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Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest jedynym bankiem państwowym
w Polsce. Został powołany do życia w 1924 r. rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej.

W okresie międzywojennym działalność BGK
koncentrowała się na wspieraniu instytucji państwowych i komunalnych, przemysłu zbrojeniowego oraz zarządzaniu przechodzącymi pod
kontrolę państwa zakładami przemysłowymi.
Bank administrował też funduszami celowymi
Rządu oraz w sposób istotny wspierał finansowo
modernizację i rozbudowę polskiej gospodarki w tym okresie (między innymi Centralnego
Okręgu Przemysłowego, portu i miasta Gdynia).
Po wojnie, w roku 1948, działalność operacyjna
BGK została zawieszona. Bank reaktywowano w 1989 r. jako instytucję specjalizującą się
w obsłudze sektora finansów publicznych. Działalność BGK reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie
Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
Obecnie BGK jest głównym partnerem państwa
w obsłudze rządowych programów społeczno
‑gospodarczych, przeprowadzanych w celu
wsparcia przedsiębiorczości oraz inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych szczebla
ogólnokrajowego, regionalnego i lokalnego.

Funkcje wynikające z tej roli BGK wypełnia
w znacznym stopniu poprzez realizowanie zadań w ramach funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi, dla których,
z mocy prawa, BGK prowadzi wyodrębnione
księgi rachunkowe i sporządza odrębne sprawozdania finansowe. Należą do nich:
• fundusze przepływowe, które nie są ujmowane w bilansie i rachunku zysków i strat
Banku, związane z zarządzaniem oraz
administrowaniem przepływami środków
finansowych:
– Krajowy Fundusz Drogowy (KFD),
– Fundusz Kolejowy (FK),
– Fundusz Termomodernizacji i Remontów
(FTiR),
– Fundusz Dopłat (FD),
– Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPiKS);
• fundusze kredytowe, ujmowane w bilansie
i rachunku zysków i strat Banku, których ekspozycje są narażone na ryzyko kredytowe:
– Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ),
– Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) – do dnia jego likwidacji
(29 listopada 2013 r.).
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Obok realizacji zadań związanych z obsługą ww. funduszy, działalność Banku
ukierunkowana jest przede wszystkim na
obsługę i finansowanie jednostek sektora
finansów publicznych (w tym jednostek
samorządu terytorialnego i spółek komunalnych), przedsiębiorstw z wybranych
branż gospodarki (w tym w ramach Programu Inwestycje Polskie) oraz pośrednio
(przez system gwarancji i poręczeń, we
współpracy z bankami komercyjnymi)
sektora małych i średnich firm. W zakresie swojej działalności BGK realizuje także zadania powierzane mu przez Rząd. Są
one na ogół prowadzone w formie specjalnych programów i wynikają z podpisanych
umów pomiędzy zlecającym te zadania
organem państwowym a BGK. Przykładem

takiej działalności jest kontynuacja realizacji rządowego programu Finansowego
Wspierania Eksportu oraz dystrybucja
środków europejskich.
Do najważniejszych działań podejmowanych przez Bank w roku 2013 należy zaliczyć przede wszystkim związane z realizacją dwóch programów – Inwestycje Polskie
i Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis,
które miały na celu zarówno utrzymanie
stabilnego poziomu finansowania małych
i średnich przedsiębiorstw w warunkach
kryzysowych, jak również wsparcie i utrzymanie na określonym dla polskiej gospodarki poziomie inwestycji o charakterze
infrastrukturalnym.

29 kwietnia 2013 r. agencja ratingowa
Fitch utrzymała krajowy, długoterminowy rating Banku na poziomie „AAA(pol)”
z perspektywą stabilną. Jednocześnie
rating długoterminowy dla ekspozycji
walutowych potwierdzono na poziomie
„A-” z perspektywą pozytywną. Po zmianie ratingu dla Polski w dniu 23 sierpnia
2013 r., agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu BGK dla ekspozycji w walutach zagranicznych z pozytywnej do
stabilnej oraz potwierdziła rating na poziomie „A-” i „AAA(pol)” dla ekspozycji
w walucie krajowej.

Tabela 1 | Profil BGK (prezentowane dane dotyczą 2013 r.)
Zarządzanie
Struktura własności

Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Misja BGK

Określona Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594,
z późn. zm.)

Strategia BGK

Wieloletni Program Rozwoju – Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014–2017 (data
przyjęcia 14.02.2014 r.)

Zbiór zasad etycznych pracowników BGK

Przyjęty w 2008 r.

Raportowanie

Roczne sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe podlegające badaniu niezależnego
biegłego rewidenta, raporty roczne, kwartalne publikacje skróconych danych finansowych,
sprawozdania w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa
Krajowego (Filar III), kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa
Krajowego. Raportowanie zaangażowania społecznego w raportach rocznych Fundacji BGK
im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Raportowanie kwestii społecznych

Ujęte w sprawozdaniach z działalności, a w szerszym zakresie w raportach rocznych. Roczne
sprawozdania z działalności Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Wyniki finansowe
Wynik na działalności bankowej

248,3 mln zł

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

85,99 mln zł

Wynik brutto

841,65 mln zł

Wynik netto

740,3 mln zł

Kredyty brutto

13 636,0 mln zł

Depozyty klientów

26 348,1 mln zł

Fundusze podstawowe
Suma bilansowa

6

1 174,25 mln zł

Koszty działania i amortyzacja

7 269,8 mln zł
43 848,8 mln zł
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Miejsce pracy
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r.

1 275,9 etatu

Liczba organizacji reprezentujących pracowników

3

Rozwój biznesu i przedsiębiorczości
Wartość udzielonej pomocy zwrotnej w ramach inicjatywy JEREMIE

1 269 mln zł

Wartość poręczeń udzielonych przez BGK w ramach PO RPW do MŚP

133,9 mln zł

Wartość pożyczek udzielonych w ramach PO RPW do MŚP

114,8 mln zł

Wysokość umów inwestycyjnych zawartych w ramach inicjatywy JESSICA

372,5 mln zł

Wartość kredytów eksportowych objętych umowami DOKE

144,0 mln EUR i 590,0 mln NOK

Wartość poręczeń/gwarancji w trybie indywidualnym udzielonych w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości
Wartość poręczeń w trybie portfelowym udzielonym w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości
Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów studenckich

24,9 mln zł
7 277,5 mln zł
59,2 mln zł

Finansowanie projektów infrastrukturalnych
Łączna kwota transakcji w ramach Programu Inwestycje Polskie

5 346,7 mln zł

Ochrona środowiska
Liczba przyznanych premii termomodernizacyjnych, remontowych i kompensacyjnych
Wartość przyznanych premii termomodernizacyjnych, remontowych i kompensacyjnych

1 348
85,0 mln zł

Infrastruktura mieszkaniowa
Kwota wypłaconego wsparcia w ramach programu budownictwa socjalnego

56,9 mln zł

Zaangażowanie społeczne
Darowizna na rzecz Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego, która realizuje programy zaangażowania społecznego
w takich obszarach, jak: wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kapitału społecznego i wolontariatu

1,3 mln zł

Liczba zaangażowań pracowników w programy wolontariatu pracowniczego / programy społeczne
Kwota dofinansowania projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym w ramach VI edycji
programu grantowego „Na dobry początek!”

288
288 tys. zł

Liczba projektów, które otrzymały dofinansowanie w VI edycji programu „Na dobry początek!” (2013/2014)

34

Kwota dotacji przeznaczonej na udział w programie Stypendiów Pomostowych

171 tys. zł

Dofinansowanie realizacji 20 projektów wolontariackich

72 tys. zł

Koszt realizacji programu Przyjazne Przedszkole (budowa 3 placów zabaw przy wiejskich przedszkolach z udziałem
wolontariuszy BGK)

90 tys. zł

Kwota przeznaczona na realizację programu „Młody Obywatel”

389 tys. zł

Liczba lekcji nt. bankowości przeprowadzonych przez wolontariuszy BGK w ramach programu „Młody Obywatel”

18

Wykazywane i przywoływane w niniejszym Raporcie Rocznym BGK szczegółowe
dane i wielkości finansowe mogą się różnić w stosunku do danych wykazywanych
w sprawozdaniu finansowym Banku za 2013 r. Istniejące różnice mają charakter
wyłącznie prezentacyjny i wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu z działalności BGK
dane wykazywane są w układzie zarządczym, dostosowanym do monitorowania
działalności Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Rady Nadzorczej BGK był następujący:
• Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
• Bogdan Klimaszewski – zastępca przewodniczącego,
• Grażyna Grzyb – sekretarz,
• Rafał Baniak – członek,
• Elżbieta Markowska – członek,
• Ryszard Pazura – członek,
• Mirosław Pietrewicz – członek,
• Jadwiga Romaszko – członek
• Radosław Stępień – członek,
• Tomasz Szałwiński – członek,
• Katarzyna Szarkowska – członek,
• Agnieszka Szczepaniak – członek,
• Agnieszka Wachnicka – członek.

Tabela 2 | Skład Rady Nadzorczej BGK w 2013 r.
Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji w Radzie

Funkcja w Radzie

Wojciech Kowalczyk

1.01.2013 – 31.12.2013

przewodniczący

Bogdan Klimaszewski

1.01.2013 – 31.12.2013

zastępca przewodniczącego

Grażyna Grzyb

1.01.2013 – 31.12.2013

sekretarz

Rafał Baniak

1.01.2013 – 31.12.2013

członek

Dorota Chlebosz

1.01.2013 – 6.09.2013

członek

Elżbieta Markowska

1.01.2013 – 31.12.2013

członek

Ryszard Pazura

1.01.2013 – 31.12.2013

członek

Mirosław Pietrewicz

1.01.2013 – 31.12.2013

członek

Jadwiga Romaszko

6.09.2013 – 31.12.2013

członek

Radosław Stępień

1.01.2013 – 31.12.2013

członek

Tomasz Szałwiński

1.01.2013 – 31.12.2013

członek

Katarzyna Szarkowska

1.01.2013 – 31.12.2013

członek

Agnieszka Szczepaniak

1.01.2013 – 31.12.2013

członek

Agnieszka Wachnicka

1.01.2013 – 31.12.2013

członek
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Szanowni Państwo,
dla Banku Gospodarstwa Krajowego 2013 rok był pełen
wyzwań i zmian. Przede wszystkim przywitaliśmy
Dariusza Kacprzyka, który został powołany na
stanowisko p.o. prezesa w czerwcu 2013 roku w wyniku
konkursu przeprowadzonego na wniosek Ministra
Finansów. 4 października, po uzyskaniu zgody Komisji
Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza podjęła
uchwałę o mianowaniu Dariusza Kacprzyka na
stanowisko prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa
Krajowego. Z perspektywy kilku miesięcy widzę, że ta
zmiana pozytywnie wpłynęła na działalność Banku,
a w przyszłości pozwoli jeszcze lepiej realizować
wyznaczone zadania.
W ubiegłym roku realne tempo wzrostu polskiej
gospodarki wyniosło 1,6%, a roczna dynamika wartości
dodanej brutto zwiększyła się z 0,6% w I kwartale do
2,7% w IV kwartale. Niewątpliwym sukcesem całego
Banku jest wypracowanie rekordowego od 1989 roku
wyniku netto w wysokości 740,3 mln zł. To oznacza,
że BGK potrafi sprostać nawet trudnym wyzwaniom.
W takich realiach BGK zamknął rok sumą bilansową
w wysokości 43 848,8 mln zł, niższą o 9,9% w stosunku
do roku poprzedniego. Spadek wynikał przede
wszystkim ze zmniejszenia salda depozytów klientów
(o 19,5%). Dotyczył on głównie depozytów jednostek
budżetu centralnego i był częściowo skompensowany
wzrostem środków podmiotów gospodarczych.
W 2013 roku działalność Banku koncentrowała
się przede wszystkim na realizacji programów
Inwestycje Polskie i Gwarancji de minimis, których
celem jest zapewnienie określonego poziomu
inwestycji infrastrukturalnych oraz utrzymanie
stabilnego poziomu finansowania małych i średnich
przedsiębiorstw. Nowelizacja ustawy z 8 maja 1997
roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, która
weszła w życie 26 lutego 2013 roku, umożliwiła
Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielanie pomocy
publicznej i pomocy de minimis w formie poręczeń
i gwarancji w ramach rządowych programów

społeczno‑gospodarczych. Na potrzeby realizacji tych
zadań BGK zawarł umowy z 22 bankami kredytującymi.
Początkowo przedmiotem gwarancji były jedynie
kredyty obrotowe, jednak w związku z sytuacją
makroekonomiczną i dużym zainteresowaniem
gwarancjami ofertę rozszerzono o kredyty inwestycyjne.
Od momentu uruchomienia programu do końca roku
udzielono gwarancji na łączną kwotę 7 454,1 mln zł.
To pokazuje, że taka forma wsparcia jest niezwykle
ważna i potrzebna.
W czerwcu 2013 roku, na mocy umowy z Ministerstwem
Pracy i Polityki Społecznej, Bank został operatorem
środków w programie „Pierwszy biznes – Wsparcie
w starcie”, w ramach którego udzielane są preferencyjne
pożyczki dla studentów i absolwentów szkół
wyższych rozpoczynających działalność gospodarczą
w województwach małopolskim, mazowieckim lub
świętokrzyskim.
W ubiegłym roku trwały również prace nad
przygotowaniem „Wieloletniego Programu Rozwoju –
Strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata
2014–2017”. Został on zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą 14 lutego 2014 roku. Zgodnie z nową
strategią Bank będzie kontynuował działania
rozpoczęte w latach 2012–2013, a ponadto będzie
wspierał obszar finansów publicznych i programów
społeczno‑gospodarczych Polski.
Miniony rok pokazał, że Bank Gospodarstwa
Krajowego jest stabilną i godną zaufania instytucją,
która z zaangażowaniem wypełnia misję banku
rozwoju. Liczę, że kolejne lata działalności będą tego
najlepszym dowodem.

Wojciech Kowalczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Gospodarstwa Krajowego
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Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu
Ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego i Usług Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS)
oraz podyplomowy program MBA na Akademii Koźmińskiego. Absolwent IESE – University of Navarra, Advanced Management Program. Od ponad 20 lat związany z bankowością, zdobywał doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w czołowych instytucjach finansowych na polskim rynku. Przed
objęciem funkcji Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w latach 2009–2013 pracował
w BRE Banku SA na stanowisku dyrektora Departamentu Współpracy z Korporacjami, będąc jednocześnie członkiem komitetu kredytowego Zarządu Banku. Wcześniej, w okresie 2007–2009, był związany z Bankiem Pekao SA jako dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Korporacyjnej, Finansowania Nieruchomości i Rynków Międzynarodowych oraz członek komitetu kredytowego. Pracował także
w Banku BPH SA oraz Powszechnym Banku Kredytowym SA przed fuzją z BPH, jak również w PKO
Banku Polskim. Był koordynatorem Programu Rozwoju Komunalnego organizowanego przez Bank
Światowy z Agencją Rozwoju Komunalnego (Fundacja Min. Finansów).
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Radosław Stępień, Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na
Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W 1991 r. rozpoczął pracę w delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Łodzi. Później pełnił funkcję dyrektora wydziału
strategii Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 do 2003 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem
departamentu ubezpieczeń korporacyjnych w grupie brokerskiej. W 2003 r. został dyrektorem departamentu promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi. Następnie pełnił kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 r. został mianowany na szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury
Cezarego Grabarczyka, a następnie powołany przez Prezesa Rady Ministrów na podsekretarza stanu w tym ministerstwie. W listopadzie 2011 r. objął tożsame stanowisko w nowo
utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od marca
2012 r. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. Od 2009 roku był członkiem Rady
Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Andrzej Ladko, Wiceprezes Zarządu
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Banku Handlowym SA w Warszawie. W latach 2005–2008 pełnił obowiązki prezesa PZU Asset Management SA, by w 2008 r. objąć stanowisko Dyrektora Zarządzającego
ds. Finansów w Grupie PZU. W latach 2009–2010 był doradcą i pełnomocnikiem zarządu
PKO TFI SA. Pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU Lietuva i PZU
Lietuva Gyvybes Draudimas oraz członka Rady Fundacji PZU.

Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania i bankowości. Od ponad 16 lat związany z sektorem bankowości komercyjnej i inwestycyjnej. Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 r. w Banku Morskim SA oddział w Pile. Następnie pracował w Pierwszym Komercyjnym Banku SA w Lublinie, Banku
Handlowym w Warszawie SA, a także w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie był dyrektorem oddziału w Pile, a następnie dyrektorem departamentu sprzedaży i zarządzania siecią. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego BGK w Pionie Zarządzania
i Sprzedaży Produktów Bankowych. Członek Koalicji „Prezesi – Wolontariusze 2011”, której
celem jest promocja społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu oraz pracowników ich firm.
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Adam Świrski, Wiceprezes Zarządu
Ukończył Akademię Bankową w Wiedniu, studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowy program MBA University of Minnesota i SGH. Od blisko 20 lat związany z bankowością, zdobywał doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w czołowych instytucjach finansowych na polskim rynku. Przed
objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, przez wiele lat
był dyrektorem zarządzającym ryzykiem: w latach 2009–2013 pracował dla Grupy Deutsche Bank w Polsce, a w latach 2007–2009 dla HSBC Bank Polska SA. Wcześniej, w okresie
2002–2007, był związany z Bankiem BPH SA jako dyrektor Departamentu Analiz Kredytowych i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm (Obszar Sprzedaży). Pracował także w Banku
PBK SA oraz w Banku Austria Creditanstalt SA.

Tabela 3 | Skład Zarządu BGK w 2013 r.
Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji w Zarządzie

Funkcja w Zarządzie

Dariusz Daniluk

1.01.2013 – 14.06.2013

prezes zarządu

Dariusz Kacprzyk

14.06.2013 – 4.10.2013

p.o. prezesa zarządu

Dariusz Kacprzyk

4.10.2013 – 31.12.2013

prezes zarządu

Jarosław Bełdowski

1.01.2013 – 31.12.2013

wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa zarządu

Andrzej Ladko

1.01.2013 – 31.12.2013

wiceprezes zarządu

Piotr Lasecki

1.01.2013 – 31.12.2013

wiceprezes zarządu

Ryszard Słowiński*

1.01.2013 – 31.12.2013

wiceprezes zarządu

23.08.2013 – 31.12.2013

wiceprezes zarządu

Adam Świrski
* Rada Nadzorcza na posiedzeniu 16 grudnia 2013 r. podjęła następujące uchwały:

Nr 51/2013/VII w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Ryszarda Słowińskiego z dniem 31 grudnia 2013 r.;
Nr 52/2013/VII w sprawie powołania Pana Macieja Piotrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 stycznia 2014 r.
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Szanowni Państwo,
chciałbym gorąco zachęcić Państwa do lektury raportu
podsumowującego działalność Banku Gospodarstwa
Krajowego w 2013 roku. Był to dla nas rok pełen wyzwań
i wytężonej pracy w związku z przygotowaniami
strategii na lata 2014–2017 oraz obchodów jubileuszu
90-lecia Banku, który obchodzimy w 2014 roku. Dla mnie
osobiście to był również ważny rok, miałem zaszczyt
zostać prezesem Zarządu BGK – instytucji szczególnej
z racji swojej misji, którą jest rozwój społeczno
‑gospodarczy Polski.
W 2013 roku wypracowaliśmy rekordowy wynik netto
w wysokości 740,3 mln zł, tj. o 261,1 mln zł, czyli 54,5%
więcej niż rok wcześniej. Był to najwyższy wynik od
czasu reaktywowania Banku w 1989 roku. To wspaniałe
osiągnięcie zawdzięczamy zarówno wynikowi na
standardowej działalności BGK, jak i jednorazowym
zdarzeniom, takim jak sprzedaż akcji PKO BP. Bank
zrealizował na tej transakcji zysk brutto w wysokości
352,9 mln zł. Oczywiście ten sukces zawdzięczamy także
zaangażowaniu pracowników i konsekwencji w dążeniu
do celów.
Agencja ratingowa Fitch potwierdziła nasz rating na
poziomie „A-” i „AAA(pol)” dla ekspozycji w walucie
krajowej. W sierpniu 2013 roku, po zmianie ratingu
dla Polski, agencja obniżyła perspektywę ratingu dla
ekspozycji w walutach zagranicznych z pozytywnej
na stabilną. Nadal jednak BGK jest postrzegany jako
stabilna instytucja finansowa, z ratingiem równym
ratingowi kraju.
W minionym roku trwały intensywne prace nad
przygotowaniem „Wieloletniego Programu Rozwoju –
Strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata
2014–2017”. Podstawą do stworzenia strategii było
określenie wartości, które są dla nas ważne i którymi
powinniśmy się kierować w dalszej działalności.
Kluczowa jest dla nas stabilność, transparentność, ciągłe
doskonalenie, profesjonalizm i współodpowiedzialność,
która dotyczy również kultury organizacyjnej. Nowa
strategia zakłada nie tylko konsekwentną realizację
przyjętych założeń, ale również wymaga od nas większej
aktywności w zakresie zadań zleconych, a przede
wszystkim własnych inicjatyw związanych między
innymi z Programem Inwestycje Polskie. Kluczowymi
obszarami będą: finansowanie inwestycji i rozwój
przedsiębiorstw, obsługa jednostek finansów publicznych

i samorządów, działalność inwestycyjna, w tym
inicjatywy na rynku nieruchomości mieszkaniowych
oraz działalność programowa. Wierzę, że dzięki temu
rozpoczniemy nowy rozdział w historii Banku i będziemy
jeszcze lepiej wypełniać misję banku rozwoju, który
wspiera polską gospodarkę i rozwój społeczny.
Realizując ambitne plany na przyszłość, nie zapominamy
jednak o naszej przeszłości. Bank Gospodarstwa
Krajowego to instytucja z tradycjami i bogatą historią.
W 2014 roku obchodzimy jubileusz 90-lecia istnienia
Banku, do którego przygotowujemy się już od jakiegoś
czasu. Jest to dla nas okazja do refleksji, gdzie jesteśmy
i w jakim kierunku podążamy. Zostaliśmy powołani,
by wspierać polską gospodarkę. Tę misję chcemy nadal
wypełniać rzetelnie. Mamy ambicję stworzyć trwałe
fundamenty dla rozwoju gospodarki wykorzystującej
własne zasoby.
Nasze cele chcemy osiągnąć troszcząc się jednocześnie
o otoczenie, w którym działamy. Fundacja BGK
im. J. K. Steczkowskiego, której jesteśmy fundatorem,
podejmuje inicjatywy na rzecz edukacji i rozwoju
dzieci oraz młodzieży z obszarów wiejskich i małych
miejscowości. Stypendia pomostowe na rozpoczęcie
nauki w szkole wyższej czy konkurs dotacyjny „Na dobry
początek!” na edukację przedszkolną umożliwiły
rozwój i realizację marzeń wielu młodym osobom
i dzieciom. Ich radość daje nam motywację do dalszej
pracy i poczucie, że nasza pomoc jest potrzebna. Z tego
powodu do akcji wolontariackich angażujemy również
naszych pracowników. Szczegółowe informacje na temat
inicjatyw Fundacji także znajdą Państwo w raporcie.
Pragnę podziękować wszystkim naszym klientom
i partnerom za zaufanie, którym nas obdarzyli
podejmując współpracę z nami. To nas motywuje
do dalszego wysiłku i zaangażowania. Dziękuję
również pracownikom Banku – bez nich nie byłoby
naszych sukcesów.
Zapraszam do lektury

Dariusz Kacprzyk
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
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Styczeń
• W ramach projektu „Rewitalizacja Dworca PKP
oraz terenów przydworcowych w Sopocie”, współfinansowanego ze środków inicjatywy europejskiej JESSICA, mieszkańcy Sopotu oraz osoby
odwiedzające to miasto będą mogły korzystać
z nowego dworca kolejowego, a także atrakcyjnie
zagospodarowanego terenu przydworcowego.
Umowę nisko oprocentowanej pożyczki podpisali 7 stycznia Jarosław Bełdowski – Wiceprezes,
Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK oraz
Adam Meszczyński – Prokurent Bałtyckiej Grupy
Inwestycyjnej SA.
• Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakończyli
23 stycznia proces budowania księgi popytu
na łącznie 153,1 mln akcji spółki Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO BP).
Zakończona sukcesem transakcja obejmowała
128,1 mln akcji, tj. wszystkie posiadane przez BGK
oraz 25 mln akcji posiadanych przez MSP.
• 25 stycznia, w obecności Ministra Pracy i Polityki
Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza,
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA
podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz
ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach
Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (PO KL). Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i ma charakter pilotażowy. Na Działanie 1.4 PO KL, za które odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
przeznaczono kwotę 30 mln zł. Kwota ta wesprze
podmioty ekonomii społecznej (PES).

