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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, zakładów 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 (Centralny Okręg Przemysłowy, port i miasto 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. Funkcjonowanie 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, realizowanych w celu wspierania przedsiębiorczości oraz inwestycji infrastrukturalnych
i mieszkaniowych szczebla ogólnokrajowego, regionalnego i lokalnego. Zgodnie z przyjętą przez Radę
Nadzorczą BGK w roku 2014 strategią, bank w latach
2014–2017 będzie przykładał większą uwagę do realizacji swoich zadań w roli państwowego banku rozwoju. Dotyczy to przede wszystkim wzrostu aktywności
w obszarze finansowania przedsiębiorczości, wsparcia
eksportu oraz działalności inwestycyjnej.
BGK.PL
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Do najważniejszych działań podejmowanych przez
bank w 2014 r. należy zaliczyć przede wszystkim
związane z realizacją programów „Inwestycje polskie”
i Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis które miały
na celu utrzymanie na określonym poziomie inwestycji o charakterze infrastrukturalnym oraz zachowanie
stabilnego poziomu finansowania małych i średnich
przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych.
Działalność banku ukierunkowana jest na obsługę
jednostek sektora finansów publicznych (w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego i spółek komunalnych), przedsiębiorstw z wybranych branż gospodarki
(m.in. w zakresie programu „Inwestycje polskie”) oraz
pośrednio – przez system gwarancji i poręczeń, we
współpracy z bankami komercyjnymi – sektora małych i średnich firm.
Najważniejsze zadania rządowe BGK wypełnia
w znacznym stopniu poprzez realizowanie zobowiązań w ramach funduszy utworzonych, powierzonych
lub przekazanych bankowi, dla których z mocy prawa
prowadzi wyodrębnione księgi rachunkowe i sporządza odrębne elementy sprawozdania finansowego.

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

Należą do nich:

•

fundusze przepływowe, które nie są ujmowane
w bilansie oraz rachunku zysków i strat banku,
obejmujące zarządzanie i administrowanie przepływami środków finansowych, tj.:
−−
−−
−−
−−
−−

•

Krajowy Fundusz Drogowy (KFD),
Fundusz Kolejowy (FK),
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
(FTiR),
Fundusz Dopłat (FD),
Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich
(FPiKS);

fundusz kredytowy, ujmowany w bilansie oraz rachunku zysków i strat banku, którego ekspozycje
narażone są na ryzyko kredytowe, tj.:
−−

Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ).

W ramach swojej działalności Bank Gospodarstwa
Krajowego realizuje także inne zadania powierzane
mu przez rząd RP. Są one na ogół prowadzone w formie specjalnych programów i wynikają z podpisanych
umów pomiędzy zlecającym je organem państwowym
a BGK. Przykładem takiej działalności jest kontynua
cja realizacji rządowego programu wspierania eksportu oraz aktywność w zakresie dystrybucji środków
europejskich.
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Profil BGK
Zarządzanie
Struktura własności

bank państwowy

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 2015 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, a także 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 oraz roczne sprawozdania z działalności
Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego

Wykazywane i przywoływane w niniejszym raporcie rocznym szczegółowe dane i wielkości finansowe mogą się różnić w stosunku do danych
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym banku za 2014 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 funkcjonowania banku.

BGK.PL
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Profil BGK
Wyniki finansowe
Wynik na działalności bankowej

795,1 mln zł

Koszty działania i amortyzacja

267,5 mln zł

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

70,5 mln zł

Wynik brutto

472,2 mln zł

Wynik netto

434,6 mln zł

Kredyty brutto
Depozyty klientów
Fundusze podstawowe
Suma bilansowa

17 971,5 mln zł
30 238,0 mln zł
8 376,1 mln zł
51 231,4 mln zł

Miejsce pracy
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 r.
Liczba organizacji reprezentujących pracowników

1288,4 etatu
3

Rozwój biznesu i przedsiębiorczości
Wartość udzielonej pomocy zwrotnej w ramach inicjatywy JEREMIE
Wartość pożyczek udzielonych MŚP w ramach PO RPW
Wysokość umów inwestycyjnych zawartych w ramach inicjatywy JESSICA
Wartość kredytów eksportowych objętych umowami DOKE
Wartość poręczeń/gwarancji w trybie indywidualnym udzielonych w ramach
Programu Wspierania Przedsiębiorczości
Wartość poręczeń w trybie portfelowym udzielonych w ramach
Programu Wspierania Przedsiębiorczości
Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów studenckich

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

1 050,0 mln zł
92,0 mln zł
156,0 mln zł
212,6 mln EUR
i 755,25 mln NOK
0,15 mln zł
9 744,6 mln zł
42,8 mln zł
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Finansowanie projektów infrastrukturalnych
Łączna kwota transakcji w ramach programu „Inwestycje polskie”

14 876,9 mln zł

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

3 398
185,5 mln zł

Infrastruktura mieszkaniowa
Kwota wypłaconego w 2014 r. wsparcia w ramach programu budownictwa socjalnego
Wysokość środków wypłaconych instytucjom kredytującym w ramach programu
„Mieszkanie dla młodych”

62,3 mln zł
214,2 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
Liczba zaangażowań pracowników BGK w programy wolontariatu pracowniczego/programy
społeczne
Kwota dofinansowania projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym
w ramach siódmej edycji programu grantowego „Na dobry początek!”
Liczba projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach siódmej edycji programu
„Na dobry początek!” (2014/2015)
Kwota dotacji przeznaczonej w 2014 r. na udział w programie Stypendiów Pomostowych

3,5 mln zł
326
353 tys. zł
42
160 tys. zł

Dofinansowanie realizacji 26 projektów wolontariackich

87 tys. zł

Koszt realizacji programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

120 tys zł

Kwota przeznaczona na realizację programu „Młody obywatel”

183 tys. zł

Liczba lekcji nt. bankowości przeprowadzonych przez wolontariuszy BGK w ramach programu
„Młody obywatel” i projektu „Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL”

40
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Skład Rady Nadzorczej BGK na dzień
31 grudnia 2014 r.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wojciech Kowalczyk, przewodniczący,
Bogdan Klimaszewski, zastępca przewodniczącego,
Grażyna Grzyb, sekretarz,
Joanna Bęza-Bojanowska, członek,
Ryszard Pazura, członek,
Mirosław Pietrewicz, członek,
Dorota Podedworna-Tarnowska, członek,
Jadwiga Romaszko, członek,
Zbigniew Rynasiewicz, członek,
Tomasz Szałwiński, członek,
Agnieszka Szczepaniak, członek,
Agnieszka Wachnicka, członek.
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Tabela: Rada Nadzorcza BGK w 2014 r.
Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji
w Radzie

Funkcja
w Radzie

Wojciech Kowalczyk

1.01.2014 – 31.12.2014

przewodniczący

Bogdan Klimaszewski

1.01.2014 – 31.12.2014

zastępca przewodniczącego

Grażyna Grzyb

1.01.2014 – 31.12.2014

sekretarz

Rafał Baniak

1.01.2014 – 11.08.2014

członek

Joanna Bęza-Bojanowska

21.08.2014 – 31.12.2014

członek

Mirosława Boryczka

17.01.2014 – 25.06.2014

członek

Zbigniew Klepacki

10.07.2014 – 19.12.2014

członek

Elżbieta Markowska

1.01.2014 – 17.01.2014

członek

Ryszard Pazura

1.01.2014 – 31.12.2014

członek

Mirosław Pietrewicz

1.01.2014 – 31.12.2014

członek

21.08.2014 – 31.12.2014

członek

1.01.2014 – 31.12.2014

członek

4.06.2014 – 31.12.2014

członek

Radosław Stępień

1.01.2014 – 5.03.2014

członek

Tomasz Szałwiński

1.01.2014 – 31.12.2014

członek

Katarzyna Szarkowska

1.01.2014 – 4.06.2014

członek

Agnieszka Szczepaniak

1.01.2014 – 31.12.2014

członek

Agnieszka Wachnicka

1.01.2014 – 31.12.2014

członek

Dorota Podedworna-Tarnowska
Jadwiga Romaszko
Zbigniew Rynasiewicz

BGK.PL
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Szanowni Państwo,
w ubiegłym roku Bank Gospodarstwa Krajowego obchodził swój 90. jubileusz. Ta rocznica skłoniła nas
do refleksji nad prawie stuletnim doświadczeniem
banku, którego działalność wpływała pozytywnie na
wzmocnienie i rozwój gospodarki kraju. Dzisiejsza rola
i kierunek zmian zachodzących w BGK nawiązują do
jego przedwojennej tradycji, kiedy to był główną siłą
napędową krajowych inwestycji.
Dziś BGK finansuje największe i najważniejsze inwestycje w Polsce. Pomaga realizować projekty strategiczne z perspektywy rozwoju i bezpieczeństwa kraju, jak np.: elektrownie, sieci przesyłowe, autostrady,
a także mniejsze projekty, ważne dla rozwoju lokalnych społeczności: szkoły, dworce, sieci wodociągowe.
W 2014 roku bank zrealizował swoją największą do tej
pory transakcję w ramach programu „Inwestycje polskie” – umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Dzięki pozyskanym środkom spółka zapewni bezpieczne
źródło finansowania trwających inwestycji. W ramach
programu „Inwestycje polskie” zaangażowanie BGK
przekroczyło 23 mld zł i systematycznie rośnie liczba zawartych umów w takich sektorach jak przemysł,
inwestycje samorządowe, transport czy energetyka.
W ramach realizacji swojej nowej strategii bank, poza
stymulowaniem inwestycji w Polsce, szczególny nacisk
kładzie na wsparcie przedsiębiorców w wychodzeniu
na rynki zagraniczne. Oferta banku jest w tym obszarze coraz bardziej elastyczna i pozwala na dostosowanie się do potrzeb kredytobiorców. Tym samym polscy
przedsiębiorcy mogą konkurować z innymi również na
rynkach wysokorozwiniętych. Bank wysoko stawia

sobie poprzeczkę planując zwiększenie zaangażowania w obszarze eksportu o 80 proc. W tym obszarze,
warte podkreślenia jest utworzenie Funduszu Ekspansji
Zagranicznej, który już rozpoczął działalność. Fundusz
utworzony w ramach TFI BGK jest krokiem milowym
dla wsparcia polskich spółek. Jego działalność polega na finansowaniu tworzenia zagranicznych spółek
w celu rozwijania działalności w skali międzynarodowej poprzez pozyskiwanie zagranicznych rynków zbytu,
uruchamianie produkcji na tamtejszych rynkach oraz
ułatwianie dostępu do surowców.
Z dumą mogę stwierdzić, że właśnie rok 2014 był pełen
sukcesów eksponujących wartości i skuteczność Banku
Gospodarstwa Krajowego. Serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania tegorocznego raportu.

Wojciech Kowalczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK.PL
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Dariusz Kacprzyk
Prezes Zarządu BGK
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 BRE Banku SA. 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 SA. Był koordynatorem Programu Rozwoju Komunalnego, organizowanego przez Bank Światowy z Agencją Rozwoju
Komunalnego (Fundacja Min. Finansów).

Radosław Stępień
Wiceprezes – Pierwszy Zastępca
Prezesa Zarządu BGK
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 potem 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. Przez
pięć lat, od roku 2009, był członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.
BGK.PL
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Andrzej Ladko
Wiceprezes Zarządu BGK

Piotr Puczyński
Wiceprezes Zarządu BGK

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.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zastosowania matematyki. Ukończył również Advanced
Management Program (AMP) na prestiżowej uczelni
IESE Business School. Uczestniczył w wielu szkoleniach i seminariach z zakresu zarządzania organizacją IT. W trakcie trwającej 25 lat kariery zawodowej zajmował się głównie wprowadzaniem nowych
rozwiązań, zmian i innowacji w dużych instytucjach
sektora finansowego. W latach 1989–2004 zdobywał
doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym
(Bank Millenium, Bank BWE, Bank NORD L/B), pełniąc
funkcje CIO (zarządzającego działem informatyki)
oraz CFO (dyrektora finansowego). W tym okresie
uczestniczył w projektach związanych z wprowadzaniem do polskiej bankowości nowoczesnych technologii. W latach 2004–2009 był związany z Grupą PZU,
gdzie przeprowadził projekt centralizacji obszaru IT.

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU
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Jerzy Jacek Szugajew
Wiceprezes Zarządu BGK
Od 2009 do 2013 r, jako niezależny konsultant oraz
szef działu Sprzedaży Usług Microsoft Polska, współpracował m.in. z bankiem DNB w projekcie restrukturyzacji operacji finansowych na Litwie oraz z BOŚ Bankiem, ING Bankiem Śląskim i BRE Bankiem. W latach
2013–2014 w Poczcie Polskiej pełnił funkcję dyrektora
odpowiedzialnego za strategię i architekturę IT oraz
zarządzanie portfelem projektów.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole
Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz
Uniwersytetu Sztokholmskiego w zakresie bankowości i finansów. Od ponad 20 lat związany jest z sektorem bankowym. W tym okresie sprawował stanowiska
kierownicze i był odpowiedzialny przede wszystkim
za strategie banków oraz relacje z klientami. W latach
2009–2014 zajmował stanowisko prezesa Zarządu Rabobank Polska SA, a od października 2014 r. pracował
w PKO Banku Polskim SA. Doświadczenie zawodowe
zdobywał w ABN Amro (w Warszawie i w holenderskiej centrali banku w Amsterdamie), Citibank Poland
oraz w Narodowym Banku Polskim.
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Adam P. Świrski
Wiceprezes Zarządu BGK
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 dla Grupy Deutsche Bank
w Polsce, a w latach 2007–2009 dla HSBC Bank Polska SA. Wcześniej, w okresie 2002–2007, związany był
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.

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Zarząd BGK działał w pięcioosobowym składzie:

•
•
•
•
•

Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu,
Radosław Stępień, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa zarządu,
Andrzej Ladko, wiceprezes zarządu,
Piotr Lasecki, wiceprezes zarządu,
Adam Świrski, wiceprezes zarządu.

6 lutego 2015 r. do składu Zarządu BGK, na stanowisko
wiceprezesa zarządu, został powołany Piotr Puczyński. 13 marca 2015 r. ze składu Zarządu BGK został
odwołany Piotr Lasecki, a na stanowisko wiceprezesa
zarządu powołano Jerzego Jacka Szugajewa.
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Tabela: Skład Zarządu BGK w 2014 r.
Imię i nazwisko

Okres pełnienia funkcji w Zarządzie

Funkcja w Zarządzie

Dariusz Kacprzyk

1.01.2014 – 31.12.2014

prezes zarządu

Jarosław Bełdowski

1.01.2014 – 17.03.2014

wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa zarządu

Radosław Stępień

17.03.2014 – 31.12.2014

wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa zarządu

Maciej Piotrowski

1.01.2014 – 14.02.2014

wiceprezes zarządu

Andrzej Ladko

1.01.2014 – 31.12.2014

wiceprezes zarządu

Piotr Lasecki

1.01.2014 – 31.12.2014

wiceprezes zarządu

Adam Świrski

1.01.2014 – 31.12.2014

wiceprezes zarządu

BGK.PL
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Szanowni Państwo,
rok 2014 wyróżniły dwa wyjątkowe wydarzenia – nasz
bank wypracował nową strategię zorientowaną na finansowanie inicjatyw służących rozwojowi społecznogospodarczemu kraju oraz obchodził jubileusz 90-lecia.
Miałem zaszczyt wspierać, a często także inicjować
zmiany zachodzące w tym czasie w banku, dlatego
zachęcam Państwa do lektury raportu podsumowującego zeszłoroczne osiągnięcia.
Pierwszy rok „Wieloletniego Programu Rozwoju – Strategii Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014–2017”,
był dla nas dużym wyzwaniem, któremu, jestem przekonany, sprostaliśmy. W ramach realizowanego, już

drugi rok, programu „Inwestycje polskie” zawarliśmy
kilkadziesiąt kolejnych umów. W samym 2014 r. nasze
zaangażowanie w finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych i rozwojowych sięgnęło niemal 15 mld zł.
Dzięki tym środkom modernizowane są w Polsce drogi,
dworce, infrastruktura kolejowa, energetyczna, komunikacyjna, mieszkaniowa i wiele innych. Polskie firmy
mogą wychodzić ze swoją ofertą na rynki zagraniczne.
Realizowanych jest wiele przedsięwzięć, dzięki którym
powstają nowe miejsca pracy, a dzięki inwestycjom realizowanym np. przez samorządy poprawia się komfort
życia Polaków. Jestem dumny, że jako państwowy bank
rozwoju możemy w tym uczestniczyć.

BGK.PL
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W ciągu ostatnich dwóch lat pozycja BGK na rynku
finansowym i rola w pobudzaniu polskiej gospodarki
zauważalnie wzrosła. W ubiegłym roku utwierdziliśmy się w przekonaniu, że pionierski w Europie program gwarancji de minimis wspierający dostęp MŚP
do finansowania jest znaczącym czynnikiem rozwoju
przedsiębiorstw. Skorzystało z niego już 86 tys. przedsiębiorców, co przełożyło się na udzielone przez bank
gwarancje w wysokości niemal 20 mld zł. Działania
podejmowane w ramach tego programu zmierzają do
zachowania stabilnego poziomu finansowania małych
i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie, rozwoju
krajowej gospodarki, której właśnie sektor MŚP jest
znaczącym motorem.
W 2014 r. prowadziliśmy intensywne prace nad przygotowaniem funduszy inwestycyjnych, które uzupełnią
naszą ofertę finansowania rozwoju gospodarki. Analizując potrzeby Polaków, polskich firm i samorządów
podjęliśmy decyzje o utworzeniu funduszy wspierających sektor samorządowy, inwestycje i ekspansję
zagraniczną polskich firm oraz dostępność mieszkań
na wynajem. Większością naszych funduszy zarządza
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK, które zostało zarejestrowane 5 sierpnia 2014 r.
Ostatni rok, był też dla nas ważnym momentem pod
względem zdefiniowania naszej roli i tożsamości. Dziś,
z pełnym przekonaniem mówimy, że BGK to państwowy bank rozwoju, który na wzór podobnych instytucji
w Europie, ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy
i społeczny kraju. Z dumą czerpiemy z historycznych
doświadczeń BGK, ale przede wszystkim patrzymy

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

w przyszłość, tam, gdzie widoczne będą efekty naszych dzisiejszych działań. Dlatego z okazji 90-lecia
istnienia, postanowiliśmy m.in. odświeżyć naszą identyfikację wizualną.
Chcemy utrwalać wizerunek Banku Gospodarstwa
Krajowego jako państwowego banku rozwoju.

Dariusz Kacprzyk
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
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STYCZEŃ

•

16 stycznia BGK podpisał umowę o stosowaniu
finansowego wsparcia w programie „Mieszkanie
dla młodych” z kolejnymi czterema bankami:
Alior Bankiem SA, Bankiem Ochrony Środowiska
SA oraz dwoma zrzeszającymi banki spółdzielcze
– BPS i SGB. Do tej pory umowę o współpracy
z BGK zawarły trzy banki: Getin Noble Bank SA,
PKO Bank Polski SA oraz Bank Pekao SA.

LUTY

•

•

13 lutego BGK po raz pierwszy wypłacił dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego
programu „Mieszkanie dla młodych”. Dopłata,
w wysokości ponad 17 tys. zł, trafiła do osoby
z województwa opolskiego, która zaciągnęła
kredyt na zakup mieszkania o powierzchni ponad
50 m2.
17 lutego BGK otrzymał tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” za realizację polityki wsparcia projektów służących rozwojowi polskiej gospodarki. W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy,
że bank we wszechstronny sposób wykorzystuje
swoje atuty, które predestynują go do roli banku
rozwoju. Funkcja ta jest szczególnie istotna dla
polskiej gospodarki w okresie, kiedy pojawiają
się pierwsze symptomy ożywienia, wymagające
wzmocnienia poprzez inwestycje.

MARZEC

•

•

•

BGK, w ramach programu „Inwestycje polskie”,
podpisał umowy z Zakładami Magnezytowymi
„Ropczyce” SA, w ramach których – poza bieżącą
obsługą bankową i kredytem obrotowym – dostarczy długoterminowe finansowanie, przeznaczone na realizację planów inwestycyjnych.
Całkowite zaangażowanie banku, przy uwzględnieniu limitu na transakcje walutowe, przekracza
24 mln zł.
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA
podpisał 13 marca umowę kredytową z konsorcjum banków, składającym się z Banku
Gospodarstwa Krajowego, Banku Millennium
SA, mBanku SA, Banku Pekao SA i PKO Banku
Polskiego SA. Środki, w wysokości 1,2 mld zł,
zostaną przeznaczone głównie na modernizację
bloków w Elektrowni Pątnów I. Modernizacja ta
jest kolejnym przedsięwzięciem sfinansowanym
w ramach programu „Inwestycje polskie”.
Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego
i spółki Hala Gdańsk-Sopot podpisali 25 marca
umowę preferencyjnej pożyczki JESSICA, w zakresie której sfinansowane będzie 75% kosztów rozbudowy ERGO ARENY, jednej z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.
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KWIECIEŃ

•

•

BGK podpisał pierwszą w Polsce umowę emisyjną obligacji długoterminowych dla towarzystwa
budownictwa społecznego. Klientem, który
skorzystał z tej zupełnie nowej formy finansowania działalności, jest TBS w Opolu. Środki z emisji,
w wysokości 5 mln zł, pozwolą pokryć koszty
budowy bloku z 74 mieszkaniami.
30 kwietnia BGK, który wraz z Agencją Rozwoju
Mazowsza SA oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną sp. z o.o. pełni rolę Funduszu Rozwoju
Obszarów Miejskich, odpowiedzialnego za inwestowanie środków inicjatywy JESSICA w projekty
miejskie, podpisał z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie dwie
umowy pożyczki JESSICA – w zakresie Działania
1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” oraz Działania 4.3 „Ochrona
powietrza, energetyka”, w ramach RPO WM.

MAJ

•

BGK podpisał cztery umowy, które powiększyły
listę kilkunastu projektów finansowanych przez
bank w ramach programu „Inwestycje polskie”,
z łącznym zaangażowaniem BGK sięgającym
10 mld zł. Program inwestycyjny ENEA oraz infrastruktura miejska w Płocku, Sosnowcu i Białymstoku to kolejne przedsięwzięcia finansowane
przez BGK w ramach programu „Inwestycje
polskie”.

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

•

•

•

22 maja nastąpiło podpisanie umowy o finansowaniu inwestycji przez konsorcjum banków
w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego, Berlin
Hyp AG oraz ING Bank Śląski SA. Tym samym
zamknięto kolejny etap realizacji przyszłego,
regionalnego centrum handlowego w Poznaniu.
Zabezpieczenie finansowania uruchamia rozpoczęcie prac budowlanych centrum. Pojawienie
się nowych miejsc zatrudnienia i rewitalizacja
Poznania będą możliwe dzięki programowi „Inwestycje polskie”.
BGK udzielił kredytu polskiej spółce Nano
Carbon, która wdraża opracowaną w Instytucie
Technologii Materiałów Elektronicznych unikalną metodę wytwarzania grafenu. Kredyt z BGK
pozwolił spółce sfinansować urządzenie umożliwiające zwiększenie skali wytwarzania tego
ultranowoczesnego materiału oraz poprawę jego
jakości.
BGK udzielił Przedsiębiorstwu Energetycznemu
w Siedlcach preferencyjnej pożyczki w wysokości
3,5 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczej.
Środki pożyczki pochodzą z unijnej inicjatywy JESSICA, która wspiera realizację ważnych
społecznie projektów inwestycyjnych na terenie
polskich miast.
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CZERWIEC

•
•

•

BGK, w ramach inicjatywy JESSICA, podpisał pięć
umów na realizację inwestycji miejskich w województwach pomorskim oraz mazowieckim.

•

5 czerwca, z okazji obchodów 90-lecia BGK, bank
zorganizował w Warszawie dwa ważne wydarzenia: międzynarodową konferencję „Finansowanie infrastruktury: potrzeby i wyzwania a rola
banku rozwoju” oraz Jubileuszową Galę, połączoną z wręczeniem Filarów BGK osobom, które
w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju
banku.
BGK podpisał umowę na budowę budynku biurowo-handlowo-usługowego „Bałtyk” w Poznaniu,
wraz z rewitalizacją terenu i zagospodarowaniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.
Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to pierwszy
wspólny projekt w ramach programu „Inwestycje
polskie” z udziałem inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

BGK podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA umowę powierzenia
dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki
w zakresie projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”,
realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Dodatkowe
środki pochodzą ze spłat dotychczas udzielonych pożyczek i przeznaczone są na finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej, które
prowadzą działalność gospodarczą na terenie
województw podlaskiego, lubelskiego oraz
podkarpackiego.

LIPIEC

•

PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA)
podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
umowę emisji obligacji do kwoty 2,2 mld zł. Dzięki pozyskanym środkom spółka zapewniła bezpieczne źródło finansowania trwających inwestycji. Emisja obligacji dla PKP PLK SA była wówczas
największą transakcją zrealizowaną przez BGK
w ramach programu „Inwestycje polskie”.
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SIERPIEŃ

•

•

Trzy podmioty – BGK, Polskie Inwestycje Rozwojowe SA (PIR SA) oraz Bank Pekao SA – zawarły
ze spółką LOTOS Petrobaltic SA umowę dotyczącą finansowania zagospodarowania złoża B8,
zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. To pierwszy w Europie Środkowej projekt wydobywczy
w formule Project Finance. Jego realizacja będzie
miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo
energetyczne Polski.
BGK udzielił kredytu spółce Kriosystem, która dostarcza zaawansowane technologicznie
systemy kriogeniczne do prestiżowych ośrodków
naukowych w Europie.

