadto, 
jakość i adekwatność procesu wyceny weryfikowana jest w postaci testów walidacyjnych 
przeprowadzanych w okresach minimum półrocznych. Regularny proces walidacji obejmuje, 
przede wszystkim, analizę: 

 realizacji oczekiwanych przepływów; 
 odchyleń w zakresie realizacji oczekiwanych przepływów; 
 częstotliwości zmian szacunków; 
 stabilności poziomu odpisów/rezerw. 

Wyniki walidacji i wnioski z niej płynące są dokumentowane i przedstawiane Kierownictwu 
Pionu Zarządzania Ryzykiem oraz kierowane do Zarządu Banku.  

Ogólne założenia dotyczące wyceny portfela kolektywnego 

Pomiar utraty wartości w ujęciu kolektywnym odbywa się dla wszystkich indywidualnie 
nieistotnych ekspozycji kredytowych, w przypadku, których zidentyfikowano przesłanki 
wskazujące na utratę wartości. 

Szacunek przyszłych przepływów pieniężnych w portfelu kolektywnym dokonywany jest 
w oparciu o dane historyczne dotyczące przepływów pieniężnych dla ekspozycji o podobnych 
charakterystykach ryzyka. Podziału na grupy homogeniczne dokonano w oparciu 
o następujące kryteria: 

 segment kredytobiorcy; 
 typ produktu; 
 czas, jaki upłynął od wystąpienia zdarzenia default. 

Stopy odzysku wyliczane są na podstawie informacji o rzeczywistych spłatach rejestrowanych 
w systemach banku zawierających informacje w zakresie odzysków wygenerowanych z danej 
ekspozycji po zaistnieniu zdarzenia default. 

Kolektywny odpis z tytułu utraty wartości wyliczany jest odrębnie dla każdej ekspozycji 
kredytowej w portfelu bieżącym w oparciu o wielkości obserwowane dla danego rachunku 
(EAD, przepływy pieniężne po dacie default, efektywna stopa procentowa) oraz średnie 
parametry odzysku wyznaczone dla portfela jednorodnego, do którego należy ekspozycja. 
Model wyceny portfela kolektywnego podlega okresowej weryfikacji w zakresie danych 
wejściowych oraz założeń metodologicznych. Nadrzędnym celem weryfikacji modelu jest 
identyfikacja i oszacowanie różnic pomiędzy poziomem odpisów wyliczonym na podstawie 
stosowanego modelu, a rzeczywistym poziomem strat ponoszonych na portfelu kolektywnym.  
Weryfikacja (back-testing) modelu przeprowadzana jest w cyklach co najmniej rocznych.  
Wyniki przeprowadzonych przez Bank back-testów parametrów modelu oraz wnioski z nich 
płynące są każdorazowo dokumentowane i przedstawiane Kierownictwu Pionu Zarządzania 
Ryzykiem oraz kierowane do Zarządu Banku. 

Zmiany dotyczące wyceny portfela IBNR oraz kolektywnego w 2015 roku 

W 2015 roku Bank wprowadził nową metodykę wyznaczania parametru LIP, w oparciu 
o parametry LEP (Loss Emergence Period) oraz LCP (Loss Confirmation Period). Wyznaczenie 
parametru LIP w oparciu o nową metodykę zaskutkowało zwiększeniem rezerwy IBNR 
w portfelu kredytów detalicznych o 6,2 mln zł. 

W ramach katalogu zdarzeń utraty wartości Bank wdrożył nowe zdarzenia utraty wartości tj. 
restrukturyzacja zadłużenia połączona z harmonizacją definicji default i forbearance, 
pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta detalicznego oraz pogorszenie oceny 
ratingowej. Łączny koszt zwiększenia rezerw z tego tytułu wyniósł 14,5 mln zł. 

W ramach ujednolicenia wyceny portfela z przesłankami utraty wartości dla wszystkich portfeli 
zarządzanych grupowo Bank wprowadził większą granularność w procesie wyceny z uwagi na 
okres jaki upłynął od momentu wystąpienia przesłanki utraty wartości.  
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Wyniki wyceny portfela 

W wyniku wyceny portfela IBNR, pokrycie kredytów brutto odpisem na straty poniesione 
a nieujawnione kształtowało się, według stanu na 31 grudnia 2015, na następującym poziomie: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  

Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  
Pokrycie 

(%)  Kredyty  
Pokrycie 

(%)  Kredyty  
Pokrycie 

(%)  Kredyty  
Pokrycie 

(%)  

Kredyty brutto bez 
rozpoznanej utraty 
wartości 

4 280 1.4 1 427 1.8 2 186 0.9 7 893 1.3 

W wyniku wyceny portfela IBNR, pokrycie kredytów brutto odpisem na straty poniesione 
a nieujawnione kształtowało się, według stanu na 31 grudnia 2014, na następującym poziomie: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  
Małe i Średnie 

Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokrycie 

(%)  Kredyty  Pokrycie 
(%)  Kredyty  Pokrycie 

(%)  

Kredyty brutto bez 
rozpoznanej utraty 
wartości 

3 636 1.87 1 511 2.1 2 340 0.8 7 487 1.6 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku 81% ekspozycji kredytowych ze 
zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości wyceniono metodą portfelową, a 19% tych 
ekspozycji wyceniono metodą indywidualną. Według stanu na 31 grudnia 2014 wartości te 
wynosiły odpowiednio 83% i 17%. 

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku, pokrycie odpisem portfela kredytowego z utratą 
wartości na poziomie Banku ogółem oraz w podziale na segmenty biznesowe przedstawia 
poniższa tabela: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  
Małe i Średnie 

Przedsiębiorstwa  Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  

Kredyty  Pokrycie 
(%)  

Portfel kolektywny 651 72 222 86 0 0 873 76 

Portfel indywidualny 1 93 91 48 118 39 210 43 

KREDYTY BRUTTO 
Z  ROZPOZNANĄ UTRATĄ 
WARTOŚCI  

652  73  313  75  118  39  1 083  70  

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku, pokrycie odpisem portfela kredytowego z utratą 
wartości na poziomie Banku ogółem oraz w podziale na segmenty biznesowe przedstawia 
poniższa tabela: 

w mln zł  

Osoby Prywatne  Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa  

Korporacje  Klienci ogółem  

Kredyty  
Pokrycie 

(%)  Kredyty  
Pokrycie 

(%)  Kredyty  
Pokrycie 

(%)  Kredyty  
Pokrycie 

(%)  

Portfel kolektywny 995 86 310 87 0 0 1 305 86 

Portfel indywidualny 2 68 132 44 140 40 274 42 

KREDYTY BRUTTO 
Z  ROZPOZNANĄ UTRATĄ 
WARTOŚCI  

997  866 442  74  140  40  1 579  799 
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Podział walutowy 

Struktura kredytów brutto według rodzaju waluty przedstawiała się następująco: 

waluty  
31 grudzień 2015  31 grudzień 2014  

w mln zł  Struktura  w mln zł  Struktura  

PLN 8 189 92% 7 963 87% 

CHF 42 0% 60 1% 

EUR 665 7% 964 11% 

USD 65 1% 64 1% 

Inne 15 0% 15 0% 

Ogółem  8 976  100%  9 066  100%  

RESTRUKTURYZACJA ZAANGAŻOWAŃ KREDYTOWYCH (FORBEARANCE) 

Za restrukturyzację uznaje się przyznanie kredytobiorcy przez Bank, ze względów 
ekonomicznych lub prawnych wynikających z trudności finansowych klienta lub kontrahenta, 
udogodnienia, którego w innym wypadku Bank by nie udzielił. 