Luty
• 22 lutego agencja ratingowa Fitch podniosła
perspektywę ratingu długoterminowego (IDR)
w walucie zagranicznej i krajowej Banku Gospodarstwa Krajowego z neutralnej do pozytywnej. Jednocześnie został potwierdzony rating
długoterminowy (IDR) w walucie zagranicznej
i krajowej odpowiednio na poziomie „A-” oraz „A”.
Marzec
• 4 marca, w obecności Prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska i Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Finansów Jacka Rostowskiego, BGK
podpisał z pięcioma bankami umowy, które
inaugurują rządowy program wsparcia małych
i średnich przedsiębiorstw. W siedzibie Banku
Gospodarstwa Krajowego porozumienia parafowali przedstawiciele następujących instytucji:
PKO Banku Polskiego SA, BRE Banku SA, ING
Banku Śląskiego SA, Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB-Banku SA.
• 15 marca, w pierwszym dniu sprzedaży, udzielony
został pierwszy kredyt obrotowy objęty gwarancją de minimis. Kredyt z gwarancją de minimis
przyznany został producentowi elementów
drewnianych. Wysokość gwarancji, przy kredycie
w wysokości 170 tys. zł, wyniosła 102 tys. zł. Kredytu z gwarancją z rządowego programu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) udzielił Bank Spółdzielczy we Wronkach
ze Spółdzielczej Grupy Bankowej.
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Kwiecień
• 9 kwietnia w Szczecinie odbyła się konferencja
II Zachodniopomorski Dzień Instrumentów
Inżynierii Finansowej, zorganizowana przez
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Podczas
konferencji zawarte zostały 4 umowy operacyjne
I stopnia na łączną kwotę 95 mln zł.
• 11 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego
i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) utworzyli Polski Fundusz Funduszy Wzrostu w celu
wspierania inwestycji kapitałowych w firmy
w fazie wzrostu na terenie Polski i regionu Europy
Środkowo-Wschodniej. W pierwszej rundzie
finansowania zobowiązania inwestorów obejmują 90 mln EUR. Docelowy rozmiar funduszu to
180 mln EUR, ale zależy on od możliwości pozyskania dodatkowych inwestorów dla inicjatywy
BGK i EFI.
• W ramach Funduszu Kredytu Technologicznego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, podpisano umowy o wartości ponad
1 mld zł. Pieniądze trafiły do firm wdrażających
innowacyjne technologie. Ogromne zainteresowanie programem w sektorze MŚP, a także
wartość przekazanych przedsiębiorstwom premii
technologicznych pokazują, że innowacyjność to
siła napędowa biznesu również w Polsce.
• W ramach unijnych pożyczek JEREMIE zawarta
została dziesięciotysięczna umowa z przedsiębiorcą działającym na terenie województwa
pomorskiego. Z kolei setna umowa została
podpisana pomiędzy Bankiem Gospodarstwa
Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu
Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego, a Pośrednikiem Finansowym – Bankiem
Spółdzielczym w Czersku. W ramach umowy
o wartości 15 mln zł Pośrednik będzie udzielał pożyczek mikro i małym przedsiębiorcom z terenu
województwa pomorskiego.
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Maj
• 22 maja, podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji
BGK dla JST, Bank Gospodarstwa Krajowego
podpisał pierwszą umowę w ramach Programu
Inwestycje Polskie. Przedmiotem umowy jest
organizacja i gwarantowanie programu emisji
obligacji w kwocie 170 mln zł na rzecz Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej SA. Środki przeznaczone
będą na sfinansowanie budowy linii kolejowej łączącej Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy z centrum
Gdańska.
Czerwiec
• 12 czerwca Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Dariusz Daniluk, ówczesny Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisali umowę na wdrożenie
programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”,
którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek absolwentom szkół i uczelni,
studentom ostatniego roku studiów, a także
bezrobotnym posiadającym pomysł na własny
biznes.
• 14 czerwca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał kolejne umowy
w ramach dwóch ważnych inicjatyw unijnych:
JEREMIE i JESSICA. Pierwsza umowa dotyczyła
wyboru TISE SA jako Pośrednika Finansowego,
który udostępni mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Mazowszu tanie finansowanie
ze środków unijnych programu JEREMIE. Dwie
następne umowy, podpisane w ramach inicjatywy JESSICA, pozwolą na rewitalizację obiektu
dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku oraz
centrum Sochaczewa.
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Lipiec
• W 2014 r. na stadionie PGE Arena Gdańsk działalność rozpocznie nowe Centrum Rekreacyjno
‑Sportowe. Dzięki temu stadion poza imprezami
masowymi będzie mógł oferować jeszcze więcej
rozrywki, między innymi gokarty elektryczne,
laserowy paintball, squash, bowling, bilard, gry
zręcznościowo-umysłowe. Projekt jest współfinansowany w formie nisko oprocentowanej
pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007–2013.
• Podczas konferencji prasowej przedstawiciele
Banku Gospodarstwa Krajowego, wspólnie
z Ministerstwem Finansów, zaprezentowali
koncepcję uruchomienia funduszu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkań do wynajęcia w największych
miastach. Zamierzonym efektem będzie wzrost
mobilności osób poszukujących pracy. Inicjatywa
ta jest przygotowywana przez BGK w ramach
Programu Inwestycje Polskie.
• 31 lipca Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał
umowę, której przedmiotem jest organizacja
i gwarantowanie emisji obligacji w kwocie
1 mld zł na rzecz TAURON Polska Energia. To
kolejna – po Pomorskiej Kolei Metropolitalnej –
transakcja, którą BGK przeprowadził w ramach
Programu Inwestycje Polskie. Celem emisji obligacji jest współfinansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających ze strategii rozwoju Grupy
TAURON do 2020 roku.
• 31 lipca Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał
z miastem Warka umowę pożyczki na realizację
projektu miejskiego „Przebudowa kotłowni
oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi
na osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich
w Warce” – zadanie II „Przebudowa kotłowni
oraz instalacja solarna i system monitoringu”.
To pierwszy projekt JESSICA na Mazowszu
z obszaru efektywności energetycznej. Zrealizuje
go Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o.
Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2013–2015.
Wartość netto tego projektu wynosi 2,575 mln zł,
a kwota udzielonej pożyczki to 1,93 mln zł, co
stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Sierpień
• 29 sierpnia podpisane zostały kolejne umowy pożyczki JESSICA dla Wielkopolski. Środki zostaną
wykorzystane na rewitalizację Placu Kolegiackiego w Poznaniu, rynku w Kórniku oraz budowę
hali sportowej w Pleszewie. Przy wsparciu inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
mieszkańcy Poznania, Pleszewa i Kórnika już
niebawem będą cieszyć się z nowych inwestycji.
Wrzesień
• Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił już
150-miliardową złotówkę ze środków europejskich na realizację projektów unijnych, przy czym
tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacono
aż 50 mld zł. BGK prowadzi obsługę większości
płatności unijnych od 2010 roku, dzięki czemu
środki trafiają do beneficjentów zdecydowanie
szybciej i bez zbędnych formalności.
• W niespełna 6 miesięcy funkcjonowania
Programu Gwarancji de minimis skorzystało
około 16,5 tys. przedsiębiorców. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gwarancji na kwotę
3,34 mld zł, co przekłada się na około 5,76 mld zł
kredytów zaciągniętych w bankach kredytujących. Średnia wielkość udzielonej gwarancji
wynosi 197 tys. zł, a średnia wartość udzielonego
kredytu to 340 tys. zł.
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Październik
• Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał
następne dwie umowy w ramach Programu Inwestycje Polskie. Budowa bloku energetycznego
przez Spółkę Energetyczną „Jastrzębie” SA oraz
modernizacja układów zasilania sieci trakcyjnej
PKP Energetyka SA to dwie kolejne inwestycje,
w których finansowaniu uczestniczy BGK. Obydwie transakcje zrealizowane zostaną w formie
programu emisji obligacji w ramach Programu
Inwestycje Polskie.
• Bank Gospodarstwa Krajowego, występując
w konsorcjum z czterema bankami komercyjnymi oraz z firmą Węglokoks SA, sfinansuje między
innymi potrzeby inwestycyjne spółki Kompania
Węglowa SA. Maksymalna kwota programu
emisji obligacji średnioterminowych wynosi
1,23 mld zł, a udział BGK to 300 mln zł. Bank
Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Sub-Agenta
ds. Płatności, Sub-Depozytariusza i Gwaranta.
• 30 października Bank Gospodarstwa Krajowego,
działając na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, podpisał umowy z Pośrednikami
Finansowymi, którzy będą udzielać pożyczek
w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie
w starcie”. Są to: Małopolski Fundusz Ekonomii
Społecznej, Mazowiecki Regionalny Fundusz
Pożyczkowy oraz Agencja Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach. Realizacja Programu przewidziana jest w dwóch etapach. Pula środków
przeznaczona na pierwszy etap to 20,5 mln zł, co
pozwoli na udzielenie około 350 pożyczek.
• PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PLK) podpisała
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę
programu emisji obligacji do kwoty 1,5 mld zł.
Dzięki pozyskanym środkom spółka zapewni
bezpieczne źródło finansowania trwających inwestycji. Emisja obligacji dla PLK jest największą
do tej pory transakcją zrealizowaną przez BGK
w ramach Programu Inwestycje Polskie.
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Listopad
• 8 listopada Bank Gospodarstwa Krajowego
pozyskał 250 mln EUR na budowę kolejnego
odcinka autostrady A1 Toruń–Stryków. Środki
w postaci kredytu pochodzą z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EBI). Kredyt EBI umożliwi
zbudowanie 144-kilometrowego odcinka płatnej
autostrady dwupasmowej wraz z drogami dojazdowymi na trasie z Torunia do Strykowa. Jest
to już druga umowa kredytowa z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie budowy
tego odcinka. Poprzednio EBI przyznał na ten cel
kredyt w wysokości 350 mln EUR.
• 13 listopada, w obecności Premiera Donalda
Tuska i Wicepremiera, Ministra Finansów Jacka
Rostowskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego
podpisał z 22 bankami umowy, które rozszerzają
gwarancje de minimis na kredyty inwestycyjne
i rozwojowe. Dotychczas tą formą zabezpieczenia mogły być objęte tylko kredyty obrotowe.
W ciągu ośmiu miesięcy skorzystało z niej ponad
26 tysięcy firm. Program Gwarancji de minimis,
realizowany w ramach „Programu wspierania
przedsiębiorczości z wykorzystaniem gwarancji
i poręczeń BGK”, jest wykonaniem zapowiedzi
Premiera RP zawartych w II exposé, które miało
miejsce 12 października 2012 r.
• Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Zachodni
WBK podpisały umowę wystawienia gwarancji
bankowej oraz udzielenia kredytu dla spółki
Torpol SA na realizację kontraktu modernizacji
linii kolejowej E75 Rail Baltica (Warszawa – Białystok – granica z Litwą). Kontrakt o wartości
1,6 mld zł zleciła spółka PKP Polskie Linie
Kolejowe SA.

www.bgk.com.pl

Grudzień
• 11 grudnia odbyła się uroczystość podpisania
umów pożyczki przeznaczonych na realizację
pięciu przedsięwzięć ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007–2013. Browar w Czarnkowie, dworzec kolejowy w Wągrowcu, centrum rekreacji
w Obornikach, stacja uzdatniania wody w Lesznie
oraz Hotel Polonez w Poznaniu to jedne z ostatnich projektów rewitalizacyjnych, które uzyskały
wsparcie ze środków inicjatywy JESSICA.
• 19 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego
podpisał umowę z PKO BP SA w sprawie stosowania finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. PKO BP SA był
pierwszym bankiem, który rozpoczął udzielanie
kredytów hipotecznych na zakup mieszkania
z dofinansowaniem budżetu państwa.
• 19 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego
podpisał umowy w ramach inicjatywy JESSICA na
korzystne pożyczki. Środki unijne z RPO pomogą
odnowić kolejne perełki architektoniczne Warszawy. Dwa zabytkowe budynki Uniwersytetu
Warszawskiego (przy Krakowskim Przedmieściu
oraz ul. Bednarskiej) przejdą rewitalizację.
• 20 grudnia, w ramach Programu Inwestycje
Polskie, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę kredytu długoterminowego z PKN
ORLEN SA. Ostateczny termin spłaty przypada
na grudzień 2025 r. Środki zostaną wykorzystane przez Spółkę głównie na wsparcie rozwoju
segmentu energetycznego Grupy ORLEN, w tym
między innymi na realizowaną już budowę bloku
gazowo‑parowego we Włocławku oraz ewentualną realizację w Płocku podobnego projektu.
Maksymalna wartość dostępnego finansowania
w ramach podpisanej umowy kredytowej pomiędzy PKN ORLEN a BGK wynosi 1 mld zł.
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Rok 2013 BGK zamknął sumą bilansową w wysokości 43 848,8 mln zł. Była ona
niższa o 4 834,6 mln zł, tj. o 9,9% od stanu na koniec 2012 r. Największy wpływ na
spadek sumy bilansowej miało zmniejszenie salda depozytów klientów.

W odniesieniu do poprzedniego roku Bank
odnotował spadek salda depozytów klientów
o 6 364,7 mln zł, tj. o 19,5%. Dotyczył on głównie depozytów jednostek budżetu centralnego
(JBC), w tym Ministerstwa Finansów. Spadek
depozytów JBC był częściowo skompensowany
wzrostem środków podmiotów gospodarczych.
Portfel kredytowy BGK spadł o 464,2 mln zł
w stosunku do stanu z końca 2012 r. i wyniósł
13 636,0 mln zł. Zwiększyło się zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku

instrumentów finansowych, czyli dłużnych papierów wartościowych o 5 044,6 mln zł, w tym
skarbowych papierów o 3 181,6 mln zł oraz na
kwotę 2 159,0 mln zł obligacji komercyjnych
związanych z Programem Inwestycje Polskie. W styczniu 2013 r. BGK sprzedał za kwotę
4 387,5 mln zł posiadane od 2010 r. akcje PKO
BP SA. W 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypracował 740,3 mln zł wyniku netto,
tj. o 261,1 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Tabela 4 | Podstawowe parametry finansowe działalności BGK (w mln zł)
Wykonanie 2012

Wykonanie 2013

Zmiana r/r

Wynik działalności bankowej

713,8

1 174,2

64,5%

Koszty działania i amortyzacja

242,4

248,3

2,4%

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

-40,3

86,0

-313,4%

Wynik brutto

513,6

841,6

63,9%

Wynik netto

479,2

740,3

54,5%

14 100,2

13 636,0

-3,3%

1 524,1

3 508,0

130,2%

Depozyty klientów

32 712,8

26 348,1

-19,5%

Fundusze podstawowe*

5 942,2

7 269,8

22,3%

48 683,4

43 848,8

-9,9%

Dochodowość

Skala działania
Kredyty brutto
Obligacje komercyjne i komunalne

Suma bilansowa
Efektywność działania
Wskaźnik C/I**

p.p.
34,0%

21,1%

-12,8

ROE (wynik netto / śr. fundusze podstawowe)

8,2%

11,4%

3,2

ROA (wynik netto / śr. aktywa)

0,9%

1,3%

0,4

Marża odsetkowa***

0,9%

1,2%

0,3

Współczynnik wypłacalności

16,9%

55,4%

38,5

* Fundusze podstawowe – statutowy, zapasowy, rezerwowy i ogólnego ryzyka
** C/I (wskaźnik udziału kosztów w przychodach) = (koszty działania banku + amortyzacja) / wynik na działalności bankowej
*** Marża odsetkowa = wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa
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Rys. 1 | Zmiany w strukturze aktywów BGK w 2013 r.
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4%

2013

Dłużne papiery
wartościowe

Środki na rachunkach nostro
(z wyłączeniem środków w NBP)
Na koniec roku 2013 stan środków na rachunkach nostro wyniósł 1 278,2 mln zł
i był niższy o 1 970,2 mln zł w porównaniu
do stanu na koniec 2012 r.
Lokaty międzybankowe i portfel
skarbowych papierów wartościowych
Na koniec 2013 r. portfel dłużnych, skarbowych papierów wartościowych wyniósł według cen nabycia 6 251,0 mln zł i był wyższy
od stanu na koniec 2012 r. o 3 201,9 mln zł
(o 105,0%). Stan lokat międzybankowych
na koniec 2013 r. wyniósł 2 653,4 mln zł, tj.
o 6 132,9 mln zł mniej niż rok wcześniej.
Zmiany w poziomach tych pozycji były
efektem operacji związanych z zarządzaniem płynnością Banku i lokowaniem
środków klientów.
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Portfel kredytowy i portfel
komercyjnych, dłużnych papierów
wartościowych
Saldo kredytów brutto na koniec 2013 r.
wyniosło 13 636,0 mln zł i zmniejszyło się
w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku o 464,2 mln zł (o 3,3%). Największy nominalny spadek, o 916,8 mln zł
(o 16,3%), nastąpił w kredytach dla jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec 2013 r. stanowiły one 34,6% wobec
40,0% portfela na na dzień 31 grudnia
roku poprzedniego. W 2013 r. BGK, w celu
finansowania projektów w ramach Programu Inwestycje Polskie, nabył także
obligacje przedsiębiorstw w wysokości
2 159,0 mln zł. Na pełne zaangażowanie
kredytowe brutto Banku składały się również obligacje JST (983,5 mln zł według
ceny nabycia) oraz pozostałe obligacje komercyjne (336,7 mln zł). Łącznie w 2013 r.
ekspozycje o charakterze kredytowym
wyniosły 17 115,2 mln zł, co stanowi wzrost
o 10% w stosunku do portfela takich ekspozycji w 2012 r.

Lokaty
międzybankowe

26%

48%

Należności z tytułu zakupionych
papierów wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu

Struktura bilansu – aktywa

8%

Gotówka, środki
w NBP

Kredyty netto

7%

Należności z tytułu zakupionych
papierów wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu

Zakup papierów wartościowych
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2013 r. wyniosły
2 929,8 mln zł i były wyższe od wielkości
z końca 2012 r. o 992,8 mln zł (o 51,3%).
Poziom tych należności związany jest z realizacją przez Bank transakcji lokacyjnych,
a także z operacjami płynnościowymi.
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Rys. 2 | Zmiany w strukturze pasywów BGK w 2013 r.
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emisji papierów
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Udziały i akcje
Portfel udziałów i akcji w 2013 r. zmniejszył się istotnie w wyniku sprzedaży akcji
PKO BP SA. Bank zrealizował na tej transakcji zysk brutto w wysokości 352,9 mln zł.
Poza tą główną transakcją, w 2013 r. Bank
objął nową emisję akcji Krajowego Funduszu Kapitałowego SA w wysokości
10,0 mln zł, akcje Polskich Inwestycji Rozwojowych SA w wysokości 7,5 mln zł, akcje
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
w kwocie 4,7 mln zł oraz 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK SA
w wysokości 2,0 mln zł. Bank, w ramach
budowania systemu poręczeniowego
w Polsce, zwiększył również swoje zaangażowanie w funduszach poręczeniowych
o 2,0 mln zł, do poziomu 67,0 mln zł. Aktualizacja wyceny całego portfela akcji
i udziałów zmniejszyła się w stosunku do
końca 2012 r. o 9,8 mln zł, co było związane
przede wszystkim z wyceną tych aktywów
na rynkach finansowych w roku 2013.

Struktura bilansu – pasywa
Baza depozytowa
Baza depozytowa Banku w odniesieniu do
stanu na koniec poprzedniego roku spadła
o 6 364,7 mln zł (o 19,5%). Największy spadek depozytów w stosunku do 2012 r. odnotowano w pozycji środków pozyskiwanych od jednostek budżetu centralnego,
których saldo obniżyło się o 6 435,6 mln zł
(o 24,1%). Pomimo spadku stanowiły one
przeważającą część portfela depozytowego BGK i na koniec 2013 r. ich wartość wyniosła 20 247,0 mln zł, a udział we wszystkich depozytach stanowił 76,8% wobec
81,6% na koniec 2012 r.

6%

Kredyty zaciągnięte

60%

Depozyty
klientów

Sprzedaż papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 678,2 mln zł, tj.
o 204,4 mln zł więcej niż na koniec roku
poprzedniego. Wyższy stan tych zobowiązań związany był ze zmianą struktury pasywów Banku, wynikającą z operacji płynnościowych i klientowskich.
Kredyty zaciągnięte
Finansowanie kredytami z międzynarodowych instytucji finansowych na koniec
2013 r. wyniosło 2 568,5 mln zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012 r. było
niższe o 237,3 mln zł (o 8,5%). W roku 2013
nastąpił spadek środków pozyskanych
z EBI, a przeznaczonych na pożyczki w ramach programu kredytów na wspieranie
rozwoju regionalnego o 80,2 mln zł oraz
środków pozyskanych z EBI i BRRE na realizację programu wspierania budownictwa mieszkaniowego o 157,1 mln zł. W obu
przypadkach było to związane ze spłatą
transzy kredytów.
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Emisja obligacji
W celu pozyskania stabilnych źródeł finansowania swojej działalności, Bank kontynuował program emisji obligacji własnych.
W 2013 r. wyemitowano obligacje w łącznej kwocie 1 mld zł na okres 4 lat z oprocentowaniem zmiennym, opartym na
stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę.
W roku 2013 nastąpił także wykup obligacji o wartości 1 mld zł.
Bank dodatkowo wyemitował obligacje na kwotę 1 mld zł na zasadzie oferty
prywatnej.
Fundusze ogółem
Na koniec 2013 r. wartość funduszy ogółem wyniosła 7 339,0 mln zł. Wielkość
ta jest o 1 313,2 mln zł (o 21,8%) wyższa
od stanu na 31 grudnia 2012 r. Wzrost
był głównie efektem zasilenia funduszy
własnych Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa w kwocie netto 850,9 mln zł oraz podziału wyniku za
2012 r. w kwocie 475,9 mln zł. Fundusz
statutowy Banku wyniósł 6 517,0 mln zł, tj.
o 1 269,1 mln zł więcej niż na koniec 2012 r.

Tabela 5 | Stan emisji obligacji własnych na dzień 31.12.2013 r. (w mln zł)
Data
emisji

Data
wymagalności

Kwota
w mln zł

Oprocentowanie

BGK0215

16.02.2011

16.02.2015

1 000

WIBOR6M+64p.b.

BGK0514

11.05.2011

12.05.2014

1 000

WIBOR6M+48p.b.

BGK1016

5.10.2011

5.10.2016

500

WIBOR6M+100p.b.

BGK0118

20.11.2012

25.01.2018

1 000

WIBOR6M+44p.b.

Obligacje własne

Rachunek zysków i strat
Wynik netto Banku w roku 2013 wyniósł
740,3 mln zł i był wyższy od osiągniętego
w 2012 r. o 261,1 mln zł (o 54,5%), natomiast wynik brutto wyniósł 841,6 mln zł,
tj. o 328,0 mln zł (o 63,9%) więcej niż przed
rokiem. Wzrost wyników spowodowany
był głównie realizacją zysku ze sprzedaży
akcji PKO BP SA w wysokości 352,9 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek
Największą składową wyniku na działalności bankowej stanowił wynik z odsetek, który na koniec 2013 r. wyniósł
693,7 mln zł i był wyższy od wielkości uzyskanej w 2012 r. o 231,7 mln zł (o 50,2%).
Główną przyczyną tego wyniku był wzrost
aktywów odsetkowych po sprzedaży akcji
PKO BP SA.

Wynik na działalności bankowej
Na koniec 2013 r. wynik na działalności
bankowej wyniósł 1 174,3 mln zł i był wyższy o 460,4 mln zł (o 64,5%) od uzyskanego na koniec 2012 r. Wzrost związany był
głównie z wyższym wynikiem odsetkowym (o 231,7 mln zł), wyższymi przychodami z akcji lub udziałów (o 193,9 mln zł),
będącymi przede wszystkim pochodną
sprzedaży akcji PKO BP SA oraz wyższym
wynikiem prowizyjnym (o 10,1 mln zł).

W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił zarówno spadek przychodów odsetkowych
o 183,1 mln zł, jak i kosztów odsetkowych
o 414,8 mln zł. Spadki te były związane
głównie z cyklem obniżek stóp rynkowych,
które miały miejsce od listopada 2012 r.
Średnia przychodowość aktywów w 2013 r.
wyniosła 3,14% i była niższa o 131 p.b.
w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela 6 | Wielkość i struktura funduszy Banku (w mln zł)
Wyszczególnienie
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2012

2013

Zmiana do 2012

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

nominalna

%

Fundusze ogółem

6 025,8

100,0%

7 339,0

100,0%

1 313,2

21,8%

Fundusze podstawowe

5 942,2

98,6%

7 269,8

99,1%

1 327,6

22,3%

– fundusz statutowy

5 247,9

87,1%

6 517,0

88,8%

1 269,1

24,2%

– fundusz zapasowy

482,0

8,0%

520,5

7,1%

38,5

8,0%

– fundusz rezerwowy

76,8

1,3%

76,8

1,0%

0,0

0,0%

– fundusz ogólnego ryzyka

135,5

2,2%

155,5

2,1%

20,0

14,8%

Fundusz z aktualizacji wyceny

83,6

1,4%

69,2

0,9%

-14,4

-17,2%
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Największą grupę przychodów odsetkowych stanowiły przychody od dłużnych
papierów wartościowych, które wyniosły
913,7 mln zł i były niższe w stosunku do
roku poprzedniego o 74,7 mln zł (o 7,6%).
Średni poziom dłużnych papierów wartościowych w roku 2013 wyniósł 28,3 mld zł
i był wyższy o 7,9 mld zł (o 38,5%). Spadek
przychodowości tej pozycji związany był ze
spadkiem stóp procentowych.
W 2013 r. przychody odsetkowe od kredytów spadły o 18,7 mln zł (o 2,6%) i wyniosły
694,1 mln zł. Główną przyczyną relatywnie
niskiego spadku przychodowości kredytów
(o 21 p.b. – spadek z 5,20% do 4,99%) była
poprawa oceny jakości portfela kredytów
dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, generująca aktywację odsetek
zastrzeżonych, która znacznie kompensowała efekt średniookresowego spadku
stóp procentowych. Średnie saldo kredytów wzrosło o 1,5%, tj. z 13,7 mld zł w roku
2012 do 13,9 mld zł w 2013 r.
Średni poziom pozostałych aktywów odsetkowych, tj. rachunków nostro, BSB (reverse repo) oraz lokat międzybankowych,
w 2013 r. wyniósł 12,4 mld zł i był wyższy
o 0,9 mld zł w porównaniu z rokiem 2012.
Przychody z pozostałych aktywów odsetkowych spadły o 152,0 mln zł.
Średni poziom pasywów odsetkowych
w 2013 r. wyniósł 44,8 mld zł i był wyższy
o 4,4 mld zł, tj. o 11% w stosunku do roku
poprzedniego. Spadek kosztów odsetkowych wynikał przede wszystkim z niższej
(o 139 p.b. w porównaniu do roku 2012)
kosztowości pasywów, która w 2013 r. wyniosła 2,02%. Spadek ten spowodowany
był zmianą wysokości stóp procentowych.

Średni poziom depozytów klientów
w roku 2013 wyniósł 36,6 mld zł i był wyższy o 5,4 mld zł, tj. o 17,2% w porównaniu
do roku 2012. Koszty odsetkowe od depozytów klientów były niższe o 294,1 mln zł
w stosunku do roku poprzedniego, co
związane było głównie z niższym kosztem
ich pozyskania.
Koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych spadły o 49,9 mln zł (o 22,4%), przy średnim
saldzie tych zobowiązań na poziomie
4,3 mld zł w 2013 r.
Koszty pozostałych pasywów odsetkowych
spadły o 71,6 mln zł.
Wynik z tytułu odsetek w niniejszym sprawozdaniu uwzględnia również przychody
i koszty odsetkowe związane z transakcjami zabezpieczającymi różnice w strukturze walutowej aktywów i pasywów
odsetkowych.

Wynik z tytułu prowizji
Wynik z tytułu prowizji wyniósł 88,9 mln zł
i był o 10,1 mln zł wyższy od wielkości osiągniętych w 2012 r. Przychody prowizyjne
wzrosły o 12,4 mln zł, co było głównie efektem uzyskania w roku 2013 wyższych przychodów od kredytów, gwarancji i poręczeń.
Pozostałe prowizje wyniosły 49,7 mln zł.
Na tę pozycję złożyły się między innymi
opłaty za zarządzanie środkami JESSICA,
a także prowizje z tytułu usług agencyjnych wykonywanych na rzecz Ministerstwa
Finansów oraz obsługi KFD. Koszty prowizyjne wzrosły o 2,3 mln zł.
W stosunku do ubiegłorocznego raportu
rocznego, w 2013 r. wartość przychodów
prowizyjnych w układzie zarządczym
jest wyższa o 16,2 mln zł i odpowiednio
o 12,2 mln zł w odniesieniu do 2012 r. Wynika to z ujęcia w przychodach prowizyjnych wartości prowizji rozliczanych w czasie metodą efektywnej stopy procentowej.

Tabela 7 | Wynik z tytułu prowizji (w mln zł)
Wyszczególnienie

Wykonanie

Zmiana do 2012

2012

2013 nominalna

%

Wynik z tytułu prowizji

78,8

88,9

10,1

12,8%

Przychody z tytułu prowizji

83,8

96,2

12,4

14,8%

– od kredytów i pożyczek

21,3

29,3

8,0

37,6%

3,2

4,6

1,4

43,8%

– od operacji papierami wartościowymi
– od akredytyw, inkasa, gwarancji i poręczeń
– pozostałe przychody prowizyjne
Koszty prowizyjne

8,6

12,7

4,1

47,7%

50,7

49,7

-1,0

-2,0%

5,0

7,3

2,3

46,0%
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Przychody z akcji lub udziałów
Przychody z akcji lub udziałów na koniec 2013 r. wyniosły 360,6 mln zł i były
wyższe od wielkości z roku poprzedniego (z uwzględnieniem dywidend)
o 193,9 mln zł, tj. o 116,3%. Głównym elementem przychodów był zysk ze sprzedaży
akcji PKO BP SA w wysokości 352,9 mln zł,
podczas gdy dywidenda od tej spółki wyniosła 162,7 mln zł w roku 2012. Pozostałe
przychody pochodziły z dywidend od innych zaangażowań.