PAŹDZIERNIK

•

•

WRZESIEŃ

•

17 września BGK podpisał umowę na finansowanie projektu Hali Koszyki w Warszawie. Bank
pokryje koszt rewitalizacji zabytkowych budynków targowych, wraz z zagospodarowaniem
otaczającego terenu. Jest to pierwszy projekt
na Mazowszu w ramach programu „Inwestycje
polskie” wsparty środkami inicjatywy JESSICA.

•

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

BGK sfinansował wydatki inwestycyjne spółki
PGNiG do kwoty 1 mld zł. 2 października została
podpisana umowa programu emisji obligacji, która będzie obowiązywać do 2024 r. Finansowanie
zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne
Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie utrzymania
zdolności wydobywczych, dywersyfikacji źródeł
dostaw gazu, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej
oraz gazu ziemnego, budowy sektora energetycznego, a także rozpoczętych projektów dotyczących budowy infrastruktury magazynowej.
8 października BGK i spółka Polskie Inwestycje
Rozwojowe podpisali umowę, na mocy której
powstał Fundusz Infrastruktury Samorządowej
(FIS). Fundusz jest narzędziem dla samorządów,
mającym na celu przede wszystkim zapewnienie
niezbędnego wsparcia dla inwestycji realizowanych w zakresie nowej perspektywy finansowej
2014–2020. W odróżnieniu od dotychczasowych
form finansowania infrastruktury w ramach
programu „Inwestycje polskie”, FIS może obejmować akcje i udziały w istniejących spółkach
komunalnych.
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał
Bankowi Gospodarstwa Krajowego kredyt
w wysokości 490 mln euro na budowę kolejnych
odcinków dróg ekspresowych S8, S12 i S17, położonych w centralnej Polsce.
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LISTOPAD

•

•

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”
został uruchomiony w całej Polsce. Od 17 listopada wszyscy studenci, absolwenci i bezrobotni
mogą otrzymać nawet 74 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu.
3 listopada BGK podpisał umowy z instytucjami
pożyczkowymi, które zajmą się obsługą wniosków i doradztwem.
Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje w ramach programu „Inwestycje polskie” przebudowę
i rozbudowę dawnego DH SMYK, położonego
u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Kruczej w Warszawie. Inwestor, Immobel Poland sp z o.o.,
podpisał 6 listopada umowę kredytu na kwotę
56,5 mln euro. Budynek, działający dotychczas
jako SMYK, wróci do dawnej nazwy CEDET i do
pierwotnego, modernistycznego wyglądu.

•

•

17 grudnia BGK podpisał z PGE Polską Grupą
Energetyczną SA umowę na współfinansowanie
programu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności. Kredyt, o wartości 1 mld zł, został udzielony przez bank w ramach programu „Inwestycje
polskie”. Jego celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów
infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się
do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc
pracy.
Bank Gospodarstwa Krajowego zmienił swoje
logo. To kontynuacja przemian zapoczątkowanych w ramach nowej strategii na lata 2014–2017,
których celem jest wzmocnienie wizerunku
państwowego banku rozwoju. BGK jest jedyną
taką instytucją w Polsce – państwowym bankiem
dążącym do tego, by polska gospodarka płynnie
się rozwijała.

GRUDZIEŃ

•

4 grudnia podpisano pierwsze umowy w nowej
edycji programu „Pierwszy biznes – wsparcie
w starcie”. Trzy zostały zwarte w województwie
mazowieckim. Jedną z pożyczek przeznaczono
na otwarcie biura pośrednictwa w sprzedaży
nieruchomości i udzielania kredytów w Józefosławiu, kolejna pożyczka wsparła otwarcie lodziarni
w Żyrardowie oraz Skierniewicach, a ostatnia
pozwoliła na uruchomienie punktu gastronomicznego w Sołtykowie. Każda z pożyczek wyniosła
ok. 70 tys. zł.
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Rok 2014 BGK zamknął sumą bilansową w wysokości 51 231,4 mln zł.
Była ona wyższa o 7 382,6 mln zł, tj. o 16,8% od stanu na koniec 2013 r.
Największy wpływ na wzrost sumy bilansowej miało zwiększenie
salda depozytów klientów. W odniesieniu do poprzedniego roku,
bank odnotował wzrost tej pozycji o 3 889,9 mln zł, tj. o 14,8%.
Dotyczył on głównie depozytów Jednostek Budżetu Centralnego (JBC),
w tym Ministerstwa Finansów.

Poziom bilansowych zaangażowań BGK o charakterze kredytowym (kredyty, obligacje komunalne i komercyjne) zwiększył się w stosunku do stanu z końca
2013 r. o 5 499,3 mln zł, do kwoty 22 614,5 mln zł.
Portfel kredytowy wzrósł o 4 335,5 mln zł i wyniósł
17 971,5 mln zł. Wzrost ten był głównie wynikiem rozwoju finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych
w ramach programu „Inwestycje polskie”. Zwiększyło
się również zaangażowanie banku na rynku instrumentów finansowych w obligacje komunalne oraz komercyjne, związane głównie z programem „Inwestycje
polskie”, łącznie o kwotę 1 163,8 mln zł.

Po wyeliminowaniu z wyników roku 2013 i 2014 efektu
zdarzeń jednorazowych (sprzedaż akcji PKO BP SA i reklasyfikacja części portfela d. KFM), wynik netto wzrósł
o 87,3 mln zł, tj. o 28,4%.
Podstawowe wskaźniki efektywności działania w 2014 r.
pogorszyły się w stosunku do 2013 r. z uwagi na zdarzenia jednorazowe. Wskaźnik ROE spadł o 5,5 p.p.,
ROA o 0,6 p.p., a wskaźnik C/I wzrósł o 12,5 p.p. r/r.
Po wyeliminowaniu tych zdarzeń, wszystkie wskaźniki
uległy poprawie w stosunku do roku 2013 i wyniosły
odpowiednio: ROE 5,4% (wzrost o 0,7 p.p.), ROA 0,7%
(wzrost o 0,1 p.p.) i C/I 34,9% (spadek o 0,3 p.p.).

W 2014 r. BGK wypracował 434,6 mln zł wyniku netto, tj. o 305,7 mln zł mniej niż rok wcześniej.
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32

Tabela: Podstawowe parametry finansowe działalności BGK (w mln zł)
Wyszczególnienie

Wykonanie 2013

Wykonanie 2014

Zmiana r/r

Wynik działalności bankowej

1 174,2

795,1

-32,3%

Wynik działalności bankowej bez zdarzeń
jednorazowych

705,6

766,0

8,6%

Koszty działalnia i amortyzacja

248,3

267,5

7,7%

Dochodowość

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

86,0

70,5

-18,0%

Wynik brutto

841,6

472,2

-43,9%

Wynik brutto bez zdarzeń jednorazowych

341,5

432,1

26,5%

Wynik netto

740,3

434,6

-41,3%

Wynik netto bez zdarzeń jednorazowych

307,2

394,5

28,4%

17 115,2

22 614,5

32,1%

– Kredyty brutto

13 636,0

17 971,5

31,8%

– Depozyty klientów

26 348,1

30 238,0

14,8%

– Fundusze podstawowe1

7 269,8

8 376,1

15,2%

43 848,8

51 231,4

16,8%

Skala działania
Zaangażowanie kredytowe brutto, w tym:

– Suma bilansowa
Efektywność działania

p.p.
21,1%

33,6%

12,5

35,2%

34,9%

-0,3

ROE (wynik netto / śr. fundusze podstawowe)

11,4%

5,9%

-5,5

ROE bez zdarzeń jednorazowych

4,7%

5,4%

0,6

Wskaźnik C/I

2

C/I bez zdarzeń jednorazowych

ROA (wynik netto / śr. aktywa)
ROA bez zdarzeń jednorazowych
Marża odsetkowa3
Współczynnik wypłacalności
1

1,3%

0,7%

-0,6

0,5%

0,6%

0,1

1,2%

1,0%

-0,2

55,4%

39,9%

-15,5

fundusze podstawowe - statutowy, zapasowy, rezerwowy i ogólnego ryzyka

2

C/I (wskaźnik udziału kosztów w przychodach) = koszty działania banku + amortyzacja / wynik na działalności bankowej

3

marża odsetkowa = wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa odsetkowe
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Struktura bilansu – aktywa
Rys.: Zmiany w strukturze aktywów BGK, które nastąpiły w 2014 r.

2013

8

2014

7

6

6

26

7

31

Gotówka, rachunki w NBP
Lokaty międzybankowe

48

10

43

 Należności z tyt. zakupionych
papierów wart. z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu

5 %

3 %
 Dłużne papiery wartościowe
Pozostałe

Kredyty netto

Środki na rachunkach nostro
(z wyłączeniem środków w NBP)

Portfel kredytowy i portfel komercyjnych
dłużnych papierów wartościowych

Na koniec roku 2014 stan środków na rachunkach nostro wyniósł 282,4 mln zł i był niższy o 995,8 mln zł
w porównaniu do stanu na koniec 2013 r.

Saldo kredytów brutto na koniec roku 2014 wyniosło
17 971,5 mln zł i zwiększyło się w stosunku do stanu na
koniec poprzedniego roku o 4 335,5 mln zł (o 31,8%). Największy nominalny wzrost, o 3 494,2 mln zł, tj. o 42,3%,
nastąpił w kredytach dla podmiotów gospodarczych.
W 2014 r. bank kontynuował również nabywanie obligacji przedsiębiorstw w celu finansowania projektów
w ramach programu „Inwestycje polskie”. Wielkość tego
portfela na koniec roku wyniosła 3 270,0 mln zł. Na pełne zaangażowanie kredytowe brutto banku składały się
również obligacje JST, czyli Jednostek (1 006,2 mln zł)
oraz pozostałe obligacje komercyjne, wyemitowane
w ramach finansowania projektów (366,8 mln zł). Łącznie ekspozycje o charakterze kredytowym wyniosły
w 2014 r. 22 614,5 mln zł i były wyższe o 32,1% w stosunku do portfela z 2013 r.

Lokaty międzybankowe, skarbowe papiery
wartościowe i bony pieniężne NBP
Na koniec 2014 r. portfel dłużnych skarbowych papierów wartościowych wyniósł według cen nabycia
12 573,9 mln zł i był wyższy od stanu na koniec 2013 r.
o 6 322,9 mln zł (o 101,2%). Odpowiednio bony pieniężne NBP wyniosły 3 232,2 mln zł, tj. o 7 491,8 mln zł mniej
niż rok wcześniej. Saldo lokat międzybankowych na
koniec 2014 r. wyniosło 3 069,3 mln zł, tj. o 415,9 mln zł
więcej niż rok wcześniej. Zmiany w poziomach tych
pozycji były efektem operacji związanych z zarządzaniem płynnością banku i lokowaniem środków klientów.
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Zakup papierów wartościowych
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2014 r. wyniosły 4 894,4 mln zł i były wyższe od
tej wielkości z końca 2013 r. o 1 964,7 mln zł (o 67,1%).
Poziom tych należności związany jest z realizacją
przez bank transakcji lokacyjnych, a także z operacjami płynnościowymi.
Udziały i akcje
Portfel udziałów i akcji, według ceny nabycia, w 2014 r.
zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego
o 76,8 mln zł (o 29,6%). W 2014 r. BGK:

•
•
•
•

objął 2 akcje nowej emisji EFI w kwocie 766,1 tys.
euro,
objął 309 271 akcji KUKE SA serii P za kwotę
50,0 mln zł,
opłacił kolejne transze akcji PIR SA w wysokości
7,5 mln zł,
objął nową emisję akcji TFI BGK SA w wysokości
1,0 mln zł.

W roku 2014, na mocy zawartej umowy, nastąpiła
konwersja wierzytelności obligacji na akcje Polimex-Mostostal SA w ramach emisji akcji serii P oraz R.
Łącznie w 2014 r. BGK nabył akcje tej spółki o wartości
4,1 mln zł.
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Bank objął 20 tys. certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem po
cenie emisyjnej 1 tys. zł za każdy, łącznie w kwocie
20,0 mln zł oraz 18,5 tys. certyfikatów inwestycyjnych
serii B tego funduszu po cenie emisyjnej 999,30 zł za
każdy, łącznie w kwocie 18,5 mln zł.
W roku 2014 bank dokonał szacunku aktywów netto
KFK SA, rozpoznając trwałą utratę wartości na poziomie 13,3 mln zł. Utrata wartości związana jest z ograniczoną możliwością pokrycia pełnych kosztów spółki
przy dotychczas zdefiniowanej przepisami formule
działalności.

Struktura bilansu – pasywa
Baza depozytowa
Baza depozytowa banku, wobec stanu na koniec poprzedniego roku, wzrosła o 3 889,9 mln zł (o 14,8%).
Największy wzrost depozytów w stosunku do 2013 r.
odnotowano w pozycji środków pozyskiwanych od
Jednostek Budżetu Centralnego, których saldo zwiększyło się o 3 654,9 mln zł (o 18,1%). Stanowiły one
przeważającą część portfela depozytowego BGK i na
koniec 2014 r. ich wartość wyniosła 23 901,9 mln zł,
a udział we wszystkich depozytach osiągnął 79,0%,
wobec 76,8% na koniec 2013 r.
Sprzedaż papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2014 r. wyniosły 1 145,8 mln zł, tj. o 467,6 mln zł
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Rys.: Zmiany w strukturze pasywów BGK, które nastąpiły w 2014 r.

2013

60

6

10

2

17

5

%

2014

59

6

11

2

17

6

%

Depozyty klientów
Kredyty zaciągnięte
 Zobowiązania z tytułu emisji
papierów wartościowych

więcej niż na koniec roku poprzedniego. Wyższy stan
tych zobowiązań na koniec 2014 r. związany był ze
zmianą struktury pasywów banku, wynikającą z operacji płynnościowych i klientowskich.
Kredyty zaciągnięte
Poziom finansowania kredytami z międzynarodowych instytucji finansowych na koniec 2014 r. wyniósł
2 833,5 mln zł i w porównaniu do stanu na koniec
2013 r. był wyższy o 265,1 mln zł (o 10,3%). W 2014 r.,
w wyniku uruchomienia nowego kredytu oraz spłat
transz, nastąpił wzrost środków pozyskanych z EBI,
a przeznaczonych na pożyczki w ramach programu kredytów na wspieranie rozwoju regionalnego
o 422,2 mln zł. Jednocześnie, w związku ze spłatą
transz kredytów w ramach środków pozyskanych z EBI
oraz BRRE (Bank Rozwoju Rady Europy) na realizację

 Zobowiązania z tyt. sprzedanych
papierów wart. z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu

 Fundusze ogółem (bez wyniku
bieżącego oraz lat ubiegłych)
Pozostałe

programu wspierania budownictwa mieszkaniowego,
nastąpił ich spadek o 157,1 mln zł. W lutym 2015 r. BGK
podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę
pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki
wkrótce trafią do polskich przedsiębiorców z sektora
MŚP (mikro-, małych i średnich firm) w postaci kredytów inwestycyjnych. Umowa została zawarta w ramach strategicznej współpracy rozwijanej pomiędzy
KfW i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Emisja obligacji
W celu pozyskania stabilnych źródeł finansowania
swojej działalności, bank kontynuował program emisji obligacji własnych, który w grudniu 2014 r. został
przedłużony o kolejne 4 lata, tj. do roku 2018. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie kwoty programu do
10 000 mln zł.
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W 2014 r. przeprowadzono dwie emisje obligacji, 3–
i 5-letnich, o łącznej wartości 1 870 mln zł. Obligacje
3-letnie, w kwocie 1 370 mln zł, zostały wyemitowane
z oprocentowaniem zmiennym, opartym na stawce
WIBOR 6M powiększonej o marżę. Druga emisja, obligacji 5-letnich, w kwocie 500 mln zł, mająca charakter
oferty prywatnej, została oparta na stałej stopie procentowej. W roku 2014 wykupiono obligacje o wartości
1 000 mln zł.
Fundusze ogółem
Na koniec 2014 r. wartość funduszy ogółem (bez wyniku
bieżącego oraz lat ubiegłych) wyniosła 8 506,4 mln zł.
Była to wielkość o 1 167,4 mln zł (o 15,9%) wyższa od
stanu na koniec 2013 r. Na wzrost ten złożyło się zasilenie funduszy własnych BGK środkami z budżetu
państwa w wysokości netto 970,6 mln zł oraz kwotą
134,4 mln zł z podziału wyniku za 2013 r. Fundusz statutowy banku wyniósł 7 564,1 mln zł, tj. o 1 047,1 mln zł
więcej niż na koniec 2013 r.

Rachunek zysków i strat
Wynik netto BGK wyniósł 434,6 mln zł i był niższy od
osiągniętego w 2013 r. o 305,7 mln zł (o 41,3%), a wynik
brutto wyniósł 472,2 mln zł, tj. o 369,4 mln zł (o 43,9%)
mniej niż przed rokiem. Spadek wyników spowodowany był głównie realizacją w 2013 r. zysku ze sprzedaży
akcji PKO BP SA w wysokości 352,9 mln zł brutto oraz
niższym poziomem korekty, wynikającym z reklasyfikacji długoterminowych kredytów dawnego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (d. KFM). Bank w roku
2013 wdrożył nowy model wyceny należności d. KFM.
W konsekwencji część tych należności przeklasyfikowano do należności o niższym ryzyku, w związku
z czym odsetki naliczone i skapitalizowane zostały rozpoznane w wyniku odsetkowym. Odpowiednio
spadło saldo rezerw. W przychodach odsetkowych za
2013 r. uwzględniono 115,7 mln zł efektu reklasyfikacji,
a w 2014 r. – 29,1 mln zł. Saldo rezerw stosownie obniżyło się o 31,5 mln zł w 2013 r. i o 11,0 mln zł w 2014 r.
Po wyeliminowaniu wpływu tych pozycji, wynik wzrósł
o 87,3 mln zł.

Tabela: Stan emisji obligacji własnych na dzień 31.12.2014 r. (w mln zł)
Obligacje własne

Data emisji

Data wymagalności

Kwota

Oprocentowanie

BGK0215

16.02.2011

16.02.2015

1 000

WIBOR 6M+64p.b.

BGK1016

5.10.2011

5.10.2016

500

WIBOR 6M+100p.b.

BGK0118

20.11.2012

25.01.2018

1 000

WIBOR 6M+44p.b.

BGK0517

19.05.2014

19.05.2017

1 370

WIBOR 6M+30p.b.
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Tabela: Wielkość i struktura funduszy BGK (w mln zł)
Wyszczególnienie

  2013

  2014

Zmiana do 2013

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

nominalna

%

Fundusze ogółem

7 339,0

100,0%

8 506,4

100,0%

1 167,4

15,9%

Fundusze podstawowe

7 269,8

99,1%

8 376,1

98,5%

1 106,3

15,2%

Fundusz statutowy

6 517,0

88,8%

7 564,1

88,9%

1 047,1

16,1%

Fundusz zapasowy

520,5

7,1%

579,7

6,8%

59,2

11,4%

76,8

1,0%

76,8

0,9%

0,0

0,0%

155,5

2,1%

155,5

1,8%

0,0

0,0%

69,2

0,9%

130,3

1,5%

61,1

88,3%

Fundusz rezerwowy
Fundusz ogólnego ryzyka
Fundusz z aktualizacji wyceny

Wynik na działalności bankowej
Na koniec 2014 r. wynik na działalności bankowej wyniósł 795,1 mln zł i był niższy o 379,2 mln zł (o 32,3%)
od uzyskanego na koniec 2013 r. Spadek wyniku
związany był głównie z realizacją w roku 2013 operacji o charakterze jednorazowym, tj. sprzedaży akcji
PKO BP SA, co przełożyło się na niższe o 352,9 mln zł
przychody z akcji i udziałów. Niższy był też wynik odsetkowy (o 32,4 mln zł) oraz wynik na operacjach finansowych (o 23,9 mln zł). Po uwzględnieniu różnicy
korekty odsetek związanej z reklasyfikacją kredytów
d. KFM, wynik odsetkowy wzrósł o 54,2 mln zł. Wyższy od osiągniętego rok wcześniej był również wynik
z tytułu prowizji (o 17,8 mln zł) oraz wynik z pozycji
wymiany (o 14,7 mln zł).

Wynik z tytułu odsetek
Największą składową wyniku na działalności bankowej stanowił wynik z odsetek, który na koniec 2014 r.
wyniósł 661,3 mln zł i był niższy od wielkości uzyskanej w 2013 r. o 32,4 mln zł (o 4,7%).
W porównaniu z 2013 r., nastąpił spadek zarówno przychodów odsetkowych (o 211,1 mln zł), jak i kosztów
odsetkowych (o 178,6 mln zł). Spadek ten związany
był głównie z niższą przychodowością i kosztowością
odsetkową, będącą efektem obniżek stóp rynkowych.
Średnia przychodowość aktywów w 2014 r. wyniosła 2,37% i była niższa o 77 p.b. w stosunku do roku
poprzedniego.
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Największą grupę przychodów odsetkowych stanowiły przychody od zaangażowań kredytowych, które
wyniosły 727,4 mln zł i były niższe w stosunku do roku
poprzedniego o 48,7 mln zł (o 6,3%).

w porównaniu do 2013 r. Koszty odsetkowe od depozytów klientów były niższe o 134,5 mln zł w stosunku do
roku poprzedniego, co wiązało się z niższym kosztem
ich pozyskania.

Główną przyczyną spadku przychodowości zaangażowań kredytowych o 110 p.b. (z 4,92% do 3,82%) była
obniżka stóp rynkowych oraz znacznie mniejsza skala
reklasyfikacji pozycji w portfelu kredytów d. KFM niż
w roku 2013 (niższe o 86,6 mln zł odsetki z tytułu
reklasyfikacji). Średnie saldo zaangażowań kredytowych wzrosło o 20,7%, tj. z 15,8 mld zł w roku 2013 do
19 mld zł w 2014 r.

Koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych spadły o 18,4 mln zł (o 10,6%),
przy średnim saldzie tych zobowiązań na poziomie
4,8 mld zł.

Średni poziom dłużnych papierów wartościowych
w roku 2014 wyniósł 24,7 mld zł i był niższy o 1,7 mld zł
(o 6,4%) od stanu w 2013 r.
Średni poziom pozostałych aktywów odsetkowych
w 2014 r. wyniósł 18,2 mld zł i był wyższy o 5,8 mld zł
w porównaniu z rokiem 2013. Przychody z pozostałych
aktywów odsetkowych wzrosły o 16,7 mln zł.
Średni poziom pasywów odsetkowych w 2014 r. wyniósł 51,2 mld zł i był wyższy o 6,4 mld zł, tj. o 14,2%
w stosunku do roku poprzedniego. Spadek kosztów
odsetkowych wynikał przede wszystkim z niższej
o 58 p.b. w porównaniu do 2013 r. kosztowości pasywów, która w 2014 r. wyniosła 1,44%. Spadek ten spowodowany był zmianą wysokości stóp procentowych
i strukturą walutową depozytów.
Średni poziom depozytów klientów w roku 2014 wyniósł 42,6 mld zł i był wyższy o 6,1 mld zł, tj. o 16,6%
PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

Wynik z tytułu odsetek w niniejszym raporcie rocznym
uwzględnia również przychody i koszty odsetkowe
związane z transakcjami zabezpieczającymi strukturę
walutową aktywów oraz pasywów odsetkowych.
Wynik z tytułu prowizji
Wynik z tytułu prowizji wyniósł 106,7 mln zł i był
o 17,8 mln zł wyższy od wielkości osiągniętej w 2013 r.
Przychody prowizyjne wzrosły o 18,7 mln zł, co było
głównie efektem uzyskania w 2014 r. wyższych przychodów od kredytów oraz od gwarancji i poręczeń.
Pozostałe prowizje wyniosły 50,9 mln zł. Na tę pozycję złożyły się m.in. opłaty za zarządzanie środkami
JESSICA, prowizje za usługi agencyjne wykonywane
na rzecz Ministerstwa Finansów oraz za obsługę KFD.
Koszty prowizyjne wzrosły o 0,9 mln zł.
W stosunku do sprawozdania finansowego, wartość
przychodów prowizyjnych w układzie zarządczym jest
wyższa w 2014 r. o 11,0 mln zł i odpowiednio o 16,2 mln
zł w 2013 r. Wynika to z ujęcia w przychodach prowizyjnych wartości prowizji rozliczanych w czasie metodą efektywnej stopy procentowej.
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Tabela: Wynik z tytułu prowizji (w mln zł)
Wyszczególnienie

  Wykonanie

   Zmiana do 2013

2013

2014

nominalna

%

Wynik z tytułu prowizji

88 915

106 669

17 754

20,0%

Przychody z tytułu prowizji

96 209

114 908

18 699

19,4%

– od kredytów i pożyczek

29 261

33 321

4 060

13,9%

4 570

8 143

3 573

78,2%

– od akredytyw, inkasa, gwarancji i poręczeń

12 708

22 507

9 799

77,1%

– od pozostałych przychodów prowizyjnych

49 669

50 936

1 267

2,6%

7 293

8 239

946

13,0%

– od operacji papierami wartościowymi

Koszty prowizyjne

Przychody z akcji lub udziałów
Przychody z akcji lub udziałów na koniec 2014 r. wyniosły 5,3 mln zł i były niższe od wielkości z roku poprzedniego (z uwzględnieniem dywidend) o 355,3 mln zł,
tj. o 98,5%. Głównym elementem tych przychodów
w 2013 r. był zysk ze sprzedaży akcji PKO BP SA w wysokości 352,9 mln zł.
Wynik na operacjach finansowych
Na koniec 2014 r. wynik na operacjach finansowych
wyniósł minus 3,3 mln zł i był niższy od uzyskanego
za 2013 r. o 23,9 mln zł, co stało się efektem niższego

o 10,7 mln zł wyniku zrealizowanego na operacjach
papierami wartościowymi oraz niższego o 13,2 mln zł
wyniku z operacji instrumentami pochodnymi.
W niniejszym raporcie rocznym, w stosunku do danych
wykazywanych w „Sprawozdaniu finansowym BGK za
2014 r.”, z pozycji wyniku na operacjach finansowych
zostały wyłączone odsetki instrumentów IRS oraz OIS
w wysokości 4,9 mln zł i zaprezentowane w szyku rozstawnym jako koszty i przychody odsetkowe, odpowiednio w wysokości 2,8 mln zł oraz 7,7 mln zł.