Dla klientów komercyjnych, zarządzanych indywidualnie Bank nie ma zamkniętego katalogu 
narzędzi restrukturyzacyjnych. Każdorazowo modyfikacja warunków umowy ustalana jest 
indywidulanie zależnie od sytuacji klienta.  W szczególność restrukturyzacja kredytu może 
polegać na:  prolongowaniu spłaty raty,  wydłużeniu okresu kredytowania, umorzeniu części 
należności, obniżeniu oprocentowania lub innej modyfikacji harmonogramu spłat. 
Restrukturyzacja należności skutkuje klasyfikacją ekspozycji kredytowej do portfela 
z przesłankami utraty wartości i dokonywaniem oceny występowania utraty wartości. 
Identyfikacja przesłanek utraty wartości, podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni szczebel 
kompetencyjny. Decyzje w zakresie działań restrukturyzacyjnych podejmowane są 
wyspecjalizowanym obszarze restrukturyzacji i windykacji Banku.  
W przypadku satysfakcjonującej obsługi zobowiązania według zmodyfikowanych warunków 
umowy (tj. co najmniej dwunastomiesięczna  obsługa bez opóźnień) oraz oceny Banku 
wskazującej na trwałą poprawę sytuacji finansowej klienta i brak zagrożeń dalszej obsługi 
zobowiązań, Bank zaprzestaje klasyfikacji ekspozycji do portfela z przesłankami utraty 
wartości.  Powyższy warunek co najmniej dwunastomiesięcznej obsługi bez opóźnień został 
wprowadzony w 2015 w celu dostosowania do wymagań ITS/CRR, wcześniej Bank stosował 
okres sześciomiesięczny. 
Po wprowadzeniu restrukturyzacji Bank monitoruje, czy Kredytobiorcy terminowo wywiązują 
się ze zobowiązań wynikających ze zmodyfikowanych i uzgodnionych warunków spłaty kredytu 
i w uzasadnionych przypadkach podejmuje odpowiednie działania restrukturyzacyjne lub 
windykacyjne. W przypadku dalszego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Kredytobiorcy, Bank dopuszcza możliwość udzielenia kolejnej restrukturyzacji w stosunku do tej 
samej ekspozycji kredytowej. 

Działania restrukturyzacyjne stosowane w Banku dla klientów indywidulanych i mikro 
przedsiębiorstw, polegają na modyfikacji warunków spłaty kredytu mającej na celu udzielenie 
pomocy Kredytobiorcy, w przypadku którego wystąpiły lub spodziewane są krótko- bądź 
długoterminowe trudności w regulowaniu zobowiązań kredytowych.  Udzielenie pomocy 
restrukturyzacyjnej każdorazowo poprzedzone jest analizą sytuacji finansowej i gospodarczej 
Kredytobiorcy,  w celu odpowiedniego dopasowania rodzaju zastosowanego udogodnienia 
w spłacie, do możliwości finansowych Kredytobiorcy i rodzaju zidentyfikowanego problemu. Po 
wprowadzeniu restrukturyzacji Bank monitoruje, czy Kredytobiorcy terminowo wywiązują się ze 
zobowiązań wynikających ze zmodyfikowanych i uzgodnionych warunków spłaty kredytu 
i w uzasadnionych przypadkach podejmuje odpowiednie działania w ramach strategii 
windykacyjnych. W przypadku trudnej sytuacji Kredytobiorcy spowodowanej przez zdarzenie 
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losowe pozostające poza jego kontrolą, Bank dopuszcza możliwość udzielenia kolejnej 
restrukturyzacji w stosunku do tej samej ekspozycji kredytowej, z jednoczesnym  zachowaniem 
limitów ilościowych udzielonych restrukturyzacji. Monitoring portfelowy działań 
restrukturyzacyjnych w szczególności dotyczy wolumenów i rodzajów dokonywanych 
modyfikacji restrukturyzacyjnych oraz ich efektywności mierzonej m.in. udziałem ekspozycji 
restrukturyzowanych dla których nastąpiło pogorszenie opóźnienia w spłacie po 
restrukturyzacji zadłużenia. 

W szczególności modyfikacje restrukturyzacyjne mogą polegać na:  
 wydłużeniu okresu kredytowania, 
 prolongowaniu spłaty raty lub jej części,  
 obniżeniu miesięcznych płatności poprzez obniżenie oprocentowania, 
 modyfikacji harmonogramu spłat.  

Dla klientów indywidulanych i mikro przedsiębiorstw wszystkie zarejestrowane zdarzenia 
restrukturyzacyjne zidentyfikowane w ramach ww. kategorii automatycznie klasyfikują 
wszystkie istotne ekspozycje ich klienta do portfela z utratą wartości. Taki status utrzymywany 
jest przez minimum 1 rok tj do momentu uzyskania 12–tu kolejnych miesięcznych regularnych 
spłat a także braku innych otwartych zdarzeń z katalogu utraty wartości. Spełnienie tych 
warunków powoduje zmianę klasyfikacji z niepracującej na pracującą i jednocześnie 
rozpoczyna 24 miesięczny okres obserwacji (probation period).  Następnie monitorowane dalej 
są opóźnienia w spłacie a ich istotne przekroczenie we wskazanym dwuletnim okresie 
kwarantanny skutkuje ponowną reklasyfikacją do utraty wartości na minimum 1 rok. Opisana 
metodyka została wprowadzana w banku w 4 kwartale 2015 roku a jej skutki finansowe zostały 
rozpoznane w wyniku banku stanowiąc jednocześnie ostatni element prowadzonego w banku 
procesu harmonizacji definicji Default z definicją forbone wg ESMA i EBA. Wcześniej Bank 
stosował różne klasyfikacje w zależności od produktu w szczególności dla kredytów 
detalicznych nie hipotecznych działania restrukturyzacyjne nie były przesłanką do identyfikacji 
przesłanki utraty wartości. 

Wszystkie należności objęte działaniami restrukturyzacyjnymi klasyfikowane są do ekspozycji 
z przesłankami utraty wartości i podlegają standardowym procesom wyceny dedykowanym 
tego typu ekspozycjom. Utworzone odpisy na portfel należności restrukturyzowanych 
odzwierciedlone są, podobnie jak pozostałe odpisy na należności z utratą wartości, w rachunku 
zysków i strat. W 2015 koszty związane z działaniami restrukturyzacyjnymi stanowiły istotną 
część kosztów odpisów na portfel z utratą wartości Banku z uwagi na prowadzony i zakończony 
w 4. kwartale tego roku proces harmonizacji definicji Default z definicją forborne według EBA 
zgodnie z zaleceniami nadzorczymi. 