Wynik z pozycji wymiany
Na koniec grudnia 2013 r. wynik z pozycji wymiany wyniósł 10,4 mln zł. Był
on o 19,5 mln zł wyższy od osiągniętego
w 2012 r. W niniejszym sprawozdaniu,
w stosunku do danych wykazywanych
w sprawozdaniu finansowym Banku za
2013 r., z wyniku z pozycji wymiany zostały
wyłączone punkty swapowe instrumentów
FX swap w łącznej wysokości -108,7 mln zł
i przeniesione w szyku rozstawnym na
koszty i przychody odsetkowe, odpowiednio w wysokości 128,2 mln zł i 19,5 mln zł.

Tabela 8 | Wynik na operacjach finansowych (w mln zł)

Zmiana prezentacji ma na celu ujawnienie
części odsetkowej instrumentów pochodnych stosowanych jako zabezpieczenie,
łącznie z wynikiem rozpoznanym na pozycjach zabezpieczanych.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Zmiana do 2012

2012

2013

nominalna

%

Wynik na operacjach finansowych

15,4

20,6

5,2

33,8%

Papierami wartościowymi

12,8

17,1

4,3

33,6%

2,6

3,5

0,9

34,6%

Innymi instrumentami finansowymi

Wynik na operacjach finansowych
Na koniec 2013 r. wynik na operacjach finansowych wyniósł 20,6 mln zł i był wyższy od uzyskanego za 2012 r. o 5,2 mln zł, co
było efektem wyższego o 5,9 mln zł wyniku
zrealizowanego na operacjach papierami
wartościowymi, przy niższym o 0,7 mln zł
wyniku z operacji instrumentami pochodnymi. Elementy wyniku na operacjach finansowych zaprezentowano w tabeli 8.

W niniejszym sprawozdaniu, w stosunku
do danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Banku za 2013 r., z pozycji wyniku na operacjach finansowych
zostały wyłączone odsetki instrumentów
IRS (Interest Rate Swap) i OIS (Overnight Index Swap) w wysokości -4,9 mln zł, które
zostały zaprezentowane w szyku rozstawnym jako koszty i przychody odsetkowe,
odpowiednio w wysokości 5,3 mln zł oraz
0,4 mln zł.

Pozostałe przychody / koszty operacyjne
Na koniec 2013 r. wynik na pozostałych
przychodach / kosztach operacyjnych wyniósł 1,7 mln zł. W porównaniu z 2012 r. był
niższy o 0,1 mln zł.

Zmiana prezentacji ma na celu ujawnienie
części odsetkowej instrumentów pochodnych stosowanych jako zabezpieczenie,
łącznie z wynikiem rozpoznanym na pozycjach zabezpieczanych.
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Koszty działania i amortyzacji
Na koniec 2013 r. koszty działania i amortyzacji osiągnęły wartość 248,3 mln zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego
o 5,9 mln zł, tj. o 2,4%. Wzrost ten wynikał
przede wszystkim z wyższych o 3,9 mln zł
(o 2,5%) kosztów osobowych, a także
wyższych o 5,8 mln zł (o 38,2%) kosztów
amortyzacji.
Wyższe koszty osobowe, w sumie
o 5,3 mln zł, związane są przede wszystkim
ze zwiększeniem funduszu premii i nagród
dla pracowników BGK za efekty w roku
2013, jako elementu uznania za wypracowanie historycznie najwyższych wyników
Banku Gospodarstwa Krajowego. Eliminując wpływ dodatkowych premii i nagród,
koszty osobowe w 2013 r. byłyby niższe
w stosunku do roku 2012 o 1,3 mln zł.
Zwiększone koszty utrzymania budynków
wynikają z działań związanych głównie
z remontem Centrali BGK. W związku z realizacją strategii IT i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej wzrosły koszty
serwisowania sprzętu informatycznego
i oprogramowania. Niższe natomiast
były koszty ochrony mienia (związane ze
zmniejszeniem liczby oddziałów), koszty
telekomunikacyjne (łączności), koszty obsługi floty samochodowej, koszty szkoleń
i delegacji.

W 2013 r. znacząco niższe w stosunku do
roku 2012 (o 4,3 mln zł) były koszty z tytułu
opłat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wynikało to ze zwrotu w 2013 r.
opłaty na rzecz KNF za 2012 r. w wysokości
6,8 mln zł.
Wyższe koszty amortyzacji są rezultatem
przekazania do eksploatacji produktów
projektów zakończonych w roku 2013.
W porównaniu do danych zawartych
w sprawozdaniu finansowym za 2013 r.,
inna jest agregacja kosztów osobowych
i rzeczowych (przesunięcie między innymi
kosztów szkoleń czy opieki medycznej).
Koszty amortyzacji różnią się od prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Banku za 2013 r. o koszty amortyzacji wspólnej,
stanowiące element kosztów realokowanych funduszy.
Różnica wartości rezerw i aktualizacji
Różnica wartości rezerw i aktualizacji na
koniec 2013 r. wyniosła 86,0 mln zł (przewaga odpisów nad rozwiązaniami) i była
wyższa od wielkości na koniec 2012 r.
o 126,3 mln zł. Wyższy poziom tej pozycji wynikał głównie ze wzrostu poziomu
rezerwy na ryzyko ogólne o 95,0 mln zł,
będącego rezultatem wzrostu ryzyka kredytowego związanego z aktywnością Banku w Programie Inwestycje Polskie oraz ze
zmianą metodyki oceny ryzyka kredytowego dla portfela dawnego KFM.

Z tytułu trwałej utraty wartości akcji Polimex-Mostostal SA utworzono rezerwę
w wysokości 16,5 mln zł. Miało to związek
ze spadkiem wartości akcji Spółki.
Podsumowanie wyników i sytuacji
finansowej BGK
Zysk netto Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2013, w wysokości 740,3 mln zł,
był najwyższy od czasu reaktywowania
Banku w 1989 r. Na ten doskonały rezultat miał wpływ zarówno wynik na
standardowej działalności BGK, jak i zdarzenia jednorazowe – sprzedaż akcji PKO
BP SA oraz zmiany w klasyfikacji portfela
dawnego KFM. Czynnikiem wpływającym
negatywnie na wyniki było zwiększenie
poziomu rezerwy na ryzyko ogólne, wynikające ze wzrostu bilansowych i pozabilansowych ekspozycji IP.
Sytuacja finansowa Banku Gospodarstwa
Krajowego na koniec roku 2013 była bardzo dobra. Bank zwiększył rentowność kapitału z 8,2% do 11,4%. Zwiększyła się też
baza kapitałowa BGK w wyniku sprzedaży
akcji PKO BP SA i dodatkowego dokapitalizowania, co pozwala mu realizować duże
transakcje, rozwijać Program Inwestycje
Polskie oraz umożliwia zaangażowanie
kapitałowe Banku w fundusze. Nadwyżki
kapitałowe i płynnościowe świadczą nie
tylko o bezpieczeństwie BGK i możliwości
realizacji zobowiązań, ale będą bazą rozwoju akcji kredytowej oraz inwestycji kapitałowych w latach przyszłych.
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Sytuacja makroekonomiczna
Realne tempo wzrostu polskiej gospodarki
w 2013 r. wynosiło 1,6%. Na tle danych historycznych odnotowane tempo wzrostu nie było
imponujące, ale należy zauważyć, że dynamiki
wskaźników makroekonomicznych poprawiały się z kwartału na kwartał. Roczna dynamika PKB wzrastała z 0,5% w I kwartale do 2,7%
w ostatnim.
W trakcie 2013 r. zmieniała się struktura wzrostu.
W pierwszej połowie roku dodatnia dynamika
była osiągana jedynie dzięki dodatniej kontrybucji eksportu netto, natomiast w kolejnych
kwartałach stopniowo poprawiały się pozostałe
komponenty PKB. Pozytywne efekty były najszybciej widoczne w przypadku spożycia indywidualnego. Jego dynamika, chociaż wzrosła,
pozostała jednak na niskim z punktu widzenia
danych historycznych poziomie. Można także
odnotować, że o ile w pierwszych kwartałach
ubiegłego roku kontrybucja eksportu netto
była efektem większej skali spadku importu niż
eksportu, to w drugiej połowie roku wynikała
z szybszego wzrostu eksportu aniżeli importu.

Roczna dynamika wartości dodanej brutto
zwiększyła się z 0,6% w I kwartale do 2,7% w IV
kwartale. Uwagę zwraca ograniczenie spadków
wartości dodanej w budownictwie po załamaniu
w II kwartale 2013 r. i szybka odbudowa tempa
wzrostu w sektorze przemysłowym po słabym
początku roku. Stabilnie przy tym prezentowały
się dynamiki większości sekcji sektora usługowego. Ponadto w IV kwartale bardzo dobre wyniki
zostały odnotowane w transporcie i gospodarce
magazynowej.
W 2013 r., ze względu na odnotowywane spowolnienie gospodarcze, presja na konsolidację
finansów publicznych była mniejsza niż w poprzednim roku. Szacunkowe prognozy wskazują, że deficyt sektora finansów publicznych
w roku 2013 mógł wzrosnąć z 3,5% w 2012 r. do
około 4,8%. Jednocześnie należy odnotować, że
dane na koniec 2013 r. nie uwzględniają efektu reformy systemu emerytalnego. Związane
z nią przekazanie pod koniec stycznia 2014 r.
części aktywów OFE do ZUS będzie skutkować
wysokim spadkiem relacji państwowego długu
publicznego do PKB.
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Początek roku 2013 przyniósł dalsze, zauważalne już od drugiej połowy 2012 r.
osłabienie kondycji rynku pracy. Dynamika
zatrudnienia osiągnęła lokalne minimum
w kwietniu. W porównaniu do poprzednich okresów dekoniunktury, w ubiegłym
roku skala spadków zatrudnienia nie była
wysoka. Jej charakter był również krótkotrwały. Od końca II kwartału można było
bowiem zaobserwować stopniową poprawę danych z rynku pracy. Dynamika zatrudnienia zakończyła rok na niewielkim
plusie, jednocześnie stopa bezrobocia na
koniec 2013 r. pozostała na poziomie odnotowanym na 31 grudnia 2012 r., tj. 13,4%.
Towarzyszyły temu niewielkie zmiany
rocznej dynamiki wynagrodzeń w trakcie
całego roku na poziomie bliskim 3%. Należy przy tym zauważyć, że w przeciwieństwie do 2012 r., w roku 2013 realna dynamika funduszu płac kształtowała się na
dodatnim poziomie.
W 2013 r. utrzymywała się niska presja inflacyjna. Z wyjątkiem stycznia, wskaźnik
roczny CPI (Consumer Price Index) kształtował się poniżej poziomu 1,5% rdr, czyli
dolnego pasma odchyleń od celu Rady
Polityki Pieniężnej (RPP). Lokalne minimum w wysokości 0,2% indeks osiągnął
w czerwcu. Niska inflacja była efektem
uwarunkowań zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych. Można wśród nich
wymienić niską dynamikę cen żywności,
spadki cen surowców energetycznych oraz
obniżki taryf teleinformatycznych. Warto
także podkreślić wpływ niskiego popytu
konsumpcyjnego na ograniczenie presji
inflacyjnej. Spadki CPI skłoniły RPP do
kontynuowania rozpoczętego w 2012 r. cyklu redukcji stóp i obniżenia stopy referencyjnej do najniższego w historii poziomu
2,5%. Łącznie od listopada 2012 r. do lipca
2013 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła
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stopy o 225 p.b. Od lipcowego posiedzenia
RPP stopy pozostawały stabilne. Rada zdecydowała się również na wprowadzenie
w komunikatach informacji dotyczącej
spodziewanego przedziału czasowego,
w którym stopy nie będą zmieniane. Początkowo był to okres nie krótszy niż do
końca 2013 r., jednak niskie odczyty inflacji
w ostatnim kwartale ubiegłego roku skłoniły Radę do wydłużenia deklarowanego
horyzontu stabilizacji stóp procentowych
co najmniej do końca I półrocza 2014 r.
W pierwszej połowie ubiegłego roku stawki rynku międzybankowego obniżały się
wraz z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej dotyczącymi kolejnych redukcji stopy
referencyjnej. Stawki ustabilizowały się
w lipcu, kiedy Rada ogłosiła zakończenie cyklu obniżek. Bardzo niewielką skalą
zmian w drugiej połowie roku odznaczały
się przede wszystkim stawki dla okresów
od 2 tygodni do 9 miesięcy, natomiast
w przypadku stawek ON zmienność była
większa ze względu na bieżące uwarunkowania płynnościowe sektora bankowego.
Deklaracje RPP dotyczące okresu stabilizacji stóp procentowych zmniejszyły również zmienność kwotowań kontraktów
FRA (Forward Rate Agreement). Na początku
bieżącego roku implikują one, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych może
dojść pod koniec 2014 r.
Pierwsza połowa 2013 r. była bardzo udana
dla polskich obligacji skarbowych – rentowności pozostawały w trendzie spadkowym. Sprzyjające były zarówno czynniki
zewnętrzne, związane z utrzymywaniem
przez najważniejsze banki centralne wyjątkowo luźnej polityki monetarnej, jak
i czynniki wewnętrzne, np. oczekiwania
dotyczące redukcji stopy referencyjnej
oraz niskiego poziomu inflacji. W efekcie,

w maju 2013 r., rentowności polskich obligacji odnotowały historyczne wartości
minimalne, niemniej druga połowa roku
przyniosła korektę cen, która dotyczyła
w większym stopniu obligacji z długiego
końca krzywej rentowności. Wywołana
ona została impulsami z zagranicy, związanymi z zapowiedziami stopniowego wygaszania programu skupu aktywów w USA
przez Fed oraz spłatami pożyczek udzielanych przez EBC (Europejski Bank Centralny) w ramach LTRO (Long Term Refinancing
Operation). Należy przy tym zaznaczyć, że
skala korekty nie była duża i poziomy rentowności obligacji nadal pozostają relatywnie niskie. Ostatecznie, na przestrzeni
całego roku, rentowności 2-letnich obligacji zmniejszyły się z 3,14% do 3,05%, natomiast w przypadku obligacji 10-letnich
zanotowano wzrost rentowności z 3,74%
do 4,35%.
W pierwszych miesiącach 2013 r. kurs
EUR/PLN pozostawał w szerokim paśmie wahań, ograniczonym wartościami
4,08–4,215. Wyjście z tego przedziału nastąpiło w okolicach połowy roku, co było
w pierwszej kolejności reakcją na możliwe zmiany polityki monetarnej w USA.
Krajowej walucie nie sprzyjała również
mająca wówczas miejsce przecena papierów skarbowych. Oddziaływanie tych
czynników miało jednak krótkotrwały charakter i w ostatnich miesiącach roku kurs
EUR/PLN powrócił poniżej poziomu 4,20.
Ostatecznie, na koniec 2013 r., kurs EUR/
PLN ukształtował się nieznacznie powyżej
4,145. Należy przy tym odnotować o wiele mniejszą skalę zmienności w 2013 r.
niż w poprzednich dwóch latach. Wśród
czynników stabilizujących można wymienić wpływ zmiany legislacyjnej dotyczącej
sposobu wyznaczania relacji długu publicznego do PKB.
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Rynek bankowy

Tabela 9 | Roczne zmiany zobowiązań sektora bankowego według segmentów klienta

Zobowiązania sektora bankowego
W 2013 r. dynamika depozytów sektora
bankowego pozostawała stabilna i kształtowała się blisko poziomu 6%. Towarzyszyło temu zwiększenie dynamiki depozytów w segmencie przedsiębiorstw
w ostatnim kwartale ubiegłego roku, co
można tłumaczyć poprawą wyników finansowych firm. Wysoki poziom depozytów przedsiębiorstw może też wynikać
z przewidywanych na kolejne miesiące potrzeb inwestycyjnych. Można także stwierdzić, że od wybuchu kryzysu finansowego
w 2008 r. przedsiębiorstwa zmieniły politykę zarządzania środkami gotówkowymi
na rzecz zwiększenia buforów płynności.

Wyszczególnienie

2012

2013

Sektor bankowy ogółem

Dynamika depozytów gospodarstw domowych w 2013 r. obniżyła się w relacji do
roku poprzedniego. Wpływać na to mogła
stabilizacja dynamiki funduszu płac na
niskim poziomie i tym samym kondycji
rynku pracy. Bardzo widoczne były z kolei
zmiany struktury terminowej depozytów.
Nastąpił wyraźny spadek dynamiki depozytów terminowych, która w drugiej połowie roku osiągnęła ujemne poziomy, przy
jednoczesnym wysokim wzroście dynamiki depozytów bieżących. Zmiana struktury
terminowej była pochodną obniżek stóp
procentowych, które wpłynęły na spadek
nominalnego oprocentowania depozytów
terminowych.

5,9%

5,6%

– osoby fizyczne

8,3%

5,9%

– podmioty gospodarcze

-5,3%

9,8%

– sektor finansowy

30,4%

0,2%

– jednostki samorządu terytorialnego
– jednostki budżetu centralnego

-0,7%
-13,1%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP

Należności sektora bankowego
Po wyhamowaniu w 2012 r. i stabilizacji w pierwszej połowie 2013 r., w drugiej połowie roku odnotowano niewielkie
wzrosty dynamiki należności sektora bankowego. W przypadku dynamiki zadłużenia gospodarstw domowych wzrost był
już widoczny w III kwartale 2013 r., natomiast w przypadku przedsiębiorstw dopiero ostatnie miesiące roku przyniosły
zauważalną poprawę. Dane o kredytach
dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw dobrze wpisują się w scenariusz

postępującego ożywienia gospodarczego,
odnotowywanego pod koniec 2013 r. Należy przy tym zaznaczyć, że w segmencie
korporacyjnym skala spowolnienia dynamiki akcji kredytowej była o wiele większa.
Przez znaczną część roku dynamika akcji
kredytowej kształtowała się poniżej poziomu 1%, jednocześnie dynamika należności
wobec jednostek samorządu terytorialnego (JST) nie uległa poprawie, co wskazuje
na brak oznak ożywienia w inwestycjach
tego sektora.

Tabela 10 | R
 oczne zmiany należności kredytowych sektora bankowego według
segmentów klienta
Wyszczególnienie

2012

2013

Sektor bankowy ogółem

1,2%

3,5%

-0,8%

3,8%

2,7%

2,5%

– sektor finansowy

29,5%

24,1%

– jednostki samorządu terytorialnego

-4,9%

-7,8%

– jednostki budżetu centralnego

-8,7%

-52,7%

– osoby fizyczne

W 2013 r. nastąpiło także wyhamowanie
dynamiki depozytów trzeciego, najważniejszego segmentu niemonetarnych instytucji finansowych.

5,2%
34,0%

– podmioty gospodarcze

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP

Raport Roczny 2013

35

9 | st ra teg i a B a n ku

36

www.bgk.com.pl

W roku 2013 trwały prace związane z przygotowaniem nowego Wieloletniego
Programu Rozwoju – Strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014–2017,
który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku uchwałą nr 9/2014/VII
z 14 lutego 2014 r. Strategia określa zarówno misję BGK, jego aktualną rolę, jak i cele
na najbliższe lata działalności.

Nowa Strategia BGK została przygotowana
w oparciu o oczekiwania interesariuszy Banku
oraz wewnętrzne i zewnętrzne warunki funkcjonowania, w tym priorytety polityki gospodarczej
Rządu RP.
Strategia zakłada kontynuację działań podjętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w latach 2012–2013, z położeniem silniejszego
akcentu na działania Banku jako państwowego
banku rozwoju. Ponadto BGK będzie nadal realizował swoje funkcje w zakresie wspierania i obsługi obszaru finansów publicznych oraz programów społeczno-gospodarczych państwa.
Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno
‑gospodarczego Polski oraz sektora finansów
publicznych w wykonywaniu jego zadań. Misja
ta będzie realizowana w oparciu o takie wartości,
jak współodpowiedzialność, stabilność, transparentność, ciągłe doskonalenie i profesjonalizm.

Finansowanie inwestycji i rozwój
przedsiębiorstw
Pierwszy obszar, finansowanie inwestycji i rozwój przedsiębiorstw, jest silnie związany z misją
wspierania przez Bank rozwoju gospodarczego
państwa. W tym obszarze będą realizowane
działania w ramach Programu Inwestycje Polskie, który ma zapewnić finansowanie długoterminowych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. W Strategii BGK przyjęto zwiększenie
aktywności sprzedażowej sieci oddziałów w zakresie finansowania średniej wielkości inwestycji wspierających, obok dużych inwestycji
infrastrukturalnych realizowanych centralnie,
a także potrzeb inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw w okresie oczekiwanej poprawy koniunktury. Działania proinwestycyjne będą uzupełniane o działania wspierające eksport, jak
i bezpośrednie finansowanie eksportu. W Strategii BGK założono zwielokrotnienie skali działalności Banku w tym obszarze.

Strategia Banku zostanie zrealizowana w czterech kluczowych obszarach.

Raport Roczny 2013

37

W ramach pośrednich form finansowania Bank będzie kontynuował swoją rolę
w segmencie MŚP, jak również w zakresie
kształtowania systemu poręczeniowo
‑gwarancyjnego w Polsce. Program Gwarancji de minimis stopniowo zostanie zastępowany poprzez podobny mechanizm,
bazujący w większym stopniu na instrumentach zwrotnych ze środków UE. Celem
Banku Gospodarstwa Krajowego będzie
aktywizacja działalności przedsiębiorstw
przez udostępnienie instrumentów poręczeniowych i gwarancyjnych oraz wspieranie akcji kredytowej banków finansujących tę działalność. BGK będzie aktywnie
działał w celu zapewnienia powszechnej
dostępności poręczeń i gwarancji oraz odgrywał istotną rolę w nowym systemie.
Bank Gospodarstwa Krajowego, na mocy
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu
28 lipca 2009 r. rządowego programu
Finansowe Wspieranie Eksportu, będzie – jak w latach poprzednich – udzielał
kredytów finansujących zakup polskich
towarów i usług zagranicznym nabywcom
(bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy).
Rozszerzona zostanie oferta instrumentów
o refinansowanie kredytu dostawcy oraz
o kredyt na prefinansowanie eksportu.
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Obsługa jednostek finansów
publicznych i samorządów
Drugi obszar, obsługa jednostek finansów publicznych i samorządów, będzie
rozwijany przede wszystkim w ramach
działań związanych z finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy, realizowaniem projektów w formule Partnerstwa
Publiczno‑Prywatnego i projektów z zakresu rozwoju miast oraz efektywności
energetycznej, finansowanych ze środków
regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014–2020. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie służył pomocą i doświadczeniem w finansowaniu tego typu przedsięwzięć. Obok ekspertyzy w zakresie
oceny projektów inwestycyjnych, Bank będzie dążył do stworzenia kompleksowego
i spójnego systemu zwrotnego finansowania w ramach Perspektywy Finansowej UE
na lata 2014–2020. BGK będzie uzupełniał
ofertę rynku komercyjnego w zakresie finansowania działalności własnej JST, jak
również realizował kolejne etapy konsolidacji finansów publicznych oraz zapewniał efektywną obsługę dotychczasowych
i nowych podmiotów.

Działalność inwestycyjna
Trzeci obszar, działalność inwestycyjna,
to nowy, istotny ze strategicznego punktu
widzenia zakres funkcjonowania Banku,
w którym planowane są znaczące inicjatywy, mające na celu rozwój rynku inwestycyjnego i niektórych segmentów rynku
kapitałowego w Polsce, w tym utworzenie
Funduszu Mieszkań na Wynajem o wartości docelowej 5 mld zł, inicjatywę Polski Fundusz Funduszy Wzrostu oraz inne
fundusze. W ramach tego obszaru BGK,
poprzez fundusze inwestycyjne, będzie realizował misję wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Środki inwestowane przez Bank w segmenty związane
z budownictwem mieszkaniowym, małą
infrastrukturą czy rynkiem Private Equity
oraz popularyzacja idei inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne będą realnie przekładać się na wzrost gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy. Bank zakłada,
że inicjatywy inwestycyjne zostaną zrealizowane we współpracy z inwestorami
prywatnymi oraz samorządami i staną się
impulsem do wytworzenia nowego segmentu rynku. Nowe obszary inwestycyjne
będą również służyły zwiększaniu się innowacyjności gospodarki i gromadzeniu
funduszy potrzebnych do finansowania
nowych przedsięwzięć o wysokim potencjale wzrostu.

www.bgk.com.pl

Działalność programowa
Czwarty obszar, działalność programowa,
związany jest z realizacją programów społeczno-gospodarczych państwa oraz obsługą funduszy umiejscowionych w BGK.
W tym obszarze mieści się obsługa programów i funduszy przepływowych (KFD, FK,
FD, FTiR i FPiKS) oraz takie programy, jak
Mieszkanie dla Młodych czy Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie. W ramach Strategii Bank będzie pracował nad stworzeniem
efektywnego systemu wsparcia dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą, finansowanego ze środków krajowych
i unijnych. BGK będzie uzupełniał ofertę
finansową realizowaną przez środki wydatkowane z Funduszu Pracy, Programów
Operacyjnych Wiedza, Edukacja, Rozwój
oraz regionalnych programów na lata
2014–2020. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dalej prowadził zadania w zakresie konsolidacji finansów publicznych,
dystrybucji środków europejskich, obsługi
funduszy i programów.

Główne cele biznesowe przyjęte w Wieloletnim Programie Rozwoju Banku to:
• umocnienie BGK w roli banku rozwoju
poprzez zwielokrotnienie obecnego zaangażowania w finansowanie
przedsięwzięć w ramach Programu
Inwestycje Polskie oraz działalności
poręczeniowo-gwarancyjnej,
• utrzymanie kluczowej roli w realizacji programów europejskich, w tym
szczególnie w zakresie instrumentów
zwrotnych,
• rozbudowa i osiągnięcie widocznej
skali działalności inwestycyjnej przede
wszystkim w zakresie Funduszu Mieszkań na Wynajem,
• zapewnienie dostępności finansowania eksportu i zwiększenie
skali działania w zakresie rozwiązań
wspierających działalność eksportową
przedsiębiorstw,
• podnoszenie efektywności w zakresie
działalności programowej (wspieranie
rozwoju sektora finansów publicznych
oraz obsługa funduszy i programów
rządowych).

Realizacja tych celów wymagać również
będzie spełnienia nałożonych na nie warunków o charakterze finansowo-jakościowym:
• zapewnienia stabilnego zwrotu na
kapitale na poziomie wyższym niż
rentowność polskich, skarbowych
papierów wartościowych,
• zapewnienia rosnącej efektywności
kosztowej Banku (C/I),
• utrzymania wysokiej jakości aktywów w ramach określonego
poziomu ryzyka.
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Od maja 2011 r. BGK prowadzi obsługę procesu
konsolidacji środków publicznych.
W ramach umowy z Ministrem Finansów Bank
zobowiązany jest do:
• dokonywania wszelkich czynności prawnych
i faktycznych związanych z przyjmowaniem
wolnych środków w depozyt lub zarządzanie
u Ministra Finansów oraz ich zwrotem,
• prowadzenia rachunków w PLN na rzecz
Ministra Finansów,
• prowadzenia bankowej obsługi rachunków
jednostek sektora finansów publicznych
i dysponentów,
• prowadzenia sprawozdawczości.
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. 1 010 rachunków bankowych podlegało konsolidacji
środków publicznych w BGK. W 2013 r. zostało

utworzonych 3 289 depozytów terminowych /
środków przekazanych w zarządzanie. Na dzień
31.12.2013 r. kwota utworzonych depozytów terminowych / środków przekazanych w zarządzanie terminowe przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 21,8 mld zł. Pozostałe
środki jednostek były przekazywane na depozyt
overnight / zarządzanie overnight na rachunek
Ministerstwa Finansów. Według stanu na dzień
31.12.2013 r., kwota przekazanych środków na depozyt overnight / zarządzanie overnight wyniosła 6,3 mld zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowuje
się do obsługi tzw. II etapu konsolidacji, który
Minister Finansów planuje uruchomić w drugiej połowie 2014 r. W ramach tego etapu
przewiduje się zwiększenie liczby podmiotów
o około 600.
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W 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał zmian w sposobie zarządzania
projektami i inicjatywami. Wprowadzono nowe „Zasady ładu projektowego BGK”,
które są procedurą definiującą sposób realizacji zmian w Banku z wykorzystaniem
dwóch rodzajów przedsięwzięć – programu lub projektu.