BGK.PL
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Tabela: Wynik na operacjach finansowych (w mln zł)
Wyszczególnienie

   Wykonanie

   Zmiana od 2013

2013

2014

nominalna

%

20,6

-3,3

-23,9

-

Papierami wartościowymi

17,1

6,4

-10,7

-62,6%

Innymi instrumentami finansowymi

3,5

-9,7

-13,2

-

Wynik na operacjach finansowych

Zmiana prezentacji ma na celu ujawnienie części odsetkowej instrumentów pochodnych stosowanych
jako zabezpieczenie, łącznie z wynikiem rozpoznanym
na pozycjach zabezpieczanych.
Wynik z pozycji wymiany
Na koniec 2014 r. wynik z pozycji wymiany wyniósł
25,1 mln zł. Był on o 14,7 mln zł wyższy od osiągniętego w 2013 r. W niniejszym raporcie rocznym, w stosunku do danych wykazywanych w „Sprawozdaniu finansowym BGK za 2014 r.”, z wyniku z pozycji wymiany
zostały wyłączone punkty swapowe instrumentów
FX swap w łącznej wysokości minus 73,6 mln zł i przeniesione w szyku rozstawnym na koszty oraz przychody odsetkowe, odpowiednio w wysokości 105,2 mln zł
i 31,5 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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Pozostałe przychody/koszty operacyjne
Na koniec 2014 r. wynik na pozostałych przychodach/
kosztach operacyjnych wyniósł 15,2 mln zł i w porównaniu z 2013 r. był wyższy o 13,5 mln zł. Główną
przyczynę tej różnicy stanowi większa skala rozwiązań w roku 2014 części rezerw na ryzyko operacyjne
(o 11,2 mln zł) oraz ujęcie w tej pozycji w 2014 r. zwrotu nadpłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego
(4,3 mln zł).
Koszty działania i amortyzacji
Koszty działania i amortyzacji na koniec 2014 r. wyniosły 267,5 mln zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 19,2 mln zł (tj. o 7,7%). Główną przyczyną wzrostu jest zmiana w pozycji opłat KNF
(Komisji Nadzoru Finansowego) i BFG (Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego) o 10,7 mln zł (tj. o 108,1%),
a także wyższe wydatki na komunikację i marketing
o 3,1 mln zł (tj. o 59,6%). Ponadto wzrosły koszty osobowe o 2,6 mln zł (tj. o 1,6%) oraz wydatki informatyczne o 2,5 mln zł (tj. o 13,2%).
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Tabela: Pozostałe przychody/koszty operacyjne (w mln zł)
Wyszczególnienie

   Wykonanie

   Zmiana do 2013

2013

2014

nominalna

%

1,7

15,2

13,5

794,1%

8,6

28,4

19,8

230,2%

– czynsz za wynajem lokali

3,8

3,8

0,0

0,0%

– opłaty

0,9

0,8

-0,1

-11,1%

– pozostałe przychody

3,9

23,8

19,9

510,3%

6,9

13,2

6,3

91,3%

– opłaty

3,9

3,7

-0,2

-5,1%

– pozostałe koszty

3,0

9,5

6,5

216,7%

Pozostałe przychody/koszty operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zmiana w pozycji opłat KNF i BFG wynika w większości z wprowadzonej w 2014 r. zmiany sposobu ewidencji zwrotu nadwyżki opłat na rzecz KNF. Począwszy od
roku 2014, zwrot ten nie pomniejsza pozycji kosztowej, ujmowany jest natomiast w pozycji pozostałych
przychodów operacyjnych. W 2013 r. zwrot nadpłaty
na rzecz KNF obniżył pozycję kosztową o 6,8 mln zł.
Dodatkowo, na tak znaczący wzrost złożyło się wprowadzenie nowej opłaty ostrożnościowej BFG, której
wysokość na rok 2014 ustalona została na poziomie
2,8 mln zł. Pozostały wzrost wynika z przyrostu skali
biznesu wpływającego na wartość wymogu kapitałowego, stanowiącego podstawę naliczania składek.

Najbardziej znaczący wzrost kosztów rzeczowych
działania dotyczył obszaru komunikacji i marketingu. Wynikał z aktywności promocyjnej oraz wydarzeń
związanych z obchodami 90-lecia BGK. Przeprowadzono szereg spotkań i konferencji dla klientów, zorganizowano uroczyste spotkanie pracowników, przygotowano okazjonalne materiały promocyjne i reklamowe,
a także zrealizowano kampanię w mediach.
Nieznaczny wzrost kosztów osobowych, na poziomie
1,6%, wynikał głównie z przeprowadzonych w 2013 r.
zmian organizacyjnych i kompetencyjnych, przekładających się na podwyższenie poziomu wynagrodzeń
w roku następnym.
BGK.PL
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Przebudowa oraz rozwój infrastruktury teleinformatycznej spowodowały wzrost kosztów serwisowania
sprzętu informatycznego i oprogramowania. Znacząco niższe były natomiast koszty amortyzacji, co jest
efektem przeprowadzonej w 2014 r. analizy adekwatności stosowanych stawek amortyzacyjnych, w wyniku której dopasowano je do przewidywanego okresu
użytkowania wybranych wartości niematerialnych
i prawnych (głównie licencji).

zaangażowania kredytowego, wraz z udzielonymi zobowiązaniami (kredyty brutto, obligacje komercyjne
i komunalne, zobowiązania kredytowe pozabilansowe),
wzrosła w ciągu roku o 9,8 mld zł. Miała na to wpływ
dynamiczna realizacja sprzedaży w ramach programu
„Inwestycje polskie”. Związana z tym zmiana struktury aktywów odsetkowych pozwoliła na ograniczenie
efektu spadku wyniku na działalności BGK w sytuacji
obniżających się stóp procentowych.

Różnica wartości rezerw i aktualizacji
Różnica wartości rezerw i aktualizacji na koniec 2014 r.
wyniosła 70,5 mln zł (przewaga odpisów nad rozwiązaniami) i była niższa od wielkości na koniec 2013 r.
o 15,5 mln zł. Poziom tej pozycji wynikał z rozpoznania
niższego ryzyka, mającego odzwierciedlenie w rezerwie na ryzyko ogólne (spadek w stosunku do 2013 r.
o 89,7 mln zł), przy wzroście różnicy na saldzie rezerw
celowych na należności o 63,6 mln zł. W roku 2013
rezerwa na ryzyko ogólne tworzona była w związku
z szacowanym wzrostem szkodowości nowych ekspozycji i oceną długoterminowego ryzyka stopy w produkcie KFM. W 2014 r. zweryfikowano to ryzyko, co
kompensowało wzrost w obszarze pozostałych kredytów. Podwyżka rezerw celowych na należności dotyczyła w znacznym stopniu spółek sektora węglowego.

Wynik na działalności bankowej w 2014 r. był niższy
w porównaniu z rokiem 2013 przede wszystkim z uwagi na zdarzenia o charakterze jednorazowym, jak:

Podsumowanie wyników i sytuacji
finansowej BGK
Rok 2014 był okresem największej historycznie (po
1989 r.) aktywności Banku Gospodarstwa Krajowego
w obszarze działalności kredytowej. Łączna wartość
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•
•

zrealizowany w 2013 r. wynik na sprzedaży akcji
PKO BP SA w wysokości 352,9 mln zł,
niższy poziom korekty wyniku odsetkowego
(różnica 86,6 mln zł w stosunku do 2013 r.) na
długoterminowych kredytach d. KFM.

Po wyłączeniu tych zdarzeń, wynik na działalności
bankowej za rok 2014 odnotował wzrost o 60,4 mln
zł, z czego 9,8 mln zł stanowił wzrost przychodów
prowizyjnych z tytułu poręczeń i gwarancji. W tym obszarze bank realizował znacznie wyższy niż w latach
ubiegłych poziom finansowania pośredniego, głównie
w ramach programu „Inwestycje polskie”.

43

2014 był kolejnym rokiem poprawy jakości portfela
zaangażowań kredytowych. Wskaźnik zagrożonych
zaangażowań, w stosunku do całego portfela, spadł
z poziomu 15,7% do 11,8%. Na tę zmianę największy
wpływ miały działania nad restrukturyzacją starego
portfela, bowiem w 2014 r. odzyskano należności na
kwotę 152,6 mln zł. Bank dokonał również zbycia części wypłaconego portfela poręczeniowego.
Rating banku
W dniu 6 marca 2015 r. agencja ratingowa Fitch utrzymała krajowy długoterminowy rating BGK na poziomie „AAA(pol)” z perspektywą stabilną. Jednocześnie
agencja potwierdziła także rating krótkoterminowy
w walucie zagranicznej na poziomie F2, długoterminowy w walucie krajowej na A (perspektywa stabilna),
rating wsparcia na 1 oraz minimalny rating wsparcia
na A-. Krajowy rating krótkoterminowy został potwierdzony na poziomie F1+(pol).
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08

U WA R U N KOWA N I A
D Z I A Ł A L N O ŚC I B G K
W 2014 R .
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1. Sytuacja makroekonomiczna
Gospodarka
Realne tempo wzrostu polskiej gospodarki w 2014 r.
wyniosło 3,3%1. Oznacza to przyspieszenie ekspansji
gospodarczej w stosunku do 2013 r., kiedy dynamika
PKB wyniosła 1,7%.
W trakcie roku tempo wzrostu pozostawało powyżej
poziomu 3,0% i nie podlegało znaczącym zmianom.
Można odnotować pogorszenie koniunktury latem,
do czego przyczyniły się embarga handlowe, będące efektem eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
Osłabienie nastrojów miało jednak przejściowy charakter i trwało do początku jesieni, co potwierdziły
coraz lepsze wyniki gospodarki w ostatnich miesiącach 2014 r.
Stopniowym zmianom ulegała również struktura
wzrostu. W tym względzie należy podkreślić wysokie
wzrosty inwestycji, które nieco osłabły pod koniec
roku, oraz coraz wyraźniej rosnącą konsumpcję. Natomiast z kwartału na kwartał osłabiała się kontrybucja

eksportu netto, będąca efektem szybszego przyrostu
importu (wskutek ożywienia popytu wewnętrznego)
niż eksportu (co było wywołane spowolnieniem wzrostu w strefie euro oraz ograniczeniami stanowiącymi
konsekwencję kryzysu na Ukrainie).
Wolniej aniżeli produkt krajowy brutto zwiększała się
wartość dodana w gospodarce, przy czym przemysł
i budownictwo podwyższyły skalę aktywności szybciej niż pozostała część gospodarki. Zwraca uwagę
wyraźne wyhamowanie dynamiki sektora budowlanego w drugim półroczu, choć nadal pozostawała ona
dodatnia.
W 2014 r. wyniki gospodarki były na tyle zadowalające, iż pozwoliły na ograniczenie deficytu budżetowego, którego wielkość na koniec roku okazała się być
o wiele niższa od wcześniej zaplanowanej. Szacunkowe
prognozy wskazują, że deficyt sektora finansów publicznych w 2014 r. mógł zmniejszyć się do blisko 3,3%.

1
dane roczne i kwartalne dotyczące PKB i składowych stanowią
oszacowanie GUS-u i mogą ulec zmianie
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Rynek pracy
Rok 2014 był okresem utrzymywania się umiarkowanej
poprawy kondycji rynku pracy. Podobnie jak w przypadku ogólnego stanu koniunktury, odnotowano przejściowe osłabienie wzrostu zatrudnienia w miesiącach
letnich. Dynamiki te miały korzystny trend, w efekcie
którego stopa bezrobocia na koniec 2014 r. ukształtowała się na poziomie 11,5%, a więc najniższym od
2009 r. Jednocześnie przyrost liczby nowych miejsc
pracy nie był na tyle silny, aby skutkował wzmożeniem presji płacowej. Indeks wzrostu wynagrodzeń
w trakcie całego roku oscylował blisko poziomu 3%.
W ujęciu realnym, dynamika funduszu płac kształtowała się na solidnym, najwyższym od wielu lat poziomie w przedziale 4–6%.
Inflacja
2014 był kolejnym rokiem utrzymywania się bardzo
niskiej presji inflacyjnej. Przez dwanaście miesięcy dynamika indeksu CPI kształtowała się poniżej poziomu
1,5% rdr, czyli dolnego pasma odchyleń od celu Rady
Polityki Pieniężnej (RPP). Ponadto od lipca indeks CPI
znajduje się na ujemnym poziomie, a taki stan nie był
wcześniej odnotowywany w historii danych. W efekcie, po utrzymujących się w kolejnych miesiącach
spadkach inflacji, w grudniu indeks osiągnął poziom
minus 1,0%. Niska inflacja, zwłaszcza w drugiej części
roku, była głównie efektem uwarunkowań zewnętrznych, niezwiązanych ze zmianami popytu wewnętrznego. W tym względzie zaważyły spadki cen żywności,
które wynikały po części z obfitych plonów obniżających ceny na globalnych rynkach, oraz wpływu embarga handlowego, jakie wprowadziła Rosja na import
niektórych produktów rolnych. Dodatkowo od połowy
PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

września nastąpiła bardzo silna, o ponad połowę,
przecena ropy naftowej. Warto podkreślić, że spadki
cen żywności i paliw miały pozytywny wpływ na wielkość dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, istotnie poprawiając nastroje konsumpcyjne.
Chociaż stan koniunktury utrzymywał się na dobrym
poziomie, a perspektywy rozwoju gospodarczego pozostały korzystne, to jednak spadki CPI przeważyły
o tym, że RPP zdecydowała się obniżyć stopę referencyjną o 50 p.b. w październiku 2014 r. i o kolejne
50 p.b. w marcu 2015 r., do najniższego w historii poziomu 1,5%.
Rynek międzybankowy
Stawki rynku międzybankowego w pierwszej połowie
2014 r. pozostawały względnie stabilne. Początek jesieni, wraz z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, przyniósł ich obniżenie. W wyniku oczekiwań rynku dalszych redukcji stóp procentowych, stawki – zwłaszcza
te na dłuższe okresy – wykazywały istotną zmienność. Wiązało się to z niepewnością co do kolejnych
decyzji RPP.
Skarbowe papiery wartościowe
Rok 2014 był bardzo udany dla polskich obligacji
skarbowych. Rentowności pozostawały w trendzie
spadkowym. W pierwszej kolejności sprzyjającymi
stały się czynniki zewnętrzne, wśród których należy
wymienić utrzymywanie przez najważniejsze banki
centralne wyjątkowo luźnych polityk monetarnych
(w tym zapowiedź rozpoczęcia przez Europejski Bank
Centralny programu poluzowania ilościowego), spadki
cen ropy naftowej obniżające oczekiwania inflacyjne
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oraz konflikty polityczne zwiększające popyt na bezpieczne aktywa. Dodatkowo do spadków rentowności przyczyniły się redukcja stóp procentowych oraz
oczekiwania na kolejne kroki ze strony RPP. Ostatecznie, na przestrzeni całego roku, rentowności 2-letnich
obligacji zmniejszyły się z 3,05% do 1,78%, natomiast
w przypadku obligacji 10-letnich z 4,35% do 2,51%.
Rynek walutowy
Przez większą część 2014 r. kurs EUR/PLN pozostawał w paśmie wahań ograniczonym wartościami od
4,08 do 4,25. Wzrost zmienności przyniosły ostatnie
tygodnie ubiegłego roku. Obawy o wcześniejsze zacieśnienie polityki monetarnej w USA doprowadziły
do przeceny złotego, w trakcie której EUR/PLN testował poziomy powyżej 4,35. Osłabienie krajowej waluty
miało jednak przejściowy charakter. Początek 2015 r.
przyniósł jej ponowną aprecjację. W tym względzie
wycenę złotego wspiera wysoki spread pomiędzy stopami procentowymi w kraju a na najważniejszych rynkach zagranicznych. Odnotować należy także mocną

skalę zmian kursu USD/PLN, odzwierciedlającą wysoki
wzrost notowania USD względem EUR. W efekcie kurs
USD/PLN z poziomu 3,07, utrzymującego się w pierwszym półroczu 2014 r., podniósł się w okolice 3,54 na
koniec roku.

2. Rynek bankowy
Zobowiązania sektora bankowego
(depozyty)
W 2014 r. nastąpiło zwiększenie dynamiki depozytów sektora bankowego z poziomu bliskiego 6% do
przekraczającego 9%. Spowodowane to było w głównej mierze szybszym przyrostem depozytów gospodarstw domowych. W tej kategorii w ubiegłym roku
depozyty wzrastały w tempie dwucyfrowym. Przyczynić się do tego mogły wyższe dochody rozporządzalne, wynikające z połączenia stabilnej dynamiki
wynagrodzeń i spadków cen paliw oraz żywności.
Ponadto niekorzystne czynniki zewnętrzne, związane

Tabela: Roczne zmiany zobowiązań sektora bankowego wg segmentów klienta
Wyszczególnienie

2013

2014

Sektor bankowy ogółem

5,7%

9,3%

– osoby fizyczne

5,9%

10,1%

- podmioty gospodarcze

9,8%

9,5%

1,1%

1,1%

- jednostki samorządu terytorialnego

-0,7%

-1,2%

- jednostki budżetu centralnego

-13,1%

16,2%

- sektor finansowy

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP
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z ryzykiem geopolitycznym, ograniczały skłonność do
konsumpcji.
Dynamika depozytów w segmencie przedsiębiorstw
pozostała na relatywnie wysokim poziomie i nie uległa dużym zmianom w stosunku do 2013 r. Stan ten
można tłumaczyć utrzymywaniem się dobrych wyników finansowych przedsiębiorstw. Przyspieszenie
w inwestycjach również przekłada się na wyższe potrzeby płynnościowe tego sektora.
Należności sektora bankowego (kredyty)
Rok 2014 był okresem przyspieszenia przyrostu należności kredytowych sektora bankowego. Trzeba podkreślić, iż ożywieniu na rynku kredytowym sprzyjała

stabilizacja koniunktury na relatywnie dobrym poziomie, co skłoniło instytucje finansowe do rozluźnienia
kryteriów udzielania pożyczek. Dodatkowo historycznie najniższy poziom stóp procentowych oddziaływał
stymulująco na popyt na finansowanie. Poprawie uległy dynamiki w obydwu najważniejszych segmentach
rynku – osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
Należy dodać, że poziom ożywienia w segmencie
korporacyjnym ma większą skalę niż w przypadku
gospodarstw domowych. Jednocześnie dynamika należności wobec Jednostek Samorządu Terytorialnego,
choć uległa poprawie, jest daleko poniżej notowanych
w poprzednich latach, pomimo pojawienia się oznak
zainteresowania inwestycjami JST.

Tabela: Roczne zmiany należności kredytowych sektora bankowego wg segmentów
klienta
Wyszczególnienie

2013

2014

Sektor bankowy ogółem

3,5%

7,5%

– osoby fizyczne

3,8%

5,5%

- podmioty gospodarcze

2,5%

8,0%

24,2%

28,9%

-7,5%

4,0%

-52,7%

-9,9%

- sektor finansowy
- jednostki samorządu terytorialnego
- jednostki budżetu centralnego
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP
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Strategia BGK
„Nowa strategia BGK” została zatwierdzona 14 lutego
2014 r. przez Radę Nadzorczą Banku Gospodarstwa
Krajowego uchwałą nr 9/2014/VII. Zakłada kontynua
cję zadań podjętych w latach 2012–2013, z położeniem
silniejszego akcentu na działania BGK jako państwowego banku rozwoju.
Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora
finansów publicznych w realizacji jego celów. Misja ta
jest realizowana w oparciu o takie wartości, jak stabilność, transparentność, ciągłe doskonalenie, profesjonalizm i współodpowiedzialność.
Główne cele biznesowe przyjęte w wieloletnim programie rozwoju Banku Gospodarstwa Krajowego 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 Sektora Mieszkań na Wynajem,

•
•

zapewnienie dostępności finansowania eksportu
i zwiększenie skali działania w ramach rozwiązań
wspierających aktywność eksportową polskich
przedsiębiorstw,
podnoszenie efektywności w zakresie działalności programowej poprzez wspieranie rozwoju sektora finansów publicznych oraz obsługi funduszy
i programów rządowych.

Nieodzownym elementem realizacji strategii BGK jest
dążenie do:

•
•
•

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.

Strategia banku realizowana jest w czterech kluczowych obszarach.
1. F
 inansowanie inwestycji i rozwój
przedsiębiorstw
W tym obszarze realizowane są działania w ramach programu „Inwestycje polskie”, który ma zapewnić finansowanie długoterminowych przedsięwzięć o charakterze
infrastrukturalnym. Zwiększana jest również aktywność
BGK.PL
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sprzedażowa sieci oddziałów w zakresie finansowania
średniej wielkości inwestycji wspierających – obok dużych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych centralnie, oraz potrzeb inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw w okresie oczekiwanej poprawy koniunktury.
Działania proinwestycyjne uzupełniane są o wspierające
eksport, w tym bezpośrednie finansowanie eksportu.
W ramach pośrednich form finansowania, Bank
Gospodarstwa Krajowego kontynuował działania
w segmencie MŚP, a także w zakresie kształtowania
systemu poręczeniowo-gwarancyjnego w Polsce. Realizował program gwarancji de minimis, który stopniowo będzie zastępowany poprzez podobny mechanizm, bazujący w większym stopniu na instrumentach
zwrotnych ze środków UE (m.in. wdrożenie Funduszu
Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz wykorzystanie regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego nie
obciążonych limitem pomocy publicznej). Celem BGK
nadal jest aktywizacja działalności przedsiębiorstw
poprzez udostępnienie instrumentów poręczeniowych
i gwarancyjnych oraz wspieranie akcji kredytowej banków finansujących tę działalność.
2. O
 bsługa jednostek finansów publicznych
i samorządów
Drugi obszar rozwijany jest głównie w ramach działań
związanych z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy oraz projektów dotyczących rozwoju miast. BGK służy pomocą
i doświadczeniem, ale przede wszystkim uzupełnia
ofertę rynku komercyjnego w zakresie finansowania
działalności własnej JST. Realizowane są kolejne etapy
PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

konsolidacji finansów publicznych, wraz z zapewnieniem efektywnej obsługi dotychczasowych i nowych
podmiotów.
3. Działalność inwestycyjna
Trzeci obszar, jakim jest działalność inwestycyjna, to
nowa, istotna z punktu widzenia strategicznego płaszczyzna, na której realizowane są znaczące inicjatywy,
mające na celu rozwój w Polsce rynku inwestycyjnego
i niektórych segmentów rynku kapitałowego, w tym
utworzenie Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem,
Funduszu Infrastruktury Samorządowej oraz Polskiego
Funduszu Funduszy Wzrostu. Finalizowane jest również
utworzenie Funduszu Ekspansji Zagranicznej, dla którego powstała koncepcja i strategia. Środki inwestowane przez BGK w sektory związane z budownictwem
mieszkaniowym, małą infrastrukturą czy rynkiem
Private Equity, a także popularyzacja idei inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne, będą realnie przekładać się na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc
pracy. Nowe obszary inwestycyjne posłużą również
zwiększaniu innowacyjności gospodarki i gromadzeniu
funduszy potrzebnych do finansowania pionierskich
przedsięwzięć o wysokim potencjale wzrostu.
4. D
 ziałalność programowa
Czwarty obszar związany jest z realizacją programów społeczno-gospodarczych państwa oraz obsługą funduszy umiejscowionych w BGK. W tym zakresie
mieści się obsługa programów i funduszy przepływowych (KFD, FK, FD, FTiR, FPiKS), jak również programu „Mieszkanie dla młodych” czy „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. W ramach swojej strategii
bank będzie pracował nad stworzeniem efektywnego
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systemu wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, finansowanego ze środków krajowych i unijnych. Bank Gospodarstwa Krajowego dalej będzie prowadził zadania w zakresie konsolidacji
finansów publicznych, dystrybucji środków europejskich oraz obsługi funduszy i programów.
Poza strategią biznesową, zdefiniowana została strategia wewnętrzna banku, podzielona na kluczowe obszary organizacyjne.
Strategia wewnętrzna ma na celu przeprowadzenie
zmian w zakresie procesów realizowanych w BGK,
podniesienie kompetencji osób, przed którymi stawiane są nowe wyzwania, dostosowanie organizacji
do osiągania poziomu założonych celów. Bank, wraz
z przyjęciem strategii, przygotował nowy system
pomiaru postępów w jej realizacji. Cele strategiczne
zostały rozpisane na główne inicjatywy strategiczne,
do których przypisano liderów i komórki wspierające.
Część inicjatyw realizowana jest w formie projektów.
Niektóre istotne cele i działania w ramach realizacji
strategii wewnętrznej BGK w 2014 r. wymieniono poniżej.
W zakresie strategii i zarządzania:

•
•
•

szeroka komunikacja celów strategicznych oraz
zainicjowanie wdrażania „Nowej strategii BGK”,
wzrost rozpoznawalności i spójności wizerunku
banku,
monitorowanie realizacji celów strategicznych,

•
•

uelastycznienie podejścia do zarządzania projektami (powołanie Komitetu Zmian i opracowanie
nowych Zasad Ładu Projektowego),
poprawa jakości zarządzania bezpieczeństwem.