KONCENTRACJA ZAANGAŻOWAŃ 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiła jedna duża ekspozycja kredytowa 
rozumiana zgodnie z art. 392 rozporządzenia CRR jako równa bądź przekraczająca 10% 
uznanego kapitału. Ekspozycja stanowiła 10,1% uznanego kapitału i obejmowała należności 
z tytułu kredytu w formie otwartej linii kredytowej wobec pojedynczego podmiotu 
niefinansowego. Wartość zaangażowania brutto Banku BPH wobec wymienionego podmiotu 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 została wskazana w pkt.1 zestawienia ,,10 największych 
kredytobiorców Banku BPH SA”. 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występowały zaangażowania równe bądź 
przekraczające 10% funduszy własnych Banku BPH SA. 

10 największych kredytobiorców Banku BPH SA 

Zaangażowanie wobec największych kredytobiorców Banku rozumianych jako pojedynczy 
klient bądź grupa powiązana na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie: 
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mln zł 

 331.12.2015 

Lp.  Podmiot/ grupa 
powiązana  Sektor  Łączna kwota  Kredyty brutto  Zobowiązania 

pozabilansowe  

1 Pojedynczy podmiot przemysł paliwowy 450 0 450 

2 Grupa powiązana handel/rolnictwo 133 105 28 

3 Pojedynczy podmiot nieruchomości 118 118 0 

4 Pojedynczy podmiot przemysł wysokiej 
technologii 101 53 48 

5 Grupa powiązana 
informacja i komunikacja 
oraz działalność 
profesjonalna 

96 52 44 

6 Grupa powiązana pośrednictwo finansowe 92 39 53 

7 Grupa powiązana przemysł metalurgiczny 86 28 58 

8 Pojedynczy podmiot nieruchomości 84 80 4 

9 Pojedynczy podmiot górnictwo 67 51 16 

10 Grupa powiązana pośrednictwo finansowe 60 14 46 

razem        1 287  540  747  

Zaangażowanie wobec największych kredytobiorców Banku rozumianych jako pojedynczy 
klient bądź grupa powiązana na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie: 

mln zł 

 331.12.2014 

Lp.  Podmiot/ grupa 
powiązana  Sektor  Łączna kwota  Kredyty brutto  Zobowiązania 

pozabilansowe  

1 Pojedynczy podmiot przemysł paliwowy 450 340 110 

2 Pojedynczy podmiot nieruchomości 120 120 0 

3 Pojedynczy podmiot przemysł chemiczny 120 62 58 

4 Grupa powiązana handel/rolnictwo 107 62 45 

5 Grupa powiązana 
informacja i komunikacja 
oraz działalność 
profesjonalna 

92 53 39 

6 Grupa powiązana pośrednictwo finansowe 81 38 43 

7 Grupa powiązana przemysł metalurgiczny 76 16 60 

8 Pojedynczy podmiot górnictwo 67 51 16 

9 Pojedynczy podmiot budownictwo 58 58 0 

10 Pojedynczy podmiot handel 53 38 15 

razem        1224  838  386  

43.5. Ryzyko operacyjne 

Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub 
zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych, obejmując 
również ryzyko prawne. Bank stosuje metodę standardową na potrzeby wyliczania wymogu 
kapitałowego z tytułu tego rodzaju ryzyka. 

Ogólne zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym 

Polityką Banku BPH SA jest minimalizacja ekspozycji z tytułu ryzyka operacyjnego. Realizacja tej 
zasady następuje poprzez przeciwdziałanie wystąpieniom strat operacyjnych oraz ograniczanie 
ich skutków w przypadku materializacji ryzyk. Cele zarządzania ryzykiem operacyjnym 
realizowane są w ramach całościowego systemu kontroli zarządzania ryzykiem operacyjnym. 
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Zasady i struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku BPH SA zostały ujęte 
w wewnętrznej regulacji wprowadzonej uchwałą Zarządu.  

Zgodnie z wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Banku regulacjami oraz Strategią zarządzania 
ryzykiem operacyjnym w Banku BPH SA wprowadzonej Uchwałą Rady Nadzorczej określona 
została struktura zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego obejmująca wszystkie jednostki/ 
komórki organizacyjne Banku. W skład tej struktury wchodzą Członkowie Zarządu, Komitet ds. 
Ryzyka Operacyjnego, jednostka odpowiedzialna za kontrolę ryzyka operacyjnego (Biuro 
Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Departamencie Ryzyka Operacyjnego i Zarządzania 
Nadużyciami), Koordynatorzy Ryzyka Operacyjnego poszczególnych pionów/obszarów Banku 
oraz wyznaczeni przez nich Championi Ryzyka Operacyjnego. Natomiast  Rada Nadzorcza 
Banku zatwierdza strategię oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, jak 
również sprawuje nadzór nad jej realizacją i w razie konieczności zleca poddanie jej rewizji. 
W zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym zadania są realizowane w ramach Komitetu 
Ryzyka Rady Nadzorczej. 

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za funkcjonowanie procesu zarządzania i kontroli ryzyka 
operacyjnego, natomiast Komitet jest ciałem decyzyjnym i rekomendującym działania związane 
z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym. W jego skład wchodzą wybrani Członkowie Zarządu, 
przedstawiciele z Departamentu Compliance, Pionu Prawnego i Relacji Korporacyjnych oraz 
Departamentu Audytu Wewnętrznego. 

Koordynatorzy Ryzyka Operacyjnego odpowiedzialni są za organizację zarządzania ryzykiem 
operacyjnym w nadzorowanych obszarach w oparciu o informacje dostarczone 
z nadzorowanych przez nich jednostek/komórek organizacyjnych, w szczególności przez 
podległych Championów Ryzyka Operacyjnego.  

Championi Ryzyka Operacyjnego odpowiedzialni są za wdrożenie zasad i struktury zarządzania 
ryzykiem operacyjnym w swoich jednostkach/komórkach organizacyjnych zgodnie 
z wytycznymi opracowanymi przez Koordynatora oraz wspieranie Koordynatora Ryzyka 
Operacyjnego w pełnieniu powierzonych mu obowiązków a w szczególności w spełnieniu 
wymogów odnośnie raportowania ryzyk, zdarzeń oraz kluczowych wskaźników ryzyka. 

Za proces kontroli ryzyka operacyjnego odpowiedzialny jest Departament Zarządzania 
Ryzykiem Operacyjnym. Departament ten jest w szczególności odpowiedzialny za monitoring 
ryzyka w całym Banku, w tym także za rozwój i wprowadzanie odpowiednich metod 
i instrumentów kontroli ryzyka operacyjnego. 

