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JeSteśmy otwarCi
we are open
misją Banku BpH jest bycie instytucją bezpieczną 
i przyjazną dla klientów, która działa w duchu fair 
play i zaufania. Nasza kultura korporacyjna opiera 
się na takich wartościach jak: uczciwość, rzetelność, 
odpowiedzialność. realizację naszej strategii w 2013 
roku wspierały liczne działania na rzecz pracowni-
ków, społeczności, partnerów i klientów. Jesteśmy 
otwarci na ich potrzeby – w 2013 roku otworzyliśmy 
pierwsze Centrum inwestycyjne Banku BpH.

the mission of the Bank is to be an institution, which 
is safe and friendly for customers and which opera-
tes  in the spirit of fair play and trust. our corporate 
culture is based on values   such as honesty, fairness 
and responsibility. the implementation of our stra-
tegy in 2013 was supported by numerous activities 
for employees, communities, partners and custo-
mers. we are open to their needs – in 2013 the first 
investment Centre  of Bank BpH was opened.

76

Zdjęcie: otwarcie Centrum inwestycyjnego Banku BpH w warszawie przy ul. Żelaznej 28/30, listopad 2013 r.
photo: opening of investment Centre of Bank BpH in warsaw at  Żelazna 28/30 Street, November 2013
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Szanowni pańStwo, akcjonariuSze  
i klienci Banku BpH!

rok 2013 był bardzo wymagający zarówno dla 
Banku BpH, jak i dla całego sektora bankowego. 
Na wyniki Banku wpływ miał między innymi spa-
dek stóp procentowych, obniżanych przez radę 
polityki pieniężnej kilkukrotnie w ciągu roku. w tej 
sytuacji kluczowa dla Banku okazała się szybkość 
reagowania na zmiany, w sposób pozwalający na 
ochronę wyznaczonych na 2013 rok celów finan-
sowych i biznesowych. Z satysfakcją oceniam, 
że w tych trudnych okolicznościach pracownicy 
Banku BpH potrafili sprostać wymaganiom rynku. 

Bank odnotował wynik zgodny z założeniami 
i w 2013 roku wypracował skonsolidowany zysk 
netto na poziomie 192 mln zł. presję na wynik 
odsetkowy, wynikającą z niskiego poziomu stóp 
procentowych, Bank był w stanie zrekompenso-
wać niższymi kosztami. ich obniżenie było efektem 
dobrego zarządzania ryzykiem portfela kredyto-
wego, dalszego optymalizowania kosztów wła-
snych i skutecznej kontroli ich poziomu, a także 
efektem zdarzeń jednorazowych. współczynnik 
wypłacalności Banku pozostawał na wysokim  
poziomie 16,4 proc. i znacznie przekraczał wyma-
gania regulacyjne. Bank BpH po raz kolejny 
potwierdził, iż jest w stanie wypracować stabilny 
zysk i konsekwentnie realizować wyznaczone cele.

Bank udowodnił również, iż jest organizacją,  
w której bezpieczeństwo i satysfakcja klientów są 
stawiane na pierwszym miejscu, w sposób wyjąt-
kowy na polskim rynku. potwierdzeniem postulatu: 
Bank BpH. po prostu fair jest między innymi konse-
kwentna realizacja strategii odpowiedzialnej  
bankowości, wdrażanie inicjatyw budujących 
i utrwalających zaufanie klientów. 

Dear laDieS anD Gentlemen, SHare-
HolDerS anD cuStomerS of Bank BpH,

the year 2013 was very demanding for both Bank 
BpH and the entire banking sector. the Bank’s per-
formance was affected, among others, by decre-
asing interest rates, cut by the monetary policy 
Council several times during the year. under the 
circumstances, how fast the Bank responded to 
the changes in a manner that ensured protection 
of its financial and business goals for 2013 was of 
crucial importance to the Bank. i am satisfied that 
in such a difficult environment, the employees of 
Bank BpH were able to face the market challenges.

the Bank recorded a profit in line with 
assumptions and in 2013 generated consolidated 
net income amounted to plN 192 million. the 
pressure on net interest income due to the low 
level of interest rates was counterbalanced by 
reduced costs. the cost reduction was the result 
of good management of the loan portfolio, further 
optimisation of internal costs, and efficient cost 
control, as well as an outcome of one-off events. 
the Bank’s capital adequacy ratio remained at the 
high level of 16.4 per cent, well above regulatory 
requirements. once again, Bank BpH confirmed 
that it was able to generate stable profits and 
accomplish the set targets in a consistent manner.

the Bank also demonstrated that it was an organi-
sation for which customer safety and satisfaction 
were to the fore in a manner that is exceptional 
on the polish market. the statement Bank BpH. 
po prostu fair has been confirmed by the con-
sistent pursuit of a responsible banking strategy, 
implementation of initiatives building and consoli-
dating customers’ trust.