W zakresie zmian technologicznych:
wybór wykonawcy Nowej Bankowości
Elektronicznej,

•
•
•
•

współpraca IT z biznesem w kluczowych projektach i działaniach,
modernizacja infrastruktury IT,
implementacja nowego podejścia do Centralnego
Systemu Bankowego (CSB).

W zakresie innych działań (ryzyko, aktywność,
inwestycje):

•
•
•
•
•

kontynuacja poprawy jakości portfela
kredytowego,
wzrost odzysków z kredytów zagrożonych,
poprawa efektywności procesu kredytowego,
przygotowanie programu emisji obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa na rynki
zagraniczne (EMTN),
powołanie BGK Nieruchomości SA i TFI BGK SA.
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Od maja 2011 r. BGK prowadzi obsługę procesu konsolidacji środków publicznych. W ramach umowy z Ministrem Finansów (MF) 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 złotych na rzecz Ministra Finansów,
prowadzenia bankowej obsługi rachunków
jednostek sektora finansów publicznych
i dysponentów,
prowadzenia sprawozdawczości.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r., 1032 rachunki
bankowe podlegały konsolidacji środków publicznych
w BGK. W 2014 r. zostało utworzonych 3012 depozytów
terminowych / środków przekazanych w zarządzanie.
Na dzień 31.12.2014 r. kwota utworzonych depozytów
terminowych / środków przekazanych w zarządzanie
terminowe przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 24,08 mld zł. Pozostałe środki jednostek
były przekazywane na depozyt overnight / zarządzanie overnight na rachunek MF. Według stanu na dzień
31.12.2014 r., kwota przekazanych środków na depozyt
overnight / zarządzanie overnight wyniosła 4,13 mld zł.
Minister Finansów podjął decyzję o rozszerzeniu od
dnia 1 stycznia 2015 r. zakresu konsolidacji o nowe jednostki oraz o obsługę sum depozytowych, co zwiększy liczbę podmiotów podlegających konsolidacji
o ok. 600.
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W 2014 r. bank dokonał zmian w sposobie zarządzania projektami
i przedsięwzięciami. Równolegle z utworzeniem nowego organu,
Komitetu Zmian Banku, wprowadzono uproszczone „Zasady
ładu projektowego BGK”, które są procedurą opisującą sposób
realizacji przedsięwzięć w Banku Gospodarstwa Krajowego
z wykorzystaniem formuły projektu.

Jest to realizacja inicjatywy strategicznej pn. „Wdrożenie zoptymalizowanych zasad zarządzania projektami, mających na celu efektywne realizowanie projektów zgodnie z nową strategią”. Zasady realizacji
przedsięwzięć w formule projektowej nadal bazują
na metodyce PRINCE2 (Project in Controlled Environment). Zrezygnowano z formuły programu, natomiast
w ramach projektów m.in. ograniczono liczbę i zakres

wymaganej dokumentacji oraz uproszczono procesy
opiniowania i procesy decyzyjne.
W 2014 r. w banku realizowanych było 20 przedsięwzięć (19 projektów i 1 program), z czego dalej przedstawione zakwalifikowano jako projekty/programy
strategiczne.
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Projekty/programy aktywne:
„Wdrożenie nowego Centralnego Systemu
Bankowego” – wdrożenie nowego informatycznego systemu bankowego, dostosowanego do
bieżących wymagań BGK, a także innych zadań
wynikających z obsługi sektora publicznego,

•
•
•
•
•

„Nowa Bankowość Elektroniczna” – wdrożenie
nowoczesnego systemu bankowości elektronicznej (NBE), który spełni oczekiwania klientów BGK
poprzez udostępnienie nowych funkcjonalności
lub rozszerzenie obecnie już działających,

•

•

„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 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej” – przygotowanie BGK
do wdrożenia Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej, umożliwiających
standaryzację rachunkowości/sprawozdawczości
banku w wymiarze międzynarodowym, zwiększenie bezpieczeństwa płynnościowego banku poprzez większy dostęp do rynków zagranicznych,
zapewnienie porównywalności danych finansowych z pokrewnymi instytucjami finansowymi
oraz poprawę wizerunku BGK jako stosującego te
same zasady rachunkowości, co inne banki,
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•

•

„Wdrożenie nowych zasad w zakresie wymogów
ostrożnościowych CRDIV/CRR” – wdrożenie w BGK
zmian wynikających z wymogów dyrektywy
CRD IV oraz rozporządzenia CRR poprzez dostosowanie regulacji wewnętrznych, przygotowanie
do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych
obowiązków sprawozdawczych, a także opracowania analiz w kontekście spełniania nowych
norm w zakresie adekwatności kapitałowej
i ryzyka płynności,
„Wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających
efektywne pozyskiwanie oraz analizę danych” –
centralizacja procesu zbierania i dostarczania
danych oraz przygotowywania raportów, wraz
z konsolidacją zasobów i ekspertyzy w wyspecjalizowanej komórce organizacyjnej (Centrum
Kompetencji Raportowania), wspierającej raportowanie całego BGK, a także rozwój rozwiązań
w obszarze hurtowni danych i Business Intelligence w jednej jednostce,
„Rozwój systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz zwiększenie wykorzystywania
e-Archiwum” – przeprowadzenie analizy możliwości rozwoju, rozbudowy i udoskonalenia obecnie
działającego systemu elektronicznego obiegu
dokumentów w skali całego banku,
„Wdrożenie procesu kredytowego” – zapewnienie
automatycznej obsługi procesu kredytowego JST,
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•

•

„Harmonizacja pracy pomiędzy obszarem zarządzania ryzykiem a obszarem sprzedaży” – reorganizacja procesu kredytowego (przedsiębiorstwa)
dla oddziałów BGK, uproszczenie zasad monitoringu ekspozycji kredytowych (przedsiębiorstwa)
w oddziałach BGK oraz jednostkach centrali BGK,
a także poprawa komunikacji między pracownikami obszarów sprzedaży i ryzyka w trakcie
procedowania transakcji w procesie kredytowym,
„Reorganizacja modelu sprzedaży (ReMus)” –
zaprojektowanie docelowego modelu sprzedaży
i odpowiadającej modelowi struktury organizacyjnej oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie oczekiwanej funkcjonalności systemów IT
do zarządzania relacjami z klientami, jak również
rekomendacji w zakresie dostosowania oferty
produktowej banku.

Projekty zamknięte (zakończone):
„Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych” –
dostarczenie bankowi szybkiej, wiarygodnej
i użytecznej informacji zarządczej poprzez
wdrożenie Zarządczej Hurtowni Danych; projekt
został zakończony 14 marca 2014 r.,

•
•

„Wdrożenie nowego Narzędzia Ratingowego
Przedsiębiorstw (NR-P)” – budowa narzędzia do
poprawy jakości zarządzania ryzykiem kredytowym w BGK; projekt został zakończony 18 sierpnia 2014 r.
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1. Działalność kredytowa
W stosunku do końca 2013 r., zaangażowanie kredytowe brutto zwiększyło się o 5 499,3 mln zł, tj. o 32,1%.
Główną przyczyną wzrostu było finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach programu „Inwestycje polskie” (zwyżka o 5 376,5 mln zł, w tym obligacji
komercyjnych o 1 111,0 mln zł).
Portfel kredytów brutto łącznie zwiększył się
o 4 335,5 mln zł, tj. o 31,8%. Na wzrost ten złożyły
się przede wszystkim kredyty finansujące projekty

infrastrukturalne (zwyżka o 3 570,2 mln zł) oraz działalność samorządową (zwyżka o 659,5 mln zł), jak
również finansowanie w obszarze kredytów eksportowych (zwyżka o 241,5 mln zł).
Wartość nowo udzielonych w roku 2014 kredytów wyniosła 3 490,0 mln zł i w stosunku do 2013 r. zwiększyła się o 2 191,0 mln zł, tj. ponad dwuipółkrotnie. Najwięcej transakcji w 2014 r. dotyczyło klientów z segmentu
przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych.
BGK.PL
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Tabela: Zaangażowanie kredytowe brutto (w mln zł)
Wyszczególnienie

   Wykonanie

   Zmiana do 2013

2013

2014

nominalna

%

13 636,0

17 971,5

4 335,5

31,8%

77,5

67,9

-9,6

-12,4%

1 277,3

1 286,8

9,5

0,7%

58,1

53,6

-4,5

-7,7%

237,9

315,4

77,5

32,6%

4 537,5

5 197,0

659,5

14,5%

50,1

26,3

-23,8

-47,5%

242,1

269,0

26,9

11,1%

6 043,7

5 854,1

-189,6

-3,1%

– wypłacone poręczenia

89,7

68,2

-21,5

-24,0%

– finansowanie eksportu

537,8

779,3

241,5

44,9%

– finansowanie projektów infrastrukturalnych

478,2

4 048,4

3 570,2

746,5%

6,1

5,5

-0,6

-9,8%

3 479,2

4 643,0

1 163,8

33,4%

2 495,7

3 270,0

774,3

31,0%

983,5

1 006,2

22,7

2,3%

0,0

366,8

366,8

-

17 115,2

22 614,5

5 499,3

32,1%

Kredyty brutto
– osoby prywatne
– podmioty gospodarcze (firmy)
– podmioty finansowe
– spółki komunalne
– jednostki samorządu terytorialnego
– pozostałe jednostki budżetu centralnego
– podmioty lecznicze
– program PBM

– FŻŚ
Obligacje
– finansowanie projektów infrastrukturalnych
– jednostki samorządu terytorialnego
– pozostałe
Zaangażowanie kredytowe brutto
Finansowanie projektów infrastrukturalnych
i realizacja programu „Inwestycje polskie”
Zgodnie z „Polityką kredytową na 2014 r.”, BGK
PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

skoncentrował swoje działania na finansowaniu podmiotów i transakcji obejmujących projekty infrastrukturalne w ramach programu „Inwestycje polskie”.
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Tabela: Zaangażowanie w ramach programu „Inwestycje polskie” (w mln zł)
  2013
Produkt

  2014

   Zmiana do 2013

Zaangażowanie
bilansowe
i pozabilansowe

w tym:
pozabilansowe

Zaangażowanie
bilansowe
i pozabilansowe

w tym:
pozabilansowe

nominalna

%

Emisja obligacji

3 725,0

1 566,0

5 925,5

2 655,5

2 200,5

59,1%

Należności
kredytowe

1 505,5

1 254,0

8 542,5

5 163,9

7 037,0

467,4%

116,1

116,1

361,3

361,3

245,1

211,1%

Gwarancje
i linie
gwarancyjne

Od chwili uruchomienia program rozwijał się bardzo
dynamicznie, uzyskując łączną wartość udzielonego
finansowania bezpośredniego i pośredniego na poziomie 21,5 mld zł, z czego wysokość realizowanego
przez centralę BGK finansowania dużych inwestycji
infrastrukturalnych osiągnęła 15,1 mld zł, natomiast
kwota umów podpisanych w ramach tego programu
w oddziałach banku wyniosła 6,4 mld zł.
Łączne saldo bilansowe i pozabilansowe programu
„Inwestycje polskie” na koniec roku 2014 wyniosło
18,5 mld zł. Na wartość tę złożyły się salda transakcji realizowanych przez centralę BGK w wysokości
14,9 mld zł oraz przeprowadzanych przez sieć oddziałów banku na kwotę ponad 3,6 mld zł, co oznacza
wzrost o 12,3 mld zł.
W ramach wdrożonego programu „Inwestycje polskie”,
w 2014 r. sfinalizowano transakcje, które przełożyły
się na wzrost salda bilansowego w stosunku do roku

ubiegłego o 5,4 mld zł, natomiast wzrost salda pozabilansowego w tym okresie wyniósł 6,9 mld zł.
Samorządy i Jednostki Budżetu Centralnego
Za sprawą zrównoważonej akcji kredytowej, wolumen
ekspozycji Jednostek Samorządu Terytorialnego na
koniec roku 2014 był wyższy od poziomu z 2013 r.
o 659,5 mln zł i wyniósł 5 197,0 mln zł. Wartość nowo
udzielonych kredytów wyniosła 1 294,4 mln zł i była
ponad dwukrotnie wyższa od wolumenu transakcji
w 2013 r. Zgodnie z „Polityką kredytową na 2014 r.”,
BGK utrzymuje znaczący udział w rynku kredytów dla
tej grupy klientów.
Na koniec 2014 r. zaangażowanie banku wobec spółek komunalnych wyniosło 315,4 mln zł i wzrosło
o 77,5 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Na ten
przyrost złożyło się uruchomienie nowych kredytów
w kwocie 39,1 mln zł, jak również wypłata transz od
kredytów udzielonych w poprzednich okresach.
BGK.PL
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Wartość kredytów dla publicznych podmiotów leczniczych uległa zwiększeniu o 26,9 mln zł i na koniec
2014 r. wyniosła 269 mln zł. Poziom udzielonych nowych
kredytów w roku 2014 (15,6 mln zł) był o 35,7 mln zł niższy niż w 2013 r. (51,3 mln zł).
W ramach finansowania sektora budżetowego, BGK
organizuje również emisje obligacji na potrzeby Jednostek Samorządu Terytorialnego. W samym 2014 r.
zorganizowano i przeprowadzono 10 nowych emisji dla
JST, co w warunkach dużej konkurencji na tym rynku jest wynikiem dobrym. Na dzień 31 grudnia 2014 r.
wartość emisji wyniosła 1 006,2 mln zł i była wyższa
od wartości roku poprzedniego o 22,7 mln zł.
Podmioty gospodarcze
W 2014 r. miał miejsce nieznaczny wzrost wolumenu
ekspozycji kredytowych dla podmiotów gospodarczych, tj. o 9,5 mln zł, czyli do wysokości 1 286,8 mln zł.
Wartość nowej sprzedaży dla firm w roku 2014 wyniosła 259,1 mln zł, w porównaniu do wolumenu nowych
kredytów w 2013 r. w kwocie 215,9 mln zł.
Wartość portfela kredytów udzielonych przez BGK
podmiotom gospodarczym ze środków EBI na koniec
grudnia 2014 r. wyniosła 147,8 mln zł, w tym 21,4 mln zł
stanowiły nowe ekspozycje.
Szczególną kategorią kredytów dla podmiotów gospodarczych są zaangażowania wobec deweloperów. Wartość portfela tych kredytów na koniec grudnia 2014 r.
wyniosła 237,6 mln zł i zmniejszyła się w stosunku
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do 31 grudnia 2013 r. o 109,3 mln zł. Z uwagi na wytyczne zawarte w „Polityce kredytowej BGK”, bank 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.
Kredyty eksportowe
Jednym z kierunków działania Banku Gospodarstwa
Krajowego jest wspieranie rozwoju polskiego eksportu, m.in. poprzez udzielanie kredytów eksportowych
w ramach przyjętego przez Radę Ministrów rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”.
W oparciu o zapisy tego programu, BGK może udzielać
zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez
bank nabywcy) kredytów na finansowanie zakupu towarów oraz usług polskiego pochodzenia, a także oferować refinansowanie kredytu dostawcy oraz kredyt
na prefinansowanie eksportu.
Podstawowym celem aktywności BGK na rynkach
międzynarodowych jest ułatwienie zagranicznym
przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących
zakup polskich towarów i usług. Środki z takich kredytów wypłacane są na rachunki polskich eksporterów,
dlatego w efekcie wyeliminowane zostaje ryzyko braku zapłaty, gdyż polski przedsiębiorca otrzymuje przelew bezpośrednio z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Oferta BGK jest szczególnie atrakcyjna na rynkach
o podwyższonym profilu ryzyka (Białoruś, Rosja,
Ukraina), gdzie propozycje banków komercyjnych są
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ubogie, a koszt finansowania ze strony lokalnych banków bardzo wysoki. W relacjach z podmiotami z krajów rozwiniętych (np. kraje UE, USA), polskie spółki
bazują przede wszystkim na kredycie kupieckim lub
rozliczają się przy współpracy z bankami komercyjnymi. Doskonale widać to na przykładzie zachodniego
sąsiada Polski – tam importerzy posiadają wieloletnie
relacje z bankami niemieckimi i dotychczas nie korzystali ze wsparcia BGK.
W efekcie 92% udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego wsparcia, 1 383 mln zł z łącznej kwoty (licząc od początku trwania programu do końca 2014 r.)
skierowane było na rynek białoruski, rosyjski i ukraiński. Z tego względu rok 2014 był szczególnie trudny,
ponieważ eskalacja konfliktu ukraińsko-rosyjskiego,
skutkująca sankcjami, embargiem i załamaniem gospodarczym, istotnie ograniczyła możliwość udzielania finansowania podmiotom z tych krajów. Dlatego
w 2014 r. wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła jedynie 183,7 mln zł, a zaangażowanie bilansowe
wzrosło w tym okresie o 241,5 mln zł (uwzględniając
ciągnienia kredytów zawartych w latach poprzednich), do poziomu 779,3 mln zł. Z tej kwoty 72% stanowią kredyty udzielane za pośrednictwem banków
zagranicznych. Wszystkie zaangażowania w ramach
programu zabezpieczone są przez produkty KUKE SA
(ubezpieczenia lub gwarancje), udzielane w ramach
działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa.
Jednocześnie w roku 2014 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził nową strategię w obszarze

wspierania eksportu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich podmiotów, rozpoczął prace nad innowacyjnymi formami finansowania, dopasowanymi do
potrzeb klientów. BGK, w ramach własnej działalności,
zaczął m.in. oferować polskim grupom kapitałowym
wsparcie dla ich inwestycji zagranicznych. Skutkuje
to wzrostem zainteresowania ofertą banku ze strony
polskich spółek działających na rynkach zagranicznych i przełoży się na zwiększenie liczby udzielonych
kredytów jeszcze w 2015 r. Struktury, które bank jest
gotów oferować poza programem, są bardziej elastyczne i pozwalają na dostosowanie się do potrzeb
kredytobiorców. Umożliwia to BGK wejście na rynki
krajów wysokorozwiniętych poprzez formy finansowania nie oferowane przez banki komercyjne. W dłuższej
perspektywie przełoży się to na dywersyfikację geograficzną portfela banku i pozwoli polskim przedsiębiorcom pozyskać atrakcyjne wsparcie również w takich krajach, jak Niemcy czy Kanada.
Kredyty dawnego Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego (program budownictwa
mieszkaniowego)
Saldo kredytów udzielonych ze środków dawnego
KFM kształtowało się na koniec 2014 r. na poziomie 5 854,1 mln zł i było niższe od stanu z 2013 r.
o 189,6 mln zł. Spadek salda związany jest ze spłatami kredytów udzielonych w latach poprzednich. Należy podkreślić, że w roku 2014 w ramach tego programu wypłacono nowe transze kredytowe w kwocie
20,6 mln zł. Spłaty z tytułu wykupu mieszkań wyniosły 20 mln zł.
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Tabela: Wielkość i struktura portfela kredytowego brutto (w mln zł)
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

2013
Wykonanie

Zmiana do 2013

Struktura Wykonanie Struktura

nominalna

%

13 636,0

100,0%

17 971,5

100,0%

4 335,5

31,8%

444,2

3,3%

615,1

3,4%

170,9

38,5%

8 341,9

61,2%

11 826,2

65,8%

3 484,3

41,8%

80,6

0,6%

70,7

0,4%

-9,9

-12,3%

8 261,3

60,6%

11 755,5

65,4%

3 494,2

42,3%

4 849,8

35,6%

5 530,2

30,8%

680,4

14,0%

131,3

1,0%

125,4

0,7%

-5,9

-4,5%

4 718,5

34,6%

5 404,8

30,1%

686,3

14,5%

6 043,7

44,3%

5 854,1

32,6%

-189,6

-3,1%

Statystyka portfela kredytowego
W 2014 r. nastąpił wzrost wolumenu kredytów finansujących podmioty sektora budżetowego o 680,4 mln zł,
w tym głównie sektora JST o 686,3 mln zł, co przełożyło się na wzrost udziału BGK w rynku w tymże segmencie. Największą dynamikę odnotowano w sektorze
niefinansowym, co związane było przede wszystkim
z finansowaniem przedsięwzięć infrastrukturalnych.
Na przestrzeni 2014 r. nastąpiła poprawa jakości portfela kredytowego. Wolumen ekspozycji zagrożonych
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2014

zmniejszył się do 2 625,0 mln zł, tj. o 1,3%. Niewielka
zmiana tej wielkości to z jednej strony efekt odzysków w segmencie przedsiębiorstw (w szczególności deweloperów), a z drugiej pogorszenie się jakości
wybranych ekspozycji w tym segmencie. Wskaźnik
udziału ekspozycji zagrożonych uległ poprawie z poziomu 19,5% do 14,6%. Analizując całościowo portfel
zaangażowania kredytowego brutto (kredyty brutto,
obligacje komercyjne i komunalne), współczynnik ten
uległ poprawie z poziomu 15,7% do 11,8%.

67

Tabela: Udziały BGK w rynku kredytów
Wyszczególnienie

   Wykonanie

Zmiana do 2013

2013

2014

w p.p.

1,5%

1,9%

0,4

1,1%

1,2%

0,1

0,0%

0,0%

0,0

– przedsiębiorstwa

2,4%

3,1%

0,7

– osoby fizyczne

0,0%

0,0%

0,0

0,0%

0,0%

0,0

– jednostki budżetu centralnego

16,8%

17,8%

1,0

– jednostki samorządu terytorialnego

13,8%

15,2%

1,4

Kredyty
– podmioty sektora finansowego
– podmioty sektora niefinansowego

– podmioty sektora budżetowego

Źródło: dane NBP i wyliczenia własne

W ujęciu rocznym wartość ekspozycji przeterminowanych powyżej 90 dni zmniejszyła się o 119 mln zł,
tj. o 26%, do kwoty 342,2 mln zł.
Suma wierzytelności, w stosunku do których bank
w 2014 r. podjął działania windykacyjne, wyniosła na
koniec roku 39,0 mln zł (101 transakcji).
BGK nie prowadzi spraw spornych o jednostkowej wartości wynoszącej co najmniej 10% funduszy własnych
banku. Suma spraw spornych również nie przekracza
tego wskaźnika.

2. Działalność depozytowa
W 2014 r., w zakresie depozytów, BGK odnotował istotny przyrost salda z 26 348,1 mln zł do 30 238,0 mln zł,
tj. o 14,8%. Pod względem wartości salda, największy
wzrost wystąpił w segmencie Jednostek Budżetu Centralnego i wyniósł 3 654,9 mln zł (dynamika 18,1%).
Ponadto w 2014 r. nastąpiła istotna zwyżka wartości depozytów w segmencie podmiotów finansowych
(o 726,9 mln zł, tj. o 93,5%).
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Tabela: Wielkość i struktura klientowska bazy depozytowej (w mln zł)
Wyszczególnienie

  2013
Wykonanie

Depozyty klientów

  2014

Struktura Wykonanie

Zmiana do 2013

Struktura

nominalna

%

26 348,1

100,0%

30 238,0

100,0%

3 889,9

14,8%

777,3

3,0%

1 504,2

5,0%

726,9

93,5%

–p
 odmioty sektora
niefinansowego

3 649,0

13,8%

3 599,5

11,9%

-49,5

-1,4%

– osoby fizyczne*

24,1

0,1%

25,0

0,1%

0,9

3,7%

3 624,9

13,8%

3 574,5

11,8%

-50,4

-1,4%

21 921,8

83,2%

25 134,3

83,1%

3 212,5

14,7%

20 247,0

76,8%

23 901,9

79,0%

3 654,9

18,1%

1 674,8

6,4%

1 232,4

4,1%

-442,4

-26,4%

–p
 odmioty sektora finansowego

– przedsiębiorstwa
– podmioty sektora budżetowego
– jednostki budżetu
centralnego
– jednostki samorządu
terytorialnego
* w 2012 r. BGK wycofał się z obsługi tego segmentu

3. D
 ziałalność na rynku pieniężnym
i rynku dłużnych papierów
wartościowych
Działalność BGK na rynku pieniężnymw 2014 r. skierowana była na realizację dwóch celów:

•

zarządzanie i stymulowanie bieżącej pozycji płynnościowej (lokowanie nadwyżek
płynnościowych),
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•

zachowywanie „buforu” bezpieczeństwa płynnościowego w dłuższym okresie poprzez utrzymywanie krótkoterminowych i/lub łatwo zbywalnych aktywów.