Głównymi elementami składającymi się na proces kontroli i zarządzania ryzykiem operacyjnym 
są następujące narzędzia i metody pomiaru ryzyka operacyjnego:  

 Proces Oceny Ryzyk i Mechanizmów Kontrolnych  
 Ewidencja Danych o Stratach Operacyjnych  
 Monitorowanie ryzyka operacyjnego w oparciu o Kluczowe Wskaźniki Ryzyka 
 Analiza otoczenia biznesowego Banku (BEA). 

Proces Oceny Ryzyk i Mechanizmów Kontrolnych 

Bank dokonuje pomiaru ryzyka operacyjnego na poziomie procesów biznesowych. W celu 
realizacji tego zadania przeprowadza międzyfunkcyjny proces identyfikacji i oceny ryzyk 
operacyjnych oraz mechanizmów ograniczania ryzyk. 

Ewidencja danych o stratach operacyjnych 

W Banku funkcjonuje proces rejestracji danych o zdarzeniach wynikających z czynników 
operacyjnych. W ramach procesu Bank systematycznie gromadzi dane o stratach 
operacyjnych, incydentach operacyjnych, a także innych zdarzeniach operacyjnych, które nie 
przyniosły straty, ale zostały ocenione jako istotne z punktu widzenia narażenia na stratę 
operacyjną. Dane te są przechowywane w scentralizowanych rejestrach Banku. 
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Kluczowe wskaźniki ryzyka operacyjnego 

Bank posiada system wczesnego ostrzegania przed ekspozycją na ryzyko operacyjne w oparciu 
o tzw. kluczowe wskaźniki ryzyka (ang. KRI – Key Risk Indicators). KRI są zestawem parametrów 
procesu biznesowego, które z wyprzedzeniem odzwierciedlają skalę narażenia na ryzyko oraz 
zmiany profilu ryzyka operacyjnego danego procesu. 

Analiza otoczenia biznesowego Banku (BEA) 

Proces analizy otoczenia biznesowego (BEA) ma ona na celu identyfikację istotnych zmian, 
zachodzących w środowisku wewnętrznym bądź otoczeniu zewnętrznym Banku, które mogą 
mieć wpływ na profil ryzyka operacyjnego oraz podjęcie stosownych działań w celu 
ograniczenia negatywnych skutków zidentyfikowanych zmian. 

43.6. Pochodne instrumenty finansowe 

W ramach operacji wykonywanych przez Bank BPH SA zawierane są transakcje pochodne. 
Transakcje te znajdują się w ofercie dla klientów niebankowych oraz zawierane są w celu 
zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem stóp procentowych.  

Bank dokonuje codziennej wyceny instrumentów pochodnych wykorzystując następujące 
metody:  

Instrument Finansowy  Modele wyceny  

Fx-forward, Fx-swap, IRS, CIRS, FRA Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Opcje walutowe Model wyceny opcji (Garman – Kohlhagen) 

Opcje na indeksy giełdowe Model wyceny oparty o metodę równoważnej miary 
martyngałowej i symulację Monte Carlo 

Opcje na indeksy cen surowców Model wyceny oparty o metodę równoważnej miary 
martyngałowej i symulację Monte Carlo 

Terminowe operacje papierami wartościowymi Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

Opcje na stopę procentową Model wyceny opcji (Blacka) 

Opcje walutowe barierowe Model wyceny opcji (rozszerzony model Blacka – Scholesa) 

Opcje walutowe binarne Model wyceny opcji (rozszerzony model Blacka – Scholesa) 

Podstawą wyceny instrumentów finansowych są ogólnodostępne stawki oraz kwotowania 
rynkowe zapisywane w systemach Bloomberg oraz Reuters. Wycena tych instrumentów oraz 
rewaluacja pozycji walutowej dokonywana jest przez jednostkę organizacyjną Banku 
niezależną od struktur odpowiedzialnych za sprzedaż produktów Banku BPH SA. Jednostka ta 
dokonuje właściwej parametryzacji algorytmów oraz systemów wyceny w zakresie wyżej 
wymienionych stawek rynkowych oraz sprawuje kontrolę nad zgodnością danych.  

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku niezapadłe instrumenty pochodne zawarte przez Bank 
BPH SA przedstawiały się następująco: 

 w tys. zł 

 
Wartości nominalne w podziale na terminy zapadalności   

< 1 roku  1 -- 55 lat > 5 lat  Razem  

Transakcje stopy procentowej, w tym:  1 283 351  2 083 463  429 038  3 795 852  

FRA 500 000 0 0 500 000 

IRS 658 351 2 074 993 429 038 3 162 382 

Kupione opcje na stopę procentową 0 4 235 0 4 235 

Sprzedane opcje na stopę procentową 0 4 235 0 4 235 

Inne kontrakty na stopę procentową 125 000 0 0 125 000 
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Transakcje walutowe, w tym:  955 069  3 954  0  959 023  

Fx-forward 896 227 3 954 0 900 181 

Fx-swap 0 0 0 0 

Kupione opcje walutowe 30 716 0 0 30 716 

Sprzedane opcje walutowe 28 126 0 0 28 126 

Transakcje kapitałowe, w tym:  185 234  237 108  0  422 342  

Kupione opcje kapitałowe 92 697 118 554 0 211 251 

Sprzedane opcje kapitałowe 92 537 118 554 0 211 091 

Transakcje towarowe, w tym:  42 667  14 216  0  56 883  

Kupione opcje towarowe 21 337 7 123 0 28 460 

Sprzedane opcje towarowe 21 330 7 093 0 28 423 

RAZEM  2 466 321  2 338 741  429 038  5 234 100  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w portfelu Banku znajdowały się strukturyzowane certyfikaty 
depozytowe, gdzie jako pochodny instrument wbudowany są wykorzystywane:  

 opcje towarowe, 
 opcje na pojedynczy indeks cen akcji z giełd europejskich. 

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku niezapadłe instrumenty pochodne zawarte przez Bank 
BPH SA przedstawiały się następująco: 

w tys. zł 

 
Wartości nominalne w podziale na terminy zapadalności   

< 1 roku  1 -- 55 lat > 5 lat  Razem  

Transakcje stopy procentowej, w tym:  1 226 753  1 759 447  556 994  3 543 194  

IRS 1 226 753 1 759 447 546 708 3 532 908 

Kupione opcje na stopę procentową 0 0 5 143 5 143 

Sprzedane opcje na stopę procentową 0 0 5 143 5 143 

Transakcje walutowe, w tym:  1 030 948  4 664  0  1 035 612  

Fx-forward 845 596 4 664 0 850 260 

Fx-swap 0 0 0 0 

Kupione opcje walutowe 94 195 0 0 94 195 

Sprzedane opcje walutowe 91 157 0 0 91 157 

Transakcje kapitałowe, w tym: 371 860  59 102  0  430 962  

Kupione opcje kapitałowe 185 930 29 551 0 215 481 

Sprzedane opcje kapitałowe 185 930 29 551 0 215 481 

RAZEM 2 629 561  1 823 213  556 994  5 009 7768 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w portfelu Banku znajdowały się strukturyzowane certyfikaty 
depozytowe, gdzie jako pochodny instrument wbudowany są wykorzystywane:  

 opcje walutowe,  
 opcje na pojedynczy indeks cen akcji z giełd europejskich, amerykańskich 

i azjatyckich. 