Zasady realizacji zmian zostały sformułowane
w oparciu o powszechnie znane i wykorzystywane metodyki. W części opisującej program wykorzystano metodykę MSP (Managing Successful
Programmes) – Skutecznego Zarządzania Programami, natomiast w zakresie projektów

wykorzystano metodykę PRINCE2 (Project in
Controlled Environment). Standaryzacja każdego z wyżej wymienionych obszarów poprzez
wprowadzenie zasad powoduje, że strategiczne
zmiany są realizowane w sposób powtarzalny,
spójny i uporządkowany.
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W 2013 r. w Banku realizowanych było 17 projektów, z czego poniżej opisane zakwalifikowano jako projekty strategiczne:

Projekty aktywne:
• Wdrożenie nowego Centralnego Systemu Bankowego (CSB) –
wdrożenie nowego, informatycznego systemu bankowego
dostosowanego do bieżących wymagań Banku, a także innych
zadań wynikających z obsługi sektora publicznego.
• Wdrożenie obsługi II etapu konsolidacji finansów publicznych
i depozytów sądowych – przygotowanie BGK do obsługi podmiotów objętych II etapem konsolidacji oraz przyjmowania
depozytów sądowych na rachunki MF.
• Program Wdrożenia Rekomendacji D – dostosowanie Banku
do wymagań Rekomendacji D (KNF).
• Wdrożenie nowego Narzędzia Ratingowego Przedsiębiorstw
(NR-P) – budowa narzędzia do poprawy jakości zarządzania
ryzykiem kredytowym w Banku.
• Wdrożenie procesu kredytowego – zapewnienie automatycznej obsługi procesu kredytowego JST, zapewnienie spełnienia
wymogów nadzorczych (rekomendacji KNF), najlepszych
praktyk rynkowych w zakresie narzędzi informatycznych obsługujących proces kredytowy JST oraz ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności: regulacyjnego, operacyjnego
i kredytowego.
• Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych – dostarczenie
Bankowi szybkiej, wiarygodnej i użytecznej informacji zarządczej, a w szczególności kompletnego z ekonomicznego punktu
widzenia pomiaru zarządczego wyniku finansowego oraz
rentowności zarządczej produktów i usług Banku.
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Projekty zamknięte:
• Rachunek Skonsolidowany – wprowadzenie funkcjonalności
rachunku skonsolidowanego dla klientów Banku. Projekt
został zamknięty 20 lutego 2014 r.
• Wdrożenie systemu wspomagającego Centrum Gospodarki
Własnej BGK – centralizacja oraz integracja procesów biznesowych Gospodarki Własnej w ramach wdrożonego i stabilnie
pracującego systemu wspierającego jego realizację. Projekt
został zamknięty 16 października 2013 r.
• Nowy Model Operacyjny Banku – zmiany organizacyjne w obszarze Sprzedaży, Ryzyka i Operacji. Projekt został zamknięty
3 października 2013 r.
• Zmiany w rozliczeniach krajowych i zagranicznych – spełnienie
wymagań nałożonych na Bank w związku z wejściem w życie
ustawy o usługach płatniczych oraz usprawnienie procesów
i zwiększenie automatyzacji obsługi. Projekt został zamknięty
16 września 2013 r.
• Oprogramowanie wspierające proces przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla Banku Gospodarstwa Krajowego – wdrożenie i efektywne wykorzystanie
oprogramowania wspierającego proces przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także
poprawa jakości danych dostępnych w aktualnie funkcjonującym rejestrze Pralni poprzez usunięcie dysfunkcjonalności
zidentyfikowanych w systemie transakcyjnym Banku. Projekt
został zamknięty 28 sierpnia 2013 r.
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•

•

•

Nowa Bankowość Elektroniczna – wdrożenie elastycznego
systemu bankowości elektronicznej, który udostępni nowe
funkcjonalności w porównaniu do obecnie dostępnych. Projekt zamknięto 23 sierpnia 2013 r. bez dostarczenia produktów,
których realizacja została przeniesiona do projektu Wdrożenia
nowego Centralnego Systemu Bankowego.
Standaryzacja procesów obsługi funduszy oraz programów
rządowych (PSDZ) – wdrożenie, łącznie z niezbędną infrastrukturą techniczną, platformy IT przeznaczonej do zarządzania procesami, zbudowanie Portalu komunikacyjnego
służącego do składania różnorodnych wniosków w ramach
działalności zleconej, wdrożenie systemu do skanowania
i archiwizacji dokumentów, implementacja wybranych
procesów działalności zleconej w systemie BPMS, integracja
informatyczna systemu BPMS z systemami core’owymi Banku,
z wykorzystaniem szyny usług. Projekt został zamknięty
1m
 arca 2013 r.
Zakup i wdrożenie silnika ratingowego – zapewnienie
narzędzia ratingowego wdrażanemu w Banku systemowi
workflow, zapewnienie spełnienia standardów nadzorczych
oraz najlepszych praktyk rynkowych w zakresie narzędzia
ratingowego stosowanego w Banku, a także poprawa jakości
zarządzania ryzykiem kredytowym. Projekt został zamknięty
4 stycznia 2013 r.
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Działalność kredytowa
W stosunku do końca 2012 r. zaangażowanie
kredytowe brutto zwiększyło się o 1 586,2 mln zł,
tj. o 10,2%. Główną przyczyną wzrostu było
finansowanie
projektów
infrastrukturalnych w ramach Programu Inwestycje Polskie
(2 410,5 mln zł), z czego obligacje komercyjne
wyniosły 2 159,0 mln zł.
Portfel kredytów brutto zmniejszył się łącznie
o 464,2 mln zł, tj. o 3,3%. Na spadek ten złożyły się spłaty kredytów finansujących działalność samorządową (zniżka o 893,6 mln zł) oraz

kredytów dawnego KFM (zniżka o 52,5 mln zł),
częściowo skompensowane wzrostem ekspozycji kredytowych w obszarze kredytów eksportowych o 167,1 mln zł oraz w produktach finansujących przedsiębiorstwa o 188,6 mln zł.
Wartość nowo udzielonych w roku 2013 kredytów
wyniosła 1 299,0 mln zł i w stosunku do 2012 r.
zmniejszyła się o 205,0 mln zł (1 504,0 mln zł
w 2012 r.). Najwięcej transakcji w roku 2013 dotyczyło klientów z segmentu przedsiębiorstw oraz
jednostek samorządowych.

Tabela 11 | Zaangażowanie kredytowe brutto (w mln zł)
Wykonanie

Wyszczególnienie

2012

Kredyty brutto
– osoby prywatne*
– podmioty finansowe i gospodarcze (firmy)
– spółki komunalne
– pozostałe jednostki samorządu terytorialnego
– pozostałe jednostki budżetu centralnego
– ZOZ (sektor publiczny)
– program PBM

Zmiana do 2012

2013 nominalna

%

14 100,2

13 636,0

-464,2

-3,3%

90,8

77,5

-13,3

-14,6%

1 398,3

1 586,9

188,6

13,5%

149,0

237,9

88,9

59,7%

5 431,1

4 537,5

-893,6

-16,5%

19,3

50,1

30,8

159,6%

247,7

242,1

-5,6

-2,3%

6 096,2

6 043,7

-52,5

-0,9%

– wypłacone poręczenia

89,1

89,7

0,6

0,7%

– finansowanie eksportu

370,7

537,8

167,1

45,1%

– finansowanie projektów infrastrukturalnych

201,7

226,7

25,0

12,4%

– FRIK**

3,3

0,0

-3,3

-100,0%

– FŻŚ

3,0

6,1

3,1

103,3%

1 428,8

3 479,2

2 050,4

143,5%

386,6

2 495,7

2 109,1

545,5%

0,0

2 159,0

2 159,0

–

– jednostki samorządu terytorialnego

1 042,2

983,5

-58,7

-5,6%

Razem zaangażowanie kredytowe brutto

15 529,0

17 115,2

1 586,2

10,2%

Obligacje
– finansowanie projektów infrastrukturalnych, w tym:
Programu Inwestycje Polskie

* produkt wycofany z oferty
** Fundusz zlikwidowany
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Samorządy i jednostki budżetu
centralnego
Za sprawą licznych spłat oraz zrównoważonej akcji kredytowej, wolumen ekspozycji pozostałych jednostek samorządu terytorialnego był na koniec 2013 r. niższy od
poziomu z roku 2012 o 893,6 mln zł i wyniósł 4 537,5 mln zł. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 562,5 mln zł
i była zdecydowanie niższa od wolumenu
transakcji w 2012 r. (921,5 mln zł). Zgodnie
z „Polityką kredytową na 2013 r.” Bank Gospodarstwa Krajowego nie zwiększył poziomu zaangażowania, jednak utrzymuje
znaczący udział w rynku kredytów dla tej
grupy klientów.
Na koniec 2013 r. zaangażowanie Banku wobec spółek komunalnych wyniosło
237,9 mln zł i wzrosło o 88,9 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Na ten przyrost złożyło się uruchomienie nowych kredytów w kwocie 28,0 mln zł, jak również
wypłata transz od kredytów udzielonych
we wcześniejszych okresach, pomniejszona o wartości spłat.

W ramach finansowania sektora budżetowego Bank organizuje również emisje
obligacji na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego (JST). W samym 2013
roku zorganizowano i przeprowadzono
13 nowych emisji dla JST, co w warunkach
dużej konkurencji na tym rynku jest wynikiem dobrym. Na dzień 31 grudnia 2013 r.
wartość emisji wyniosła 983,5 mln zł i była
niższa od wartości z roku poprzedniego
o 58,7 mln zł.

Deweloperzy
Wartość portfela kredytów dla deweloperów na koniec 2013 r. wyniosła 346,9 mln zł
i zmniejszyła się w stosunku do grudnia
2012 r. o 87,6 mln zł. Z uwagi na wytyczne
zawarte w „Polityce kredytowej na 2013 r.”,
BGK wygaszał finansowanie tej działalności i nie angażował się w nowe transakcje
w tym sektorze. Spadek salda związany
jest ze spłatami kredytów udzielonych
w latach poprzednich.

Podmioty gospodarcze
W 2013 r. miał miejsce wzrost wolumenu
ekspozycji kredytowych dla podmiotów
gospodarczych o 188,6 mln zł, do wysokości 1 586,9 mln zł. Wartość nowej sprzedaży
dla firm w roku 2013 wyniosła 215,9 mln zł,
w porównaniu do wolumenu nowych kredytów w 2012 r. w kwocie 193,1 mln zł.

Finansowanie projektów
infrastrukturalnych i realizacja
Programu Inwestycje Polskie
Na koniec 2013 r. wartość bilansowa portfela kredytów na finansowanie projektów
infrastrukturalnych wyniosła 226,7 mln zł
i była wyższa od stanu z roku poprzedniego o 25,0 mln zł. Przyrost salda jest
związany z uruchamianiem kolejnych
transz wynikających z umów zawartych
z inwestorami.

Wartość portfela kredytów udzielonych
przez Bank podmiotom gospodarczym ze
środków EBI na koniec grudnia 2013 roku
wyniosła 75,0 mln zł, w tym 18,2 mln zł to
nowe ekspozycje.

Wartość kredytów dla publicznych podmiotów leczniczych uległa zmniejszeniu
o 5,6 mln zł i wyniosła na koniec 2013 r.
242,1 mln zł. Poziom udzielonych nowych kredytów w roku 2013 (51,3 mln zł)
był o 33,9 mln zł niższy niż w 2012 r.
(85,2 mln zł).

Bank, zgodnie z „Polityką kredytową na
2013 r.”, skoncentrował swoje działania
na finansowaniu podmiotów i transakcji
obejmujących projekty infrastrukturalne
w ramach Programu Inwestycje Polskie.
W zakresie wdrożonego Programu Inwestycje Polskie w roku 2013 sfinalizowano
transakcje na łączną kwotę 5 346,7 mln zł,
z czego wypłacono 2 410,5 mln zł.

Tabela 12 | Zaangażowanie w ramach Programu Inwestycje Polskie (w mln zł)
Kwota transakcji

Zaangażowanie
bilansowe

Zobowiązania
pozabilansowe

Emisja obligacji

3 725,0

2 159,0

1 566,0

Kredyty

1 505,5

251,5

1 254,0

116,1

0,0

116,1

5 346,7

2 410,5

2 936,1

Produkt

Gwarancje i linie gwarancyjne
Razem zaangażowanie
w Program Inwestycje Polskie
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Tabela 13 | Wielkość i struktura portfela kredytowego brutto (w mln zł)
2012

Wyszczególnienie
Kredyty brutto
– podmioty sektora finansowego
– podmioty sektora niefinansowego
– osoby fizyczne
– przedsiębiorstwa
– podmioty sektora budżetowego
– jednostki budżetu centralnego
– jednostki samorządu terytorialnego, w tym:
portfel kredytów brutto dawnego KFM

Kredyty eksportowe
Jednym z kierunków działania BGK jest
wspieranie rozwoju polskiego eksportu
poprzez między innymi udzielanie kredytów eksportowych w ramach rządowego
programu Finansowego Wspierania Eksportu. Zaangażowanie Banku w kredyty
eksportowe na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 537,8 mln zł i było wyższe od stanu na
koniec roku poprzedniego o 167,1 mln zł.
Prawie 72% zaangażowania stanowią
kredyty udzielane za pośrednictwem
banków zagranicznych, a pozostałe to
kredyty udzielane bezpośrednio importerom. Wartość nowo udzielonych kredytów
wyniosła 422,5 mln zł (podpisane w ciągu roku umowy kredytowe oraz otwarte
akredytywy) i ponad trzykrotnie wzrosła w stosunku do kredytów udzielonych
w 2012 r. (137,2 mln zł).

2013

Zmiana do 2012

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

nominalna

%

14 100,2

100,0%

13 635,9

100,0%

-464,3

-3,3%

250,3

1,8%

444,2

3,3%

193,9

77,5%

8 122,8

57,6%

8 341,9

61,2%

219,1

2,7%

93,0

0,7%

80,6

0,6%

-12,4

-13,3%

8 029,8

56,9%

8 261,3

60,6%

231,5

2,9%

5 727,1

40,6%

4 849,8

35,6%

-877,3

-15,3%

91,8

0,7%

131,3

1,0%

39,5

43,0%

5 635,3

40,0%

4 718,5

34,6%

-916,8

-16,3%

6 096,2

43,2%

6 043,7

44,3%

-52,5

-0,9%

Kredyty dawnego Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego (program PBM)
Saldo kredytów udzielonych ze środków
dawnego KFM kształtowało się na koniec
roku 2013 na poziomie 6 043,7 mln zł i było
niższe o 52,5 mln zł od stanu z 2012 r. Spadek salda związany był ze spłatami kredytów udzielonych w latach poprzednich.
Należy podkreślić, że w 2013 r. w ramach
tego programu wypłacono nowe transze
kredytowe w kwocie 112,0 mln zł. Spłaty z tytułu wykupu mieszkań wyniosły
12,0 mln zł.
W 2013 r. nastąpił spadek wolumenu kredytów finansujących podmioty sektora
budżetowego o 877,3 mln zł, głównie sektora JST o 916,8 mln zł, co przełożyło się
na spadek udziału BGK w tym segmencie
rynku. Największą dynamikę odnotowano
w sektorze finansowym, co było związane
przede wszystkim z finansowaniem banku
importera w ramach działań wspierania
polskiego eksportu.
W sektorze niefinansowym udziały nie
uległy zmianie.

Na przestrzeni roku zauważalna jest wyraźna poprawa jakości portfela kredytowego. Wolumen ekspozycji zagrożonych
zmniejszył się o 1 131,7 mln zł, tj. o 29,8%,
głównie na skutek przekwalifikowań klientów dawnego KFM do niższych kategorii
ryzyka (ze względu na poprawę sytuacji,
a także wprowadzenie nowej metodyki
oceny i monitoringu podmiotów z tego
segmentu) oraz z powodu zysków w segmencie przedsiębiorstw (w szczególności
deweloperów). W trakcie 2013 r. wskaźnik
udziału ekspozycji zagrożonych uległ poprawie z poziomu 26,9% do 19,5%.
W ujęciu rocznym poziom ekspozycji przeterminowanych powyżej 90 dni zmniejszył
się nieznacznie o 1 mln zł, tj. o 0,2%, do poziomu 461 mln zł.
Suma wierzytelności, z których w wyniku
podjętych w 2013 r. działań Bank dochodził
swoich należności, na koniec 2013 r. wynosiła 144 mln zł (223 transakcje).
Bank Gospodarstwa Krajowego nie prowadzi spraw spornych o jednostkowej wartości wynoszącej co najmniej 10% kwoty
funduszy własnych BGK. Suma spraw
spornych również nie przekracza tego
wskaźnika.
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Tabela 14 | Wielkość i struktura klientowska bazy depozytowej (w mln zł)
Wyszczególnienie
Depozyty klientów
– podmioty sektora finansowego
– podmioty sektora niefinansowego
– osoby fizyczne*
– przedsiębiorstwa
– podmioty sektora budżetowego
– jednostki budżetu centralnego
– jednostki samorządu terytorialnego

2012

2013

Zmiana do 2012

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

nominalna

%

32 712,8

100,0%

26 348,1

100,0%

-6 364,7

-19,5%

849,0

2,6%

777,3

3,0%

-71,7

-8,4%

2 803,7

8,6%

3 649,0

13,8%

845,3

30,1%

48,4

0,1%

24,1

0,1%

-24,3

-50,2%

2 755,3

8,4%

3 624,9

13,8%

869,6

31,6%

29 060,1

88,8%

21 921,8

83,2%

-7 138,3

-24,6%

26 682,6

81,6%

20 247,0

76,8%

-6 435,6

-24,1%

2 377,5

7,3%

1 674,8

6,4%

-702,7

-29,6%

* od 2012 r. Bank wycofał się z obsługi tego segmentu

Działalność depozytowa
W zakresie depozytów w 2013 r. BGK odnotował istotny spadek salda z 32 712,8 mln zł
do 26 348,1 mln zł, tj. o 19,5%. Należy zwrócić uwagę, że spadek ten wynika głównie
ze zmniejszenia się wartości depozytów
jednostek budżetu centralnego, w tym
Ministerstwa Finansów (o 6 435,6 mln zł,
co stanowiło 24,1% bazy depozytowej
Banku). Jednocześnie w 2013 r. nastąpił
istotny wzrost wartości depozytów w segmencie przedsiębiorstw (o 869,6 mln zł, tj.
o 31,6%).

Działalność na rynku pieniężnym i rynku
dłużnych papierów wartościowych
Działalność Banku na rynku pieniężnym
w 2013 r. ukierunkowana była na realizację
dwóch celów:
• zarządzanie i stymulowanie bieżącej
pozycji płynnościowej (lokowanie
nadwyżek płynnościowych),
• utrzymywanie buforu bezpieczeństwa
płynnościowego w dłuższym okresie
poprzez utrzymywanie krótkoterminowych i/lub łatwo zbywalnych aktywów.
Analogicznie jak w latach poprzednich,
w 2013 r. BGK odgrywał aktywną rolę na
krajowym rynku pieniężnym pełniąc funkcję Dealera Rynku Pieniężnego.
Bieżące potrzeby płynnościowe Banku
regulowane były na rynku międzybankowym przy wykorzystaniu podstawowych
instrumentów płynnościowych, głównie lokat, depozytów, transakcji FX swap,
transakcji zakupu papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odsprzedaży i transakcji sprzedaży papierów
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wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu. Wielkość zaangażowania
Banku w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych była w 2013 r. efektem
kształtowania się bieżącej sytuacji na rynku międzybankowym oraz realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej.
W związku z poprawą sytuacji płynnościowej na rynku międzybankowym, jak
i rozpoczęciem przez RPP cyklu obniżek
stóp procentowych, zwiększony został
portfel skarbowych, dłużnych papierów
wartościowych do łącznej kwoty ponad
6 mld zł. W wyniku wzrostu środków
depozytowych w EUR, w portfelu zwiększony został udział skarbowych papierów
wartościowych denominowanych w tej
walucie.
W ramach finansowania sektora budżetowego Bank organizuje również emisje
obligacji na potrzeby samorządów i spółek
komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2013 r.
wartość emisji obligacji komunalnych wyniosła 1 031,1 mln zł.

www.bgk.com.pl

Działalność poręczeniowa w ramach
programów rządowych
Działalność poręczeniowa BGK prowadzona jest od roku 2009 w oparciu o Ustawę
z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 657 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą. W 2013 r. była ona realizowana w ramach następujących programów
rządowych:
• „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji
BGK” (zwany dalej Programem Wspierania Przedsiębiorczości),
• „Wsparcie prywatyzacji poprzez
udzielanie poręczeń i gwarancji
spółkom z udziałem pracowników
i jednostek samorządu terytorialnego”
(zwany dalej Programem Wsparcia
Prywatyzacji),
• „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych
i średnich przedsiębiorstw w latach
2009–2013”.
26 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy. Stworzyła ona podstawy
prawne dla uruchomienia Portfelowej Linii
Gwarancyjnej de minimis oraz upoważniła
Ministra Finansów do określenia szczegółowych warunków oraz trybu udzielania
pomocy publicznej, a także pomocy de minimis w formie poręczeń i gwarancji BGK.

Realizacja Programu Wspierania
Przedsiębiorczości
W 2013 r., w ramach swojej oferty poręczeniowej, Bank Gospodarstwa Krajowego
oferował następujące produkty:
• poręczenia/gwarancje spłaty kredytu udzielane w trybie portfelowym,
w tym:
– gwarancje spłaty kredytu w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD); dodatkowo
w ramach PLD udzielane są przez
BGK gwarancje de minimis łączone w celu zabezpieczenia spłaty
kredytu z poręczeniem udzielanym
przez fundusz poręczeniowy (PLD
PLUS),
– poręczenia spłaty kredytu w ramach Portfelowej Linii Poręczeniowej (PLP),
– gwarancje spłaty kredytu w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLG),
• poręczenia/gwarancje udzielane w trybie indywidualnym, w tym:
– poręczenia i gwarancje spłaty
kredytu,
– gwarancje należytego wykonania
umowy.
Podstawowym produktem w ofercie
poręczeniowo‑gwarancyjnej Banku są poręczenia i gwarancje portfelowe.

Dla potrzeb funkcjonowania linii portfelowych Bank Gospodarstwa Krajowego
zawarł stosowne umowy z bankami kredytującymi. Na dzień 31.12.2013 r. BGK
miał 31 takich umów z 22 bankami. W ich
zakresie przyznano limity na łączną kwotę
14 145,5 mln zł, z czego aktywne były:
• w ramach PLD – 22 umowy na
13 204,0 mln zł,
• w ramach PLD PLUS – 1 umowa na
76,5 mln zł.
• w ramach PLP – 6 umów na
690,0 mln zł,
• w ramach PLG – 2 umowy na
175,0 mln zł.
Gwarancje PLD są udzielane w zakresie
limitu pomocy de minimis przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), przy czym wartość
pomocy dla pojedynczego przedsiębiorcy
jest wyliczana wskaźnikiem wynoszącym
13,33% od kwoty gwarancji.
Do października 2013 r. przedmiotem tych
gwarancji były wyłącznie kredyty obrotowe do 60% kwoty kredytu, przy czym
górna kwota gwarancji, udzielanej maksymalnie na okres 27 miesięcy, nie może
przekroczyć 3,5 mln zł. Do końca roku 2013
były one oferowane z prowizją 0,0% (od
1 stycznia 2014 r. prowizja dla nowo udzielanych gwarancji oraz gwarancji kontynuowanych za okres obowiązywania ponad
12 miesięcy wynosi 0,5% p.a.).

Tabela 15 | Wielkość i struktura portfela dłużnych papierów wartościowych (w mln zł)
Wyszczególnienie
Dłużne papiery wartościowe (wg cen nabycia)
– bony pieniężne NBP

2012

2013

Zmiana do 2012

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

nominalna

%

15 802,0

100,0%

20 916,9

100,0%

5 114,9

32,4%

11 004,0

69,6%

10 724,0

51,3%

-280,0

-2,5%

– obligacje SP

3 049,1

19,3%

6 251,0

29,9%

3 201,9

105,0%

– obligacje komunalne

1 042,2

6,6%

983,5

4,7%

-58,7

-5,6%

706,7

4,5%

2 958,4

14,1%

2 251,7

318,6%

– pozostałe papiery
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Wobec bardzo dużego zainteresowania
gwarancjami de minimis oraz w związku
z sytuacją makroekonomiczną w zakresie
inwestycji w sektorze MŚP, w tym:
• spadkiem liczby przedsiębiorców
rozpoczynających nowe inwestycje,
• przewidywanym ograniczeniem nakładów inwestycyjnych spowodowanym
okresem przejściowym między kolejnymi perspektywami finansowymi,
podjęta została decyzja o rozszerzeniu
oferty BGK o gwarancje spłaty kredytów
inwestycyjnych w formule de minimis.
Pierwsze gwarancje zostały udzielone w listopadzie 2013 r.

Ponadto na dzień 31.12.2013 r. BGK miał
z 6 bankami podpisane umowy dotyczące udzielania poręczeń w trybie
indywidualnym.

W 2013 r. fundusze udzieliły 4 083 poręczeń o wartości 622,1 mln zł. Na dzień
31.12.2013 r. portfel aktywnych poręczeń
funduszy wyniósł 926,3 mln zł.

Od początku uruchomienia Programu
do końca grudnia 2013 r. udzielono łącznie, w trybie portfelowym oraz indywidualnym, poręczeń i gwarancji na kwotę
7 454,1 mln zł.

W przypadku kredytu inwestycyjnego
maksymalny okres gwarancji wynosi 99
miesięcy. Stawka opłaty prowizyjnej stanowi 0,5% za roczny okres gwarancji. Gwarancją nie mogą być obejmowane kredyty
udzielane na inwestycje kapitałowe. Warunki, które musi spełnić kredytobiorca
ubiegający się o zabezpieczenie kredytu
inwestycyjnego gwarancją de minimis są
analogiczne jak przy kredycie obrotowym. W ramach PLD udzielono 155 gwarancji kredytów inwestycyjnych na kwotę
49,0 mln zł.

Zgodnie z przepisami Ustawy, BGK może
nabywać lub obejmować akcje i udziały
w regionalnych oraz lokalnych funduszach poręczeniowych, które udzielają
poręczeń gwarancji spłaty kredytów lub
pożyczek dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców.

We wrześniu 2013 r. fundusze poręczeniowe oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
wdrożyły nowy produkt – PLD PLUS, który
ma pomóc w rozwoju współpracy funduszy poręczeniowych i banków. W ramach
tego produktu BGK udziela w trybie portfelowym gwarancji w zakresie pomocy
de minimis (na zasadach PLD) na zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych oferowanych przez banki komercyjne przedsiębiorstwom z sektora MŚP w wysokości
60% wartości kredytu, a fundusze poręczeniowe zabezpieczają, również w trybie
portfelowym, 20% wartości kapitału kredytu na warunkach komercyjnych. Łącznie
produkt zabezpiecza 80% kapitału kredytu, którego wartość nie może być wyższa
niż 1 mln zł.