Analogicznie jak w latach poprzednich, bank odgrywał
istotną rolę na krajowym rynku pieniężnym, pełniąc
funkcję Dealera Rynku Pieniężnego.
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Bieżące potrzeby płynnościowe BGK regulowane były
na rynku międzybankowym przy wykorzystaniu podstawowych instrumentów płynnościowych, głównie
lokat, depozytów i transakcji FX swap oraz transakcji
zakupu papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odsprzedaży i transakcji sprzedaży papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu. Wielkość zaangażowania banku w 2014 r.
w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych
była efektem kształtowania się bieżącej sytuacji na
rynku międzybankowym oraz realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej.

utrzymywania się wysokiego salda środków depozytowych w EUR i USD, udział skarbowych papierów
wartościowych denominowanych w tych walutach,
emitowanych przez rządy każdego z krajów, stanowił
znaczącą pozycję w portfelu skarbowych dłużnych
papierów wartościowych.
W pozycji pozostałych papierów znajdują się papiery
skarbowe emitowane przez rząd USA i rządy wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także
obligacje komercyjne. Z uwagi na aktywność w ramach programu „Inwestycje polskie” oraz dużą skalę
papierów walutowych, ekspozycja w tych papierach
wzrosła w skali roku o ponad 1,8 mld zł.

W związku z poprawą sytuacji płynnościowej na rynku
międzybankowym, jak i kontynuowaniem przez RPP
cyklu obniżek stóp procentowych, zwiększony został
portfel skarbowych dłużnych papierów wartościowych do łącznej kwoty ponad 12,5 mld zł. W wyniku

Wielkość pozycji w obligacjach komunalnych nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do 2013 r.

Tabela: Wielkość i struktura portfela dłużnych papierów wartościowych
(w mln zł)
Wyszczególnienie

  2013

  2014

   Zmiana do 2013

Wykonanie

Struktura

Wykonanie

Struktura

nominalna

%

20 916,9

100,0%

21 645,2

100,0%

728,3

3,5%

– bony pieniężne NBP

10 724,0

51,3%

3 232,2

14,9%

-7 491,8

-69,9%

– obligacje skarbowe

6 251,0

29,9%

12 573,9

58,1%

6 322,9

101,2%

983,5

4,7%

1 006,6

4,7%

23,1

2,3%

2 958,4

14,1%

4 832,5

22,3%

1 874,1

63,3%

Dłużne papiery wartościowe
(wg cen nabycia)

– obligacje komunalne
– pozostałe papiery
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4. D
 ziałalność poręczeniowa
w ramach programów rządowych

Realizacja Programu Wspierania
Przedsiębiorczości

Działalność poręczeniowa BGK prowadzona jest
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 2014 r. działalność ta była realizowana w ramach następujących
programów rządowych:

W 2014 r. BGK, w ramach swojej oferty poręczeniowo‑gwarancyjnej, oferował następujące produkty:

•
•

„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).

W roku 2014 weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego
pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów, która przedłużyła funkcjonowanie programu gwarancji de minimis o 1 rok, tj. do 31 grudnia 2016 r.

•

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 ramach 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 BGK są poręczenia i gwarancje
portfelowe.
Poręczenia i gwarancje w trybie portfelowym udzielane są w ramach umów zawartych przez BGK z bankami kredytującymi. Na dzień 31.12.2014 r. BGK zawarł
32 umowy z 24 bankami.
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W zakresie tych umów przyznano limity na łączną
kwotę 22 518,5 mln zł, z czego:

•
•
•
•

w
w
w
w

ramach
ramach
ramach
ramach

PLD – to 24 umowy na 21 999,0 mln zł,
PLD PLUS – 1 umowa na 76,5 mln zł,
PLP – 4 umowy na 240,0 mln zł,
PLG – 3 umowy na 203,0 mln zł.

Gwarancje PLD udzielane są w ramach limitu pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy z sektora
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W 2014 r.
zmieniły się warunki wyliczania wartości ekwiwalentu
dotacji brutto dla gwarancji kredytowych, czyli wysokości pomocy publicznej. Obecne zasady są bardziej
korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ przy wyliczeniu wartości pomocy de minimis uwzględniany jest
okres obowiązywania gwarancji.

Gwarancją de minimis mogą być zabezpieczane zarówno kredyty obrotowe, jak i inwestycyjne, jednak
do 60% kwoty kredytu. Maksymalna kwota gwarancji
nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Gwarancja może być
udzielona na okres 27 miesięcy w przypadku kredytu
obrotowego i na okres 99 miesięcy w przypadku kredytu inwestycyjnego. Opłata prowizyjna od gwarancji
wynosi 0,5% p.a. i przekazywana jest z góry za okres
roczny.
Ponadto na dzień 31.12.2014 r. BGK miał podpisane
umowy regulujące udzielanie poręczeń w trybie indywidualnym z 6 bankami.
Poza poręczeniami i gwarancjami na cele gospodarcze, w 2014 r. udzielono także 3011 nowych poręczeń
kredytów studenckich na łączną kwotę 42,8 mln zł.

Tabela: Sprzedaż poręczeń i gwarancji w 2014 r. (w mln zł)
Wyszczególnienie

  2014 r.
Ilość

Wartość

63 161

9 744,64

– PLD

62 835

9 653,84

– PLP

324

88,08

– PLG

2

2,72

1

0,15

– poręczenia spłaty kredytu

0

0,0

– gwarancje należytego wykonania umowy

1

0,15

63 162

9 744,8

Poręczenia i gwarancje w trybie portfelowym

Poręczenia i gwarancje w trybie indywidualnym

Razem
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Zgodnie z przepisami Ustawy, BGK może nabywać lub
obejmować akcje i udziały w regionalnych oraz lokalnych funduszach poręczeniowych, które udzielają poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów czy pożyczek
dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Według stanu na dzień 31.12.2014 r., wartość zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego w 21 funduszach poręczeniowych wynosiła według ceny nabycia
67,1 mln zł. Dysponowały one kapitałem poręczeniowym w kwocie 658,7 mln zł.
W roku 2014 fundusze udzieliły 3472 poręczeń o wartości 600,76 mln zł. Portfel aktywnych poręczeń funduszy na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 1 015,8 mln zł.
Fundusze poręczeniowe oraz BGK wspólnie oferują
produkt PLD PLUS, który ma pomóc w rozwoju współpracy funduszy poręczeniowych i banków. W zakresie
tego produktu, BGK udziela w trybie portfelowym
gwarancji w ramach 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 – również w trybie
portfelowym – zabezpieczają 20% wartości kapitału
kredytu na warunkach komercyjnych. Łącznie produkt
zabezpiecza 80% kapitału kredytu, którego wartość
nie może być wyższa niż 1 mln zł.
Do dnia 31.12.2014 r., w ramach PLD PLUS, fundusze
sprzedały 84 poręczenia na kwotę 13,3 mln zł.
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PLD nie generuje dla Banku Gospodarstwa Krajowego ryzyka kredytowego i jest ewidencjonowane poza
księgami BGK.
Realizacja Programu Wsparcia Prywatyzacji
Z uwagi na brak popytu na produkty w ramach tego
programu, w 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, program był nieaktywny.
Zobowiązania pozabilansowe i bilansowe
zlikwidowanego Krajowego Funduszu
Poręczeń Kredytowych (KFPK) i Funduszu
Poręczeń Unijnych (FPU)
KFPK i FPU są dawnymi funduszami poręczeniowymi,
przejętymi przez BGK w 2009 r. Wielkość funduszy
w okresie ich największej aktywności wynosiła odpowiednio ok. 200 mln zł oraz 1 000 mln zł. Obecnie w portfelu znajdują się pozycje wygasające lub
zagrożone.
Zobowiązania pozabilansowe z tytułu udzielonych
poręczeń spłaty kredytów gospodarczych ze środków
dawnego KFPK, wg stanu na 31 grudnia 2014 r., wyniosły 129,8 mln zł.
Zobowiązania pozabilansowe dawnego FPU z tytułu
udzielonych poręczeń, wg stanu na 31 grudnia 2014 r.,
wyniosły łącznie 8,6 mln zł.
Wartość należności brutto z tytułu zrealizowanych
poręczeń i gwarancji w ramach KFPK na koniec roku
2014 wyniosła 58,2 mln zł.
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Prace nad systemem poręczeniowo‑gwarancyjnym w ramach perspektywy
europejskiej na lata 2014–2020
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Bank Gospodarstwa Krajowego wdroży Fundusz
Gwarancyjny, w ramach którego będzie oferował gwarancje spłaty kredytów MŚP na finansowanie wdrożeń
wyników prac B+R. Gwarancje te nie będą obciążać
banku ryzykiem kredytowym.
W wyniku zawarcia umowy z Europejskim Funduszem
Inwestycyjnym na regwarantowanie ryzyka gwarancji
udzielanych przez BGK na warunkach rynkowych, bank
zaoferuje gwarancje nie zawierające komponentu pomocy publicznej. Oferta będzie kierowana głównie do
tych przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy nie mogą
korzystać z pomocy de minimis z uwagi na wykorzystanie dostępnych limitów pomocy. Dzięki bezpłatnej
regwarancji EFI, prowizje będą ustalone na niższym
poziomie niż obecnie.
Po 2016 r. bank będzie kontynuował prace nad koncepcją funkcjonowania programu gwarancji de minimis.

5. Portfel akcji i udziałów
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 r., łączne zaangażowanie BGK z tytułu posiadanych akcji i udziałów wg ceny wniesienia/nabycia wyniosło
259,4 mln zł i zwiększyło się w stosunku do 31 grudnia
2013 r. o 76,8 mln zł.

9 lipca 2014 r., na konto Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK SA (TFI BGK SA), została przekazana
przez bank kwota 1,0 mln zł z tytułu objęcia 1 tys. akcji o wartości 1 tys. zł każda. Po rejestracji w KRS-ie
podwyższenia kapitału spółki, wyniósł on 3,0 mln zł.
Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w kapitale
zakładowym i w głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy stanowił 100%. Rejestracja tego podwyższenia
nastąpiła 30 lipca 2014 r. Wydana przez KNF zgoda na
wykonywanie działalności, polegającej na tworzeniu,
zarządzaniu i reprezentowaniu funduszy inwestycyjnych, umożliwiła TFI BGK SA przejęcie od MS TFI SA
w dniu 20 grudnia 2014 r. zarządzania Funduszem
Sektora Mieszkań na Wynajem. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym tego funduszu powierzone zostało
BGK Nieruchomości SA. Na początku grudnia 2014 r.
fundusz dokonał pierwszej inwestycji, po której nastąpiła emisja certyfikatów serii B oraz kolejne trzy inwestycje. Wartość aktywów netto funduszu na koniec
2014 r. wyniosła 38,5 mln zł.
Równolegle TFI BGK SA rozpoczęło prace przygotowujące Fundusz Ekspansji Zagranicznej oraz Fundusz
Municypalny do powstania, jak również zainicjowało negocjacje dotyczące utworzenia funduszy dla
Energa SA oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. W celu
sprawnej realizacji zadań statutowych, Spółka skompletowała podstawowy zespół profesjonalistów, opracowała i wdrożyła adekwatną strukturę organizacyjną
oraz procedury i regulaminy inwestycyjne, a także
zawarła umowy z usługodawcami, w szczególności
w zakresie świadczenia usług prawnych i księgowych.
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Tabela: Skład i struktura portfela akcji i udziałów wg ceny nabycia/wniesienia
(w mln zł)
2013
Wyszczególnienie

Wykonanie

2014

Struktura Wykonanie

Zmiana do 2013

Struktura nominalna

%

Portfel spółek zależnych,
współzależnych i stowarzyszonych*

50,8

27,8%

107,8

41,5%

57,0

52,9%

Krajowy Fundusz Kapitałowy SA

33,8

18,5%

33,8

13,0%

0,0

0,0%

Krajowa Grupa Poręczeniowa sp. z o.o.

2,0

1,1%

2,0

0,8%

0,0

0,0%

Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych BGK SA

2,0

1,1%

3,0

1,2%

1,0

33,3%

BGK Nieruchomosci SA

0,0

0,0%

6,0

2,3%

6,0

100,0%

KUKE SA**

13,0

7,1%

63,0

24,3%

50,0

79,3%

Portfel akcji i udziałów
mniejszościowych

64,7

35,4%

84,6

32,6%

19,8

23,5%

PZU SA

13,8

7,6%

13,8

5,3%

0,0

0,0%

Polskie Inwestycje Rozwojowe SA

7,5

4,1%

15,0

5,8%

7,5

50,0%

Europejski Fundusz Inwestycyjny

4,8

2,6%

8,0

3,1%

3,2

39,7%

Polimex-Mostostal SA

19,3

10,6%

23,4

9,0%

4,1

17,7%

Pekaes SA

8,9

4,9%

8,9

3,4%

0,0

0,0%

Elektrociepłownia Będzin SA

10,3

5,6%

10,3

4,0%

0,0

0,0%

Polnord SA

0,0

0,0%

5,0

1,9%

5,0

100,0%

Pozostałe akcje i udziały

0,1

0,1%

0,1

0,0%

0,0

0,0%

Fundusze poręczeniowe

67,1

36,7%

67,1

25,9%

0,0

0,0%

182,6

100,0%

259,4

100,0%

76,8

29,6%

Razem wg ceny nabycia/wniesienia
* z wyłączeniem funduszy poręczeniowych

** w 2013 roku podmiot znajdował się w portfelu mniejszościowym
Źródło: dane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK SA
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Polskie Inwestycje Rozwojowe SA (PIR SA)
19 czerwca 2013 r. została zawarta umowa objęcia akcji pomiędzy spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe SA
a BGK, na podstawie której bank objął 15 mln akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Wpłaty na akcje
dokonywane były w transzach. Na dzień 31 grudnia
2014 r. wielkość zaangażowania BGK w PIR SA wynosiła 15,0 mln zł. Po podpisaniu przez PIR SA i TFI BGK SA
listu o zachowaniu poufności, spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe SA przekazała informację o aktywach,
które mogą być wniesione do funduszy. Obecnie trwają prace analityczne.
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych SA (KUKE SA)
9 grudnia 2013 r. Zarząd BGK 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 bank tych akcji. Decyzja w sprawie braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego objęcia przez BGK akcji
KUKE SA została wydana przez KNF w dniu 18 marca
2014 r. W rezultacie objęcia akcji nowej emisji serii P,
Bank Gospodarstwa Krajowego stał się właścicielem
łącznie 406 201 akcji KUKE SA, które zapewniają mu
36,69% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz
36,69% głosów na walnym zgromadzeniu.
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
W 2014 r. BGK nabył 2 akcje EFI o wartości nominalnej 1 mln euro każda, po cenie 383 tys. euro za akcję. W rezultacie powyższego działania, bank stał się

właścicielem 5 akcji EFI o wartości nominalnej 5 mln
euro oraz wartości nabycia w kwocie 1 882 tys. euro,
co stanowi 0,11% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tego podmiotu.
BGK Nieruchomości SA
13 grudnia 2013 r. została powołana spółka BGK Nieruchomości SA. Jej założycielem jest BGK, który posiada
100% akcji. Kapitał zakładowy wynosi 6,0 mln zł i dzieli się na 6 tys. akcji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Dnia 17 stycznia 2014 r. spółka BGK Nieruchomości SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców
KRS-u. Obecnie realizowany jest model biznesowy
umożliwiający komercjalizację nieruchomości w Poznaniu przy ul. Saperskiej. Ma on charakter pilotażowy,
a zebrane dzięki niemy doświadczenia będą wykorzystywane w przyszłości. Spółka prowadzi proces pogłębionych analiz (Due Diligence) kolejnych inwestycji
w nieruchomości mieszkaniowe.
Krajowy Fundusz Kapitałowy SA (KFK SA)
W roku 2014 BGK dokonał szacunku aktywów netto
KFK SA, rozpoznając trwałą utratę wartości na poziomie 13,3 mln zł. Utrata wartości związana jest z ograniczoną możliwością pokrycia pełnych kosztów Spółki
przy dotychczas zdefiniowanej przepisami formule
działalności. Środki pochodzące z dotacji oraz pożytki od nich nie stanowią dochodu rozporządzalnego
KFK SA i zwiększają wartość programów na realizację
celów funduszy, a Spółka nie otrzymuje z tytułu zarządzania nimi wynagrodzenia. Koszty funkcjonowania
KFK SA ponad możliwą do pokrycia część wynikającą
z dotacji zostały sfinansowane z kapitału wniesionego przez BGK.
BGK.PL
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Polimex-Mostostal SA
BGK posiadał 108 obligacji Polimex-Mostostal SA,
o łącznej wartości 10,8 mln zł. 21 grudnia 2012 r. przez
Spółkę została zawarta umowa restrukturyzacyjna
z wierzycielami (w tym obligatariuszami) w sprawie
zasad obsługi zadłużenia finansowego. Na mocy zawartej umowy objęcia akcji, przeprowadzono konwersję wierzytelności obligacji na akcje w ramach emisji
serii P oraz R.

6. Bankowość transakcyjna
W roku 2014 BGK kontynuował rozpoczęte w latach
poprzednich kierunkowe działania, mające na celu
zapewnienie strategicznym segmentom klientów
kompleksowej oferty w zakresie bankowości transakcyjnej. W ramach tych działań, w grudniu 2014 r. bank

podpisał umowę na dostawę nowego systemu bankowości elektronicznej. Uruchomienie nowej bankowości elektronicznej jest jednym z projektów, których
realizację zakłada strategia Banku Gospodarstwa
Krajowego na lata 2014–2017.
Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby efektywnej obsługi podmiotów podlegających konsolidacji finansów
publicznych, w tym podmiotów objętych konsolidacją
w ramach drugiego etapu, wprowadzono odpowiednie modyfikacje do obecnego systemu bankowości
elektronicznej, w tym w szczególności poprzez udostępnienie funkcjonalności związanych z obsługą rachunków depozytowych Ministra Finansów oraz zapewnienie funkcjonalności umożliwiającej realizację
przelewów SORBNET dla płatności o wartości poniżej
1 mln zł.

Tabela: Konwersja obligacji na akcje (w zł)
Data nabycia

Ilość akcji

Cena nabycia

w portfelu BGK
Polimex-Mostostal SA (seria P)

Wartość
nabycia

1/8/2014

3 529 416

0,17

600 000,72

Polimex-Mostostal SA (seria R) cena I

10/22/2014

10 142 906

0,17

1 724 294,02

Polimex-Mostostal SA (seria R) cena II

10/22/2014

10 142 906

0,18

1 825 723,08
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7. P
 rogram budownictwa
mieszkaniowego (PBM)

W ramach określonej przez bank procedury, w roku
2014:

W ramach obsługi programów rządowych popierania
budownictwa mieszkaniowego (realizacji zobowiązań
zlikwidowanego KFM), w roku 2014 udzielono 7 kredytów na łączną kwotę 50,2 mln zł. W zakresie kredytowanych w 2014 r. inwestycji zakłada się wybudowanie
563 mieszkań na wynajem.

•

W 2014 r., w ramach przedsięwzięć, których budowę
współfinansowano ze środków d. KFM, do użytku oddane zostały 634 mieszkania, a na 31 grudnia 2014 r.
na etapie budowy pozostawało 700 mieszkań.
Na koniec roku 2014, w zakresie obsługi zobowiązań d. KFM, pozostało 8 promes udzielenia kredytu
na kwotę ok. 94,8 mln zł, z założeniem wybudowania
1 142 mieszkań.
W 2014 r. udzielono o 43,7 mln zł (o 671,2%) więcej
kredytów niż w 2013 r. Wartość portfela kredytów PBM
spadła w porównaniu do 2013 r. o 190 mln zł (o 3,1%),
przy jednoczesnym spadku poziomu rezerw celowych
o 19,8% (z 57,1 mln zł do 45,8 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.

•

49 kredytobiorców złożyło 166 wniosków dotyczących wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych współfinansowanych 112 kredytami,
zostały spłacone zobowiązania przypadające na
303 lokale mieszkalne pochodzące z zasobów
36 kredytobiorców i współfinansowane 83 umowami kredytu, w tym:
−−
−−

18 mln zł z tytułu spłaty zadłużenia,
2 mln zł z tytułu spłaty umorzenia (zgodnie
z ustawą przekazane do Funduszu Dopłat).

W 2014 r. BGK, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Finansów,
prowadził intensywne prace nad stworzeniem nowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Jego wdrożenie planowane jest na ostatni kwartał
2015 r.

8. F
 undusz Żeglugi Śródlądowej
(FŻŚ)
FŻŚ został powołany na mocy „Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej
i Funduszu Rezerwowym”. Ma na celu wspieranie
śródlądowego transportu wodnego poprzez dofinansowanie modernizacji taboru żeglugowego oraz innych
przedsięwzięć dotyczących restrukturyzacji sektora
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żeglugi śródlądowej, w tym mających za zadanie poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi.
Ustawa przewiduje możliwość dokonywania wypłat
ze środków FŻŚ na rzecz armatorów z następujących
tytułów:

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na koniec roku 2014 fundusz osiągnął sumę bilansową
w wysokości 46,7 mln zł. Na 31 grudnia 2014 r. portfel
kredytowy brutto FŻŚ wyniósł 5,5 mln zł.

•
•

Zysk Funduszu Żeglugi Śródlądowej ukształtował się
na poziomie 1,2 mln zł. Podstawowe źródło przychodów FŻŚ stanowią przychody z tytułu inwestowania
okresowo wolnych środków funduszu oraz z odsetek
od kredytów.

•
•

kredytów preferencyjnych,
dopłat do kredytów komercyjnych i ich
umorzenia,
pożyczek oprocentowanych
i nieoprocentowanych,
wypłat za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji (tzw. złomowanie).

Obecnie jedyną formą wsparcia dla armatorów ze
środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej są kredyty
preferencyjne. Wypłaty z pozostałych tytułów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zostały wstrzymane w związku z uznaniem ich
przez Komisję Europejską za niedopuszczalne formy
pomocy publicznej. Zmiany te nie znalazły dotychczas odzwierciedlenia w ustawie o FŻŚ.
Realizacja zadań funduszu
W 2014 r. łączne wpływy Funduszu Żeglugi Śródlądowej wyniosły 7,8 mln zł, z czego 3,5 mln zł stanowił wpływ z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2014.
Wydatki FŻŚ wyniosły w 2014 r. 2,5 mln zł. W 2014 r.
fundusz udzielił 4 kredytów preferencyjnych na łączną
kwotę 1 mln zł.
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9. P
 ozostałe programy i zadania
zlecone
Obsługa bankowa zagranicznych
zobowiązań i należności Skarbu Państwa
W 2014 r. BGK realizował zadania wynikające ze
współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie
obsługi bankowej zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa. Na koniec roku 2014 wartość
zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa, będących
w obsłudze banku, wyniosła 59,5 mld USD, a należności 1,6 mld USD.
Dystrybucja środków europejskich
Zgodnie z „Ustawą o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r.” (z późn. zm.), od stycznia 2010 r.
BGK obsługuje płatności ze środków europejskich na
rzecz 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 zobowiązany jest do:
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•
•
•
•

realizacji płatności ze środków europejskich
i krajowego współfinansowania,
prowadzenia rachunku bankowego w złotych 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 w tym zakresie.