Standardowym ryzykiem wynikającym z instrumentów pochodnych jest wystąpienie przypadku, 
w którym kontrahent nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań wynikających z transakcji. 
W przypadku braku wywiązania się z postanowień, Bank zanotuje stratę, jeżeli wartość 
rynkowa instrumentu pochodnego jest dla niego dodatnia.  
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Ryzyko kredytowe związane z instrumentami pochodnymi 
W 2015 roku ryzyko kredytowe związane z zawartymi transakcjami pochodnymi (np. Fx Option, 
Forward, Fx Swap, instrumenty pochodne na stopę procentową) pozostawało pod kontrolą. 
Zmienność rynków walutowych była względnie niska w pierwszej połowie roku, zaś w drugiej 
połowie roku zarysowała się wyraźna tendencja do osłabienia PLN wobec głównych walut 
zagranicznych. W odniesieniu do stóp procentowych na rynkach dominowały rozbieżne 
tendencje. Podczas gdy w Eurozonie stopy procentowe malały, to stopy USD LIBOR lekko rosły. 
Stopy WIBOR utrzymywały się na względnie stabilnym niskim poziomie.  
Bank kontynuował działania mające na celu aktywne zarządzanie ryzykami związanych 
z portfelem zawartych transakcji pochodnych.  Głównie działania te obejmowały: 

 prowadzenie bieżącego monitorowania w zakresie wyceny rynkowej, poziomu 
zabezpieczenia, zdolności kredytowej kontrahentów, 

 prowadzenie okresowego monitorowania portfela zawartych transakcji (ujęcie 
zagregowane), 

 kontynuowanie strategii restrukturyzacji wobec pojedynczych ekspozycji. 

Wycena niezapadłych transakcji pochodnych w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta jest 
przeprowadzana w podejściu analogicznym do wyceny portfela kredytowego Banku. 
Oszacowania korekty wartości godziwej o ryzyko kredytowe kontrahenta dokonuje się w ujęciu 
indywidualnym w przypadku klientów gdzie analiza indywidualna wskazuje na podwyższone 
ryzyko kredytowe kontrahenta oraz w ujęciu portfelowym w odniesieniu do transakcji 
z kontrahentami gdzie indywidualna ocena standingu kredytowego nie wykazuje przesłanek 
podwyższonego ryzyka.  

 W przypadku transakcji ocenianych indywidualnie, korektę oszacowano przy 
zastosowaniu techniki zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych 
w podejściu wieloscenariuszowym.  

 W zakresie wyceny portfelowej, w celu oszacowania korekty wyceny wartości godziwej 
z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta wykorzystano podejście oparte na koncepcji 
strat poniesionych, lecz nieujawnionych. 

43.7. Kompensowanie aktywów i zobowiązań 

W poniższej tabeli zaprezentowano pozycje aktywów i zobowiązań, w ramach których 
występują pozycje będące przedmiotem kompensowania, objęte porozumieniem ramowym lub 
podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania. 
Kwoty podlegające kompensowaniu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej to kwoty aktywów 
i zobowiązań finansowych, dla których Bank posiada ważny tytuł prawny do przeprowadzenia 
kompensaty, a rozliczenie ma zostać przeprowadzone w kwocie netto lub realizacja składnika 
aktywów i zobowiązań następuje jednocześnie. 
Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem 
dotyczącym kompensowania, które nie podlegały kompensowaniu w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej to kwoty aktywów i zobowiązań które zostałyby skompensowane w przypadku 
wystąpienia określonych w umowie zdarzeń (np. przypadku naruszenia). 

Bank zawiera porozumienia dotyczące kompensowania, czyli umowy ISDA (International Swaps 
and Derivatives Association Master Agreements) oraz GMRA (Global Master Repurchase 
Agreement), które umożliwiają kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (końcowe 
potrącenie i rozliczenie transakcji tzw. close out netting) w przypadku zaistnienia przypadku 
naruszenia w stosunku do którejś ze stron umowy. Umowy te mają znaczenie dla ograniczania 
ryzyka związanego z instrumentami pochodnymi oraz rozliczeniami transakcji repo/SBB, gdyż 
umożliwiają kompensowanie zarówno wymagalnych zobowiązań stron w określonych 
warunkach. Umowy te nie spełniają jednak wymogów określonych w MSR 32, gdyż tytuł 
kompensaty uwarunkowany jest wystąpieniem określonego zdarzenia w przyszłości. 
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w tys. zł 

Stan na dzień 31.12.20155 

Kwoty 
brutto 
przed 

kompenso
waniem  

Kwoty 
podlegające 

kompensowaniu 
w sprawozdaniu 

z sytuacji 
finansowej  

Kwoty netto 
wykazane w 

sprawozdaniu 
z sytuacji 

finansowej  

Kwoty objęte egzekwowalnym 
porozumieniem ramowym lub 

podobnym porozumieniem 
dotyczącym kompensowania, które 

nie poddlegały kompensowaniu w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej  

Kwota 
ekspozycji 

netto  

Kwoty związane 
z ujętymi 

instrumentami 
finansowymi, 

które nie 
spełniają 

niektórych lub 
wszystkich 
kryteriów 

kompensowania  

Otrzymane 
zabezpieczenia 

pieniężne  

   (a)  (b)  (c) = (a) -- ((b) (d)    (e)   ((c) -  (d) -- 
(e)  

Aktywa  241 129  20 026  221 103  33 674  30 738  156 690  

Dodatnia wartość 
instrumentów 
pochodnych 

107 752 20 026 87 726 33 674 3 735 50 317 

Należności od banków z 
tytułu zabezpieczeń 
pieniężnych 

39 704 0 39 704 0 27 003 12 701 

Należności od klientów z 
tytułu zabezpieczeń 
pieniężnych 

93 673 0 93 673 0 0 93 673 

Zobowiązania  179 160  20 026  159 134  33 674  30 738  94 721  

Ujemna wartość 
instrumentów 
pochodnych 

99 440 20 026 79 414 33 674 27 003 18 736 

Zobowiązania wobec 
banków z tytułu 
zabezpieczeń 
pieniężnych 

12 419 0 12 419 0 3 645 8 774 

Zobowiązania wobec 
klientów z tytułu 
zabezpieczeń 
pieniężnych 

67 301 0 67 301 0 90 67 211 

w tys. zł 

Stan na dzień 31.12.20144 

Kwoty 
brutto 
przed 

kompenso
waniem  

Kwoty 
podlegające 

kompensowaniu 
w sprawozdaniu 

z sytuacji 
finansowej  

Kwoty netto 
wykazane w 

sprawozdaniu 
z sytuacji 

finansowej  

Kwoty objęte egzekwowalnym 
porozumieniem ramowym lub 

podobnym porozumieniem 
dotyczącym kompensowania, które 

nie podlegały kompensowaniu w 
sprawozdanniu z sytuacji finansowej 

Kwota 
ekspozycji 

netto  

Kwoty związane 
z ujętymi 

instrumentami 
finansowymi, 

które nie 
spełniają 

niektórych lub 
wszystkich 
kryteriów 

kompensowania  

Otrzymane 
zabezpieczenia 

pieniężne  

   (a)  (b)  (c) = (a) -- ((b) (d)    (e)   ((c) -  (d) -- 
(e)  