Poza poręczeniami i gwarancjami na cele
gospodarcze, w 2013 r. udzielono także
3 749 nowych poręczeń kredytów studenckich na łączną kwotę 51,1 mln zł.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wartość zaangażowania BGK w 21 funduszach poręczeniowych, które dysponowały kapitałem poręczeniowym w kwocie
684,0 mln zł, wynosiła 67,0 mln zł.

Tabela 16 | Sprzedaż poręczeń i gwarancji w 2013 r. (w mln zł)
Wyszczególnienie

Ilość

Wartość

41 383

7 277,5

PLD

40 119

7 005,7

PLP

1 237

250,0

PLG

27

21,8

12

24,9

poręczenia spłaty kredytu

8

17,4

gwarancje należytego wykonania umowy

4

7,6

41 395

7 302,5

Poręczenia i gwarancje w trybie portfelowym

Poręczenia i gwarancje w trybie indywidualnym

Razem
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2013

Do dnia 31.12.2013 r. w ramach PLD PLUS
fundusze sprzedały 32 poręczenia na kwotę 1,3 mln zł.
Realizacja Programu Wsparcia
Prywatyzacji
Z uwagi na brak popytu na produkty w ramach tego Programu, w 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Program był
nieaktywny.
Zobowiązania pozabilansowe
i bilansowe zlikwidowanego Krajowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych (KFPK)
i Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU)
Zobowiązania pozabilansowe z tytułu
udzielonych poręczeń spłaty kredytów gospodarczych ze środków dawnego KFPK
według stanu na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 161,9 mln zł.

www.bgk.com.pl

Tabela 17 | Skład oraz struktura portfela akcji i udziałów według ceny nabycia/wniesienia (w mln zł)
2012

Wyszczególnienie

Wykonanie

Portfel spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych*
PKO BP SA
Krajowy Fundusz Kapitałowy SA
Krajowa Grupa Poręczeniowa sp. z o.o.

2013
Struktura Wykonanie

Struktura

nominalna

%

4 039,0

97,0%

37,8

20,7%

-4 001,2

-99,1%

4 014,7

96,5%

0,0

0,0%

-4 014,7

-100,0%

23,8

0,6%

33,8

18,5%

10,0

42,0%

0,5

0,0%

2,0

1,1%

1,5

333,3%

2,0

1,1%

2,0

–

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA
Portfel akcji i udziałów mniejszościowych

Zmiana do 2012

58,5

1,4%

77,7

42,6%

19,267

33,0%

PZU SA

13,8

0,3%

13,8

7,6%

0,03

0,2%

KUKE SA

13,0

0,3%

13,0

7,1%

0,0

0,0%

Polskie Inwestycje Rozwojowe SA

0,0%

7,5

4,1%

7,5

–

Europejski Fundusz Inwestycyjny

0,0%

4,8

2,6%

4,8

–

12,4

0,3%

19,3

10,6%

6,9

56,0%

8,9

0,2%

8,9

4,9%

0,0

0,0%

10,3

0,2%

10,3

5,6%

0,0

0,0%

0,1

0,0%

0,1

0,1%

0,0

0,0%

65,0

1,6%

67,0

36,7%

2,0

3,1%

4 162,5

100,0%

182,5

100,0%

-3 980,0

-95,6%

Polimex-Mostostal SA**
Pekaes SA
Elektrociepłownia Będzin SA
Pozostałe akcje i udziały
Fundusze poręczeniowe
Razem według ceny nabycia/wniesienia
* z wyłączeniem funduszy poręczeniowych

** w tym akcje objęte w wyniku konwersji 69 szt. obligacji na 11,5 mln sztuk akcji serii M spółki Polimex-Mostostal SA

Zobowiązania pozabilansowe dawnego
FPU z tytułu udzielonych poręczeń według
stanu na 31 grudnia 2013 r. wyniosły łącznie 21,4 mln zł.
Wartość należności brutto z tytułu zrealizowanych poręczeń i gwarancji w ramach KFPK na koniec roku 2013 wyniosła
82,1 mln zł.

Portfel akcji i udziałów
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia
2013 r., łączne zaangażowanie BGK z tytułu
posiadanych akcji i udziałów według ceny
wniesienia/nabycia wyniosło 182,5 mln zł
i zmniejszyło się w stosunku do 31 grudnia 2012 r. o 3 980 mln zł. Zmniejszenie
zaangażowania kapitałowego spowodowane jest zbyciem w roku 2013 pakietu
128 102 731 akcji spółki Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski SA (PKO BP SA).

PKO BP SA
16 stycznia 2013 r. BGK zawarł z Ministerstwem Skarbu Państwa porozumienie
o wspólnej sprzedaży akcji PKO BP SA,
a następnie podpisano z wybranymi bankami inwestycyjnymi i domami maklerskimi Umowę Plasowania i Oferowania
Akcji. Zbycie akcji nastąpiło na rynku
regulowanym w transakcji przyspieszonego budowania księgi popytu. Sprzedaż
wszystkich posiadanych akcji PKO BP SA
nastąpiła 24 stycznia 2013 r. po cenie
34,25 zł za akcję, a rozliczenie transakcji
29 stycznia 2013 r. Środki ze sprzedaży akcji
PKO BP SA, w kwocie 4 387,5 mln zł, wpłynęły na rachunek BGK 29 stycznia 2013 r.
Wynik brutto ze sprzedaży akcji PKO BP SA
wyniósł 352,9 mln zł.

Krajowy Fundusz Kapitałowy SA
(KFK SA)
8 kwietnia 2013 r., w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji ustawowej misji
KFK SA, Zarząd BGK wydał zgodę na dokapitalizowanie Krajowego Funduszu Kapitałowego SA kwotą 10,0 mln zł. Podwyższenie kapitału odbyło się poprzez emisję
10 tys. nowych akcji o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,0 zł, które zostały objęte i opłacone przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, posiadający 100% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu KFK SA.
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Polskie Inwestycje Rozwojowe SA
(PIR SA)
15 czerwca 2013 r. została zawarta umowa objęcia akcji pomiędzy Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi SA a BGK, na
podstawie której Bank objął 15 mln akcji
serii B o wartości nominalnej 1 zł. Wpłaty
na akcje dokonywane są w transzach. Na
dzień 31 grudnia 2013 r. wielkość zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego
w PIR SA wynosi 7,5 mln zł, udział w kapitale Spółki 98,04%, natomiast udział
w głosach 0,00%, gdyż do czasu pełnego
pokrycia akcji Bank nie będzie posiadał
prawa wykonywania głosu na Walnym
Zgromadzeniu.
Zakup akcji EFI
21 czerwca 2013 r. została skierowana przez
EBI i zaakceptowana przez BGK oferta zakupu przez Bank trzech akcji EFI, a następnie, 9 lipca 2013 r., zawarto umowę sprzedaży i zakupu akcji, zgodnie z którą BGK
posiada 3 akcje EFI o wartości nominalnej
3 mln EUR, co stanowi udział w kapitale na
poziomie około 0,1%.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
BGK SA (TFI BGK SA)
31 października 2013 r. została powołana
spółka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA. Założycielem Spółki jest
Bank Gospodarstwa Krajowego, który
posiada 100% akcji. Kapitał zakładowy
wynosi 2 mln zł. Wpłata na pokrycie kapitału zakładowego została dokonana przez
Bank w całości 4 listopada 2013 r. Dnia
21 listopada 2013 r. TFI BGK SA wpisano do
rejestru przedsiębiorców KRS.
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Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych SA (KUKE SA)
9 grudnia 2013 r. Zarząd Banku podjął
uchwałę w sprawie przyjęcia oferty objęcia
akcji imiennych serii P Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA w drodze
subskrypcji prywatnej, pod warunkiem
niedoręczenia przez KNF decyzji w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru objęcia przez BGK ww. akcji. Łączna wartość
transakcji wyniesie 50,0 mln zł. 17 grudnia 2013 r. zostało złożone zawiadomienie
o zamiarze objęcia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń do KNF. 18 marca 2014 r.
KNF wydał decyzję o stwierdzeniu braku
podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec
objęcia przedmiotowych akcji, które ma
nastąpić w terminie do 30 czerwca 2014 r.
BGK Nieruchomości SA
13 grudnia 2013 r. została powołana spółka
BGK Nieruchomości SA. Jej założycielem
jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który
posiada 100% akcji, a kapitał zakładowy
wynosi 6,0 mln zł i dzieli się na 6 tys. akcji
o wartości nominalnej 1 000,0 zł każda.
17 stycznia 2014 r. BGK Nieruchomości SA
została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, w związku z czym Spółka nie jest
ujęta w zestawieniu na dzień 31 grudnia
2013 r.
Polimex-Mostostal SA
21 grudnia 2012 r. przez spółkę Polimex
‑Mostostal SA została zawarta umowa z wierzycielami w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego.
Na podstawie postanowień Umowy Restrukturyzacyjnej obligacje, o łącznej
wartości 6,9 mln zł, skonwertowano na
akcje. Na dzień 31.12.2013 r. została zidentyfikowana trwała utrata wartości tych akcji
w wysokości 16,5 mln zł.

Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych sp. z o.o.
22 stycznia 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dokapitalizował Samorządowy
Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
z siedzibą w Gostyniu kwotą 2,0 mln zł.
Przedmiotem było objęcie 204 udziałów
o wartości 10 tys. zł każdy. Udział Banku w kapitale zakładowym i w głosach
na zgromadzeniu wspólników wynosi
49,89%.

Bankowość transakcyjna
W 2013 r. BGK kontynuował działania mające na celu zapewnienie strategicznym
segmentom klientów kompleksowej oferty w zakresie bankowości transakcyjnej.
W ramach tych działań w lipcu 2013 r. Bank
wdrożył do oferty usługę konsolidacji sald,
która umożliwi BGK budowanie pozycji
w zakresie obsługi bankowej budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, ich
jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
Ponadto, w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów w zakresie obrotu gotówkowego, w lipcu 2013 r. Bank przygotował
i wdrożył usługę wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej
klienta.

Program popierania budownictwa
mieszkaniowego (PBM)
W 2013 r., w ramach obsługi programów
rządowych popierania budownictwa
mieszkaniowego (realizacji zobowiązań
zlikwidowanego KFM), udzielono dwóch
kredytów na kwotę 6,5 mln zł. W zakresie kredytowanych w roku 2013 inwestycji
zakłada się wybudowanie 73 mieszkań na
wynajem. W 2013 r. przyznano również 11
promes udzielenia kredytu na łączną kwotę 127 mln zł. Przyznane na ich podstawie
kredyty mają sfinansować budowę 1 473
mieszkań.
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W ramach przedsięwzięć, których budowę
współfinansowano ze środków d. KFM,
w 2013 r. oddanych zostało do użytku 991
mieszkań, a na 31 grudnia 2013 r. na etapie
budowy pozostawało 871 mieszkań.
Na koniec 2013 r., w ramach obsługi zobowiązań d. KFM, pozostało 15 promes udzielenia kredytu na kwotę około 144,8 mln zł
oraz jeden wniosek zakwalifikowany do
ubiegania się o promesę kredytu na kwotę
około 10,7 mln zł.
Wartość portfela kredytów brutto
PBM spadła w porównaniu do 2012 r.
o 52,5 mln zł (o 0,9%). Jednocześnie
w 2013 r. prawie dwukrotnie obniżył się
poziom rezerw celowych (ze 111,4 mln zł do
57,1 mln zł).
11 października 2011 r. weszły w życie
przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy art. 33e, ust. 1 tej ustawy
umożliwiły wyodrębnianie na własność
lokali mieszkalnych wybudowanych przy
udziale kredytów udzielonych przez BGK.
W ramach określonej przez Bank procedury, w 2013 r.:
• 39 kredytobiorców złożyło 143 wnioski
dotyczące wyodrębnienia na własność
lokali mieszkalnych współfinansowanych 97 kredytami,
• zostały spłacone zobowiązania przypadające na 207 lokali mieszkalnych
pochodzących z zasobów 24 kredytobiorców i współfinansowanych 62
umowami kredytu, w tym:
– 12,1 mln zł z tytułu spłaty
zadłużenia,
– 1,4 mln zł z tytułu spłaty umorzenia (zgodnie z ustawą przekazane
do Funduszu Dopłat).

Fundusz Rozwoju Inwestycji
Komunalnych (FRIK)
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych działał na podstawie Ustawy z dnia
12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 223,
poz. 2218 z późn. zm.). Głównym celem
FRIK było udzielanie gminom, związkom
gmin, powiatom i związkom powiatów
preferencyjnych kredytów na przygotowanie dokumentacji dla projektów inwestycji
komunalnych możliwych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej,
środków pochodzących z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia
2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. z 2013 r., poz.
1251), z dniem 29 listopada 2013 r. Fundusz
uległ likwidacji. Zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy Bank nie może udzielać nowych kredytów ze środków FRIK, prowadzi
jedynie obsługę kredytów udzielonych do
28 listopada 2013 r. oraz odpowiada za egzekucję roszczeń wynikających z tych kredytów do czasu ich całkowitej spłaty.

F undusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ)
Fundusz Żeglugi Śródlądowej został powołany na mocy Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi
Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.
FŻŚ ma na celu wspieranie śródlądowego
transportu wodnego poprzez dofinansowanie modernizacji taboru żeglugowego
oraz wspieranie innych przedsięwzięć dotyczących restrukturyzacji sektora żeglugi
śródlądowej, w tym inicjatyw mających na
celu poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Formami wsparcia są:
udzielanie kredytów preferencyjnych, kredytów uzupełniających w formie dopłat,
umorzeń dopłat do kredytów komercyjnych oraz pożyczek dla armatorów żeglugi
śródlądowej.

Realizacja zadań Funduszu
W 2013 r. łączne wpływy Funduszu Żeglugi
Śródlądowej wyniosły 4,7 mln zł. Wpływy
z tytułu składek uiszczanych przez armatorów na rachunek Funduszu osiągnęły
kwotę 613,8 tys. zł, a z tytułu spłaty kredytów udzielonych armatorom 1,2 mln zł.
Wydatki FŻŚ w 2013 r. wyniosły 9,8 mln zł
i uwzględniały zwrot niewykorzystanych
za 2012 r. środków dotacji z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3,3 mln zł. W roku
2013 Fundusz udzielił pięciu kredytów preferencyjnych na sumę 4,4 mln zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na koniec 2013 r. Fundusz osiągnął sumę
bilansową w wysokości 41,8 mln zł. Portfel
kredytowy brutto FŻŚ na dzień 31 grudnia
2013 r. wyniósł 6,1 mln zł.
Zysk Funduszu ukształtował się na poziomie 1,3 mln zł. Podstawowe źródło
przychodów FŻŚ stanowią przychody
z tytułu inwestowania okresowo wolnych
środków Funduszu oraz z odsetek od
kredytów.

Pozostałe programy i zadania zlecone
Obsługa bankowa zagranicznych
zobowiązań i należności Skarbu Państwa
W 2013 r. BGK realizował zadania wynikające ze współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie obsługi bankowej zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu
Państwa. Na koniec 2013 r. wartość zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa, będących w obsłudze Banku Gospodarstwa
Krajowego, wyniosła 64,4 mld USD, a należności 1,6 mld USD.
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Dystrybucja środków europejskich
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (z późn. zm.),
od stycznia 2010 r. Bank obsługuje płatności ze środków europejskich na rzecz
jego beneficjentów. W ramach umowy
z Ministerstwem Finansów oraz umów
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia, Bank Gospodarstwa
Krajowego zobowiązany jest do:
• realizacji płatności ze ś rodków
europejskich i krajowego
współfinansowania,
• prowadzenia rachunku bankowego
w PLN do obsługi płatności,
• sporządzania zapotrzebowań na środki pieniężne na realizację płatności,
• współpracy z Ministerstwem Finansów,
dysponentami poszczególnych części
budżetowych oraz instytucjami składającymi zlecenia płatności w zakresie
niezbędnym do ich realizacji, w tym do
prowadzenia sprawozdawczości, rejestracji zwrotów środków i prowadzenia
sprawozdawczości z tej działalności.
W 2013 r. zrealizowano w ramach tej usługi
145 028 zleceń płatności na kwotę ogółem
wynoszącą 42,8 mld zł, z czego 1 965 zleceń
płatności o wartości 118,1 mln zł dotyczyło
krajowego współfinansowania.

Prefinansowanie wydatków
z funduszy UE
Bank administrował tzw. systemem prefinansowania wydatków z funduszy UE,
służącym zwiększeniu zdolności polskiej
gospodarki do absorpcji środków UE.
W ramach tego systemu BGK, na zlecenie Ministra Finansów, prefinansował ze
środków budżetu państwa wydatki z funduszy UE w ramach sześciu programów
operacyjnych oraz strategii wykorzystania
Funduszu Spójności. Od początku funkcjonowania programu Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł z beneficjentami
2 518 umów pożyczki o łącznej wartości
9 540,0 mln zł.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW)
W 2009 r. BGK rozpoczął dla kilku działań
obsługę pożyczek z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektów
w ramach PROW na lata 2007–2013. Dzięki systemowi wyprzedzającego finansowania beneficjenci – jednostki samorządu
terytorialnego oraz Lokalne Grupy Działania – uzyskali możliwość sprawniejszej
realizacji projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu
zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych, aktywizacji ludności wiejskiej, stymulowania powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, poprawy stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi, a także
budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

Program Dopłat do Oprocentowania
Kredytów Eksportowych o stałej stopie
procentowej (DOKE)
Od czasu wprowadzenia Programu DOKE
w 2003 r., BGK udzielił ogółem 45 przyrzeczeń objęcia wsparciem kredytów
eksportowych, finansujących kontrakty
eksportowe o łącznych kwotach wynoszących 1 446,0 mln USD, 730,8 mln EUR
oraz 380,0 mln NOK. W 2013 r. wystawione zostały trzy przyrzeczenia, które
dotyczyły kontraktów na sumę ogółem
wynoszącą 213,2 mln EUR. Do jednego
z tych przyrzeczeń BGK otrzymał w grudniu 2013 r. wniosek o podpisanie umowy
DOKE. Została ona zawarta w styczniu
2014 r., a objęła wsparciem kredyt eksportowy na kwotę 630,0 mln DKK. Do dwóch
pozostałych przyrzeczeń wnioski o podpisanie umów DOKE wpłynęły w lutym
2014 r. Według stanu na koniec 2013 r.,
łączna wartość wspieranych kontraktów
eksportowych w ramach administrowanego przez BGK Programu wyniosła
176,0 mln USD i 252,9 mln EUR. Kontrakty
były finansowane kredytami w wysokości
144,0 mln EUR i 590,0 mln NOK.

Od początku trwania Programu zawarto 4 199 umów pożyczki na kwotę
3 199,1 mln zł, z czego w 2013 r. zawarto 857
umów na kwotę 517,3 mln zł.
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Program „Finansowe Wspieranie
Eksportu”
Na mocy przyjętego przez Radę Ministrów
28 lipca 2009 r. rządowego programu Finansowego Wspierania Eksportu, BGK
udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Dodatkowo zmiana Programu,
przyjęta przez Radę Ministrów 12 grudnia
2012 r., umożliwiła rozszerzenie oferty
instrumentów oferowanych przez BGK
w ramach Finansowego Wspierania Eksportu o refinansowanie kredytu dostawcy
oraz kredyt na prefinansowanie eksportu.
W roku 2013 Bank udzielił w ramach Programu 242 kredytów o łącznej wartości
422,5 mln zł. Całkowita kwota umów kredytowych podpisanych od początku działania Programu do końca 2013 r. wyniosła
1 168,0 mln zł.
Wypłata rekompensat z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami RP
Od 2006 r. Bank prowadzi obsługę wypłat świadczeń pieniężnych wynikających
z realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami RP (tzw. ustawa zabużańska z 8 lipca 2005 r.). W 2013 r. dokonano około 5,4 tys. wypłat o wartości
453,0 mln zł.

Fundusz Kredytu Technologicznego
(FKT)
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, działający od 1 stycznia 2009 r. w strukturze Banku FKT został
przekształcony w państwowy fundusz celowy. Zgodnie z tą Ustawą BGK nie udziela już kredytów technologicznych, lecz
nadal prowadzi obsługę Funduszu i obsługę kredytów udzielonych przez Bank.
W 2013 r. dokonano w ramach FKT czterech umorzeń kredytów technologicznych
na łączną kwotę 1,6 mln zł.
Od 2009 r. Kredyt Technologiczny został
włączony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata
2007–2013 jako Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach IV osi priorytetowej
„Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”. Program przewiduje finansowanie
Kredytu Technologicznego przy znaczącym udziale środków UE z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioski o przyznanie premii technologicznej
zaczęły napływać do BGK od lipca 2009 r.
Łącznie we wszystkich naborach Bank
otrzymał 1 528 aplikacji. Dofinansowanie
będzie wypłacane beneficjentom do końca
2015 r.
Od początku procesu wdrażania Kredytu
Technologicznego podpisano 714 umów
na łączną kwotę 1 864,0 mln zł. W 2013 r.
podpisano 271 umów o dofinansowanie
na sumę 798,8 mln zł, a kwota wypłaconych premii technologicznych wyniosła
717,5 mln zł.

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
W 2013 r. BGK kontynuował realizację
zadań związanych z wdrażaniem instrumentów inżynierii finansowej przy wykorzystaniu funduszy unijnych w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych
2007–2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 oraz
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007–2013.
Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) jest mechanizmem pozadotacyjnego wsparcia ze
środków publicznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ustanowionym przez
Komisję Europejską. Inicjatywa JEREMIE
realizowana jest przez BGK na terenie sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (od jesieni 2009 r.)
oraz mazowieckiego (od grudnia 2012 r.).
Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach
umów zawartych z Instytucjami Zarządzającymi RPO, pełni w tych projektach funkcję Menadżera Funduszy Powierniczych
JEREMIE (MFP).
Realizacja inicjatywy przewidziana jest
do końca 2015 r. Łączna kwota, którą Bank
dysponuje w ramach programów JEREMIE
wynosi 1 724,0 mln zł. W projektach
JEREMIE Bank Gospodarstwa Krajowego
nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji MFP, a jedynie zwrot kwalifikowanych kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem tej funkcji (tzw. koszty
zarządzania).
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Od początku funkcjonowania inicjatywy
do końca 2013 r. Bank zawarł z Pośrednikami Finansowymi 157 umów na łączną
kwotę 2 248,0 mln zł. Dzięki temu 16 036
przedsiębiorców otrzymało od Pośredników Finansowych pomoc zwrotną na
łączną kwotę ponad 2 800 mln zł, z czego udział środków RPO wyniósł ponad
1 547 mln zł.
W ciągu całego 2013 r. udało się osiągnąć
znaczny postęp w realizacji inicjatywy
JEREMIE – wsparto 7 681 beneficjentów
kwotą 1 269,0 mln zł oraz podpisano 68 nowych umów z Pośrednikami Finansowymi.
Inicjatywa JESSICA (Joint European Support
for Sustainable Investment in City Areas –
Wspólne europejskie wsparcie na rzecz
trwałych inwestycji na obszarach miejskich) jest mechanizmem zakładającym
zwrotne wykorzystanie środków europejskich alokowanych w Regionalnych Programach Operacyjnych na rozwój miast.
Środki z RPO przekazywane są do Funduszy Powierniczych (w Polsce we wszystkich
województwach wdrażających inicjatywę
JESSICA rolę tę pełni EBI), które wybierają
Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich
(FROM). Zadaniem FROM jest identyfikacja, wybór i finansowanie projektów łączących w swych założeniach cele biznesowe
z celami społecznymi, ważnymi z punktu
widzenia rozwoju i poprawy atrakcyjności
obszaru, na którym są realizowane.
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BGK wygrał trzy konkursy na wybór FROM:
w województwie wielkopolskim, pomorskim (wspólnie z partnerem – Agencją
Rozwoju Pomorza SA) oraz mazowieckim
(wspólnie z dwoma partnerami – Agencją Rozwoju Mazowsza SA i Mazowiecką
Agencją Energetyczną sp. z o.o.). Bank
Gospodarstwa Krajowego, działając jako
menedżer FROM, zarządza łącznie kwotą
640,0 mln zł, co stanowi około 60% środków przeznaczonych na wdrażanie tej inicjatywy w Polsce.
Od początku funkcjonowania inicjatywy
JESSICA do końca 2013 r. do BGK wpłynęło
177 wniosków na ponad 1,8 mld zł i przyznanych zostało 50 pożyczek na łączną
kwotę 523,3 mln zł. Na koniec grudnia
w trakcie oceny pozostawało 79 wniosków
na sumę 685,8 mln zł. W ciągu 2013 r. liczba wniosków wyniosła 122, a kwota pożyczek 372,5 mln zł.

Wsparcie dla firm w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
(PO RPW)
BGK realizuje Projekt indywidualny jako
Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007–2013 pod nazwą „Reporęczenia i pożyczki szansą na
zwiększenie finansowania zewnętrznego
MŚP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce
Wschodniej”. Projekt jest finansowany
ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z udziałem krajowego
wkładu publicznego. Celem Projektu jest
zwiększenie dostępności małych i średnich
przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania
poprzez wykorzystanie zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera wyłonione
w konkursach instytucje finansowe (fundusze poręczeniowe i pożyczkowe). Podmiotom tym BGK udziela reporęczeń z tytułu zobowiązań wynikających z poręczeń
bądź pożyczek globalnych przeznaczonych
na kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia
w ramach Projektu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z pięciu województw
Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego
i warmińsko-mazurskiego.
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Projekt realizowany jest przez Bank na
podstawie umowy o jego dofinansowanie
z 31 sierpnia 2009 r., zawartej pomiędzy
PARP (Instytucja Pośrednicząca PO RPW)
a BGK.
Na mocy umowy oraz zawartych do niej
aneksów zwiększających kwotę alokacji,
Bank otrzymał środki na realizację Projektu w łącznej wartości 175,6 mln zł, z czego
54,4 mln zł zasiliło rachunek PO RPW w IV
kwartale 2013 r. Od początku realizacji
Projektu do końca 2013 r. BGK ogłosił pięć
konkursów na wybór Pośredników Finansowych, trzy w ramach produktu gwarancyjnego (2010 r., 2011 r. i grudzień 2013 r.)
oraz dwa na pożyczkę globalną (2012 r.
i grudzień 2013 r.). W efekcie do końca
2013 r. z instytucjami finansowymi zostało zawartych 19 umów na łączną kwotę
133,9 mln zł (w tym 3 umowy reporęczenia
na sumę 29,0 mln zł oraz 16 umów pożyczki globalnej na sumę 104,9 mln zł). Na koniec 2013 r. wsparcie w ramach Projektu
otrzymało 1 342 mikro, małych i średnich
przedsiębiorców z Polski Wschodniej
w łącznej kwocie 114,8 mln zł, z czego
95,4 mln zł stanowiły środki Projektu
(BGK), a 19,4 mln zł wkład własny Pośredników Finansowych.

Programy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej
W 2013 r. BGK realizował na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dwa
programy. Od lipca 2012 r. Bank pełni rolę
Beneficjenta Systemowego w Pilotażowym Projekcie Finansowania Podmiotów
Ekonomii Społecznej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt zakłada wsparcie dla
podmiotów ekonomii społecznej, które
jest udzielane w formie preferencyjnych
pożyczek oraz bezpłatnych usług doradztwa, mających pomóc pożyczkobiorcom
w efektywnym wykorzystaniu środków
pożyczek.
Od czerwca 2013 r. Bank pełni rolę operatora środków w programie „Pierwszy
biznes – Wsparcie w starcie”. W ramach
programu udzielane są preferencyjne pożyczki dla studentów i absolwentów szkół
wyższych rozpoczynających działalność
gospodarczą w województwach małopolskim, mazowieckim lub świętokrzyskim.
W obydwu programach Bank wybrał w postępowaniu przetargowym Pośredników
Finansowych udzielających bezpośredniego wsparcia, a obecnie monitoruje
ich działalność oraz przygotowuje się do
rozszerzenia aktywności w tych obszarach w ramach perspektywy finansowej
2014–2020.
W 2013 r. BGK prowadził również szereg
powierzonych mu programów o mniejszej
skali działania.
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Zgodnie z postanowieniami statutu BGK oraz odrębnych ustaw
i innych aktów prawnych, Bank sporządza bilanse, rachunki zysków
i strat poszczególnych funduszy związanych z działalnością zleconą,
w tym również funduszy przepływowych.