Od początku świadczenia tej usługi do końca 2014 r.
zrealizowano 632 632 zlecenia płatności na kwotę ogółem 219,2 mld zł, z czego 10 435 zleceń płatności o wartości 563,8 mln zł dotyczyło krajowego
współfinansowania.
W 2014 r., w ramach tej usługi, zrealizowano 129 821 zleceń płatności na kwotę ogółem 47,8 mld zł, z czego
2875 zleceń płatności o wartości 123,4 mln zł dotyczyło krajowego współfinansowania.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW)
W 2009 r. BGK, dla kilku działań, rozpoczął 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.
Od początku trwania programu zawarto 5 193 umowy
pożyczki na kwotę 3,7 mld zł, z czego w 2014 r. 994
umowy o łącznej wartości 469,8 mln zł.
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 mln USD, 730,8 mln EUR oraz 380 mln NOK.
W 2014 r. zawarte zostały 3 umowy DOKE, które dotyczyły kontraktów na sumę 212,6 mln EUR i objęły wsparciem kredyty eksportowe na 630 mln DKK
i 755,25 mln NOK. W przypadku 6 umów DOKE dokonana została spłata kredytów na sumę 144 mln EUR.
Według stanu na koniec 2014 r., łączna wartość kontraktów eksportowych, wspieranych w ramach administrowanego przez BGK programu, wyniosła 342,1 mln
EUR i była finansowana kredytami o wartości 630 mln
DKK i 1 345 mln NOK.
BGK.PL
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Program „Finansowe Wspieranie Eksportu”
Na mocy przyjętego przez Radę Ministrów w dniu
28 lipca 2009 r. (z późn. zm.) rządowego programu
„Finansowe Wspieranie Eksportu”, BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank
nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług, kredytów na prefinansowanie eksportu
oraz refinansuje kredyt dostawcy. W roku 2014 bank,
w ramach tego programu, udzielił kredytów o łącznej
wartości 1 83,7 mln zł. Suma umów kredytowych podpisanych od początku działania programu do końca
2014 r. to 1 383 mln zł. Zaangażowanie bilansowe na
koniec 2014 r. wyniosło 779,3 mln zł.
Wypłata rekompensat z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Polski
Od 2006 r. BGK prowadzi obsługę wypłat świadczeń
pieniężnych wynikających z realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(tzw. ustawa zabużańska z 8 lipca 2005 r.). Od początku prowadzenia tych działań do końca grudnia
2014 r. bank wypłacił 58,8 tys. rekompensat na kwotę
3 382,5 mln zł. W roku 2014 dokonano ponad 4,5 tys.
wypłat o wartości 553,3 mln zł.
Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT)
Zgodnie z „Ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej”, funkcjonujący w strukturze banku od 1 stycznia 2009 r.
FKT został przekształcony w państwowy fundusz celowy. Zgodnie z tą ustawą BGK nie udziela już kredytów technologicznych, lecz nadal prowadzi obsługę
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funduszu i obsługę kredytów udzielonych przez bank.
W roku 2014 w ramach FKT dokonano 1 umorzenia kredytu technologicznego na kwotę 251 tys. zł.
W 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 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego). Wnioski o przyznanie premii
technologicznej zaczęły napływać do BGK od lipca
2009 r. Łącznie we wszystkich naborach do banku
wpłynęło 1528 aplikacji. Dofinansowanie będzie wypłacane beneficjentom do końca 2015 r.
Od początku procesu wdrażania Kredytu technologicznego podpisano 717 umów na łączną kwotę
1 870 mln zł. W roku 2014 zawarto 4 umowy o dofinansowanie na sumę 14,2 mln zł, a kwota wypłaconych
premii technologicznych wyniosła 527 mln zł.
Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
W 2014 r. BGK kontynuował realizację zadań związanych z wdrażaniem instrumentów inżynierii finansowej przy wykorzystaniu funduszy unijnych, które
były przypisane bankowi 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
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zasoby dla MŚP) jest mechanizmem pozadotacyjnego
wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) ze środków publicznych, 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.). W ramach zawartych umów z Instytucjami Zarządzającymi RPO, bank
w tych projektach pełni funkcję Menedżera Funduszy
Powierniczych JEREMIE (MFP).
Realizacja inicjatywy przewidziana jest w perspektywie do końca 2015 r. Łączna kwota, którą BGK dysponuje w ramach przeprowadzanych programów
JEREMIE, wynosi 1 729 mln zł. W projektach JEREMIE
bank nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji MFP, a jedynie zwrot kwalifikowanych kosztów
ponoszonych w związku z pełnieniem tej funkcji (tzw.
koszty zarządzania).
Od początku funkcjonowania inicjatywy do końca 2014 r.
BGK zawarł 196 umów z pośrednikami finansowymi na
łączną kwotę 2 760 mln zł. Dzięki temu 22 643 przedsiębiorców otrzymało od pośredników finansowych
pomoc zwrotną na sumę ponad 4 051 mln zł, z czego
udział środków RPO wyniósł ponad 2 320 mln zł.
W ciągu całego 2014 r. udało się osiągnąć znaczny postęp w realizacji inicjatywy JEREMIE – wsparto 6 607
beneficjentów kwotą 1 050 mln zł oraz podpisano
39 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. Inicjatywa JESSICA realizowana jest
przez BGK na terenie trzech województw: wielkopolskiego, pomorskiego (wspólnie z partnerem, Agencją
Rozwoju Pomorza SA) oraz mazowieckiego (wspólnie
z dwoma partnerami, Agencją Rozwoju Mazowsza SA
i Mazowiecką Agencją Energetyczną sp. z o.o.). Łącznie
w ramach inicjatywy JESSICA bank zarządza kwotą
ok. 690 mln zł, co stanowi ok. 66% środków przeznaczonych na wdrażanie tego projektu w Polsce.
Od początku funkcjonowania inicjatywy do końca
2014 r. do BGK wpłynęły 203 wnioski na blisko 2 mld zł
i przyznano 83 pożyczki na ponad 680 mln zł. W roku
2014 przyznano 33 pożyczki na kwotę 156 mln zł.
Wsparcie dla firm w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
(PO RPW)
BGK, jako Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007–2013, realizuje projekt indywidualny 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. Jego cel stanowi zwiększenie
BGK.PL
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dostępności małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez wykorzystanie zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej. BGK wspiera wyłonione
w konkursach instytucje finansowe – fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. Podmiotom tym bank 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, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Projekt realizowany jest przez BGK na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z 31 sierpnia 2009 r.,
zawartej pomiędzy PARP (Instytucja Pośrednicząca
PO RPW) a bankiem.
Na mocy umowy oraz podpisanych do niej aneksów,
zwiększających kwotę alokacji, BGK otrzymał środki
na realizację tego przedsięwzięcia w łącznej kwocie
175,6 mln zł. Od początku trwania Projektu do końca
2014 r. bank ogłosił pięć konkursów na wybór pośredników finansowych: trzy w ramach produktu gwarancyjnego (2010 r., 2011 r. i XII 2013 r.) oraz dwa na pożyczkę
globalną (2012 r. i XII 2013 r.). W ich wyniku, do końca
roku 2014 zostało zawartych 30 umów z instytucjami
finansowymi na sumę 184 mln zł (w tym 3 umowy reporęczenia o łącznej wartości 24,0 mln zł oraz 27 umów
pożyczki globalnej na łączną kwotę 160 mln zł). Na
koniec 2014 r. wsparcie w ramach Projektu otrzymało
2 346 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w łącznej kwocie 229 mln zł, z czego
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172 mln zł to środki Projektu (BGK). W samym roku 2014
wsparcie uzyskały 1003 przedsiębiorstwa w kwocie
94 mln zł, z tego 84 mln zł stanowiły środki PO RPW.
Programy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej
W 2014 r. BGK realizował dwa programy na zlecenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Od lipca 2012 r. bank pełni rolę Beneficjenta Systemowego w Pilotażowym Projekcie Finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, udzielane w formie preferencyjnych pożyczek
oraz bezpłatnych usług doradztwa, mających pomóc
pożyczkobiorcom w efektywnym wykorzystaniu środków pożyczek. Wsparcie udzielane jest na terenie całego kraju przez pośrednika finansowego, wybranego
przez BGK w drodze przetargu nieograniczonego.
Od początku wdrażania pilotażu podpisano 254 umowy pożyczki na łączną kwotę 21,4 mln zł, stanowiącą
85% kapitału pożyczkowego powierzonego bankowi.
Dzięki zastosowanemu w pilotażu zwrotnemu mechanizmowi finansowania, spłaty pożyczek systematycznie powiększają pulę środków na kolejne pożyczki,
które będą udzielane do końca 2015 r.
BGK pełni rolę operatora środków w ramach programu
„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, realizowanego od 2013 r. w formie pilotażu w trzech województwach (małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim),
a od 2014 r. na terenie całego kraju (pilotaż został
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uruchomiony w grudniu 2013 r., II etap – na przełomie listopada i grudnia 2014 r.). W ramach programu studenci, absolwenci szkół i uczelni oraz osoby bezrobotne
mogą skorzystać z nisko oprocentowanych pożyczek
z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Dodatkowo osoby, które uzyskały pożyczkę na
podjęcie działalności gospodarczej, mogą korzystać
z bezpłatnych usług doradztwa i szkolenia.
Za udzielanie pożyczek, a także świadczenie usług
szkolenia i doradztwa odpowiedzialni są pośrednicy finansowi wybrani przez bank w postępowaniach
przetargowych. BGK monitoruje ich działalność w całym okresie realizacji programu. W 2014 r. przyznanych
zostało 150 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 11 pożyczek na utworzenie miejsca
pracy dla osób bezrobotnych.
W roku 2014 Bank Gospodarstwa Krajowego prowadził
również szereg powierzonych mu programów o mniejszej skali działania.
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Zgodnie z postanowieniami statutu BGK, odrębnych ustaw i innych
aktów prawnych, bank sporządza bilanse oraz 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, ponieważ nie
spełniają definicji aktywów i zobowiązań BGK. Bank
Gospodarstwa Krajowego jest jednostką organizacyjną, która na mocy stosownych ustaw kieruje polityką
finansową i operacyjną funduszy przepływowych, lecz
nie sprawuje nad nimi kontroli, gdyż nie osiąga korzyści ekonomicznych z ich działalności oraz nie ponosi
ryzyka kredytowego związanego z tymi aktywami.

1. Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)
KFD został powołany na mocy znowelizowanej „Ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym” jako
specjalistyczny fundusz związany z finansowaniem
realizacji projektów w ramach rządowego programu
budowy dróg krajowych. Głównym celem jego działalności jest gromadzenie i wydatkowanie środków
na finansowanie budowy i przebudowy autostrad,
BGK.PL
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dróg ekspresowych oraz pozostałych dróg krajowych,
w tym projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Z budżetu funduszu pokrywa się również
wydatki przewidziane przepisami o drogach publicznych i transporcie drogowym, płatności na rzecz spółek realizujących i eksploatujących odcinki autostrad
płatnych, finansuje wdrożenie, budowę i eksploatację systemów poboru opłat za przejazdy po drogach
krajowych pojazdów samochodowych, a także koszty
usług doradczych związanych z budową i przebudową
dróg krajowych.
Realizacja zadań funduszu
Łączne wpływy KFD w 2014 r. wyniosły 17 756,6 mln zł,
a z podstawowego źródła zasilania funduszu – opłaty
paliwowej, w części przypadającej na rzecz KFD – osiągnęły poziom 3 863,9 mln zł.
Wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na
inwestycje współfinansowane z budżetu UE wyniosły
5 187,1 mln zł. W 2014 r., z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęły refundacje w wysokości 5 068,0 mln zł,
z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
40,2 mln zł, a w ramach perspektywy UE 2004–2006,
jako płatność końcowa, 78,9 mln zł. Z kolei w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, na rzecz
KFD emitowane są obligacje. 22 maja 2014 r., w efekcie
przetargu zorganizowanego za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, sprzedano obligacje IDS 1024
o łącznej wartości nominalnej 1 270,0 mln zł, z terminem zapadalności w dniu 25 października 2024 r.
Z tytułu emisji, 26 maja 2014 r., do funduszu wpłynęła
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kwota 1 289,1 mln zł, uwzględniająca dyskonto w wysokości 10,5 mln zł oraz odsetki wynoszące 29,6 mln zł.
Wpływy z kredytów w 2014 r. wyniosły 5 314,4 mln zł,
w tym w ramach:

•
•
•
•
•
•

kredytu EBI „Projekt: Autostrady II” wpłynęła
ostatnia transza w kwocie 125 mln euro (równowartość 523,5 mln zł wg średniego kursu NBP
z dnia poprzedzającego wpływ środków),
kredytu EBI „Projekt: Odbudowa dróg zniszczonych przez powódź” wpłynęła ostatnia transza
w kwocie 241,2 mln zł,
kredytu EBI „Projekt: Drogi w sieci TEN-T w Polsce Wschodniej (A4 i S17) – A” wpłynęła transza
w kwocie 690 mln zł,
kredytu EBI „Projekt: Obwodnica Warszawy II”
wpłynęła transza w kwocie 135 mln euro (równowartość 564,9 mln zł wg średniego kursu NBP
z dnia poprzedzającego wpływ środków),
kredytu EBI „Projekt: Drogi ekspresowe S7
i S8” wpłynęły cztery transze na łączną kwotę
3 041,1 mln zł,
kredytu Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NBI)
„A1 Stryków – Tuszyn” wpłynęła transza w kwocie 60 mln euro (równowartość 253,6 mln zł
wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
wpływ środków).
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W roku 2014 podpisanych zostało pięć umów finansowych, na mocy których na rzecz KFD zostały udzielone cztery kredyty o łącznej wartości 1 244 mln euro
oraz jeden kredyt na kwotę 2 384 mln zł. 16 kwietnia 2014 r., pomiędzy BGK a EBI, zostały podpisane
dwie umowy finansowe i tym samym udzielone dwa
kredyty: „Projekt: Droga ekspresowa S3” w wysokości 454 mln euro oraz „Projekt: Droga ekspresowa S5
(Bydgoszcz – Wrocław)” w wysokości 2 384 mln zł.
15 października 2014 r. zostały podpisane pomiędzy
BGK a EBI kolejne dwie umowy finansowe, na mocy
których przyznano następne dwa kredyty: „Projekt:
Droga ekspresowa S8 (odcinki dojazdowe do Warszawy)” w wysokości 170 mln euro oraz „Projekt: Droga
ekspresowa S17 (Warszawa – Lublin)” w wysokości
320 mln euro. W dniu 15 grudnia 2014 r., także pomiędzy BGK a EBI, została podpisana umowa finansowa
z przyznanym kredytem w wysokości 300 mln euro
na realizację zadania pn. „Projekt: A1 Pyrzowice – Częstochowa”. Uruchomienie pierwszych transz ww. kredytów, z wyłączeniem kredytu „Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa – Lublin)”, zaplanowano w 2015 r.,
po spełnieniu wymaganych warunków wypłaty transz,
m.in. po podpisaniu umów gwarancji i umów projektu
dotyczących poszczególnych kredytów.
Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego
w 2014 r. wyniosły 17 977,5 mln zł. Na tę kwotę złożyły
się w szczególności:

•

płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 6 726,5 mln zł,

•
•
•
•
•

wydatki związane z obsługą obligacji oraz
kredytów, które wyniosły 9 484,3 mln zł
(z tej kwoty na obsługę obligacji przeznaczono 8 669,4 mln zł, a na obsługę kredytów
814,9 mln zł),
wydatki związane z finansowaniem systemów
poboru opłat za przejazd w kwocie 419,3 mln zł,
wydatki na rzecz spółek, które wyniosły
1 271,0 mln zł,
wydatki na usługi doradcze w wysokości
15,5 mln zł,
wypłaty dla podwykonawców na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji
udzielonych zamówień publicznych, w kwocie
40,4 mln zł.

Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na dzień 31 grudnia 2014 r. Krajowy Fundusz Drogowy
osiągnął sumę bilansową w wysokości 44 637,1 mln zł,
tj. o 2,1% niższą od stanu z końca 2013 r. Poziom należności od sektora budżetowego, na który składa się
równowartość wypłat zrealizowanych w ciężar zaciągniętych kredytów oraz obligacji wyemitowanych na
rzecz KFD, wyniósł na koniec 2014 r. 42 624,5 mln zł
i był niższy od stanu z końca 2013 r. o 714,8 mln zł.
Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby KFD, w kwocie
43 647,4 mln zł, były niższe od stanu na koniec 2013 r.
o 0,8%. Oprócz zobowiązań z tytułu wyemitowanych na
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rzecz funduszu obligacji w wysokości 19 824,6 mln zł,
pozycja ta obejmowała również kapitał i naliczone odsetki od kredytów EBI i kredytu NBI w łącznej kwocie
23 822,8 mln zł.
Przychody z odsetek osiągnęły w całym 2014 r. wysokość 97,1 mln zł. Koszty odsetkowe z kredytów i emisji
obligacji BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
wyniosły 2 175,8 mln zł, a wartość wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu prowadzenia funduszu 8,2 mln zł.
W konsekwencji wynik finansowy KFD w roku 2014 to
minus 2 077,3 mln zł.

2. Fundusz Kolejowy (FK)
FK został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego z dniem 9 lutego 2006 r., na mocy „Ustawy
z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym” (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1201, z późn. zm.). Jego celem 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 pokrycia bieżących wydatków PKP Polskich Linii Kolejowych SA, związanych z działalnością polegającą na
zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Finansowaniem
z Funduszu Kolejowego w latach 2009–2015 objęto
zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy
pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów
pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy
o świadczenie usług publicznych. Beneficjentami tych
środków FK są samorządy województw. Począwszy od
2009 r., fundusz uzyskuje na ten cel dodatkowe zasilenia w stosunku do obowiązujących od dnia jego
PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

powstania. Dodatkowe zasilenie w latach 2010–2015
wynosi corocznie po 100 mln zł. Katalog wydatków
z Funduszu Kolejowego obejmuje również możliwość
sfinansowania nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do
spraw transportu, akcji PKP PLK SA.
Realizacja zadań funduszu
Wpływy FK w 2014 r. wyniosły 1 102,6 mln zł, w tym
1 091,0 mln zł stanowiły opłaty paliwowe. W roku 2014
wydatki Funduszu Kolejowego opiewały na kwotę
1 003,3 mln zł i były niższe o 245,4 mln zł od poniesionych w 2013 r.
W ramach programu rzeczowo-finansowego, w 2014 r.
z funduszu wydatkowano:

•
•
•
•

na zadania w zakresie inwestycji 187,1 mln zł,
na zadania w zakresie remontów i utrzymania
sieci 67,0 mln zł,
dla samorządów województw na zakup, modernizację i naprawę pojazdów kolejowych
na PKP PLK SA w zakresie zarządzania infrastrukturą 614,3 mln zł.

Wydatki na finansowanie programu wyniosły w 2014 r.
1 002,7 mln zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Na koniec 2014 r. FK osiągnął sumę bilansową w wysokości 218,2 mln zł, tj. o 99,4 mln zł wyższą od
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wypracowanej na koniec 2013 r. Uzyskany w 2014 r. wynik finansowy Funduszu Kolejowego wyniósł 10,5 mln zł.

3. F
 undusz Termomodernizacji
i Remontów (FTiR)
Celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest
pomoc finansowa państwa w postaci premii termomodernizacyjnej i premii remontowej dla inwestorów
realizujących przedsięwzięcia w tym zakresie, które
umożliwiają oszczędność zużycia energii przeznaczonej na potrzeby komunalno-bytowe, z wykorzystaniem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych.
Z kolei 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 zostają wypłacane
po zakończeniu realizacji inwestycji i przeznaczone są
na spłatę części kredytu zaciągniętego odpowiednio
na przedsięwzięcie termomodernizacyjne i remontowe.
Realizacja zadań funduszu
W 2014 r. BGK współpracował przy udzielaniu premii
termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej
z 14 bankami kredytującymi.
W roku 2014 wpłynęło 3 688 nowych wniosków o premię termomodernizacyjną, remontową oraz kompensacyjną. Przyznano 3 398 premii na sumę 185,5 mln zł
i wydano 1 989 decyzji o jej wypłacie, premii na łączną
kwotę 107,7 mln zł.

Kwota zobowiązań z tytułu przyznanych, a niewypłaconych premii termomodernizacyjnych, remontowych
i kompensacyjnych na koniec grudnia 2014 r. wyniosła
158,8 mln zł.
W 2014 r. fundusz otrzymał zasilenie z budżetu w kwocie 330,0 mln zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
W stosunku do stanu z końca 2013 r., suma bilansowa
FTiR była wyższa o 224,6 mln zł i ukształtowała się na
poziomie 438,7 mln zł.
Wynik finansowy Funduszu Termomodernizacji i Remontów za 2014 r. ukształtował się na poziomie
1,9 mln zł i był niższy od osiągniętego na koniec roku
2013 o 1,4 mln zł.

4. Fundusz Dopłat (FD)
W 2014 r. ze środków Funduszu Dopłat BGK finansował
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),
wsparcia rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania – na podstawie „Ustawy z dnia
8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin
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i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania” (Ustawa o finansowym wsparciu rodzin),

•

•

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),
pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – na podstawie „Ustawy
z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych
ludzi” (Dz. U. z 2013 r., poz. 1304, z późn. zm.).

Realizacja zadań funduszu
Dopłaty do oprocentowania kredytów
W ramach programu dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej,
BGK kontynuował w 2014 r. współpracę z bankami
w zakresie rozliczania dopłat do oprocentowania
i nadwyżek odsetek spłacanych przez kredytobiorców z tytułu udzielonych przez banki kredytujące
w latach 2003–2005 kredytów o stałej stopie procentowej. BGK realizuje dopłaty w okresach, gdy
oprocentowanie umowne wg stałej stopy procentowej (6,5%) jest niższe od ustalonej ustawowo stawki
WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 1,5%, ale tylko w przypadku, kiedy oprocentowanie umowne jest
wyższe (rozliczeniom podlegają nadwyżki odsetek
spłaconych przez kredytobiorców).
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Przekazane w 2014 r. przez banki kredytujące do
BGK nadwyżki odsetek od kredytów mieszkaniowych
o stałej stopie procentowej wyniosły 0,3 mln zł, zwiększając stan FD z tego tytułu do kwoty 1,0 mln zł.
Program „Rodzina na swoim”
Działania związane z obsługą 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.
Na koniec 2014 r. w obsłudze banków kredytujących
pozostawały 192 124 kredyty preferencyjne udzielone
w latach 2007–2013. Suma kredytów objętych dopłatami wyniosła 34 958,3 mln zł. Od początku obsługi
programu do dnia 31 grudnia 2014 r. z tytułu udzielonych kredytów preferencyjnych BGK przekazał bankom kredytującym łączną kwotę dopłat w wysokości
2 774,3 mln zł, z czego dopłaty przekazane w roku
2014 stanowiły wartość 587,0 mln zł.
Wsparcie lokali socjalnych
Działania w 2014 r., związane z obsługą programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego, obejmowały zawieranie i prowadzenie umów o udzielenie finansowej pomocy dla wniosków z edycji 2011–2014 oraz
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przeprowadzenie dwóch kwalifikacji wniosków z roku
2014. Od początku programu do 31 grudnia 2014 r. wypłacono kwotę 272,7 mln zł, z czego w 2014 r. 62,3 mln
zł. W ramach edycji wiosennej 2014 r. do udzielenia finansowego wsparcia z FD zakwalifikowano 79 wniosków
na łączną kwotę 52,4 mln zł, a w edycji jesiennej 2014 r.
– 50 wniosków na sumę 32,7 mln zł.
Od początku programu do końca grudnia 2014 r. zawarto 781 umów (z wyłączeniem rozwiązanych) na
kwotę 465,1 mln zł, z czego w całym 2014 r. 140 umów
na łączną wartość 91,5 mln zł. W tym samym czasie
inwestorzy zakończyli i rozliczyli 635 przedsięwzięć,
w wyniku czego powstało 10 036 lokali oraz 791 miejsc
w noclegowniach i domach dla bezdomnych.
Program „Mieszkanie dla młodych”
Działania BGK, związane z obsługą rządowego programu pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, w roku 2014 koncentrowały
się na nawiązywaniu współpracy z instytucjami udzielającymi kredytów mieszkaniowych z dofinansowaniem wkładu własnego lub spłatą części kredytu oraz
na bieżącej obsłudze finansowej programu. Zadania
te polegały na prowadzeniu ewidencji nabywców i ich
dzieci, spełniających wymagania ustawowe do korzystania ze wsparcia finansowego, przekazywaniu kwot
dofinansowania wkładu własnego czy spłaty części
kredytu, rozliczaniu z bankami kredytującymi przelewanych środków oraz wykonywaniu przez BGK kontroli zgodności zastosowanego finansowego wsparcia
z warunkami ustawy i umów zawartych przez BGK
z bankami kredytującymi. Od 1 stycznia do 31 grudnia

2014 r., z tytułu udzielonych kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał instytucjom kredytującym środki na
finansowe wsparcie w łącznej wysokości 214,2 mln zł.
Wykup mieszkań w ramach programu PBM
Zgodnie ze zmianami z 2011 r. do „Ustawy 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, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu
udzielonego przez BGK, mogą być wyodrębnione na
własność. Spłata przypadającej na lokal mieszkalny
części umorzenia kredytu zasila FD, a spłaty części
umorzeń kredytów przypadających na wyodrębnione
na własność lokale mieszkalne, będące w zasobach
spółdzielni mieszkaniowych, zasiliły FD w 2014 r. kwotą w wysokości 2,0 mln zł, zwiększając stan Funduszu
Dopłat z tego tytułu do wartości 4,2 mln zł.
W 2014 r. FD został zasilony dotacją z budżetu państwa w wysokości 883,2 mln zł, w tym 595,0 mln zł
na program finansowego wsparcia rodzin i innych
osób w nabywaniu własnego mieszkania (80,0 mln zł
z przeznaczeniem na program finansowego wsparcia
budownictwa socjalnego oraz 208,2 mln zł z przeznaczeniem na program pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi).
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Bilans oraz rachunek zysków i strat
Suma bilansowa FD na 31 grudnia 2014 r. wyniosła
445,5 mln zł i była o 34,8 mln zł wyższa od stanu na
koniec roku 2013.

W 2014 r. fundusz wypłacił 42,6 mln zł z tytułu dopłat
do odsetek kredytów studenckich, a z umorzenia kredytu w całości lub części skorzystało 645 studentów
na łączną kwotę 2,3 mln zł.

Wypracowany w 2014 r. wynik finansowy Funduszu
Dopłat wyniósł 4,2 mln zł i był niższy o 3,2 mln zł od
uzyskanego w 2013 r.