Aktywa  847 032  28 725  818 307  615 373  50 839  152 096  

Dodatnia wartość 
instrumentów 
pochodnych 

145 562 28 725 116 837 48 393 8 703 59 742 

Należności od banków z 
tytułu zabezpieczeń 
pieniężnych 

43 903 0 43 903 0 42 136 1 767 

Należności od klientów z 
tytułu zabezpieczeń 
pieniężnych 

88 671 0 88 671 0 0 88 671 
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Papiery wartościowe 
zablokowane pod 
transakcje 
z przyrzeczeniem odkupu 

568 896 0 568 896 566 980 0 1 916 

Zobowiązania  815 138  28 725  786 413  615 373  50 840  120 199  

Ujemna wartość 
instrumentów 
pochodnych 

149 344 28 725 120 619 48 393 42 136 30 089 

Zobowiązania wobec 
banków z tytułu 
zabezpieczeń 
pieniężnych 

8 820 0 8 820 0 8 510 310 

Zobowiązania wobec 
klientów z tytułu 
zabezpieczeń 
pieniężnych 

89 994 0 89 994 0 194 89 800 

Zobowiązania z tytułu 
papierów wartościowych 
sprzedanych w 
transakcjach 
z przyrzeczeniem odkupu 

566 980 0 566 980 566 980 0 0 

43.8. Zarządzanie kapitałem 

Zasady zarządzania kapitałem są uregulowane w Banku w „Polityce zarządzania kapitałem 
w Banku BPH SA”. Dokument ten jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku. 

Polityka określa w szczególności długoterminowe cele kapitałowe, zasady zarządzania 
kapitałem w sytuacjach normalnych i awaryjnych (awaryjny plan kapitałowy), ogólne zasady 
tworzenia planu ochrony kapitału, zasady ustalania maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie 
(MDA), podstawy procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, jak również podział 
odpowiedzialności i strukturę sprawozdawczości. 

Polityka jest odpowiednio aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany dotyczące Banku oraz 
jego środowiska biznesowego. 

Ogólny cel polityki kapitałowej 

Celem polityki kapitałowej jest aktywne zapewnienie zrównoważonego długoterminowego 
wzrostu wartości dla akcjonariuszy i utrzymanie kapitału na poziomie, który umożliwi Bankowi 
działanie w sposób ostrożny, a jednocześnie skuteczny. Osiągnięcie tego celu jest realizowane 
poprzez utrzymanie odpowiedniej bazy kapitałowej, biorąc pod uwagę profil ryzyka Banku 
i przepisy ostrożnościowe, a także uwzględniając zarządzanie kapitałem w oparciu o ryzyko 
w ramach planowanych celów w działalności gospodarczej. 

Zasady strategii kapitałowej 

Zarządzanie kapitałem to podstawowy element zarządzania działalnością Banku, nieodłącznie 
związany z ogólną strategią Banku. Większość decyzji biznesowych bezpośrednio lub pośrednio 
wiąże się z zarządzaniem kapitałem. Uwzględniając szeroki zakres wzajemnych powiązań Bank 
przyjął w swojej strategii kapitałowej następujące zasady ogólne, stanowiące podstawę 
zarządzania kapitałem: 

 tworzenie wartości - zrównoważony, długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy 
stanowi kluczowy element zarządzania Bankiem w tym zarządzania kapitałowego. 
Wzrost ten powinien być osiągnięty przez włączenie zarządzania kapitałem do 
działalności gospodarczej, 

 kapitał jako narzędzie do pomiaru wyników – zapewnienie efektywnego wykorzystania 
kapitału i tworzenie wartości dla akcjonariuszy, 

 planowanie strategiczne i budżetowanie – planowanie kapitałowe jako integralny 
element procesu planowania strategicznego i budżetowania, 

 adekwatność kapitałowa – zgodność z minimalnymi wymogami w zakresie funduszy 
własnych i z apetytem na ryzyko Banku, 
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 stabilna baza kapitałowa – baza kapitałowa powinna być stabilna, aby zapewnić 
Bankowi bezpieczeństwo oraz zrównoważony wzrost, 

 struktura kapitału – źródła kapitału powinny być wykorzystywane zgodnie  
z preferowaną strukturą kapitału Banku, 

 zaangażowanie kierownictwa – Zarząd Banku aktywnie uczestniczy  
w zarządzaniu kapitałem a Rada Nadzorcza nadzoruje zarządzanie kapitałem, 

 przejrzysta komunikacja – przejrzysta komunikacja w zakresie strategii kapitałowej 
z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, 

 powszechne zrozumienie – jednostki organizacyjne powinny rozumieć rolę zarządzania 
kapitałem i jego wpływ na swoją działalność. 

Cele kapitałowe 

Ustalając cele kapitałowe, Bank bierze pod uwagę swoje plany strategiczne i przewidywany 
rozwój działalności oraz warunki zewnętrzne, w tym sytuację makroekonomiczną, wytyczne 
regulatorów sektora bankowego w zakresie rekomendowanych i oczekiwanych poziomów 
ryzyka kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia CRR, Ustawy 
o nadzorze makroostrożnościowym, zaleceń KNF skierowanych do Banku oraz decyzji Komitetu 
Stabilności Finansowej odnośnie wysokości buforów kapitałowych) oraz inne czynniki 
środowiska biznesowego. Cele kapitałowe mają podobny horyzont jak strategia biznesowa i są 
zatwierdzane Zarząd Banku i Radę Nadzorczą oraz nadzorowane przez Komitet ds. Zarządzania 
Ryzykiem Przedsiębiorstwa. Cele kapitałowe koncentrują się z jednej strony na minimalnych 
wymogach w zakresie funduszy własnych a z drugiej strony na kapitale wewnętrznym 
wymaganym do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka i zostały ustanowione 
w „Polityce zarządzania kapitałem w Banku BPH SA” poprzez określenie akceptowalnych 
poziomów łącznego współczynnika kapitałowego, współczynników kapitałowych bazujących na 
kapitale Tier I oraz współczynnika kapitału wewnętrznego.  

Preferowana struktura kapitału 

Bank określa swoją preferowaną strukturę kapitału w oparciu o współczynnik kapitału Tier II do 
kapitału Tier I. 