Aktywa i zobowiązania funduszy przepływowych nie są wykazywane w bilansie Banku
Gospodarstwa Krajowego, ponieważ nie spełniają jego definicji aktywów i zobowiązań. Bank
jest jednostką organizacyjną, która – na mocy
stosownych ustaw – kieruje polityką finansową
i operacyjną funduszy przepływowych, lecz nie
sprawuje nad nimi kontroli, gdyż celem BGK nie
jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych z ich
działalności.

Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)
Krajowy Fundusz Drogowy, na mocy znowelizowanej Ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym, został powołany jako specjalistyczny fundusz związany z finansowaniem realizacji projektów drogowych w ramach rządowego
Programu Budowy Dróg Krajowych. Głównym
celem działalności Funduszu jest gromadzenie
i wydatkowanie środków na finansowanie budowy i przebudowy autostrad, dróg ekspresowych
i pozostałych dróg krajowych, w tym projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze środków Funduszu finansuje się również wydatki przewidziane przepisami o drogach publicznych i transporcie drogowym oraz
płatności na rzecz spółek realizujących i eksploatujących odcinki autostrad płatnych, a także

finansuje wdrożenie, budowę i eksploatację systemu poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych oraz koszty
usług doradczych związanych z budową i przebudową dróg krajowych. Ponadto w 2013 r. środki Funduszu były przeznaczane na finansowanie
remontów dróg krajowych.
Łączne wpływy KFD w 2013 r. wyniosły
13 179,0 mln zł. Wpływy z podstawowego źródła
zasilania Funduszu, opłaty paliwowej, w części
przypadającej na rzecz Funduszu osiągnęły poziom 3 587,4 mln zł.
Wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na inwestycje współfinansowane z budżetu
UE wyniosły 5 297,6 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w 2013 r. do Funduszu wpłynęły refundacje
w wysokości 5 215,9 mln zł, a w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
w wysokości 81,7 mln zł. Finansowanie KFD obejmuje również emitowanie obligacji na podstawie zawartej 24.09.2009 r. umowy z Narodowym
Bankiem Polskim w sprawie powierzenia NBP
organizacji przetargów obligacji emitowanych
przez BGK, poręczonych lub gwarantowanych
przez Skarb Państwa. W 2013 r. nie organizowano emisji obligacji.
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Realizacja zadań Funduszu
Wpływy z kredytów Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) wyniosły w 2013 r.
2 617,6 mln zł. W ramach:
• kredytu „Projekt: Rehabilitacja Dróg
II” w 2013 r. wpłynęła ostatnia transza
kredytu w kwocie 229,9 mln zł,
• kredytu „Projekt: Priorytet (TEN) A1
Toruń – Stryków” w 2013 r. wpłynęła
ostatnia transza kredytu w wysokości
255,6 mln zł,
• kredytu „Projekt: A1 Stryków – Pyrzowice – Transza A (A1 Stryków –
Tuszyn)” wpłynęła transza kredytu
w kwocie 50 mln EUR (równowartość
209,7 mln zł według średniego kursu
NBP z dnia poprzedzającego wpływ
środków),
• kredytu „Projekt: Budowy Autostrad
w Polsce II” wpłynęły transze kredytu
w łącznej kwocie 285 mln EUR (równowartość 1 192,0 mln zł według średnich
kursów NBP z dni poprzedzających
wpływ środków),
• kredytu „Projekt: Drogi w sieci TEN-T
w Polsce Wschodniej (A4 i S17) – A”
wpłynęła transza kredytu w kwocie
175 mln EUR (730,4 mln zł według
średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wpływ środków).
W 2013 r. podpisano trzy umowy finansowe z EBI, na mocy których na rzecz
Funduszu zostały udzielone dwa kredyty na łączną kwotę 1 038 mln EUR i jeden
kredyt na kwotę 680,0 mln zł. 8 listopada 2013 r. pomiędzy BGK a EBI została
podpisana umowa finansowa, na mocy
której udzielono drugiego kredytu na
współfinansowanie zadania „Projekt: A1
Toruń–Stryków – B” w wysokości 250 mln
EUR. 17 grudnia 2013 r. pomiędzy BGK
a EBI zostały podpisane umowy finansowe, na mocy których przyznano kredyty
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dla następujących przedsięwzięć: „Projekt: Droga ekspresowa S7” w wysokości
788 mln EUR i „Projekt: Droga ekspresowa S8” w wysokości 680,0 mln zł. Oba
przeznaczone są na współfinansowanie
budowy odcinków dróg ekspresowych S7
i S8, realizowanych w ramach „Załącznika
nr 5 Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011–2015”. Uruchomienie pierwszych transz ww. kredytów zaplanowano
na 2014 r., po spełnieniu wymaganych
warunków wypłaty transz (między innymi
po podpisaniu Umów Gwarancji i Umów
Projektu dotyczących poszczególnych
kredytów).
Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2013 r. wyniosły
14 269,9 mln zł. Na kwotę wydatków złożyły się w szczególności:
• płatności z tytułu inwestycji realizowanych przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
w kwocie 9 835,7 mln zł,
• wydatki związane z obsługą obligacji
oraz kredytów EBI, które wyniosły
2 400,1 mln zł; z tej kwoty na obsługę
obligacji przeznaczono 1 731,2 mln zł,
w tym 207,1 mln zł (równowartość
50 mln EUR) przewidziano na wykup
¼ wartości nominalnej obligacji wyemitowanych w EUR w 2006 r. na rzecz
Funduszu; na obsługę kredytów EBI
wydatkowano 668,9 mln zł,
• wydatki w ramach tzw. systemu koncesyjnego wyniosły łącznie 1 717,8 mln zł;
z tej kwoty na finansowanie systemu
elektronicznego poboru opłat za przejazd wydatkowano z Funduszu łącznie
372,4 mln zł; płatności na rzecz spółek
eksploatujących autostrady płatne
wyniosły 1 330,0 mln zł, a płatności
z tytułu usług doradczych świadczonych na rzecz GDDKiA ze środków
Funduszu 15,2 mln zł.

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Fundusz
osiągnął sumę bilansową w wysokości
45 577,3 mln zł, tj. o 3,1% wyższą od stanu
z końca 2012 r. Stan należności od sektora
budżetowego, na który składa się równowartość wypłat zrealizowanych w ciężar
zaciągniętych kredytów i obligacji wyemitowanych na rzecz KFD, wyniósł na koniec
2013 r. 43 339,3 mln zł, przekraczając stan
z końca 2012 r. o 2 485,5 mln zł (wzrost
o 6,1%). Zobowiązania zaciągnięte na
potrzeby KFD, w kwocie 44 017,0 mln zł,
były większe od stanu na koniec 2012 r.
o 5,9%. Oprócz zobowiązań z tytułu wyemitowanych na rzecz Funduszu obligacji w wysokości 25 731,2 mln zł, pozycja ta
obejmowała również kapitał i naliczone
odsetki od kredytów EBI w łącznej kwocie
18 285,8 mln zł.
Przychody z tytułu odsetek osiągnęły
w całym 2013 r. sumę 106,3 mln zł. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i emisji
obligacji BGK na rzecz Funduszu wyniosły 2 114,8 mln zł. Wartość wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu prowadzenia
Funduszu w 2013 r. ukształtowała się na
poziomie 6,1 mln zł. W konsekwencji
wynik finansowy KFD w 2013 r. wyniósł
-2 011,8 mln zł.

www.bgk.com.pl

Fundusz Kolejowy (FK)
Fundusz Kolejowy został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego
z dniem 9 lutego 2006 r. na mocy Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu
Kolejowym (Dz. U. z 2006 r., nr 12, poz. 61
z późn. zm.). Celem Funduszu jest gromadzenie środków i finansowanie zadań polegających na przygotowaniu oraz realizacji budowy i przebudowy linii kolejowych,
remontów i utrzymania linii kolejowych,
likwidacji zbędnych linii kolejowych oraz
wydatków bieżących PKP Polskich Linii
Kolejowych SA, związanych z działalnością
polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Finansowaniem z Funduszu
w latach 2009–2015 objęto zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw
pojazdów kolejowych przeznaczonych do
przewozów pasażerskich, wykonywanych
na podstawie umowy o świadczenie usług
publicznych (beneficjentami tych środków
są samorządy województw). Począwszy
od roku 2009, Fundusz uzyskuje na ten
cel dodatkowe zasilenia w stosunku do
obowiązujących od dnia powstania FK.
Dodatkowe zasilenie w latach 2010–2015
wynosi corocznie po 100,0 mln zł. Na lata
2010–2014 katalog wydatków z Funduszu
Kolejowego został rozszerzony o środki na
sfinansowanie nabycia od PKP SA przez
Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP PLK SA.

Realizacja zadań Funduszu
Wpływy Funduszu Kolejowego w 2013 r.
wyniosły 1 039,1 mln zł, w tym 1 021,9 mln zł
stanowiły wpływy z tytułu opłaty paliwowej. W 2013 r. wydatki z Funduszu wyniosły
1 248,7 mln zł i były wyższe o 442,6 mln zł
od wydatków poniesionych w 2012 r. W ramach programu rzeczowo‑finansowego na
2013 r. z FK wydatkowano:
• na zadania w zakresie
inwestycji – 266,8 mln zł,
• na zadania w zakresie remontów
i utrzymania sieci – 329,8 mln zł,
• na zakup, modernizację i naprawę
pojazdów kolejowych dla samorządów
województw – 86,6 mln zł,
• na nabycie przez Skarb Państwa od
PKP SA akcji PKP PLK SA –
500,0 mln zł,
• na wydatki PKP PLK SA w celu zarządzania infrastrukturą – 65,0 mln zł.
Wydatki na finansowanie Programu
w 2013 r. wyniosły 1 248,1 mln zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na koniec 2013 r. FK osiągnął sumę bilansową w wysokości 118,8 mln zł, tj.
o 209,6 mln zł niższą od osiągniętej
31 grudnia 2012 r. Uzyskany w roku 2013
wynik finansowy Funduszu Kolejowego
wyniósł 11,8 mln zł.

Fundusz Termomodernizacji
i Remontów (FTIR)
Celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa państwa
w postaci premii termomodernizacyjnej
i premii remontowej dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia umożliwiające oszczędność zużycia energii przeznaczonej na potrzeby komunalno-bytowe,
z wykorzystaniem kredytów zaciąganych
w bankach komercyjnych, natomiast premia kompensacyjna stanowi częściową
rekompensatę dla właścicieli lokali objętych czynszem regulowanym w latach
1994–2005.
Premie termomodernizacyjne i remontowe przyznawane są na podstawie zweryfikowanych audytów energetycznych oraz
remontowych, a wypłacane po zakończeniu realizacji inwestycji. Przeznacza się je
na spłatę części kredytu zaciągniętego odpowiednio na przedsięwzięcie termomodernizacyjne czy remontowe.
Realizacja zadań Funduszu
W 2013 r. przy udzielaniu premii termomodernizacyjnej, premii remontowej oraz
premii kompensacyjnej BGK współpracował z 14 bankami kredytującymi.
W 2013 r. wpłynęło 1 501 nowych wniosków
o premię termomodernizacyjną, remontową i kompensacyjną. Przyznano 1 348 premii na łączną kwotę 85,0 mln zł. Wydano
3 076 decyzji o wypłacie premii na sumę
160,4 mln zł.
Kwota zobowiązań z tytułu przyznanych
a niewypłaconych premii termomodernizacyjnych, remontowych i kompensacyjnych na koniec 2013 r. wyniosła 88,0 mln zł.
W 2013 r. Fundusz otrzymał zasilenie z budżetu w kwocie 132,7 mln zł.
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Bilans oraz rachunek zysków i strat
W stosunku do stanu z końca 2012 r., suma
bilansowa FTiR była niższa o 25,7 mln zł
i ukształtowała się na poziomie 214,1 mln zł.
Wynik finansowy Funduszu za 2013 r. wyniósł 3,3 mln zł i był niższy od osiągniętego
na koniec 2012 r. o 6,5 mln zł.

Fundusz Dopłat (FD)
W 2013 r. ze środków Funduszu Dopłat finansowano realizację zadań związanych
z obsługą następujących programów:
• dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie
procentowej – na podstawie Ustawy
z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach
do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
(Ustawa o dopłatach),
• finansowego wsparcia rodzin i innych
osób w nabywaniu własnego mieszkania – na podstawie Ustawy z dnia
8 września 2006 r. o finansowym
wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Ustawa
o finansowym wsparciu rodzin),
• finansowego wsparcia budownictwa
socjalnego – na podstawie Ustawy
z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych (Ustawa
o finansowym wsparciu budownictwa
socjalnego).
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Realizacja zadań Funduszu
Dopłaty do oprocentowania kredytów
W ramach programu dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, BGK kontynuował
współpracę z bankami w zakresie rozliczania dopłat do oprocentowania kredytów
udzielonych przez banki kredytujące w latach 2003–2005.
Przekazane w 2013 r. do BGK przez banki
kredytujące nadwyżki odsetek od kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wyniosły 0,1 mln zł, zwiększając
stan FD z tego tytułu do kwoty 0,7 mln zł.
Rodzina na Swoim
Działania związane z prowadzeniem
programu finansowego wsparcia rodzin
i innych osób w nabywaniu własnego
mieszkania obejmowały bieżącą obsługę zawartych z bankami kredytującymi
umów w sprawie stosowania dopłat do
oprocentowania kredytów preferencyjnych, obsługę rejestru docelowych kredytobiorców kredytu preferencyjnego, dokonywanie wypłat należnych kwot dopłat,
a także kontrole w bankach kredytujących,
wykonywane w zakresie zgodności udzielonych kredytów i zastosowanych dopłat
z obowiązującymi regulacjami.
Od początku obsługi Programu, tj. od
1 stycznia 2007 r., do 31 grudnia 2013 r. banki kredytujące udzieliły łącznie 192 126 kredytów preferencyjnych na ogólną kwotę
34 958,7 mln zł. Wszystkie udzielone kredyty zostały objęte dopłatami. Łączna
kwota dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych przekazanych bankom kredytującym do 31 grudnia 2013 r.
wyniosła 2 187,3 mln zł.

W 2013 r. banki kredytujące udzieliły
10 592 kredytów preferencyjnych na kwotę 2 004,6 mln zł. Są to umowy zawarte
na podstawie wniosków o udzielenie kredytów, złożone w bankach kredytujących
do 31 grudnia 2012 r. Dopłaty przekazane
bankom kredytującym w 2013 r. wyniosły
723,5 mln zł.
Wsparcie lokali socjalnych
Działania związane z obsługą programu
finansowego wsparcia budownictwa socjalnego obejmowały w 2013 r. zawieranie
i prowadzenie obsługi umów o udzielenie finansowego wsparcia zawartych dla
wniosków z edycji 2010–2013 oraz przeprowadzenie dwóch kwalifikacji wniosków w 2013 r. Od początku programu
do 31 grudnia 2013 r. wypłacono kwotę
210,8 mln zł, z czego 56,9 mln zł w 2013 r.
W ramach edycji wiosennej 2013 r. do
udzielenia finansowego wsparcia z FD zakwalifikowano 62 wnioski na łączną kwotę
38,4 mln zł. W edycji jesiennej 2013 r. do
udzielenia finansowego wsparcia zakwalifikowano 63 wnioski na kwotę 41,8 mln zł.
Od początku programu do dnia 31 grudnia 2013 r. zawarto 643 umowy na sumę
wsparcia wynoszącą 376,2 mln zł, z czego w 2013 r. (z wyłączeniem umów rozwiązanych) 115 umów na łączną kwotę
85,7 mln zł. Od początku programu do
dnia 31 grudnia 2013 r. inwestorzy zakończyli i rozliczyli 507 przedsięwzięć, w wyniku czego powstało 8 125 lokali oraz 646
miejsc w noclegowniach i domach dla
bezdomnych.
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Wykup mieszkań w ramach programu
PBM
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października
1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 255), lokale mieszkalne w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych,
które zostały wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK,
mogą być wyodrębnione na własność.
Spłata przypadającej na lokal mieszkalny
części umorzenia kredytu zasila FD. Spłaty części umorzeń kredytów przypadających na wyodrębnione na własność lokale
mieszkalne, będące w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zasiliły w 2013 r. Fundusz kwotą w wysokości 1,4 mln zł, zwiększając stan FD z tego tytułu do kwoty
2,2 mln zł.
W 2013 r. Fundusz Dopłat został zasilony
dotacją z budżetu państwa w wysokości
890,0 mln zł, w tym 800,0 mln zł z przeznaczeniem na program finansowego
wsparcia rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, a dotacją w wysokości 90,0 mln zł z przeznaczeniem na
program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Suma bilansowa FD na 31 grudnia 2013 r.
wyniosła 410,7 mln zł i była o 119,4 mln zł
wyższa od stanu na koniec 2012 r. Wypracowany w 2013 r. wynik finansowy
Funduszu wyniósł 7,4 mln zł i był niższy
o 0,2 mln zł od uzyskanego w 2012 r.

Mieszkanie dla młodych (program na
lata 2014–2018)
Od 1 stycznia 2014 r. klienci mogą składać
wnioski kredytowe objęte dofinansowaniem wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. 19 grudnia
2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego
podpisał z bankami PKO BP SA i Pekao SA
dwie pierwsze umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia w ramach
programu „Mieszkanie dla młodych”. Docelowo Program będzie dostępny w większości banków na obszarze całego kraju.
Realizowany jest na podstawie Ustawy
z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa weszła
w życie 23 listopada 2013 r. Zgodnie z nią
dofinansowanie wkładu własnego może
zostać udzielone w związku z nabyciem
lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym
mieszkaniem.
Realizację Programu przewidziano na pięć
lat – od 2014 do 2018 roku. BGK stał się instytucją odpowiedzialną za wypłaty finansowego wsparcia dla nabywców nieruchomości. Ważną rolą Banku Gospodarstwa
Krajowego jest też weryfikowanie wniosków, które składają na platformie osoby
ubiegające się o pomoc państwa. Bank koordynuje proces przekazywania środków
pieniężnych nabywcom za pośrednictwem
banków oraz rozlicza te środki. Zgodnie
z ustawą budżetową na 2014 r., na dofinansowanie wkładu własnego lub dodatkowe,
finansowe wsparcie w formie spłaty części
kredytu w związku z wdrożeniem programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano zasilenie FD w wysokości 600,0 mln zł.

Fundusz Pożyczek i Kredytów
Studenckich (FPiKS)
Podstawą prawną działania Funduszu
Pożyczek i Kredytów Studenckich, funkcjonującego w strukturach BGK od 1 października 1998 r., jest ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z 1998 r.
Ustawowym celem działalności Funduszu
jest rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez system preferencyjnych kredytów studenckich w formie
dopłat do oprocentowania kredytów
oraz w formie częściowego lub całkowitego umorzenia kredytów. Z Funduszu,
w przypadku braku prawnych możliwości
dochodzenia roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu, wypłacane są
także środki na spłatę kredytów objętych
poręczeniem BGK.
Realizacja zadań Funduszu
W ciągu 14 lat funkcjonowania systemu
kredytów studenckich, z preferencyjnych kredytów skorzystało łącznie ponad
374 tys. studentów.
W 2013 r. Fundusz wypłacił 59,2 mln zł
środków z tytułu dopłat do odsetek kredytów studenckich. Z umorzenia kredytu
w całości lub części skorzystało 723 studentów na łączną kwotę 2,6 mln zł.
W 2013 r. FPiKS został zasilony środkami z budżetu w kwocie 59,0 mln zł, tj.
o 33,4 mln zł mniejszymi od wartości przypadającej na 2012 r. Powodem niższego
zasilenia były obniżone dopłaty, spowodowane redukcją redyskonta weksli. Dotacja
w tej wysokości wystarczyła na bieżącą
i terminową realizację dopłat w 2013 r.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
W 2013 r. suma bilansowa FPiKS wyniosła 6,1 mln zł i była niższa o 3,3 mln zł niż
w 2012 r. Wynik finansowy Funduszu na
koniec 2013 r. zamknął się stratą na poziomie 0,5 mln zł i był niższy o 0,1 mln zł
w stosunku do wykonania w roku 2012.

Raport Roczny 2013

65

14 | w spó ł pra ca m i ęd z y n a ro d owa BG K

66

www.bgk.com.pl

Na polu międzynarodowym Bank współpracuje z trzema
grupami podmiotów. Są to: (I) międzynarodowe instytucje finansowe, (II) międzynarodowe stowarzyszenia
i organizacje branżowe oraz (III) zagraniczne, publiczne
instytucje finansowe.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami
finansowymi
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Europejski Bank Inwestycyjny pozostaje głównym partnerem zagranicznym BGK w zakresie pozyskiwania finansowania na potrzeby programów, funduszy oraz działalności komercyjnej. W 2013 roku:
• BGK kontynuował alokację środków z umowy
finansowej EIB Global Loan III o łącznej wartości
75 mln EUR, a w grudniu 2013 r. zaciągnął nową
pożyczkę EIB Global Loan IV o wartości 125 mln EUR;
środki pożyczek globalnych są przeznaczone na finansowanie inwestycji JST i MŚP,
• podniesiona została pula grantów przyznanych BGK
przez Komisję Europejską z przeznaczeniem do
dystrybucji wraz z pożyczkami finansowanymi ze
środków EBI,
• BGK podpisał z EBI trzy umowy finansowe na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego w celu współfinansowania inwestycji w infrastrukturę drogową
(A1, S7, S8).
Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym obejmuje także program JESSICA (wspólną inicjatywę Komisji Europejskiej i EBI na rzecz rewitalizacji obszarów
miejskich), przy którym EBI pełni rolę Funduszu Powierniczego, a BGK – Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich
(FROM).
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
1 lipca 2013 r. BGK stał się udziałowcem Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego nabywając trzy akcje EFI od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Bank Gospodarstwa
Krajowego jest jedynym udziałowcem z Polski.
W 2013 r., w ramach rozszerzenia współpracy BGK z EFI,
został powołany Polski Fundusz Funduszy Wzrostu
(PFFW) o docelowej wartości 90 mln EUR, inwestujący
w fundusze inwestycyjne finansujące przedsiębiorstwa
znajdujące się w fazie wzrostu lub ekspansji. Podmiotem
zarządzającym PFFW jest EFI.

Bank Światowy (WB)
W roku 2013 toczyły się rozmowy dotyczące potencjalnej, wspólnej inicjatywy WB i BGK, związanej z przeprowadzeniem badania nt. potrzeb inwestycyjnych szpitali.
Ponadto BGK podjął współpracę z Bankiem Światowym
i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie przygotowania raportu Subnational Doing Business in Poland.
Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB)
W grudniu 2012 r. BGK zaciągnął na rzecz KFD jedną pożyczkę w NIB na kwotę 100 mln EUR. W roku 2013 trwały
konsultacje pomiędzy BGK a NIB dotyczące potencjału
poszerzenia współpracy, między innymi na temat realizacji wspólnych projektów, których zakres merytoryczny mieściłby się w mandacie Nordyckiego Banku
Inwestycyjnego.

Współpraca BGK na forum międzynarodowych
stowarzyszeń branżowych
W 2013 r. BGK był członkiem następujących stowarzyszeń
międzynarodowych:
• Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych –
European Association of Public Banks (EAPB),
• Sieci Europejskich Pośredników Finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Network of European
Financial Intermediaries for SMEs (NEFI),
• Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Gwarancji
Wzajemnych – European Association of Mutual Guarantees Societies (AECM),
• Klubu Inwestorów Długoterminowych – Long-Term
Investors Club (LTIC),
• Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Długoterminowych – European Association of Long-Term Investors
(ELTI).
Współpraca dwustronna z zagranicznymi, publicznymi
instytucjami finansowymi
Za pośrednictwem stowarzyszeń zrzeszających banki
publiczne BGK ustanawia także współpracę bilateralną
z szeregiem publicznych banków rozwojowych z innych
krajów. Do grupy bliskich partnerów BGK należą zarówno największe europejskie banki publiczne, jak i mniejsze banki z regionu Europy Środkowej. BGK utrzymuje
również relacje z bankami publicznymi spoza Europy,
np. z China Development Bank. Pozwala to Bankowi Gospodarstwa Krajowego na pozyskiwanie bezpośrednich
informacji dotyczących ich działalności i wymiany know-how oraz badanie możliwości współpracy w dedykowanych obszarach.
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BGK, jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, kieruje się w swojej
działalności zasadami etycznymi, gdzie podstawowymi wartościami są uczciwość
biznesowa oraz zaufanie klientów. Z tego powodu Bank na bieżąco informuje opinię
publiczną o podejmowanych inicjatywach i ich znaczeniu dla kraju, przybliża założenia
realizowanych programów oraz prezentuje dane dotyczące przeprowadzonych transakcji.

Bank, dostrzegając swoją rolę w rozwoju społecznym, powołał w 2005 r. Fundację, która w jego imieniu prowadzi działania z zakresu zaangażowania
społecznego. Realizowane przez Fundację programy
koncentrują się na wzmacnianiu kapitału społecznego, zaufania oraz aktywności obywatelskiej w obszarze edukacji i wolontariatu.
W 2013 r. Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego:
• przeprowadziła V edycję programu grantowego
„Na dobry początek!”, którego celem jest podnoszenie jakości edukacji i budowanie dostępu
do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach tej edycji programu dofinansowano 30 projektów, w których uczestniczyło 900
dzieci, a w działania zaangażowanych było 68
instytucji. Fundacja wsparła realizację projektów
kwotą 253 tys. zł. Równolegle ogłoszony został
nabór do VI edycji: w wyniku oceny wniosków,
prowadzonej przez niezależnych ekspertów,
dofinansowanie uzyskały 34 projekty w kwocie
ponad 288 tys. zł. W ramach wszystkich dotychczasowych edycji zrealizowanych zostało już 146
projektów, a Fundacja przeznaczyła na ten cel
blisko 1,3 mln zł;
• jako członek koalicji programu Stypendiów
Pomostowych sfinansowała 30 stypendiów na
pierwszy rok studiów dla młodych, zdolnych
uczniów pochodzących z małych miejscowości
i z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo, w partnerstwie z Polsko
‑Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacja
BGK zorganizowała dla grupy 37 stypendystów
warsztaty wzmacniające tzw. kompetencje społeczne (między innymi liderstwo, praca w grupie,
komunikacja, realizacja projektów);

•

•

w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadziła III i IV edycję programu
Młody Obywatel, służącego budowie kapitału
społecznego w oparciu o inicjatywy młodzieżowe.
Od początku realizacji programu wzięły w nim
udział 472 szkoły z całej Polski, powstało 428
grup uczniowskich, które zbadały lokalny kapitał
społeczny, zorganizowano ponad 100 warsztatów
dla 1700 uczniów;
kontynuowała działania sprzyjające rozwojowi
wolontariatu pracowniczego w BGK. W ramach
programu „Wolontariat jest super!” pracownicy
Banku zrealizowali 20 projektów społecznych na
rzecz 3000 odbiorców, a dodatkowo, we współpracy z lokalnymi społecznościami, stworzyli 3 place
zabaw przy wiejskich przedszkolach, przeprowadzili 25 lekcji wiedzy o finansach i produktach
bankowych oraz zorganizowali akcję wsparcia
placówek opiekuńczo‑wychowawczych spełniając
123 dziecięce marzenia.