W 2014 r. FPiKS został zasilony środkami z budżetu
o wartości 44,8 mln zł, tj. o 14,2 mln zł niższymi od
kwoty przeznaczonej w roku 2013. Przyczyną tego stanu były mniejsze dopłaty, spowodowane obniżeniem
stopy redyskonta weksli. Dotacja w tej wysokości
wystarczyła na bieżącą i terminową realizację dopłat
w 2014 r.

5. F
 undusz Pożyczek i Kredytów
Studenckich (FPiKS)
Podstawę prawną działania Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, funkcjonującego w strukturach
BGK od 1 października 1998 r., stanowi ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z 1998 r. Głównym
jego celem jest rozszerzenie dostępu do szkolnictwa
wyższego poprzez system preferencyjnych kredytów
studenckich w formie dopłat do oprocentowania kredytów oraz 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 pożyczek objętych poręczeniem BGK.
Realizacja zadań funduszu
W ciągu 15 lat funkcjonowania systemu kredytów
studenckich, z preferencyjnego wsparcia skorzystało
łącznie ponad 382 tys. studentów.
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Bilans oraz rachunek zysków i strat
W roku 2014 suma bilansowa FPiKS wyniosła 5,5 mln zł
i była mniejsza o 0,6 mln zł niż w 2013 r.
Wynik finansowy za 2014 r. zamknął się stratą na poziomie 0,6 mln zł i był niższy o 0,1 mln zł w stosunku
do 2013 r.
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Współpraca międzynarodowa
Bank Gospodarstwa Krajowego jest publiczną instytucją finansową – krajowym bankiem rozwoju. Takie instytucje funkcjonują praktycznie w każdym państwie
europejskim, realizując ważne zadania z zakresu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jego
regionów. BGK ma dobrze rozwiniętą współpracę ze
swoimi odpowiednikami w innych częściach świata,
tak w zakresie stosunków dwustronnych, jak i poprzez
stowarzyszenia i organizacje międzynarodowe. Relacje te pozwalają na wymianę doświadczeń, informacji
o oferowanych produktach, modelach działania i wdrażanych rozwiązaniach. Ważnym obszarem wymiany informacji i poglądów jest w ramach stowarzyszeń także
nowa legislacja unijna, wpływająca na kształt otoczenia regulacyjnego, w jakim funkcjonują instytucje prorozwojowe. Celem wspólnych działań stało się zapewnienie takich ram prawnych, które umożliwią bankom
rozwoju realizację istotnych zadań powierzanych im
przez rządy.
Na forum globalnym BGK współpracuje także z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Oferują one
krajowym bankom rozwoju Funding oraz inne formuły współpracy, przyczyniające się do realizacji polityk
prorozwojowych, wpisujących się w misje tych instytucji. Dalej przedstawiono przegląd najważniejszych
partnerów BGK oraz stowarzyszeń międzynarodowych,
w których bank jest zrzeszony.

Współpraca z międzynarodowymi
instytucjami finansowymi
Głównym partnerem zagranicznym BGK w zakresie
pozyskiwania finansowania pozostaje Europejski Bank
Inwestycyjny (EBI). Ze źródeł EBI Bank Gospodarstwa
Krajowego otrzymuje wsparcie zarówno na potrzeby
działalności własnej, jak i obsługiwanych funduszy
rządowych. W 2014 r. BGK rozpoczął alokację środków
z pożyczki globalnej EBI w wysokości 125 mln euro,
przeznaczonej na finansowane inwestycji Jednostek
Samorządu Terytorialnego i MŚP. BGK podpisał z EBI
także pięć nowych umów finansowych, o łącznej wartości 1,2 mld euro i 2,4 mld zł, na rzecz Krajowego
Funduszu Drogowego w celu współfinansowania inwestycji w infrastrukturę drogową. Współpraca z EBI
obejmuje również program JESSICA (inicjatywa Komisji
Europejskiej i EBI na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich), przy którym EBI pełni rolę Funduszu Powierniczego, a BGK Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich
(FROM).
Od 1 lipca 2013 r. BGK jest udziałowcem Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego, podmiotu z grupy EBI zajmującego się wspieraniem sektora MŚP. W lipcu 2014 r.
BGK nabył dwa dodatkowe udziały w funduszu, tym
samym łączny udział banku wzrósł z 3 do 5 akcji. BGK
jest jedynym udziałowcem EFI z Polski. Drugi obszar
współpracy z EFI stanowi powołany w 2013 r. Polski
Fundusz Funduszy Wzrostu, o wartości 90 mln euro,
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i inne instytucje pełniące w krajach członkowskich misję publiczną. ELTI umożliwia członkom
współpracę z europejskimi instytucjami finansowymi, zwłaszcza z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym.

inwestujący w fundusze finansujące przedsiębiorstwa
w fazie wzrostu lub ekspansji. EFI jest podmiotem zarządzającym tym funduszem.
BGK współpracuje również z innymi międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Bank Rozwoju Rady
Europy, Nordycki Bank Inwestycyjny czy Bank Światowy. W obszarze współpracy z tą ostatnią instytucją,
w 2014 r. prowadzone były prace nad przygotowaniem
raportu „Subnational Doing Business in Poland”. Bank
Światowy od lat jest także partnerem organizowanej
cyklicznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego konferencji „BGK dla JST”.
Przynależność do międzynarodowych
stowarzyszeń branżowych
Bank Gospodarstwa Krajowego jest członkiem kilku
międzynarodowych stowarzyszeń. Do najważniejszych
należą:

•

•

Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych (EAPB), skupiające obecnie 30 członków,
będących krajowymi bankami rozwoju i innymi
publicznymi instytucjami finansowymi lub ich
zrzeszeniami. Wśród członków EAPB są zarówno
banki publiczne o szerokim mandacie, jak i instytucje dedykowane finansowaniu wybranych
obszarów, np. JST czy eksportu.
Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów Długoterminowych (ELTI), które skupia w swoim gronie
24 europejskich inwestorów instytucjonalnych,
przede wszystkim państwowe banki rozwoju
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•

•

•

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Poręczeń
Wzajemnych (AECM) – międzynarodowa inicjatywa reprezentująca interesy kilkudziesięciu
podmiotów publicznych aktywnych na rynku
poręczeń i gwarancji, głównie dla sektora MŚP.
Dzięki wymianie informacji za pośrednictwem
AECM, BGK ma możliwość kształtowania swojej
oferty w tym obszarze w oparciu o międzynarodowe standardy i doświadczenie.
Klub Inwestorów Długoterminowych (LTIC),
stanowiący globalną platformę współpracy
inwestorów instytucjonalnych, zrzeszającą
obecnie 18 podmiotów. W przeciwieństwie do
pozostałych stowarzyszeń, do których przynależy BGK, organizacja ta skupia członków nie tylko
z Europy, ale także z Ameryki, Azji i Afryki. LTIC
zajmuje się m.in. promocją idei zrównoważonych
inwestycji długoterminowych.
Sieć Europejskich Pośredników Finansowych dla
MŚP (NEFI), skupiająca 16 instytucji rozwojowych
z 16 państw członkowskich Unii Europejskiej,
które łączy publiczny charakter oraz wspólna
misja wspierania sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.
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•

W marcu 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego
przystąpił do kolejnej organizacji o charakterze
globalnym – Międzynarodowego Stowarzyszenia
Project Finance – International Project Finance
Association (IPFA). Prezes Zarządu BGK, Dariusz
Kacprzyk został powołany do Rady Polskiego
Oddziału IPFA.

Członkostwo w stowarzyszeniach o różnych profilach
umożliwia bankowi dostęp do informacji o szerokim
spektrum. EAPB skoncentrowane jest przede wszystkim na monitoringu takich kwestii, jak instrumenty
finansowe, fundusze strukturalne oraz nowe regulacje
sektora bankowo-finansowego i ich wpływ na działalność banków publicznych. NEFI koncentruje się na inicjatywach wpływających na sektor MŚP (instrumenty
finansowe, reżim pomocy publicznej) oraz na ułatwianiu wymiany informacji o działalności poszczególnych instytucji członkowskich, AECM na produktach
gwarancyjnych, zaś ELTI, LTIC i IPFA na zagadnieniach
związanych z inwestycjami długoterminowymi, projektami partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
i Project Finance.

Dwustronne relacje z krajowymi
bankami rozwoju

wykorzystywane przy opracowywaniu nowych założeń strategicznych dla BGK oraz rozwijaniu innowacyjnych produktów.
Rozwój dwustronnych stosunków z zagranicznymi krajowymi bankami publicznymi pozwala na organizację
wzajemnych wizyt, na których BGK może uczyć się
od swoich partnerów, a także dzielić swoim doświadczeniem w różnych obszarach. W 2014 r. pracownicy
Banku Gospodarstwa Krajowego odbyli m.in. wizytę
studyjną do niemieckiego, federalnego banku rozwoju
KfW.
BGK rozwija także relacje z takimi wiodącymi, europejskimi instytucjami publicznymi, jak francuskie CDC,
włoskie CDP czy hiszpańskie ICO oraz partnerami regionalnymi – węgierskim MFB, czeskim CMZRB, chorwackim HBOR i innymi europejskimi bankami rozwoju.
Poprzez stowarzyszenia o zasięgu globalnym, BGK
utrzymuje również kontakt z bankami publicznymi
z Azji, Afryki oraz Ameryki. Takie relacje bezpośrednio
przekładają się na współpracę o charakterze biznesowym, czego przykładem było podpisanie w lutym
2015 r. umowy pożyczki globalnej o wartości 100 mln
euro z niemieckim KfW.

Udział w pracach i spotkaniach stowarzyszeń międzynarodowych stanowi także okazję dla pracowników
banku do lepszego poznania innych publicznych instytucji finansowych z Europy. Dzięki takim spotkaniom BGK buduje swoją bazę wiedzy o produktach,
modelach organizacyjnych i sposobach działania innych banków publicznych. Informacje te mogą być
BGK.PL
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BGK to państwowa instytucja zaufania publicznego, stale angażująca się w projekty
istotne dla kraju i obywateli. Bank dba o dobre relacje ze swoimi interesariuszami
i stara się reagować na ich potrzeby. W ramach różnych inicjatyw próbuje rozwiązywać
ważne problemy społeczne oraz dzieli się wiedzą ze swoimi klientami.

Przejawem tego rodzaju działań jest organizowana od
2005 r. cykliczna konferencja BGK dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Stanowi ona forum dyskusji
i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji
zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki rozwoju. Dobór tematyki konferencji wynika m.in. z analizy aktualnej sytuacji samorządów w kontekście ich
planów i potrzeb rozwojowych. Bank włącza się również w promocję partnerstwa publiczno-prywatnego
współpracując z Ministerstwem Gospodarki oraz Fundacją Centrum PPP w zakresie organizacji konferencji
i wymiany doświadczeń.

BGK stale wspiera aktywność sportową i wolontariacką swoich pracowników. W 2014 r. kontynuował działania na rzecz funkcjonujących w banku 6 bractw sportowych: narciarskiego, siatkarskiego, piłkarskiego,
biegowego, żeglarskiego oraz rowerowego. Powołano
również 2 nowe bractwa – strzeleckie i pływackie.
Wszystkie dysponowały łącznym budżetem w wysokości 100 tys. zł oraz zrzeszały 383 pracowników
banku.
W minionym roku została także zorganizowana akcja
biegowa z okazji jubileuszu banku pod hasłem „90 biegaczy na 90-lecie BGK”. Do wzięcia w niej udziału
BGK.PL
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zostali zaproszeni pracownicy wraz z rodzinami i znajomymi. Obejmowała trzy wyścigi: 3 Maja, Powstania
Warszawskiego, Niepodległości. Zgodnie z założeniami, w każdych zawodach miało uczestniczyć minimum
30 pracowników. Łącznie we wszystkich biegach wzięło udział 130 reprezentantów barw BGK.
W 2014 r. odbyła się akcja zbierania nakrętek pod
hasłem „Wkręć się w pomaganie!”. Zebrane nakrętki
zostały przekazane stowarzyszeniu „Dom Rodzina
Człowiek”, które uzyskane środki przeznacza na zakup wózków inwalidzkich dla swoich podopiecznych.
Do końca roku BGK przekazał 150 kg plastikowych
nakrętek.
Na święta Bożego Narodzenia pracownicy BGK przygotowali prezenty dla dzieci z domu dziecka i świetlicy środowiskowej w ramach akcji „Małe marzenia do
spełnienia”. Spełniono 124 marzenia podopiecznych
placówek z Porszewic i Warszawy.
Programy zaangażowania społecznego w imieniu banku realizuje Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.
Koncentruje ona swoje działania na wyrównywaniu
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu
kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja prowadzi konkurs grantowy „Na dobry
początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Ponadto współpracuje z partnerami społecznymi: Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Rozwoju
Wolontariatu, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Warszawskim Instytutem Bankowości.
PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

Jest także członkiem Forum Darczyńców, koalicji organizacji zaangażowanych w Stypendia Pomostowe,
oraz uczestniczy w programie „Bankowcy dla edukacji
finansowej młodzieży BAKCYL”.
Strategiczne obszary Fundacji BGK to:
działania na rzecz edukacji i zatrudnienia
W ramach konkursu grantowego „Na dobry
początek!” wspierane są projekty edukacyjne
skierowane do dzieci mieszkających na terenach
wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W szóstej edycji konkursu (2013/2014)
zrealizowano 34 projekty edukacyjne dla
1 882 dzieci w wieku 2–5 lat. W działania zaangażowanych było 141 instytucji. W siódmej edycji
konkursu (2014/2015) dofinansowanie uzyskały
42 projekty edukacyjne i ufundowano stypendia
pomostowe dla 30 studentów pierwszego roku
studiów. Program Stypendiów Pomostowych
skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących
z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować
naukę na uczelniach. W partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją
Edukacyjną Przedsiębiorczości, zorganizowano
warsztaty „Pomostowi Liderzy” dla grupy 20 stypendystów, wzmacniające ich kompetencje
społeczne.

•

•

budowa kapitału społecznego
W partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadzono czwartą i piątą edycję
programu edukacji obywatelskiej „Młody obywatel”. Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie
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uczą się pracy zespołowej i realizują działania na
rzecz swoich społeczności lokalnych. W 2014 r.
w programie wzięło udział 2936 uczniów z 261
grup projektowych. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Wolontariatu, zrealizowano pierwszą edycję
programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.
Jego celem jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej z małych miejscowości do świadomego i aktywnego udziału
w życiu społecznym. W programie uczestniczyło
78 studentów jako wolontariuszy i 750 uczniów
z ośmiu województw. Fundacja BGK wsparła
także organizowany przez Fundację Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, fundując
nagrodę w kategorii „Pomysł na rozwój”.

•

wzięło udział w 40 lekcjach o finansach, które
– w ramach programów „Młody obywatel” oraz
BAKCYL – przeprowadzili wolontariusze BGK. Jedną z lekcji poprowadził Piotr Lasecki, wiceprezes
Zarządu BGK, członek koalicji „Prezesi wolontariusze”. 11 wolontariuszy banku wzięło udział
w pracach zespołu ekspertów oceniających
wnioski w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Ponadto 20 wolontariuszy
BGK, z rodzinami, zaangażowało się w pomoc
podopiecznym Centrum Rehabilitacji, Edukacji
i Opieki TPD „Helenów”.
Koszty realizacji zadań statutowych BGK wyniosły
w 2014 r. 1,17 mln zł i stanowiły 95,6% kosztów podstawowej działalności operacyjnej, przy kształtowaniu
się tego wskaźnika rok wcześniej na poziomie 94,4%.

wspieranie i zachęcanie pracowników BGK do
angażowania się w działania społeczne
W szóstej edycji programu „Wolontariat jest
super!” pracownicy BGK zorganizowali 26 projektów społecznych na rzecz 4500 odbiorców.
832 uczniów szkół gimnazjalnych z całej Polski
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Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan zatrudnienia w BGK był na poziomie
1288,4 etatu. W stosunku do stanu z końca roku 2013, zatrudnienie
było wyższe o 12,5 etatu, tj. o ok. 1%.

Tabela: Stan zatrudnienia w BGK (w etatach)
Obszar działalności

  Stan na

   Zmiana do 2013

31.12.2013

31.12.2014

nominalna

%

Komórki sprzedażowe z komórkami produktowymi

376,4

388,4

12,0

103,2%

–w
 tym: działalność refundowana i fundusze
przepływowe*

141,0

151,8

10,8

107,7%

Operacje bankowe

194,0

194,0

0,0

100,0%

Ryzyko kredytowe i windykacja

106,0

101,0

-5,0

95,3%

Komórki wsparcia

211,6

224,4

12,8

106,0%

Komórki ogólnego zarządzania

249,1

238,9

-10,2

95,9%

Sprzedaż w oddziałach

138,8

141,8

3,0

102,2%

1 275,9

1 288,4

12,5

101,0%

Razem
* nie ma wpływu na wynik finansowy banku

BGK.PL

104

W 2014 r. przyrost etatów nastąpił w obszarze działalności związanej z realizacją zadań zleconych,
zwłaszcza w obszarze obsługi programów poręczeniowo-gwarancyjnych, w szczególności PLD. Na poziomie wyższym niż dotychczas włączono w proces ich
obsługi Wydział Restrukturyzacji i Kontroli Wierzytelności w Departamencie Kredytów Trudnych. Zgodnie
z założeniami planistycznymi na rok 2014, realizowano zwiększenie zasobów w obszarach biznesowych,
w tym sprzedaży i obsługi produktów, wraz z obszarem skarbu. Zaplanowany i realizowany wzrost etatyzacji w obszarze wsparcia związany był głównie z planowanym wdrożeniem nowego systemu centralnego
(CSB). W roku 2014 działania rekrutacyjne dla tego
obszaru skoncentrowane były głównie na pozyskaniu
specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie
informatyki, przygotowanych do realizacji zadań związanych z projektem CSB.

studiów. Większość szkoleń zorganizowano w formule
zamkniętej, dającej możliwość ścisłego dostosowania
programu do potrzeb banku, a ponadto pozwalającej
na przysposobienie znacznej 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 niezbędnych umiejętności do sprawnej realizacji przyjętych kierunków
rozwoju BGK. Część szkoleń, głównie dla pracowników
Pionu Ryzyka i Sprzedaży, sfinansowano z grantów
EBI. Poza tym, w formule e-learning, zrealizowano
szkolenia zamknięte z zakresu bezpieczeństwa, prawa, zarządzania projektami oraz ryzyka operacyjnego.
Szkolenia w formule e-learning stanowią doskonałe
narzędzie uzupełniające tradycyjny proces nauczania.
Dają możliwość dostosowania tempa nauki do własnych potrzeb i możliwości oraz czasową niezależność.

W 2014 r., w związku z planowaną zmianą podejścia
do systemu motywacyjnego, w tym wynagradzania
pracowników w części zmiennej, która powinna być
w większym stopniu powiązana z zaangażowaniem
oraz efektywnością realizowanych zadań, wprowdzono zostały standardy wyznaczania i monitorowania
celów strategicznych BGK. Premie za trzy pierwsze
kwartały 2014 r. zostały wypłacone zaliczkowo. Ostateczne rozliczenie stopnia realizacji celów za cały rok
nastąpiło po jego zakończeniu.

W 2014 r. przystąpiono do opracowania zasad przeprowadzania oceny pracowników BGK warunkujących wysoką efektywność realizacji zadań wynikających z celów strategicznych banku. W efekcie został stworzony
model kompetencyjny, na podstawie którego możliwe
jest cykliczne przeprowadzanie oceny pracowników
według przejrzystych kryteriów, dostosowanych do
specyfiki banku, jego potrzeb biznesowych i oczekiwań wobec kadry.

Polityka rozwoju kadr w 2014 r. realizowana była
w formie szkoleń zamkniętych (zewnętrznych i wewnętrznych), otwartych, nauki języków obcych oraz

Bank Gospodarstwa Krajowego przystąpił do certyfikacji i uzyskał tytuł „Solidny Pracodawca roku 2014”.
Podjęto również szereg działań o profilu Employer
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Branding (m.in. utworzenie profilu pracodawcy na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych, artykuł
sponsorowany w czasopiśmie „Kariera w finansach”).
Przygotowana została dokumentacja przetargowa
i przeprowadzone postępowanie, zakończone wyborem nowego wykonawcy rozwiązania informatycznego w obszarze HR (system kadrowo-płacowy).
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Na koniec 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego
realizował zadania poprzez centralę oraz sieć
16 oddziałów.

Do najistotniejszych zmian w omawianym okresie należy utworzenie z dniem 1 października 2014 r. Komitetu Zmian Banku Gospodarstwa Krajowego. Strategia
banku na lata 2014–2017 zakłada uproszczenie procesów decyzyjnych i kaskadowanie odpowiedzialności.
Jedną z inicjatyw realizujących tę ideę było powołanie Komitetu Zmian Banku w miejsce dotychczasowych Komitetu Projektowego Banku oraz Komitetu

Produktowego Banku. Komitet Zmian Banku ma zapewniać zgodność ze strategią w zakresie zarządzania portfelem przedsięwzięć i projektów (zmiany
w funkcjonowaniu BGK w obszarze produktów i usług
bankowych, procesów, aplikacji oraz infrastruktury
IT). Oprócz tego jest to komitet właściwy do spraw
współpracy pomiędzy obszarami biznesowym a technologii informacyjnej.
BGK.PL
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1. O
 rganizacja procesu zarządzania
ryzykiem kredytowym
Ryzyko kredytowe to jeden z najważniejszych elementów ryzyka finansowego, na jakie narażony jest
bank w ramach prowadzonej działalności. Tym samym
rozpatruje się go w powiązaniu z innymi rodzajami ryzyka, takimi jak rynkowe, płynności, a także ryzyko
operacyjne.
W celu rozpoznania ryzyka kredytowego i jego ograniczania do akceptowalnego poziomu oraz systematycznej kontroli skuteczności podejmowanych
działań, BGK stosuje proces zarządzania ryzykiem
kredytowym, obejmujący identyfikację, ocenę, podejmowanie działań w celu redukcji, zabezpieczenia lub transferu tego ryzyka, monitorowanie oraz
raportowanie.

Istotnym czynnikiem procesu zarządzania ryzykiem
kredytowym jest planowanie działań, które obejmują
całość procesu decyzyjnego, polegającego na wydawaniu rekomendacji i zaleceń, modyfikowaniu oferty
usług banku oraz tworzeniu procedur w celu zapewnienia, że ekspozycje na ryzyko kredytowe pozostaną
w granicach określonych przez władze BGK.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym realizowane jest
w banku na dwóch poziomach:

•
•

ryzyka klienta, z uwzględnieniem jednostkowej
ekspozycji kredytowej,
ryzyka portfela kredytowego.
BGK.PL
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ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego banku w ujęciu branżowym, podmiotowym
i przedmiotowym,

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 BGK.

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 (co nie wymaga ścisłej współpracy obu tych obszarów w procesie),
każdorazowa, kompleksowa ocena ryzyka kredytowego klienta, z uwzględnieniem jednostkowej
ekspozycji kredytowej dla poszczególnej transakcji, skutkująca powstaniem ekspozycji kredytowej w celu zakwalifikowania do określonej klasy
ryzyka kredytowego,
stosowanie eksperckich metod pomiaru ryzyka
kredytowego poprzez wykorzystywanie (w zakresie ryzyka pojedynczej transakcji) analizy wskaźnikowej, opisowej do oceny ryzyka kredytowego,
a w zakresie ryzyka portfelowego – poprzez
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•
•
•
•
•
•

system kompetencji decyzyjnych, stopniowany
wg 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 i 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, a także wyceny zabezpieczeń, umożliwiający kontrolę zabezpieczeń
poszczególnych ekspozycji i reagowanie w przypadku zmian ich wartości.

Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym w BGK jest system limitów. Proces
limitowania odbywa się zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym, zgodnie z właściwymi
kompetencjami.
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oraz wykorzystaniu zewnętrznych i wewnętrznych limitów zaangażowania, przygotowywany
dla dla Komitetu Kredytowego Banku i Zarządu
BGK,

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
w banku jest monitorowane zgodnie z przepisami
„Prawa bankowego” i uchwałami Komisji Nadzoru Finansowego, obowiązującymi w tym zakresie. W myśl
uchwały Zarządu BGK w banku, niezależnie od ustawowych limitów koncentracji, funkcjonują dodatkowe
ograniczenia angażowania się Banku Gospodarstwa
Krajowego, obowiązujące na etapie podejmowania decyzji kredytowych.
Proces monitorowania ryzyka polega na cyklicznej
kontroli wielkości limitowanych parametrów i analizowaniu stopnia wykorzystania wyznaczonych granic.
W BGK okresowo sporządzane są raporty z zakresu
ryzyka kredytowego, m.in.:

•

•

•

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

Bank posiada odpowiednie procedury, które obejmują
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zwiększonego poziomu zagrożenia ryzykiem kredytowym.

miesięczny raport ryzyka kredytowego, zawierający informacje o charakterze zaangażowań,
strukturze ryzyka całego portfela kredytowego
BGK.PL
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2. C
 harakterystyka głównych
rodzajów ryzyka kredytowego
Ryzyko kredytowe to ryzyko związane z niewywiązaniem się kredytobiorcy z wynikającego z zawartej
z bankiem umowy obowiązku spłaty należności. Bezpośrednio oznacza niebezpieczeństwo, że kredytobiorca
nie wywiąże się z podjętych zobowiązań finansowych
i co za tym idzie, bank poniesie stratę z tytułu tej
ekspozycji. BGK ogranicza ryzyko kredytowe, w skali
mikro poprzez działania podejmowane w ocenie i monitoringu klienta, a w skali makro – całego portfela
– poprzez ustalanie limitów dla poszczególnych segmentów i produktów.
Pomimo że ryzyko kredytowe ma właściwie jednolity
charakter, można wyróżnić trzy jego podtypy.
1. R
 yzyko częściowego lub całkowitego
niewykonania zobowiązania
Ryzyko niewykonania zobowiązania oznacza sytuację,
kiedy kontrahent nie wywiązuje się z umownych terminów spłaty zobowiązań lub całkowicie takiej spłaty
zaniecha. Realizacja tego ryzyka wiąże się z podwyższeniem kosztów przez generowanie dodatkowych
rezerw celowych, które w przypadku całkowitej niespłacalności przekładają się na zrealizowaną stratę.

kontrahentowi ratingu adekwatnego do związanego z nim poziomu ryzyka,

•

okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej kontrahenta.