Plan ochrony kapitału i awaryjne plany kapitałowe 

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

Proces zarządzania kapitałem 

a) Struktura organizacyjna procesu zarządzania kapitałem 
Zarządzanie kapitałem to proces realizowany na różnych poziomach, w odpowiednich 
jednostkach organizacyjnych Banku oraz jego spółkach zależnych. Nadrzędną rolę 
w zarządzaniu kapitałem odgrywają Rada Nadzorcza i Zarząd. 
Główną rolę w bieżącej realizacji „Polityki zarządzania kapitałem w Banku BPH S.A.”, obok Rady 
Nadzorczej i Zarządu, odgrywa Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa. W procesie 
biorą udział wyspecjalizowane jednostki Banku.  

b) Kapitał dostępny 
Zarządzanie kapitałem koncentruje się na kapitale wymaganym (wewnętrznym, regulacyjnym) 
i kapitale dostępnym. Kapitał wymagany to kwota kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich 
istotnych rodzajów ryzyka. Kapitał dostępny to kwota kapitału w dyspozycji Banku definiowana 
jako regulacyjne fundusze własne określone w Części Drugiej CRR. Kapitał dostępny obejmuje 
kapitał Tier I (w kapitale Tier I wyróżniany jest kapitał podstawowy Tier I i kapitał dodatkowy 
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Tier II) i Tier II pomniejszone o odliczenia szczegółowo określone w „Polityce zarządzania 
kapitałem w Banku BPH SA”. 

c) Planowanie kapitału 
Planowanie kapitału koncentruje się na ocenie bieżących i prognozowanych wymogów 
w zakresie funduszy własnych Banku (zarówno regulacyjnych, jak i wewnętrznych), a także 
porównywaniu ich z bieżącym i prognozowanym kapitałem dostępnym. 

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego 

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

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

Zgodność z wymogami zewnętrznymi 

W ciągu roku 2014 oraz 2015 Bank spełniał zewnętrzne wymogi kapitałowe. 

44.  Działalność Hipoteczna Banku BPH- wybrane informacje 

44.1 Rachunki zysków i strat 
w tys. zł 

    NNoty 

Za rok kończący się  

31.12.2015  31.12.2014  

Przychody z tytułu odsetek  237 562 314 926 

Koszty z tytułu odsetek  -79 614 -192 958 

Wynik z tytułu odsetek    157 948  121 9688 

Odpisy z tytułu utraty wartości  -30 482 -69 796 

Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy zz ttytułu 
utraty wartości  

 127 466  52 173  

Przychody z tytułu prowizji  7 414 18 019 

Koszty z tytułu prowizji  -5 761 -6 849 

Wynik z tytułu prowizji   1 653  11 170  

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu 
różnic kursowych 

 
 

25 773 
 

-2 461 

Koszty działania i koszty ogólnego zarządu, w tym:  -146 223 -90 890 

-koszty z tytułu BFG  -53 439 -22 607 

-koszty funduszu wsparcia  -23 956 0 

-pozostałe alokowane do Działalności Hipotecznej  -68 828 -68 283 

Pozostałe przychody operacyjne a 16 496 12 779 
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Pozostałe koszty operacyjne   -3 366 -6 153 

Zysk// strata pprzed opodatkowaniem  21 799 -23 383 

Podatek dochodowy  -22 488 4 935  

Zysk/strata za okres ogółem   19 311 -18 448 

 

Zysk za okres oraz rozwodniony zysk za okres na jedną akcję 
zwykłą (w zł)  0.25 -0.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noty 1 do 44 stanowią integralną część tego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z 
wyjaśnieniami zamieszczonymi w Nocie 1, Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH 
nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki oraz przepływy pieniężne nie mogą być wyznacznikiem 
tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH faktycznie 
funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki. 
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44.2 Sprawozdania z całkowitych dochodów 

 

   

Za rok kończący się   

31.12.2015  31.12.2014  

Zyysk/Strata  za okres dla Działalności Hipotecznej  19 311  -118 448 

Inne całkowite dochody netto dla Działalności Hipotecznej   144  -3305 

Całkowite dochody netto ogółem  19 455  -118 753 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne dochody całkowite reprezentują alokację wyniku przeszacowania aktuarialnego rezerwy na odprawy emerytalne 
w części dotyczącej pracowników przypisanych do Działalności Hipotecznej. 
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44.3 Sprawozdania z sytuacji finansowej 

Poniższe aktywa i pasywa są bezpośrednio związane z Działalnością Hipoteczną Banku BPH i 
nie będą podlegały transferowi w ramach Podziału. 

w tys. zł 

 Noty  
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat  18 262 36 271 

Należności od klientów, w tym: b 14 855 810 14 373 597 

odpisy z tytułu utraty wartości  -568 198 -504 886 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży c 10 579 10 579 

Rzeczowe aktywa trwałe  2 521 774 

Wartości niematerialne   156 75 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży  1 769 82 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  84 666 74 185 

Pozostałe aktywa  33 217 25 736 

Aktywa razem Działalność Hipoteczna   15 006 980  14 521 299  

Aktywa razem Działalność PPodstawowa  16 200  561  16 194 274  

Aktywa razem   31 207 541  30 7715 573 

w tys. zł 

 Noty  
Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji d 13 321 247 11 998 114 

Rezerwy  2 316 3 007 

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat  39 400 43 713 

Pozostałe zobowiązania  36 768 9 755 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  1 649 10 951 

Zobowiązania podporządkowane e 679 053 679 396 

Zobowiązania razem  Działalność Hipoteczna   14 080 4333 12 744 936  

Zobowiązania razem Działalność Podstawowa   13  189 1944 13 801 584  

Kapitał własny  Bank BPH   3 937 914  4 169 053  

Kapitał własny i zobowiązania razem   31 207 541  30 715 573  

 

 

 

 

Noty 1 do 44 stanowią integralną część tego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z 
wyjaśnieniami zamieszczonymi w Nocie 1, Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH 
nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki oraz przepływy pieniężne nie mogą być wyznacznikiem 
tych, które wystąpiłyby, gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH faktycznie 
funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki. 
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44.4 Sprawozdania z przepływów pieniężnych 

Następujące przepływy pieniężne są bezpośrednio związane z Działalnością Hipoteczną Banku 
BPH 

w tys. zł 
   Za rok kończący się  

31.12.2015  31.12.2014  

Zysk/strata przed opodatkowaniem  21 799  -223 383 

Korekty razem  -1126 331 750 549  

Amortyzacja 427 246 

Dywidendy -16 008 -12 305 

Przychody z tytułu odsetek -237 562 -314 926 

Koszty z tytułu odsetek 79 613 192 957 

Przychody odsetkowe otrzymane 229 240 317 764 

Koszty odsetkowe zapłacone -90 566 -210 909 

Podatek zapłacony/otrzymany -32 051 -6 371 

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości 63 312 -17 038 

Zmiana stanu aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat 18 009 -17 728 