Fundacja BGK prowadzi swoje działania w oparciu
o strategię zaangażowania społecznego. W grudniu
2013 r. została zatwierdzona strategia Fundacji na lata
2014–2016, która jako jej kluczowe obszary funkcjonowania określa:
• działania na rzecz edukacji i zatrudnienia, między
innymi edukację finansową, wyrównywanie szans
edukacyjnych,
• budowanie kapitału społecznego,
• dążenie do zmian w najbliższym otoczeniu –
wspieranie i zachęcanie pracowników BGK do
angażowania się w działania społeczne.
Fundacja jest członkiem Forum Darczyńców, które
zrzesza organizacje prowadzące działania grantodawcze w oparciu o zasady jawności, przejrzystości,
efektywności i partnerstwa.
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Na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnienie w Banku
wyniosło 1 275,9 etatu. W stosunku do stanu z końca 2012 r. było wyższe o 3,6 etatu (tj. o ok. 0,3%).
W 2013 r. średni poziom zatrudnienia wyniósł 1 290,5
etatu i był niższy o 54 etaty, tj. o ok. 4% w stosunku
do 2012 r. (1 344,4 etatu).
W 2013 r. widoczny jest efekt realizacji działań rozpoczętych w roku 2012 i związanych z reorganizacją
i restrukturyzacją Banku, głównie w obszarach sprzedaży w oddziałach, ryzyka oraz operacji bankowych.
Przyrost zatrudnienia w komórkach sprzedażowych
(poza sprzedażą w oddziałach) i produktowych był
wynikiem rozwoju działalności związanej z realizacją zadań zleconych w obszarze programów rządowych, w szczególności w zakresie realizacji Programu Inwestycje Polskie oraz wprowadzenia nowego
produktu – Portfelowej Linii Gwarancyjnej w formule
de minimis. Na przestrzeni 2013 r. przyrost etatyzacji
w obszarze wsparcia związany był przede wszystkim
z przygotowaniem Banku do wdrożenia CSB (Centralnego Systemu Bankowego) i realizacją projektów
modernizacyjnych w ramach IT.
Od 16 maja 2013 r. obowiązuje w BGK „Polityka
zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Gospodarstwa
Krajowego”, określająca ogólne zasady ustalania,
przyznawania i wypłacania zmiennych składników
wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku. W proces tworzenia, realizacji i nadzoru „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku Gospodarstwa

Krajowego” zaangażowany jest Komitet do spraw
Wynagrodzeń, który powołany został w 2013 r. spośród członków Rady Nadzorczej BGK.
W 2013 r. polityka rozwoju kadr realizowana była
w formie szkoleń zamkniętych (zewnętrznych i wewnętrznych), otwartych, nauki języków obcych oraz
studiów. Większość szkoleń organizowano w formule zajęć zamkniętych (dla grup składających się wyłącznie z pracowników Banku), które dają możliwość
ścisłego dostosowania programu szkolenia do potrzeb Banku, a ponadto pozwalają na przeszkolenie
większej liczby osób oraz efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych. Realizowano szkolenia
merytoryczne o tematyce sprzyjającej pogłębianiu
wiedzy w obszarach związanych z wykonywanymi
zadaniami na stanowisku pracy oraz służące rozwijaniu u pracowników umiejętności niezbędnych do
efektywnej realizacji przyjętych kierunków rozwoju
Banku. Część szkoleń, głównie dla pracowników Pionu Ryzyka i Sprzedaży, sfinansowano z grantów EBI.
W zakresie działań rekrutacyjnych zrealizowano
projekt z obszaru diagnozy i analizy poziomu kompetencji zawodowych dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów oraz doradców klienta. W badaniu
wzięło udział 90 osób. Jego celem było rozpoznanie
potencjału kompetencyjnego wyżej wymienionych
grup pracowników w kontekście określenia potrzeb
szkoleniowych związanych z zarządzaniem sprzedażą oraz obsługą klienta i sprzedażą usług bankowych.
Wyniki badania posłużą opracowaniu programów
szkoleniowych, których celem będzie dalszy rozwój
kompetencji niezbędnych do realizacji zadań sprzedażowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tabela 18 | Stan zatrudnienia w BGK (w etatach)
Obszar działalności

Stan na 31.12.2012

Stan na 31.12.2013

Zmiana do 2012 Dynamika

Komórki sprzedażowe z komórkami produktowymi, w tym:

357,4

392,4

35,0

109,8%

działalność refundowana i fundusze przepływowe*

113,0

141,0

28,0

124,8%

Operacje bankowe

202,0

191,0

-11,0

94,6%

Ryzyko kredytowe i windykacja

109,9

106,0

-3,9

96,5%

Komórki wsparcia

210,5

201,6

-8,9

95,8%

Komórki ogólnego zarządzania

243,8

247,1

3,3

101,4%

Sprzedaż w oddziałach

148,8

137,8

-11,0

92,6%

1 272,3

1 275,9

3,6

100,3%

Razem
* nie ma wpływu na wynik finansowy Banku

Raport Roczny 2013

71

17 | st r u k t u ra o rga n i z ac y j n a Ba n ku

72

www.bgk.com.pl

Na koniec 2013 r. BGK realizował zadania poprzez Centralę oraz sieć 16 oddziałów.

Do najistotniejszych zmian w zakresie struktury
organizacyjnej Centrali Banku w omawianym
okresie zaliczyć należy:
• przekształcenie z dniem 14 stycznia 2013 r.
Biura Nadzoru Właścicielskiego w Departament Inwestycji Kapitałowych,
• przekształcenie z dniem 1 listopada 2013 r.
Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa w Departament Finansowania Strukturalnego,
• likwidację z dniem 31 grudnia 2013 r. Biura
Optymalizacji Procesów Kredytowych, z jednoczesnym przekazaniem całości realizowanych zadań do Departamentu Zarządzania
Ryzykiem Kredytowym,

•

likwidację z dniem 31 grudnia 2013 r. Departamentu Rozwoju Operacji, z jednoczesnym
przekazaniem zadań do komórek je przejmujących, w szczególności Departamentu
Zarządzania Produktami, Departamentu
Rozwoju Informatyki, Centrum Operacji
i Rozliczeń.

1 października 2013 r. w strukturze oddziałów został zlikwidowany Komitet Kredytowy Oddziału,
a decyzje finansowe podejmowane przez ten organ zastąpiono w procesie kredytowym decyzją
finansową dyrektora oddziału albo jego zastępcy, podejmowaną wraz z naczelnikiem Regionalnego Centrum Ryzyka Kredytowego w Departamencie Ryzyka Kredytowego (DRK) lub innym,
upoważnionym pracownikiem DRK.
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Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
kredytowym
Bank, w celu rozpoznania ryzyka kredytowego
i ograniczania go do akceptowalnego poziomu oraz systematycznej kontroli skuteczności
podejmowanych działań, stosuje proces zarządzania ryzykiem kredytowym obejmujący identyfikację, ocenę, podejmowanie działań w celu
redukcji, zabezpieczenia lub transferu tego ryzyka, a także monitorowanie oraz raportowanie.
Istotnym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym jest planowanie działań, które
obejmuje całość procesu decyzyjnego polegającego na wydawaniu rekomendacji i zaleceń,
modyfikowaniu oferty usług BGK oraz tworzeniu
procedur w celu zapewnienia, że ekspozycje na
ryzyko kredytowe pozostaną w granicach określonych przez władze Banku.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym jest realizowane w BGK na dwóch poziomach:
• na poziomie ryzyka klienta, z uwzględnieniem jednostkowej ekspozycji kredytowej,
rozumianego jako wysokość możliwej do
poniesienia straty w wyniku braku spłaty
części lub wszystkich ekspozycji kredytowych wobec danego klienta,

•

na poziomie ryzyka portfela kredytowego
Banku, rozumianego jako stopień zagrożenia spłaty kredytów wskutek:
– istnienia dużych współzależności między
poszczególnymi ekspozycjami kredytowymi, zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące pogorszenie warunków
spłaty jednej ekspozycji kredytowej będą
również wpływały na pogorszenie spłacalności innych ekspozycji kredytowych,
– zmian koniunktury w branżach lub
zmian innych, wybranych parametrów
rynkowych,
– niedostatecznego dostosowania
wewnętrznych kryteriów Banku dotyczących przyznawania kredytów i innych
transakcji, skutkujących powstaniem
ekspozycji kredytowych.

Bank dokonuje identyfikacji i oceny istniejącego
ryzyka kredytowego w oparciu o:
• realizację wewnętrznych procedur, pozwalających na zbadanie zdolności kredytowej
poszczególnych kredytobiorców i określenie
grupy ryzyka związanego z udzieleniem
ekspozycji kredytowej,
• aktualizację ryzyka w wyniku kontroli i monitorowania pozycji aktywów zarządzanych
przez jednostki organizacyjne Banku.
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Bank stosuje ostrożnościowe podejście
w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym. Główne cechy obecnego systemu
zarządzania tym ryzykiem to:
• oddzielenie funkcji sprzedażowych
od oceny ryzyka klienta zarówno na
poziomie oddziału, jak i w Centrali
Banku,
• każdorazowa, kompleksowa ocena ryzyka kredytowego klienta, z uwzględnieniem jednostkowej ekspozycji
kredytowej dla każdej transakcji, skutkującej powstaniem ekspozycji kredytowej w celu zakwalifikowania do
określonej klasy ryzyka kredytowego,
• eksperckie metody pomiaru ryzyka
kredytowego poprzez stosowanie
(w zakresie ryzyka pojedynczej
transakcji) analizy wskaźnikowej
i opisowej do oceny ryzyka kredytowego, a w zakresie ryzyka portfelowego – poprzez ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego Banku
w ujęciu branżowym, podmiotowym
i przedmiotowym,
• system kompetencji decyzyjnych stopniowany według wielkości zaangażowania i związana z tym kolegialność
decyzji kredytowych,
• okresowa weryfikacja ryzyka zawartych transakcji, uwzględniająca zmiany sytuacji finansowej kredytobiorców
oraz warunków otoczenia,
• dywersyfikacja branżowa, przedmiotowa, podmiotowa w ramach ustalonych
przez Bank limitów angażowania
środków,
• analiza i weryfikacja zasad wyceny
prawnych zabezpieczeń spłaty kredytów oraz tworzenia rezerw celowych,
• system monitoringu ekspozycji pozwalający na wczesną identyfikację zagrożeń lub sygnałów ostrzegawczych,
• system monitoringu i wyceny zabezpieczeń pozwalający na kontrolę zabezpieczeń poszczególnych ekspozycji
i reagowanie w przypadku zmian ich
wartości.
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Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym w BGK jest
system limitów. Proces limitowania odbywa się zarówno na poziomie operacyjnym,
jak i poziomie strategicznym, zgodnie
z właściwymi kompetencjami.
W zakresie ryzyka kredytowego stosuje się
następujące grupy limitów:
• branżowe, odzwierciedlające ryzyko
wynikające z rodzaju działalności
klienta,
• przedmiotowe, wynikające z ryzyka,
jakim obarczony jest cel udzielonego
kredytu,
• podmiotowe, określone ze względu na
typ klienta,
• produktowe.
Ponadto jedno z najważniejszych czynników ryzyka kredytowego stanowi ryzyko
koncentracji, które jest w Banku monitorowane zgodnie z przepisami Prawa bankowego i uchwałami KNF obowiązującymi
w tym zakresie. Zgodnie z uchwałą Zarządu BGK, w Banku – niezależnie od ustawowych limitów koncentracji – funkcjonują
dodatkowe ograniczenia angażowania się
Banku, obowiązujące na etapie podejmowania decyzji kredytowych.
Proces monitorowania ryzyka kredytowego polega na cyklicznej kontroli wielkości
limitowanych parametrów i analizowaniu stopnia wykorzystania wyznaczonych
limitów. W 2013 r. Bank Gospodarstwa
Krajowego nie odnotował przekroczenia
limitów wewnętrznych, jak i limitów zewnętrznych. W Banku okresowo sporządzane są raporty z zakresu ryzyka kredytowego, między innymi:
• miesięczny raport ryzyka kredytowego,
zawierający informację o charakterze
zaangażowań, strukturze ryzyka całego portfela kredytowego oraz wykorzystania zewnętrznych i wewnętrznych
limitów zaangażowania – dla Komitetu
Kredytowego Banku i Zarządu Banku,

•

•

kwartalny raport ryzyka kredytowego,
zawierający rozszerzoną informację
o charakterze zaangażowań, strukturze ryzyka całego portfela kredytowego
(z uwzględnieniem portfela ekspozycji
kredytowych finansujących nieruchomości oraz ekspozycji zabezpieczonych
hipotecznie), a także o wykorzystaniu
zewnętrznych i wewnętrznych limitów
zaangażowania – dla Komitetu Kredytowego Banku, Komitetu Finansowego Banku, Zarządu Banku oraz dla
Komitetu ds. audytu wewnętrznego,
natomiast w okresach półrocznych dla
Rady Nadzorczej Banku,
roczny raport z działalności kredytowej
ze środków własnych i powierzonych,
z uwzględnieniem ekspozycji finansujących nieruchomości oraz ekspozycji
zabezpieczonych hipotecznie – dla Komitetu Kredytowego Banku, Komitetu
Finansowego Banku, Zarządu Banku,
Komitetu ds. audytu wewnętrznego
oraz dla Rady Nadzorczej Banku.

BGK posiada odpowiednie procedury
obejmujące zasady postępowania w przypadku wystąpienia zwiększonego poziomu zagrożenia ryzykiem kredytowym.

Charakterystyka głównych rodzajów
ryzyka kredytowego
Ryzyko kredytowe to ryzyko związane
z niewywiązaniem się kredytobiorcy z wynikającego z zawartej z bankiem umowy
obowiązku spłaty należności i bezpośrednio oznacza niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie wywiąże się z podjętych zobowiązań finansowych, a co za tym idzie
bank poniesie stratę z tytułu tej ekspozycji.
Bank ogranicza ryzyko kredytowe w skali
mikro poprzez działania podejmowane
w ocenie i monitoringu klienta oraz w skali
makro – całego portfela – poprzez ustalanie limitów dla poszczególnych segmentów i produktów.
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Pomimo że ryzyko kredytowe ma właściwie jednolity charakter, wyróżnić można
jego podstawowe podtypy.
Ryzyko częściowego lub całkowitego
niewykonania zobowiązania
Ryzyko niewykonania zobowiązania oznacza sytuację, w której kontrahent nie wywiązuje się z umownych terminów spłaty
zobowiązań lub całkowicie takiej spłaty
zaniecha. Realizacja tego ryzyka wiąże się
z podwyższeniem kosztów poprzez generowanie dodatkowych rezerw celowych,
które w przypadku całkowitej niespłacalności przekładają się na zrealizowaną
stratę.
Bank minimalizuje ryzyko niewykonania
zobowiązania poprzez:
• ocenę zdolności kredytowej kontrahenta opierającą się na modelach
finansowych, w tym modelach predykcyjnych, skutkujących przyznaniem
kontrahentowi ratingu adekwatnego
do poziomu ryzyka z nim związanego,
• okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej kontrahenta.
Ryzyko zabezpieczenia
Ryzyko zabezpieczenia występuje w przypadku, gdy przyjęte zabezpieczenie ekspozycji jest nieadekwatne do wartości
przyznanego finansowania lub gdy wartość zabezpieczenia podlega znacznym
wahaniom.
Ryzyko zabezpieczenia minimalizowane
jest poprzez:
• politykę przyjmowania prawnych
zabezpieczeń, przyjętą uchwałą
Zarządu Banku, określającą warunki
brzegowe adekwatności zabezpieczenia dla danego typu ekspozycji, klienta
i zabezpieczenia,
• monitoring wartości zabezpieczeń,
w szczególności zabezpieczeń hipotecznych, poprzez okresową weryfikację wycen nieruchomości,

•

testy warunków skrajnych, obejmujące między innymi symulacje zmian
wartości zabezpieczeń i ich wpływ na
poziom rezerw celowych.

Ryzyko stopy procentowej i kursu
walutowego
Ryzyko stopy procentowej i kursu walutowego w ryzyku kredytowym wiąże się
bezpośrednio z ryzykiem niewykonania
zobowiązania, ponieważ realizacja pierwszego skutkuje znacznym podwyższeniem
prawdopodobieństwa realizacji drugiego. Ryzyko to oznacza zwiększenie obciążeń kontrahenta poprzez wzrost stóp
procentowych lub niekorzystną zmianę
kursu walutowego, niosące za sobą podwyższenie wysokości rat spłaty podjętego
zobowiązania.
Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej
i kursu walutowego poprzez:
• stosowanie odpowiednich procedur
w zakresie udzielania finansowania
w walutach obcych, w szczególności
podczas weryfikacji źródeł spłaty
należności,
• testy warunków skrajnych, obejmujące między innymi symulacje zmiany
wartości stóp procentowych i kursu
walutowego oraz ich wpływ na zdolność kredytową kontrahentów.

Organizacja procesu zarządzania
ryzykiem finansowym
Funkcjonujący w BGK system monitorowania ryzyka finansowego umożliwia
zarządzanie ryzykiem we wszystkich podstawowych obszarach. Dla każdego z wyodrębnionych rodzajów ryzyka wdrożone
są procedury opisujące kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych komórek
organizacyjnych Banku włączonych w proces monitorowania ryzyka, a także przedstawiające sam proces i wykorzystywane
w nim metodologie.

Obowiązujący w BGK system pomiaru ryzyka finansowego obejmuje w szczególności następujące metody i narzędzia:
• wskaźniki płynności, lukę płynności,
analizy stabilności środków oraz
dzienny monitoring bazy depozytowej – stosowane w odniesieniu do
ryzyka płynności,
• miary wielkości pozycji (między
innymi wysokość pozycji walutowej,
luka stopy procentowej) – stosowane
w zakresie ryzyka walutowego i stopy
procentowej,
• miary wrażliwości służące do szczegółowych analiz (BPV, Duration,
wrażliwość wyniku odsetkowego na
zmianę poziomu stóp procentowych) –
stosowane w zakresie ryzyka stopy
procentowej,
• wartość zagrożona (VaR) – stosowana
w zakresie ryzyka rynkowego,
• wskaźniki adekwatności kapitałowej – wskaźniki wynikające z regulacji
zewnętrznych, określające dostosowanie wielkości funduszy własnych
do poziomu i charakteru ryzyka, jakie
Bank podejmuje, uwzględniając
między innymi wielkość i strukturę
aktywów ważonych ryzykiem,
• miary ryzyka w warunkach skrajnych
(stress testy) – stosowane w zakresie
ryzyka finansowego.
Głównym narzędziem zarządzania ryzykiem finansowym w BGK jest system limitów. W Banku stosowane są one:
• w zakresie ryzyka płynności – limity i wartości progowe wskaźników
płynności,
• w zakresie ryzyka stopy procentowej – limity i wartości progowe miar
wrażliwości, limity wielkości pozycji
i limity straty,
• w zakresie ryzyka walutowego – limity
wielkości pozycji i limity straty,
• w zakresie adekwatności kapitałowej –
limity kapitałowe w poszczególnych
rodzajach działalności.
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Proces monitorowania ryzyka kredytowego polega na cyklicznej kontroli wielkości
limitowanych parametrów i analizowaniu
stopnia wykorzystania limitów. Raporty
z zakresu ryzyka finansowego przekazywane są Komitetowi Finansowemu Banku,
Zarządowi Banku, Komitetowi ds. Audytu
oraz Radzie Nadzorczej Banku. Procedury
dodatkowo obejmują zasady postępowania w przypadku wystąpienia zwiększonego poziomu zagrożenia ryzykiem finansowym. W BGK w szczególności funkcjonują
metody zabezpieczania płynności w sytuacji normalnego funkcjonowania Banku
oraz w sytuacji zmniejszenia lub zagrożenia płynności.

Charakterystyka głównych rodzajów
ryzyka finansowego
Ryzyko płynności
Ryzyko płynności to zagrożenie wystąpienia utraty zdolności do terminowego
regulowania zobowiązań na skutek niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i pasywów, transakcji
pozabilansowych, niedopasowania terminowego bieżących strumieni pieniężnych
oraz możliwości poniesienia straty.
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest:
• zapewnienie i utrzymywanie zdolności
Banku do wywiązywania się zarówno
z bieżących, jak i z przyszłych, planowanych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności
i rentowności kapitałów własnych,
• zapobieganie wystąpieniu sytuacji
kryzysowej,
• określenie rozwiązań umożliwiających przetrwanie sytuacji kryzysowej w przypadku jej ewentualnego
wystąpienia.
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Poziom ryzyka płynności przedstawiany
jest w cyklicznych raportach płynności,
zawierających w szczególności informacje o wykorzystaniu nadzorczych i wewnętrznych limitów płynności, poziomie
stabilności środków obcych i wynikach
stress testów oraz dodatkowych analizach,
dotyczących między innymi płynności
długoterminowej.

Bank monitorował ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie:
• limitów BPV portfela handlowego
i portfela bankowego,
• limitów straty,
• limitów ryzyka dochodu księgi
bankowej,
• innych miar ryzyka, w tym między
innymi Duration i VaR.

Bank kontroluje ryzyko płynności przy
zastosowaniu systemu limitów i wartości
progowych wskaźników płynności. System
limitowania obejmuje płynność bieżącą
oraz krótko, średnio i długoterminową.
W całym 2013 r. płynność Banku była wysoka. Nadzorcze miary płynności, określone w uchwale nr 386/2008 KNF z dnia
17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (z późn. zm.),
nie były przekroczone.

System wewnętrznego raportowania w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmuje
w szczególności informacje o wykorzystaniu limitów ryzyka stopy procentowej, wynikach z tytułu zmian stóp procentowych,
miarach (VaR, BPV, Duration, Modified
Duration), analizach luki stopy procentowej, wrażliwości dochodu odsetkowego
oraz wynikach przeprowadzanych testów
warunków skrajnych.

Spadek miar płynności (M1, M2 i M4) jest
związany ze zmianą metodologii wyznaczania środków stabilnych dla kategorii
„baza depozytowa”. Zmiana metodologii
miała na celu zmniejszenie zmienności
wyznaczanego osądu, co w dłuższym horyzoncie wpłynie na ograniczenie wahań
miar płynności. Wzrost miary M3 wynika
ze wzrostu funduszy własnych.
Ryzyko stopy procentowej
W 2013 r. ryzyko dochodu odsetkowego
w okresie 12 miesięcy kształtowało się na
poziomie umiarkowanym. Ekspozycja na
ryzyko stopy procentowej była ograniczana poprzez bieżące zarządzanie portfelem
aktywów płynnych.

W okresie sprawozdawczym nastąpił
wzrost miary BPV na skutek zwiększenia
wartości portfela instrumentów odsetkowych oraz wydłużenia duration portfela
działalności skarbowej na przestrzeni całego 2013 r. Na wzrost miary VaR wpłynęło
dodatkowo wyraźne zwiększenie zmienności rynkowych stóp procentowych.
Ryzyko walutowe
W 2013 r. poziom ryzyka walutowego
w Banku został oceniony jako niski. Pomiar
ryzyka odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami i był dokonywany między
innymi poprzez badanie wielkości pozycji
walutowych, poziomu VaR oraz wyniku
z tytułu zmian kursów walutowych. Na
bieżąco dokonywano również monitorowania wykorzystania limitów wewnętrznych – pozycji walutowej oraz straty.
Raporty ryzyka walutowego zawierają
w szczególności informacje o wykorzystaniu limitów ryzyka walutowego, osiąganych wynikach, wysokości VaR oraz wynikach przeprowadzanych testów warunków
skrajnych.
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Średnia całkowita pozycja walutowa
w 2013 r. wyniosła 28,2 mln zł. Pozycja
walutowa Banku na 31.12.2013 r. wyniosła
36,1 mln zł.
Ryzyko zmiany cen instrumentów
kapitałowych
W 2013 r. ryzyko cen instrumentów kapitałowych w BGK kształtowało się na poziomie niskim. Pomiar ryzyka odbywał się
zgodnie z obowiązującymi zasadami i był
dokonywany poprzez badanie wartości
portfela instrumentów kapitałowych oraz
VaR. Na 31.12.2013 r. VaR portfela zmiany
cen instrumentów kapitałowych wyniósł
3,8 mln zł.

Organizacja procesu zarządzania
ryzykiem operacyjnym
Ryzyko operacyjne obejmuje wszystkie
istotne obszary działalności Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wszelkie nowe,
istniejące i modyfikowane produkty, procesy i systemy oraz uwzględnia czynniki
wewnętrzne (takie jak: struktura organizacyjna, specyfika działalności, użytkowane systemy informatyczne, specyfika
klientów, skargi od klientów, jakość kadr,
zmiany organizacyjne, rotacja kadr), jak
również czynniki zewnętrzne (otoczenie
działania Banku).
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje wszystkie oddziały / komórki organizacyjne Centrali Banku oraz
podmiot zależny, który jest nadzorowany
przez właściwe komórki organizacyjne
Centrali BGK, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Centrali oraz zakresem ich
obowiązków.

Bank zarządza ryzykiem operacyjnym poprzez wprowadzenie:
• funkcji koordynatora ryzyka
operacyjnego,
• podejścia procesowego do oceny linii
biznesowych, produktów o podwyższonym ryzyku oraz ryzyka generowanego przez oddziały i komórki
organizacyjne Centrali Banku,
• wskaźników ryzyka operacyjnego.
W Banku Gospodarstwa Krajowego funkcjonuje Komitet Ryzyka Operacyjnego,
który pełniąc funkcje opiniodawcze i decyzyjne umożliwia Zarządowi BGK nadzór
i kontrolę poziomu ryzyka operacyjnego
w Banku oraz skuteczności systemu zarządzania tym rodzajem ryzyka.
Raportowanie ryzyka operacyjnego odbywa się w oparciu o informacje wprowadzane do aplikacji Rejestru Ryzyka Operacyjnego przez koordynatorów ryzyka
operacyjnego ze wszystkich oddziałów /
komórek organizacyjnych Centrali Banku
i przekazywane z podmiotu zależnego.
Dodatkowo Bank zarządza ryzykami trudno mierzalnymi, przede wszystkim ryzykiem braku zgodności i utraty reputacji,
przyjmując zbliżone zasady jak w przypadku zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także ryzykiem modeli, zgodnie
z przyjętymi w tym zakresie procedurami
wewnętrznymi.

Charakterystyka ryzyka operacyjnego
Wartość straty brutto z tytułu zdarzeń
ryzyka operacyjnego w 2013 r. wyniosła
1,9 mln zł, a wartość straty netto była na
poziomie 1,3 mln zł. Poziom rezerw utworzonych na zdarzenia ryzyka operacyjnego
na koniec 2013 r. wyniósł 25,1 mln zł.