2. Ryzyko zabezpieczenia
Ryzyko zabezpieczenia występuje w przypadku, gdy
przyjęte zabezpieczenie ekspozycji jest nieadekwatne do wartości przyznanego finansowania lub wartość
zabezpieczenia podlega znacznym wahaniom.
Ryzyko zabezpieczenia minimalizowane jest poprzez:

•
•
•

politykę przyjmowania prawnych zabezpieczeń,
przyjętą uchwałą Zarządu BGK, określającą warunki brzegowe adekwatności zabezpieczenia dla
danego typu ekspozycji, klienta i zabezpieczenia,
monitoring wartości zabezpieczeń, w szczególności zabezpieczeń hipotecznych, przez okresową
weryfikację wycen nieruchomości,
testy warunków skrajnych, obejmujące m.in.
symulacje zmian wartości zabezpieczeń i ich
wpływ na poziom rezerw celowych.

Bank minimalizuje ryzyko niewykonania zobowiązania
poprzez:

3. R
 yzyko 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

ocenę zdolności kredytowej kontrahenta, opierającą się na modelach finansowych, w tym modelach predykcyjnych, skutkujących przyznaniem
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prawdopodobieństwa realizacji drugiego. Ryzyko to
oznacza zwiększenie obciążeń kontrahenta przez
wzrost stóp procentowych lub niekorzystną zmianę
kursu walutowego, niosące za sobą podwyższenie wysokości rat spłaty podjętego zobowiązania.

Obowiązujący w BGK system pomiaru ryzyka finansowego obejmuje w szczególności następujące metody
i narzędzia:

•

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 m.in.
symulacje zmiany wartości stóp procentowych
i kursu walutowego oraz ich wpływ na zdolność kredytową kontrahentów i poziom rezerw
celowych.

3. 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.

•

•
•

•

wskaźniki płynności, lukę płynności, analizy stabilności środków oraz dzienny monitoring bazy
depozytowej, stosowane w odniesieniu do ryzyka
płynności,
miary wielkości pozycji (m.in. wysokość pozycji
walutowej, luka stopy procentowej), stosowane
w zakresie ryzyka walutowego i stopy procentowej, oraz miary wrażliwości, służące do szczegółowych analiz (BPV, duration, wrażliwość wyniku
odsetkowego na zmianę poziomu stóp procentowych), stosowane w zakresie ryzyka stopy
procentowej,
wartość zagrożoną (VaR), stosowaną w zakresie
ryzyka rynkowego,
wskaźniki adekwatności kapitałowej, wynikające
z regulacji zewnętrznych, określające dostosowanie wielkości funduszy własnych do poziomu i charakteru ryzyka, jakie bank podejmuje,
uwzględniając m.in. wielkość i strukturę aktywów
ważonych ryzykiem,
miary ryzyka w warunkach skrajnych (stress testy), stosowane w zakresie ryzyka finansowego.
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Głównym narzędziem zarządzania ryzykiem finansowym w BGK jest system limitów. W banku stosowane są:

•
•
•
•

w zakresie ryzyka płynności – limity i wartości
progowe wskaźników płynności,
w zakresie ryzyka stopy procentowej – limity
i wartości progowe miar wrażliwości, limity wielkości pozycji oraz limity straty,
w zakresie ryzyka walutowego – limity wielkości
pozycji i limity straty,
w zakresie adekwatności kapitałowej – limity kapitałowe w poszczególnych obszarach
działalności.

Proces monitorowania ryzyka polega na cyklicznej
kontroli wielkości limitowanych parametrów i analizowaniu stopnia wykorzystania limitów. Raporty z zakresu ryzyka finansowego przekazywane są Komitetowi Finansowemu Banku, Zarządowi BGK, Komitetowi
ds. Audytu Wewnętrznego oraz Radzie Nadzorczej
BGK. Procedury dodatkowo obejmują zasady postępowania w przypadku wystąpienia zwiększonego
poziomu zagrożenia ryzykiem finansowym. W banku
w szczególności funkcjonują metody zabezpieczania płynności w sytuacji normalnego funkcjonowania
banku oraz w sytuacji zmniejszenia lub zagrożenia
płynności.
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4. C
 harakterystyka 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,
terminowego niedopasowania bieżących strumieni
pieniężnych oraz możliwości poniesienia straty.
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest:

•
•
•

zapewnienie oraz utrzymywanie zdolności banku
do wywiązywania się zarówno z bieżących, jak
również 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.

Poziom ryzyka płynności przedstawiany jest w cyklicznych raportach płynności, zawierających w szczególności informacje o wykorzystaniu nadzorczych
i wewnętrznych limitów płynności, poziomie stabilności środków obcych, wynikach stress testów oraz
dodatkowych analizach, dotyczących m.in. płynności
długoterminowej.
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Bank kontroluje ryzyko płynności przy zastosowaniu
systemu limitów i wartości progowych wskaźników
płynności. System limitowania obejmuje płynność
bieżącą, krótko-, średnio – i długoterminową. W 2014 r.
płynność BGK była na bezpiecznym poziomie. 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.
Ryzyko stopy procentowej
W roku 2014 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.
BGK monitorował ryzyko stopy procentowej poprzez
stosowanie:

•
•
•
•

miarach (VaR, BPV, duration, modified duration), analizach luki stopy procentowej, wrażliwości dochodu odsetkowego oraz wynikach przeprowadzanych testów
warunków skrajnych.
Ryzyko walutowe
W 2014 r. poziom ryzyka walutowego w banku został
oceniony jako niski. Pomiar ryzyka odbywał się zgodnie z obowiązującymi zasadami i był dokonywany
m.in. 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.

limitów BPV portfela handlowego i portfela
bankowego,

Całkowita pozycja walutowa BGK na dzień 31 grudnia
2014 r. wyniosła 113,9 mln zł.

limitów straty,

Ryzyko zmiany cen instrumentów
kapitałowych

limitów ryzyka dochodu księgi bankowej,

W 2014 r. ryzyko cen instrumentów kapitałowych
w banku 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 dzień 31 grudnia 2014 r. VaR portfela zmiany cen
instrumentów kapitałowych wyniósł 3,7 mln zł.

innych miar ryzyka, w tym m.in. duration i VaR.

System wewnętrznego raportowania w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmuje w szczególności informacje o wykorzystaniu limitów ryzyka stopy procentowej, wynikach z tytułu zmian stóp procentowych,
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5. O
 rganizacja procesu zarządzania
ryzykiem operacyjnym
Ryzyko operacyjne obejmuje wszystkie istotne obszary działalności BGK oraz wszelkie nowe, istniejące
i modyfikowane, czyli produkty, procesy oraz systemy,
a także uwzględnia czynniki wewnętrzne (strukturę organizacyjną, specyfikę działalności, użytkowane
systemy informatyczne, specyfikę klientów, skargi od
klientów, jakość kadr, zmiany organizacyjne, rotację
kadr), jak i czynniki zewnętrzne (otoczenie działania
banku).
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje
wszystkie oddziały i komórki organizacyjne centrali
BGK oraz podmiot zależny, który nadzorowany jest
przez właściwe komórki centrali banku, zgodnie z „Regulaminem organizacyjnym centrali” oraz zakresem
ich obowiązków.
Bank zarządza
wprowadzenie:

•
•
•

ryzykiem

operacyjnym

W banku funkcjonuje Komitet Ryzyka Operacyjnego,
który pełni funkcje opiniodawcze i decyzyjne, umożliwiając tym samym 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 i komórek organizacyjnych centrali banku oraz przekazywane z podmiotu zależnego.
Dodatkowo BGK 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, postępując jednak zgodnie z określonymi w tym zakresie procedurami wewnętrznymi.

poprzez

funkcji koordynatora ryzyka operacyjnego,

6. C
 harakterystyka ryzyka
operacyjnego

podejścia procesowego do oceny linii biznesowych, produktów o podwyższonym ryzyku oraz
ryzyka generowanego przez oddziały i komórki
organizacyjne centrali BGK,

Wartość straty brutto z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego wyniosła w 2014 r. 3,7 mln zł, a wartość straty netto była na poziomie 2,9 mln zł. Poziom rezerw
utworzonych na zdarzenia ryzyka operacyjnego na
koniec roku 2014 osiągnął 12,0 mln zł.

wskaźników ryzyka operacyjnego.
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7. Adekwatność kapitałowa BGK
Bank monitoruje poziom adekwatności kapitałowej
za pomocą wskaźników adekwatności kapitałowej
(współczynnika wypłacalności i wskaźnika kapitału wewnętrznego), wyznaczonych zgodnie z ustawą
„Prawo bankowe” oraz uchwałami KNF2.

Wzrost całkowitego wymogu kapitałowego oraz kapitału wewnętrznego w 2014 r. związany był z rozwojem
działalności BGK w obszarze aktywności kredytowej,
natomiast wzrost funduszy własnych wynikał z dokapitalizowania banku przez Skarb Państwa kwotą
w wysokości 0,97 mld zł netto.

W roku 2014 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%).

Kapitał wewnętrzny wyznaczany jest z tytułu ryzyk uznanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
za istotne. Największą część stanowi kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego
kontrahenta.

w 2014 r. BGK nie podlegał przepisom tzw. pakietu CRDIV/CRR
w związku z art. 2 ust. 5 pkt 18 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami
inwestycyjnymi, zmieniającym dyrektywę 2002/87/WE i uchylającym
dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. U. UE L 176 z dnia
27 czerwca 2013 r., s. 338) oraz art. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych
i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012
(Dz. U. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s. 1)

2
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14 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza BGK zatwierdziła uchwałą nr 9/2014/VII „Wieloletni
program rozwoju – Strategię Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014–2017”.
Strategia zakłada kontynuację działań podjętych przez bank w latach 2012–2013,
z położeniem większego akcentu na działania BGK jako państwowego banku rozwoju.
Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach tej strategii, nadal realizuje swoje
funkcje w zakresie wspierania i obsługi obszaru finansów publicznych oraz programów
społeczno-gospodarczych państwa.

Działania banku koncentrują się na następujących
czterech obszarach:

•
•
•
•

finansowaniu inwestycji i rozwoju
przedsiębiorstw,
obsłudze jednostek finansów publicznych
i samorządów,

W zakresie finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw BGK, po osiągnięciu wzrostu zaangażowań
w tym obszarze o blisko 10 mld zł, zakłada wzrost
wartości udzielonych wypłat w roku 2015 do poziomu przekraczającego 6 mld zł. Aktualnie szacowana
wartość zaangażowań w ramach programu „Inwestycje polskie” (łącznie finansowania strukturalnego oraz
realizowanego przez sieć oddziałów) na koniec 2015 r.
wynosić będzie blisko 25 mld zł.

działalności inwestycyjnej,
działalności programowej.

W zakresie działań wspierających eksport, BGK zakłada zwiększenie zaangażowania w tym obszarze z poziomu ok. 1 mld zł do 1,8 mld zł.
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W zakresie działań wspierających finansowanie segmentu MŚP bank, w ramach programu gwarancji de minimis, zakłada w 2015 r. udzielenie nowych gwarancji
na kwotę 6 mld zł. BGK będzie także kontynuował
prace nad nowym modelem systemu poręczeniowogwarancyjnego z udziałem środków krajowych i unijnych. Z kolei w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój bank wdroży Fundusz Gwarancyjny,
w zakresie którego będzie oferował gwarancje spłaty
kredytów MŚP na finansowanie wdrożeń wyników prac
badawczo-rozwojowych. W efekcie współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, BGK w 2015 r. zaproponuje również gwarancje regwarantowane przez
EFI, nie zawierające komponentu pomocy publicznej,
a skierowane do klientów z sektora MŚP, którzy nie
mogą korzystać z pomocy de minimis z uwagi na wykorzystanie dostępnych limitów. Oferta ta powinna
być atrakcyjna cenowo.
W obszarze obsługi 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 Ppartnerstwa
publiczno-prywatnego.
W obszarze działalności inwestycyjnej głównym zadaniem BGK będzie kontynuowanie rozwoju Funduszu
Sektora Mieszkań na Wynajem. Bank zakłada zainwestowanie w niego w 2015 r. ok. 1 mld zł. Fundusz będzie się przyczyniał do zwiększania mobilności Polaków oraz stabilizacji rynku nieruchomości.
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Bank Gospodarstwa Krajowego planuje także uruchomienie nowych funduszy obsługiwanych lub zarządzanych przez TFI BGK SA, takich jak Fundusz
Infrastruktury Samorządowej, Fundusz Ekspansji Zagranicznej, Fundusz Municypalny czy Fundusz Inwestycji Bezpośrednich.
Fundusz Infrastruktury Samorządowej będzie zarządzany na podstawie umowy podpisanej przez Polskie
Inwestycje Rozwojowe SA, a wspierać ma inwestycje
w obszarze „małej infrastruktury”. Fundusz Inwestycji Bezpośrednich także będzie zarządzany przez
PIR SA, który zadba, aby koncentrował się on na dużych projektach infrastrukturalnych, energetycznych,
transportowych i telekomunikacyjnych. Fundusz Ekspansji Zagranicznej będzie pomagał polskim eksporterom w rozwijaniu działalności poza granicami kraju poprzez wsparcie kapitałowe dla podmiotów tam
powstających, służących do nawiązania współpracy
międzynarodowej oraz pozyskania nowych rynków dla
polskich firm i przedsiębiorstw. Z kolei zdaniem Funduszu Municypalnego będzie wsparcie budownictwa
mieszkaniowego na poziomie samorządów. Pozostałe
dwa fundusze będą zarządzane przez TFI BGK SA.
Bank rozważa inne strategiczne inicjatywy w obszarze
inwestycji kapitałowych. W ramach tego obszaru BGK
będzie przygotowywał zasady dokonywania przez
niego inwestycji w fundusze Venture Capital i Private
Equity ze środków własnych lub środków uzyskanych
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wspierającego przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Łączna wartość zaangażowania w tym obszarze
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w roku 2015 szacowana jest na poziomie od 250 do
400 mln zł.
W czwartym obszarze, działalności programowej, BGK
będzie kontynuował aktywność w zakresie zarządzanych funduszy i programów zleconych oraz realizował
rządowy program „Mieszkanie dla młodych”. W ramach
strategii bank będzie pracował nad stworzeniem
efektywnego systemu wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, finansowanego ze
środków krajowych i unijnych. W roku 2015 BGK zakończy wdrożenie II etapu konsolidacji finansów publicznych, obejmującego obsługę ponad 600 nowych
podmiotów.
W ramach polityki spójności na lata 2014–2020 przyznano Polsce 82,5 mld euro. Środki te będą przekazywane do beneficjentów za pośrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego, a centralizacja płatności
pozwoli na sprawne przelewanie pieniędzy z rachunku Ministra Finansów na konta kredytobiorców. Nowo
utworzony system informatyczny (Unia II) jest gotowy do obsługi płatności europejskich na niespotykaną
dotąd skalę.

Bank zakłada, że jego działalność planowana w najbliższej przyszłości zapewni stabilny zwrot na kapitale, na poziomie co najmniej rentowności długoterminowych polskich skarbowych papierów wartościowych.
BGK przewiduje utrzymanie wysokiej jakości aktywów, pomimo bardzo szybkiego wzrostu portfela
kredytowego.
W roku 2015 BGK będzie kontynuował realizację projektów strategicznych, ale w szczególności w trzech
obszarach: technologicznym („Nowa Bankowość Elektroniczna” i „Wdrożenie nowego Centralnego Systemu Bankowego”), sprawozdawczości (implementacja
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej i „Wdrożenie nowych zasad w zakresie
wymogów ostrożnościowych CRDIV/CRR”) oraz organizacyjnym („Reorganizacja modelu sprzedaży”,
automatyzacja procesu kredytowego i rozwoju obiegu
elektronicznego w banku). Celem tych projektów jest
dalsze usprawnienie obsługi klientów BGK, a także
dostarczenie jej odbiorcom jeszcze wyższej jakości
informacji o banku.

BGK będzie również pracował nad swoją ofertą w zakresie wsparcia środków wydatkowanych z Funduszu
Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz regionalnych programów na lata 2014–2020.
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1 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu
Rezerwy Demograficznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 152). Rozporządzenie określiło
m.in. próg 80% jako dopuszczalną proporcję udziału poszczególnych lokat
środków Funduszu Rezerwy Demograficznej w obligacje emitowane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w „Ustawie z dnia
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym” (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.), gwarantowane przez
Skarb Państwa.

11 lipca 2014 r. Sejm uchwalił „Ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020”
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Przywołana wyżej ustawa
zmieniła brzmienie art. 5 „Ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego” (Dz. U.
z 2014 r., poz. 510), dodając bankowi możliwość pełnienia roli podmiotu wdrażającego instrument finansowy
lub fundusze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r., należące do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanowiło też
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także uchyliło rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013 r., str. 320).
BGK.PL
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26 września 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1626). Ten akt prawny
umożliwił m.in. konsolidację depozytów sądowych.
11 grudnia 2014 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych, przyjmowanych
przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1864). Rozporządzenie określa
szczegółowe warunki nie tylko przekazywania, ale
i przyjmowania wolnych środków, w szczególności
terminy tych operacji dla agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 7 „Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”,
państwowych instytucji kultury, Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym
jest minister, centralny organ administracji rządowej,
wojewoda lub uczelnia medyczna, jak również dla Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek
organizacyjnych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 „Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych” oraz wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
12 grudnia 2014 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
przekazywania informacji dotyczących tych płatności
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1932).
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25 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U z 2014 r., poz.
1781). Przedmiotowy akt prawny wydłużył do 31 grudnia 2016 r. udzielanie przedsiębiorstwom pomocy publicznej lub tzw. pomocy de minimis w formie gwarancji i poręczeń.
Poza wyżej wymienionymi, w roku 2014 zostało uchwalonych wiele powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w różnym stopniu odnoszących się do działalności Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Tabela: Koszty działania i amortyzacji (w mln zł)
Wyszczególnienie

  Wykonanie

   Zmiana do 2013

2013

2014

nominalna

%

248,3

267,5

19,2

7,7%

161,2

163,8

2,6

1,6%

– wynagrodzenia osobowe

132,7

135,0

2,3

1,7%

–u
 bezpieczenia społeczne i inne narzuty na
wynagrodzenia

22,6

22,8

0,2

0,9%

5,9

6,0

0,1

1,7%

56,1

63,8

7,7

13,7%

– budynki, budowle/nieruchomości

21,7

21,7

0,0

0,0%

– koszty IT

18,9

21,4

2,5

13,2%

1,1

1,2

0,1

9,1%

– samochody

3,9

4,1

0,2

5,1%

– reklama i reprezentacja

5,2

8,3

3,1

59,6%

– delegacje

0,9

0,8

-0,1

-11,1%

– szkolenia i delegacje szkoleniowe

2,2

2,6

0,4

18,2%

– koszty łączności - telefony, poczta, inne

2,9

2,7

-0,2

-6,9%

– koszty ochrony mienia

2,6

2,6

0,0

0,0%

– usługi doradcze, prawne i audytorskie

2,1

2,9

0,8

38,1%

–p
 ozostałe koszty

3,6

4,0

0,4

11,1%

-9,0

-8,4

0,6

-

9,9

20,6

10,7

108,1%

21,0

19,3

-1,7

-8,1%

Razem koszty działania
Koszty osobowe

– pozostałe koszty poniesione na rzecz pracowników
Koszty rzeczowe (z wył. BFG i KNF)

– materiały biurowe

–k
 oszty realokowane funduszy
BFG i KNF
Amortyzacja

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

129

Tabela: Bilans banku – Pasywa (w tys. zł)
Stan na
31.12.2014 r.

Stan na
31.12.2013 r.

0

0

4.282.615

3.282.739

3.614.517

3.674.398

25.276.079

22.126.054

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

1.145.814

678.204

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
– długoterminowe

5.421.104

4.547.815

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

536.101

110.276

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

333.011

302.271

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

460.052

493.265

Rezerwy

615.205

554.462

0

0

7.564.083

6.517.031

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)

0

0

Akcje własne (wielkość ujemna)

0

0

Kapitał (fundusz) zapasowy

579.676

520.452

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

130.309

69.166

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

232.331

232.331

605.857

0

434.613

740.306

51.231.367

43.848.770

39,9%

55,4%

Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec sektora finansowego
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
Zobowiązania wobec sektora budżetowego

Zobowiązania podporządkowane
Kapitał (fundusz) podstawowy

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Pasywa razem
Współczynnik wypłacalności
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Tabela: Bilans banku – Aktywa (w tys. zł)
Stan na
31.12.2014 r.

Stan
na 31.12.2013 r.

5.269.686

3.688.643

5.269.686

3.688.643

0

0

2.394.042

4.407.037

1. W rachunku bieżącym

282.397

2.859.389

2. Terminowe

2.111.645

1.547.648

10.117.627

6.563.840

94.891

134.898

10.022.736

6.428.942

5.474.554

4.787.721

28.027

28.662

5.446.527

4.759.059

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

4.894.443

2.929.760

Dłużne papiery wartościowe

21.847.172

20.967.760

4.323.376

11.160.033

13.766.295

7.320.077

3.757.501

2.487.650

29.559

35.859

1. W instytucjach finansowych

23.516

35.859

2. W pozostałych jednostkach

6.043

0

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
– w rachunku bieżącym
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku
Centralnym
Należności od sektora finansowego

Należności od sektora niefinansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
Należności od sektora budżetowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe

1. Banków
2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych
3. Pozostałe
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych
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Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

0

0

117.103

59.758

1. W instytucjach finansowych

116.651

59.098

2. W pozostałych jednostkach

452

660

131.116

118.866

1. W instytucjach finansowych

107.945

98.424

2. W pozostałych jednostkach

23.171

20.442

585.159

30.941

Wartości niematerialne i prawne

15.963

16.267

Rzeczowe aktywa trwałe

95.488

98.139

Inne aktywa

27.456

20.967

231.999

123.212

221.855

112.664

10.144

10.548

51.231.367

43.848.770

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

Udziały lub akcje w innych jednostkach

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

Rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
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Tabela: rachunek zysków i strat (w tys. zł)
Za okres
od 1.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Za okres
od 1.01.2013 r.
do 31.12.2013 r.

Przychody z tytułu odsetek

1.594.159

1.829.864

– Od sektora finansowego

213.986

218.898

– Od sektora niefinansowego

419.243

458.463

– Od sektora budżetowego

178.544

238.849

– Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

782.386

913.654

853.197

1.006.338

266.439

302.718

66.386

77.372

520.372

626.248

740.962

823.526

103.958

80.018

8.239

7.293

95.719

72.725

5.278

360.589

0

352.922

5.278

7.667

1.612

15.690

1.612

15.690

-48.506

-98.280

Wyszczególnienie

Numer noty
objaśniającej

Koszty odsetek
– Od sektora finansowego
– Od sektora niefinansowego
– Od sektora budżetowego
Wynik z tytułu odsetek (I-II)

28

Przychody z tytułu prowizji
Koszty prowizji
Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

29

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych, o
zmiennej kwocie dochodu
– Od jednostek stowarzyszonych
– Od pozostałych jednostek

30

Wynik operacji finansowych
– Papierami wartościowymi i innymi instrumentami
finansowymi
Wynik z pozycji wymiany

PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

31

133

Wynik działalności bankowej

–

Pozostałe przychody operacyjne

795.065

1.174.250

28.414

8.561

Pozostałe koszty operacyjne

32

13.206

6.914

Koszty działania banku

33

248.257

227.318

– Wynagrodzenia

139.163

136.426

– Ubezpieczenia i inne świadczenia

27.300

27.313

– Inne

81.794

63.579

19.227

20.941

640.850

592.849

621.206

571.781

19.644

21.068

570.303

506.857

566.589

506.838

3.714

19

34

70.547

85.992

Wynik działalności operacyjnej

–

472.242

841.646

Wynik operacji nadzwyczajnych

–

0

0

Zysk (strata) brutto

472.242

841.646

Podatek dochodowy

37.629

101.340

0

0

434.613

740.306

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
– Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe
– Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości
– Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe
bankowe
– Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
Zysk (strata) netto
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