Zmiana stanu należności od klientów -537 203 442 533 

Zmiana stanu pozostałych aktywów 12 402 -16 535 

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i pozostałych instytucji 1 242 962 36 660 

Zmiana stanu zobowiązań wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat -4 313 43 713 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 17 019 17 544 

Zmiana salda alokowanego kapitału (wartość bilansująca) -871 614 294 946 

Przepływy netto z działalności operacyjnej   -1104 533  727 166  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych -2 256 -1 094 

Dywidendy otrzymane 16 008 12 305 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej  13 752  11 2211 

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 610 607 11 165 805 

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -519 826 -11 904 182 

Przepływy netto z działalności finansowej   90 781  -7738 377 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM  0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noty 1 do 44 stanowią integralną część tego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia. Zgodnie z 
wyjaśnieniami zamieszczonymi w Nocie 1, Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH 
nie funkcjonowały oddzielnie, stąd sytuacja finansowa, wyniki oraz przepływy pieniężne nie mogą być wyznacznikiem 
tych, które wystąpiłyby gdyby Działalność Podstawowa Banku BPH oraz Działalność Hipoteczna Banku BPH faktycznie 
funkcjonowały jako dwie odrębne jednostki. 
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a) Pozycja zawiera m.in. dywidendy, które w roku 2015 zgodnie z uchwałą Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników spółki BPH BPK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., zostały 
wypłacone do Banku BPH SA w kwocie: 16 008 tys. zł (2014: 12 305 tys. zł). 

b) Na 31.12.2015 roku 85% pozycji stanowią należności od klientów z tytuł kredytów 
i pożyczek denominowanych we frankach szwajcarskich. 

waluty  
31 grudzień 2015  31 grudzień 20144 

w mln zł  Struktura  w mln zł  Struktura  

PLN 1 983 13% 1 778 12% 

CHF 13 145 85% 12 760 86% 

EUR 268 2% 308 2% 

USD 29 0% 32 0% 

Inne 0 0% 0 0% 

Ogółem  15 425  100%  14 878  100%% 

c) Pozycja zawiera głównie udziały Banku BPH w podmiocie zależnym BPH PBH 
Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. 

 Stan na dzień  

31.12.2015  31.12.2014  

Nazwa jednostki BPH PBK Zarządzanie 
Funduszami Sp. z o. o. 

BPH PBK Zarządzanie 
Funduszami Sp. z o. o. 

Siedziba Warszawa Warszawa 

Rodzaj działalności zarządzanie holdingami zarządzanie holdingami 

Wartość bilansowa udziałów 10 200 10 200 

Aktywa jednostki razem 108 367 26 233 

Kapitał własny jednostki, w tym:     

kapitał zakładowy 20 343 10 200 

kapitał zapasowy 75 616 2 907 

pozostały kapitał własny, w tym zysk netto 12 378 13 101 

Zobowiązania krótkoterminowe 30 25 

% posiadanego kapitału zakładowego 50 100 

d) Głównym źródłem finansowania Działalności Hipotecznej Banku w 2015 roku były linie 
kredytowe otrzymane od podmiotów powiązanych z większościowym udziałowcem 
Banku. Bank posiada łącznie 6 umów na długoterminowe finansowanie w CHF z Grupy 
GE, o kontraktowej zapadalności od 1 do 7  lat, w łącznej wysokości 3,38 mld CHF na 
dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku (13,32 mld zł wg kursu NBP z 31 grudnia 2015 roku, 
11,98 mld zł wg kursu NBP z 31 grudnia 2014 roku). 

e) 24 października 2012 roku, Bank wyemitował 675 sztuk niezabezpieczonych obligacji 
podporządkowanych serii P („Obligacje”). Zobowiązania z tytułu Obligacji są 
zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt. 2) lit. b) ustawy 
prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 z późniejszymi zmianami). 
Wartość nominalna każdej Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1 mln zł. 
Obligacje wyemitowane zostały na okres 8 lat z dniem wykupu 24 października 2020 
roku. Nie podlegają one wcześniejszemu wykupowi z wyjątkiem sytuacji, w której 
zobowiązania z tytułu Obligacji utracą status podporządkowanych. Wówczas mogą 
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zostać wykupione wcześniej przez Bank. Z Obligacji wynikają jedynie świadczenia 
pieniężne. Są one oprocentowane stawką WIBOR 3M + 145 punktów bazowych, które 
będzie naliczane i wypłacane w okresach 3–miesięcznych. Nabywcą Obligacji była 
spółka GECS Polish Funding Co IV AB spółka komandytowa należąca do Grupy 
kapitałowej, do której należy również Bank. W tym samym dniu Bank spłacił pożyczkę 
podporządkowaną otrzymaną od GE Capital International Financing Corporation 
wykorzystując środki pozyskane z emisji Obligacji. W związku z tym umowa zawarta 
25 marca 2008 roku pomiędzy Bankiem, a GE Capital International Financing 
Corporation, na mocy porozumienia stron, została rozwiązana. Wartość zobowiązania 
podporządkowanego zawiera wartość nominalną obligacji podporządkowanych w 
wysokości 675 000 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 675 000 tys. zł) oraz odsetki 
naliczone efektywną stopą procentową w wysokości w wysokości 4 053 tys. zł (na dzień 
31 grudnia 2014 roku: 4 396 tys. zł). W dniu 25 października 2014 roku, Bank BPH SA 
został poinformowany, że spółka GECS Polish Funding Co IV AB spółka komandytowa, 
będąca jedynym obligatariuszem niezabezpieczonych obligacji podporządkowanych 
Banku BPH SA, sprzedała obligacje spółce General Electric Capital Corporation. 
Transakcja była konsekwencją planowanej likwidacji GECS. W dniu 1 października 2015 
roku, Bank BPH SA został poinformowany, że spółka General Electric Capital 
Corporation („GECC”), będąca jedynym obligatariuszem niezabezpieczonych obligacji 
podporządkowanych Banku BPH SA, sprzedała obligacje spółce GE Financial Markets 
Funding I. Transakcja była konsekwencją planowanej restrukturyzacji GECC. 

44.5 Zobowiązania pozabilansowe 

W celu zapewnienia bezpiecznego poziomu płynności Bank utrzymywał odpowiedni zasób 
wysokiej jakości, nieobciążonych aktywów płynnych, a dodatkowo poprzez podpisaną umowę 
miał dostęp do odnawialnego źródła finansowania w postaci linii kredytowej. Linia ta nie była 
wykorzystywana przez Bank w 2015 roku. Wielkość niewykorzystanej linii wg stanu na 
31 grudnia 2015 roku wynosiła 2,2 mld CHF (na dzień 31 grudnia 2014: 2,6 mld CHF) 
i w urealnionej luce płynności jest uwzględniana jako wpływ występujący w trzecim dniu 
roboczym od dnia sprawozdawczego (tj.: w przedziale do 1 miesiąca), oraz jako wypływ zgodnie 
z kontraktowym terminem wygaśnięcia tej linii (tj.: w przedziale powyżej 5 lat). 
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