Adekwatność kapitałowa BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego monitoruje poziom adekwatności kapitałowej za
pomocą wskaźników adekwatności kapitałowej (współczynnika wypłacalności
i wskaźnika kapitału wewnętrznego).
W 2013 r. normy adekwatności kapitałowej, określone w art. 128, ust. 1, pkt 2 i 3
ustawy Prawo bankowe, były zachowane
(współczynnik wypłacalności na poziomie
co najmniej 8% oraz wskaźnik kapitału
wewnętrznego na poziomie co najwyżej
100%).
Poprawa wskaźników adekwatności kapitałowej w 2013 r. wynikała głównie ze
wzrostu funduszy własnych, w związku ze spadkiem pomniejszeń funduszy
własnych na skutek sprzedaży akcji PKO
BP SA.
Kapitał wewnętrzny wyznaczany jest
z tytułu ryzyk uznanych przez Bank za
istotne. Największą część stanowi kapitał
wewnętrzny z tytułu ryzyka kredytowego
i kredytowego kontrahenta.
Zmiany w stosunku do 2012 r. wynikają
głównie ze wzrostu kapitału wewnętrznego z tytułu ryzyka kredytowego (przede
wszystkim w wyniku wzrostu ekspozycji
kredytowych dla przedsiębiorstw) oraz
z tytułu ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym (wzrost spowodowany
w szczególności zwyżką portfela aktywów
odsetkowych, skali działalności Banku
oraz zwiększenia wrażliwości wyniku odsetkowego kredytów byłego KFM).
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Kierunki rozwoju Banku zostały określone w Wieloletnim Programie Rozwoju –
Strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014–2017, zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą uchwałą nr 9/2014/VII z 14 lutego 2014 r.

Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego zakłada kontynuację działań podjętych przez Bank
w latach 2012–2013, z większym położeniem
akcentu na działania BGK jako państwowego
banku rozwoju. Ponadto Bank nadal będzie realizował swoje funkcje w zakresie wspierania
i obsługi obszaru finansów publicznych oraz
programów społeczno‑gospodarczych państwa.

Bank będzie koncentrował swoje działania
w czterech obszarach:
• finansowanie inwestycji i rozwój
przedsiębiorstw,
• obsługa jednostek finansów publicznych
i samorządów,
• działalność inwestycyjna,
• działalność programowa.
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W obszarze „finansowanie inwestycji i rozwój przedsiębiorstw”,
w ramach Programu Inwestycje Polskie, Bank zakłada do końca
2014 r. zwiększenie zaangażowania do blisko 10 mld zł, co oznacza
czterokrotny wzrost w stosunku do roku 2013.
BGK w zakresie działań wspierających eksport planuje zwiększenie salda bilansowego tych ekspozycji w roku 2014 o ponad 50%
w stosunku do 2013 r., a w horyzoncie swojej Strategii jego czterokrotny wzrost.
W zakresie działań wspierających finansowanie segmentu MŚP,
w ramach Programu Gwarancji de minimis, Bank Gospodarstwa
Krajowego zakłada udzielenie gwarancji dla kredytów obrotowych
na poziomie roku 2013 oraz około 1 mld zł na kredyty o charakterze
inwestycyjnym. BGK zamierza w 2014 r. wypracować model nowego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego z udziałem środków
krajowych i unijnych.
W obszarze „obsługa jednostek finansów publicznych i samorządów” Bank przede wszystkim będzie rozwijał kompetencje w zakresie działań związanych z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy,
a także w zakresie realizowania projektów w formule Partnerstwa
Publiczno‑Prywatnego.
Działając w tym obszarze BGK będzie dążył do stworzenia kompleksowego i spójnego systemu zwrotnego finansowania w ramach Perspektywy Finansowej UE na lata 2014–2020.
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W obszarze „działalność inwestycyjna” głównym zadaniem Banku
będzie stworzenie Funduszu Mieszkań na Wynajem. BGK zakłada
zainwestowanie w ten fundusz docelowo 5 mld zł. Fundusz Mieszkań na Wynajem będzie się przyczyniał do zwiększania mobilności Polaków oraz stabilizował rynek nieruchomości.
Bank planuje także uruchomienie Funduszu Municypalnego
wspierającego budownictwo mieszkaniowe na poziomie samorządów. W ramach tego obszaru BGK będzie przygotowywał zasady dokonywania przez niego inwestycji w fundusze Venture
Capital i Private Equity ze środków własnych Banku lub środków
uzyskanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),
wspierającego przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.
Dodatkowo Bank planuje uruchomienie z PIR SA Funduszu Infrastrukturalnego wspierającego inwestycje w obszarze tzw. małej
infrastruktury.
W obszarze „działalność programowa” BGK będzie kontynuował
aktywność w ramach zarządzanych przez Bank funduszy i programów zleconych oraz realizował nowy, rządowy program Mieszkanie dla Młodych. W zakresie strategii Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pracował nad stworzeniem efektywnego systemu
wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
finansowanego ze środków krajowych i unijnych. W ramach tego
obszaru Bank przygotuje i wdroży II etap konsolidacji finansów
publicznych.
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BGK będzie również pracował nad swoją ofertą w zakresie wsparcia środków wydatkowanych z Funduszu Pracy, a także Programów
Operacyjnych Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz regionalnych programów na lata 2014–2020.
Bank zakłada, że jego działalność w latach przyszłych będzie
zapewniać stabilny zwrot na kapitale na poziomie co najmniej
rentowności długoterminowych, polskich, skarbowych papierów
wartościowych. W zakresie efektywności kosztowej BGK planuje
zmniejszenie swojego wskaźnika (C/I) w stosunku do osiągniętego
w 2013 r., skorygowanego o zdarzenia jednorazowe.
Bank zakłada utrzymanie wysokiej jakości aktywów, pomimo bardzo szybkiego wzrostu portfela kredytowego.
W 2014 r. BGK będzie kontynuował realizację projektów strategicznych, w tym: „Wdrożenie nowego Centralnego Systemu Bankowego”, „Wdrożenie obsługi II etapu konsolidacji finansów publicznych
i depozytów sądowych”, „Program Wdrożenie Rekomendacji D”.
Jednocześnie nowy „Wieloletni Program Rozwoju – Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014–2017” definiuje szereg
inicjatyw strategicznych, które w znacznym stopniu rozbudują
obecny Portfel Programów i Projektów BGK. Na początku 2014 r.
powstanie szczegółowy plan operacyjny realizacji tych inicjatyw.
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13 lipca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o działach administracji rządowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz.
951), która weszła w życie z dniem 1 stycznia
2013 r. Przywołana wyżej ustawa zmieniła art. 8
ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. nr 65, poz.
594 z późn. zm.), a także szereg innych aktów
prawnych odnoszących się do Banku, w szczególności Ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 931 z późn. zm.).
25 stycznia 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. z 2013 r., poz. 198), która weszła
w życie 27 lutego 2013 r. Zgodnie z tą ustawą
Bank Gospodarstwa Krajowego ma możliwość
udzielania przedsiębiorstwom pomocy publicznej lub pomocy de minimis w formie gwarancji
i poręczeń w ramach rządowych programów
społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.
27 lutego 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji
spłaty kredytów (Dz. U. z 2013 r., poz. 239). Dodatkowo 28 listopada 2013 r. Minister Finansów
wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie
gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. z 2013 r., poz.

1425). Przedmiotowy akt prawny wydłużył do
30 czerwca 2014 r. udzielanie przedsiębiorstwom
pomocy publicznej lub pomocy de minimis w formie gwarancji i poręczeń.
24 maja 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także ustawy
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 843).
30 sierpnia 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1251).
27 września 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz.
1304). Ustawa określa zasady udzielania wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat
w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo
domu jednorodzinnego, będącego pierwszym
własnym mieszkaniem.
30 września 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wydał rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz
umarzania kredytów i pożyczek studenckich
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1168).
Poza wyżej wymienionymi, w 2013 r. zostało
uchwalonych wiele powszechnie obowiązujących przepisów prawa w różnym stopniu odnoszących się do działalności Banku, w tym uchwały Komisji Nadzoru Finansowego.
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Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po 31.12.2013 r., a nie zostały
uwzględnione w raporcie rocznym.

BGK Nieruchomości SA
13 grudnia 2013 r. powstała spółka BGK Nieruchomości SA, w której Bank Gospodarstwa Krajowego posiada 100% akcji. Kapitał zakładowy
wynosi 6 mln zł i dzieli się na 6 000 akcji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Podmiot został
zarejestrowany w KRS 17 stycznia 2014 r. Po
uwzględnieniu opłat notarialnych, według stanu
na dzień 31 stycznia 2014 r. wartość udziału BGK
w Spółce wynosi 6 042 tys. zł.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
BGK Nieruchomości SA ma odpowiadać za inwestycje Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz
zarządzanie jego aktywami. Przewiduje się, że
Fundusz powstanie na przełomie I i II kwartału
2014 r. BGK zamierza nabyć 100% certyfikatów
inwestycyjnych w tym Funduszu (zamknięty
fundusz inwestycyjny nieruchomości). Będzie
on funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, emitującym wyłącznie
certyfikaty inwestycyjne, które nie będą ani oferowane w drodze oferty publicznej, ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Fundusz zostanie zorganizowany i będzie
działać na zasadach określonych w Statucie nadanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych SA (KUKE SA)
9 grudnia 2013 r. Zarząd Banku postanowił przyjąć ofertę objęcia akcji imiennych serii P Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA
w drodze subskrypcji prywatnej, pod warunkiem niedoręczenia przez KNF decyzji w kwestii
sprzeciwu wobec zamiaru objęcia przez Bank
wskazanych powyżej akcji. Przedmiotem transakcji będzie objęcie 309 271 nowo wyemitowanych akcji imiennych serii P spółki Korporacja
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 100 zł
każda. Ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia KUKE SA cena emisyjna nowych akcji wynosi 161,67 zł za każdą. Ustalenie ceny emisyjnej
zostało poprzedzone negocjacjami pomiędzy
akcjonariuszami spółki KUKE SA.
Łączna wartość transakcji wyniesie 50 mln zł.
Zgodnie z warunkami złożonej Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez KUKE SA oferty objęcia akcji, zostaną one pokryte przez BGK w całości wkładem pieniężnym w terminie trzech dni
roboczych od daty zawarcia umowy.
17 grudnia 2013 r. w Komisji Nadzoru Finansowego zostało złożone zawiadomienie o zamiarze
objęcia akcji KUKE SA. Zgodnie z art. 35j ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 950), termin uzyskania stanowiska KNF (lub braku sprzeciwu) wynosi 60 dni roboczych od dnia otrzymania przez
organ nadzoru zawiadomienia oraz wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów. 18 marca 2014 r. KNF wydał decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec objęcia przedmiotowych akcji, które ma nastąpić
do 30 czerwca 2014 r.
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Tabela 19 | Główne wielkości charakteryzujące działalność Banku (w tysiącach złotych)
Wyszczególnienie

Wykonanie

Zmiana do 2012

2012

2013

nominalna

%

8 786 311

2 653 364

-6 132 947

-69,8%

14 100 153

13 635 875

-464 278

-3,3%

Rezerwy celowe na kredyty

-693 766

-656 419

37 347

-5,4%

Dłużne papiery wartościowe

15 923 115

20 967 760

5 044 645

31,7%

Udziały i akcje

4 204 348

214 483

-3 989 865

-94,9%

Aktywa trwałe netto

112 424

114 407

1 983

1,8%

Depozyty międzybankowe

30 000

126 188

96 188

320,6%

32 712 740

26 347 946

-6 364 794

-19,5%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów
wartościowych

4 562 795

4 547 815

-14 980

-0,3%

Fundusze podstawowe

5 942 194

7 269 813

1 327 619

22,3%

Fundusze ogółem

6 025 831

7 338 979

1 313 148

21,8%

48 683 442

43 848 770

-4 834 672

-9,9%

Kredyty brutto / aktywa

29,0%

31,1%

2,1

–

Lokaty międzybankowe / aktywa

18,0%

6,1%

-12,0

–

Dłużne papiery wartościowe / aktywa

32,7%

47,8%

15,1

–

Kredyty zaciągnięte / pasywa

5,8%

5,9%

0,1

–

Depozyty międzybankowe / pasywa

0,1%

0,3%

0,2

–

67,2%

60,1%

-7,1

–

24,6%

18,8%

-5,8

–

4,9%

5,4%

0,6

–

22,4%

28,6%

6,2

–

Pozycje bilansowe
Lokaty międzybankowe
Kredyty brutto

Depozyty klientów

Suma bilansowa
Wskaźniki struktury

Depozyty klientów / pasywa
Wskaźniki jakości portfela kredytowego*
Kredyty zagrożone / kredyty ogółem
Kredyty stracone / kredyty ogółem
Rezerwy celowe / kredyty zagrożone
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Wyszczególnienie

Wykonanie

Zmiana do 2012

2012

2013

nominalna

%

Pozycje rachunku zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek**

462 005

693 706

231 701

50,2%

Wynik z tytułu prowizji

78 826

88 915

10 089

12,8%

Przychody z akcji lub udziałów

166 714

360 589

193 875

116,3%

Wynik na operacjach finansowych

15 390

20 626

5 236

34,0%

Wynik z pozycji wymiany

-9 100

10 413

19 513

-214,4%

Wynik na działalności bankowej

713 834

1 174 250

460 416

64,5%

Koszty działania i amortyzacji

242 436

248 259

5 823

2,4%

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

-40 298

85 992

126 290

-313,4%

Wynik brutto

513 565

841 646

328 081

63,9%

Wynik netto

479 220

740 306

261 086

54,5%

C/I – koszty działania i amortyzacji / wynik na
działalności bankowej

33,96%

21,14%

-12,82

–

Wynik z tytułu prowizji / koszty działania
i amortyzacji

32,51%

35,82%

3,30

–

Wskaźniki sprawności działania

Wskaźniki rentowności

–

ROE 1 (wynik netto / śr. fundusze ogółem)

8,15%

11,26%

3,11

–

ROE 2 (wynik netto / śr. fundusze podstawowe)

8,22%

11,37%

3,15

–

ROA (wynik netto / śr. aktywa)

0,94%

1,31%

0,37

–

Marża odsetkowa
(wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa)

0,91%

1,23%

0,32

–

Wskaźniki adekwatności kapitałowej
Fundusze podstawowe / pasywa

–
12,2%

16,6%

4,4

–

Fundusze ogółem / pasywa

12,4%

16,7%

4,4

–

Współczynnik wypłacalności

16,9%

55,4%

38,5

–

* portfel kredytowy skorygowany o wycenę byłego KFM
** punkty SWAP w raporcie rocznym prezentowane są w wyniku z wymiany

Raport Roczny 2013

91

Tabela 20 | Główne pozycje bilansu Banku (w tysiącach złotych)
Wykonanie

Wyszczególnienie

Zmiana do 2012

2012

2013

nominalna

%

Gotówka, środki w NBP

2 087 297

3 688 643

1 601 346

76,7%

Rachunki nostro

3 248 408

1 278 208

-1 970 200

-60,7%

8 786 311

2 653 364

-6 132 947

-69,8%

14 100 153

13 635 875

-464 278

-3,3%

AKTYWA

Lokaty międzybankowe
Kredyty brutto
osób fizycznych

92 990

80 580

-12 410

-13,3%

podmiotów gospodarczych

8 029 802

8 261 267

231 465

2,9%

sektora finansowego

250 262

444 222

193 960

77,5%

jednostek samorządu terytorialnego

5 635 337

4 718 469

-916 868

-16,3%

91 763

131 337

39 574

43,1%

Korekta do wartości godziwej portfela kredytowego b. KFM

jednostek budżetu centralnego

-1 515 281

-1 450 714

64 567

-4,3%

Rezerwy celowe na kredyty

-693 766

-656 419

37 347

5,4%

osób fizycznych

-8 749

-8 917

-168

-1,9%

podmiotów gospodarczych

-620 053

-598 023

22 030

3,6%

sektora finansowego

-122

-1 112

-990

-814,5%

jednostek samorządu terytorialnego

-63 075

-45 306

17 769

28,2%

jednostek budżetu centralnego

-1 768

-3 061

-1 293

–

1 936 979

2 929 760

992 781

51,3%

15 923 115

20 967 760

5 044 645

31,7%

bony skarbowe według cen nabycia

0

0

0

–

bony pieniężne NBP według cen nabycia

11 003 967

10 723 983

-279 984

-2,5%

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
Dłużne papiery wartościowe

obligacje SP według cen nabycia

3 049 095

6 251 027

3 201 932

105,0%

obligacje komunalne według cen nabycia

1 042 150

983 514

-58 636

-5,6%

pozostałe papiery według cen nabycia

706 742

2 958 419

2 251 677

318,6%

49 181

-12 721

-61 902

–

Aktualizacja wyceny
Rozliczenie dyskonta i premii, odsetki należne

71 980

63 538

-8 442

-11,7%

4 204 348

214 483

-3 989 865

-94,9%

udziały i akcje brutto

4 162 575

182 462

-3 980 113

-95,6%

aktualizacja wyceny

41 772

32 021

-9 751

-23,3%

Udziały i akcje

Aktywa trwałe netto

112 424

114 407

1 983

1,8%

Pozostałe aktywa

493 454

473 404

-20 050

-4,1%

48 683 442

43 848 770

-4 834 672

-9,9%

Suma aktywów
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Wykonanie

Wyszczególnienie

2012

Zmiana do 2012
2013

nominalna

%

PASYWA
Depozyty międzybankowe

30 000

126 188

96 188

320,6%

32 712 740

26 347 946

-6 364 794

-19,5%

osób fizycznych

48 357

24 100

-24 257

-50,2%

podmiotów gospodarczych

2 755 256

3 624 859

869 603

31,6%

Depozyty klientów

sektora finansowego

849 035

777 259

-71 776

-8,5%

jednostek samorządu terytorialnego

2 377 535

1 674 761

-702 774

-29,6%

jednostek budżetu centralnego

26 682 557

20 246 967

-6 435 590

-24,1%

Kredyty zaciągnięte

2 805 823

2 568 489

-237 334

-8,5%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

4 562 795

4 547 815

-14 980

–

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

473 807

678 204

204 397

43,1%

Rezerwy

497 481

554 462

56 981

11,5%

6 025 831

7 338 979

1 313 148

21,8%

fundusz statutowy

5 247 911

6 517 031

1 269 120

24,2%

Fundusze ogółem
fundusz zapasowy

481 953

520 452

38 499

8,0%

fundusz rezerwowy

76 830

76 830

0

0,0%

fundusz ogólnego ryzyka

135 500

155 500

20 000

14,8%

fundusz z aktualizacji wyceny

83 637

69 166

-14 471

-17,3%

Środki funduszy kredytowych

90 915

40 401

-50 514

-55,6%

Wynik netto roku bieżącego

479 220

740 306

261 086

54,5%

1 004 828

905 979

-98 849

-9,8%

48 683 442

43 848 770

-4 834 672

-9,9%

Pozostałe pasywa
Suma pasywów
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Tabela 21 | Struktura portfela kredytowego Banku (w tysiącach złotych)
Wykonanie

Wyszczególnienie

Bank ogółem

Działalność
własna
komercyjna

PBM

2012

94

2013 nominalna

Rezerwy

%

2012

Zmiana do 2012

2013 nominalna

%

Kredyty ogółem

12 584 872

12 185 161

-399 711

-3,2%

693 766

656 419

-37 347

-5,4%

Kredyty regularne

9 485 907

9 892 753

406 846

4,3%

10 492

5 182

-5 310

-50,6%

normalne

8 057 558

8 126 870

69 312

0,9%

21

11

-10

-47,1%

pod obserwacją

1 428 350

1 765 883

337 533

23,6%

10 471

5 171

-5 300

-50,6%

Kredyty zagrożone

3 098 965

2 292 408

-806 557

-26,0%

683 273

651 237

-32 036

-4,7%

poniżej standardu

1 474 256

1 171 379

-302 877

-20,5%

109 836

95 223

-14 613

-13,3%

wątpliwe

1 013 129

457 546

-555 583

-54,8%

129 115

75 885

-53 230

-41,2%

stracone

611 579

663 483

51 904

8,5%

444 322

480 129

35 807

8,1%

Kredyty ogółem

7 908 643

7 496 424

-412 219

-5,2%

493 548

509 323

15 775

3,2%

Kredyty regularne

6 792 096

6 250 303

-541 793

-8,0%

7 167

2 022

-5 145

-71,8%

normalne

6 668 782

6 108 140

-560 642

-8,4%

21

11

-10

-47,1%

pod obserwacją

123 314

142 163

18 849

15,3%

7 146

2 011

-5 135

-71,9%

1 116 546

1 246 122

129 576

11,6%

486 380

507 301

20 921

4,3%

poniżej standardu

439 451

650 823

211 372

48,1%

63 827

83 029

19 202

30,1%

wątpliwe

307 239

198 484

-108 755

-35,4%

92 669

61 029

-31 640

-34,1%

stracone

369 856

396 814

26 958

7,3%

329 884

363 243

33 359

10,1%

Kredyty ogółem

4 580 903

4 592 983

12 080

0,3%

111 411

57 104

-54 307

-48,7%

Kredyty regularne

2 688 034

3 636 724

948 690

35,3%

3 323

3 160

-163

-4,9%

normalne

1 383 248

2 013 004

629 756

45,5%

0

0

0

–

pod obserwacją

1 304 787

1 623 720

318 933

24,4%

3 323

3 160

-163

-4,9%

1 892 868

956 260

-936 608

-49,5%

108 088

53 944

-54 144

-50,1%

poniżej standardu

1 034 749

520 520

-514 229

-49,7%

46 009

12 194

-33 815

-73,5%

wątpliwe

705 891

259 062

-446 829

-63,3%

36 446

14 856

-21 590

-59,2%

stracone

152 229

176 677

24 448

16,1%

25 634

26 894

1 260

4,9%

1 515 281

1 450 714

-64 567

-4,3%

14 100 153

13 635 875

-464 278

-3,3%

Kredyty zagrożone

Kredyty zagrożone

Wycena ujęta w portfelu PBM
Kredyty brutto

Zmiana do 2012
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Tabela 22 | Struktura portfela kredytowego Banku brutto (w tysiącach złotych)
Wykonanie

Wyszczególnienie

Bank ogółem

2012

%

2012

Zmiana do 2012

2013 nominalna

%

14 100 153

13 635 875

-464 278

-3%

693 766

656 419

-37 347

-5%

Kredyty regularne

10 307 681

10 975 111

667 430

6%

10 492

5 182

-5 310

-51%

normalne

8 472 589

8 698 153

225 564

3%

21

11

-10

-47%

pod obserwacją

1 835 092

2 276 958

441 866

24%

10 471

5 171

-5 300

-51%

Kredyty zagrożone

3 792 472

2 660 764

-1 131 708

-30%

683 273

651 237

-32 036

-5%

poniżej standardu

1 837 929

1 381 400

-456 529

-25%

109 836

95 223

-14 613

-13%

wątpliwe

1 297 880

562 497

-735 383

-57%

129 115

75 885

-53 230

-41%

stracone

656 663

716 868

60 205

9%

444 322

480 129

35 807

8%

7 908 643

7 496 424

-412 219

-5%

493 548

509 323

15 775

3%

Kredyty regularne

PBM

2013 nominalna

Rezerwy

Kredyty ogółem

Kredyty ogółem

Działalność
własna
komercyjna

Zmiana do 2012

6 792 096

6 250 303

-541 793

-8%

7 167

2 022

-5 145

-72%

normalne

6 668 782

6 108 140

-560 642

-8%

21

11

-10

-47%

pod obserwacją

123 314

142 163

18 849

15%

7 146

2 011

-5 135

-72%

1 116 546

1 246 122

129 576

12%

486 380

507 301

20 921

4%

poniżej standardu

439 451

650 823

211 372

48%

63 827

83 029

19 202

30%

wątpliwe

307 239

198 484

-108 755

-35%

92 669

61 029

-31 640

-34%

stracone

369 856

396 814

26 958

7%

329 884

363 243

33 359

10%

Kredyty ogółem

6 096 184

6 043 698

-52 486

-1%

111 411

57 104

-54 307

-49%

Kredyty regularne

3 509 808

4 719 082

1 209 274

34%

3 323

3 160

-163

-5%

normalne

1 798 279

2 584 287

786 008

44%

0

0

0

–

pod obserwacją

1 711 529

2 134 795

423 266

25%

3 323

3 160

-163

-5%

2 586 376

1 324 616

-1 261 760

-49%

108 088

53 944

-54 144

-50%

poniżej standardu

1 398 422

730 541

-667 881

-48%

46 009

12 194

-33 815

-73%

wątpliwe

990 641

364 012

-626 629

-63%

36 446

14 856

-21 590

-59%

stracone

197 312

230 062

32 750

17%

25 634

26 894

1 260

5%

Kredyty zagrożone

Kredyty zagrożone
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Tabela 23 | Rachunek zysków i strat Banku (w tysiącach złotych)
Wyszczególnienie

Zmiana do 2012

2012

2013

nominalna

%

Wynik z tytułu odsetek

462 005

693 706

231 701

50,2%

Przychody z tytułu odsetek

2 079 771

1 896 662

-183 109

-8,8%

– od rachunków bieżących

46 864

36 043

-10 821

-23,1%

– od lokat międzybankowych

45 096

32 061

-13 035

-28,9%

– od kredytów

712 818

694 102

-18 716

-2,6%

988 360

913 654

-74 706

-7,6%

– od papierów wartościowych
– od SWAP/IRS*

28 211

82 988

54 777

194,2%

260 205

140 524

-119 681

-46,0%

-1 783

-2 711

-928

52,0%

1 617 766

1 202 956

-414 810

-25,6%

5 470

3 388

-2 082

-38,1%

896 844

602 772

-294 072

-32,8%

– od zaciągniętych kredytów

134 154

96 126

-38 028

-28,3%

– od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

223 015

173 105

-49 910

-22,4%

– od SWAP/IRS*

214 118

196 618

-17 500

-8,2%

– od SBB

117 744

30 025

-87 719

-74,5%

– od BSB
– od pozostałych
Koszty odsetkowe
– od depozytów międzybankowych
– od depozytów klientów

– od pozostałych

26 421

100 921

74 500

282,0%

Wynik z tytułu prowizji

78 826

88 915

10 089

12,8%

Przychody z tytułu prowizji

83 855

96 209

12 354

14,7%

– od kredytów i pożyczek

21 345

29 261

7 916

37,1%

– od operacji papierami wartościowymi

3 244

4 570

1 326

40,9%

– od akredytyw, inkasa, gwarancji i poręczeń

8 550

12 708

4 158

48,6%

50 716

49 669

-1 047

-2,1%

– pozostałe przychody prowizyjne
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Wykonanie

Wyszczególnienie

Zmiana do 2012

2012

2013

nominalna

%

5 029

7 293

2 264

45,0%

166 714

360 589

193 875

116,3%

Wynik na operacjach finansowych

15 390

20 626

5 236

34,0%

Wynik z pozycji wymiany

-9 100

10 413

19 513

-214,4%

713 834

1 174 250

460 416

64,5%

1 870

1 647

-223

-11,9%

242 436

248 259

5 823

2,4%

157 385

161 242

3 857

2,5%

85 051

87 017

1 966

2,3%

Koszty rzeczowe

62 112

65 076

2 964

4,8%

Koszty realokowane funduszy

-6 506

-9 017

-2 511

38,6%

BFG i KNF

14 201

9 932

-4 269

-30,1%

opłata roczna BFG

6 271

6 902

631

10,1%

opłaty na rzecz KNF

-61,8%

Koszty prowizyjne
Przychody z akcji lub udziałów

Wynik na działalności bankowej
Pozostałe przychody / koszty operacyjne
Koszty działania i amortyzacji
Wydatki na personel**
Rzeczowe koszty działania i amortyzacji

7 930

3 030

-4 900

15 243

21 026

5 783

37,9%

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

-40 298

85 992

126 290

-313,4%

Wynik brutto

513 565

841 646

328 081

63,9%

34 345

101 339

66 994

195,1%

479 220

740 306

261 086

54,5%

Amortyzacja**

Podatek
Wynik netto

* punkty SWAP od księgi handlowej w raporcie rocznym prezentowane są w wyniku z wymiany, a odsetki IRS/OIS w wyniku na operacjach finansowych
** agregacja zarządcza pozycji różniąca się od pozycji wykazywanej w sprawozdaniu finansowym
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