01.
List 
Przewodniczącego 
rady nadzorczej 
Banku BPh
Letter from the chairman 
of Bank BPh supervisory Board

8 9
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Jednym z ważnych aspektów strategii Banku są 
zobowiązania wynikające z przyjętych w 2013 roku 
Zasad fair play. przejawiały się one wobec klientów 
i innych grup interesariuszy, na każdym poziomie 
działania Banku. Nieprzypadkowo Bank BpH po raz 
kolejny potwierdził swoją przynależność do grona 
spółek odpowiedzialnych społecznie, działających 
zgodnie z najwyższymi standardami ładu korpo-
racyjnego. Znalazło to odzwierciedlenie w udziale 
Banku BpH w prestiżowym indeksie reSpeCt. 
ponadto w 2013 roku Bank BpH po raz drugi 
znalazł się wśród tych spółek giełdowych, które 
według Stowarzyszenia emitentów Giełdowych 
były najlepsze pod względem jakości raportowa-
nia danych pozafinansowych i został wyróżniony 
w rankingu opublikowanym w ramach projektu 
„analiza eSG spółek w polsce”. 

działalność rady Nadzorczej w 2013 roku kon-
centrowała się na bieżącej ocenie wyników finan-
sowych i efektywności Banku, kontroli poziomu 
ryzyka oraz nadzorze nad zgodnością działania 
Banku z szybko i intensywnie zmieniającym się oto-
czeniem prawnym i regulacyjnym. rada Nadzorcza 
dokładała wszelkich starań, aby współpraca 
z Zarządem była efektywna i pozwalała zapewniać 
organizacji warunki do sprawnego działania.

o ile efektywność Banku BpH systematycznie 
rośnie, o tyle wyzwaniem pozostaje poziom przy-
chodów, który zarówno w 2013 roku, jak i w kolej-
nych latach – wraz z zachowaniem poziomu 
bezpieczeństwa i sprawności operacyjnej –  
powinien być głównym elementem strategii 
Zarządu Banku. rada Nadzorcza zamierza w dal-
szym ciągu wspierać Zarząd Banku BpH w tych 
działaniach oraz efektywnie je nadzorować.

w imieniu rady Nadzorczej chcę serdecznie 
podziękować wszystkim interesariuszom za oka-
zane zaufanie. wierzę, że w 2014 roku Bank BpH 
po raz kolejny potwierdzi swoją stabilność, ugrun-
tuje bezpieczną pozycję i udowodni skuteczność 
działania. 

Z poważaniem,
wiesław rozłucki

one of the major aspects of the Bank’s strategy 
is its commitment underlying the fair play rules 
approved in 2013. these have been implemented 
in relations with customers and other stakeholder 
groups at each level of the Bank’s business. it is 
no coincidence that Bank BpH once again confir-
med itself to be a socially responsible company, 
operating in compliance with the highest corpo-
rate governance standards. this was reflected in 
the participation of Bank BpH in the prestigious 
reSpeCt index. additionally, in 2013 for the second 
time, Bank BpH was classified among those listed 
companies that in the opinion of the association 
of Stock exchange issuers (SeG) were the best in 
terms of reporting non-financial data, and was 
distinguished in the rating list published under the 
“SeG analysis of Companies in poland” project.

the Supervisory Board’s activities in 2013 were 
focused on regular assessment of the Bank’s finan-
cial performance and effectiveness, control of risk 
level and supervising compliance of the Bank’s 
operations with a fast and intensively changing 
legal and regulatory environment. the Supervisory 
Board took all efforts to ensure that collaboration 
with the management Board was effective and 
provided opportunities for efficient operations.

although the effectiveness of Bank BpH has been 
growing, the level of income has remained a chal-
lenge; both in 2013 and in future years – subject to 
maintaining a level of safety and operational effi-
ciency – and shall be a core element of the Bank’s 
management Board’s strategy. the Supervisory 
Board intends to further support the management 
Board of Bank BpH in its operations and to 
supervise its business in an effective manner.

on behalf of the Supervisory Board, i would like to 
thank all the stakeholders very much for the con-
fidence you have placed in us. i trust that in 2014 
Bank BpH will once again confirm its stability, con-
solidate its secure position, and prove the effecti-
veness of its business.

wiesław rozłucki

Sincerely yours,
wiesław rozłucki

Letter from the chairman 
of Bank BPh supervisory Board

01.
List 
Przewodniczącego 
rady nadzorczej 
Banku BPh
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pierwSZe CeNtrum iNweStyCyJNe  
dla klieNtÓw BaNkowośCi oSoBiSteJ
the first investment Centre for personal banking customers

wZroSt wartośCi wierZytelNośCi 
NaBytyCH w ramaCH faktoriNGu
increase in value of factoring turnover

NowyCH plaCÓwek partNerSkiCH
new franchise branches

wZroSt SprZedaŻy produktÓw 
iNweStyCyJNyCH
increase in sales of investment products

1,1 mln
265 mln

klieNtÓw BaNku BpH
1.1 million of Bank BpH clients

wyNiÓSŁ ZySk Brutto  
Grupy BaNku BpH
265 million was the Bank BpH  
Group’s gross profit
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List 
Prezesa zarządu 
Banku BPh 
Letter from the President 
of Bank BPh management Board 

Szanowni pańStwo,  
intereSariuSze Banku BpH!

w 2013 roku funkcjonowaliśmy w warunkach spo-
wolnienia gospodarczego i zwiększonej niepewno-
ści na rynku. dla banków odczuwalne były kolejne 
obniżki stóp procentowych oraz ich spadek do 
historycznego minimum. w ubiegłym roku została 
również wprowadzona opłata ostrożnościowa na 
rzecz BfG, a także zmienił się poziom opłaty inter-
change. otoczenie makroekonomiczne wymagało 
od nas szybkiego reagowania i dostosowywania się 
do zmiennych warunków. Z satysfakcją oceniam, 
że Bank BpH realizował zadania w sposób efek-
tywny, co pozwoliło na osiągnięcie założonych celów 
finansowych, biznesowych i strategicznych wyzna-
czonych na 2013 rok. dzięki skuteczności naszych 
działań skonsolidowany zysk netto przypadający na 
akcjonariuszy Banku wyniósł 192,4 mln zł w 2013 
roku, a bezpieczeństwo Banku BpH znalazło potwier-
dzenie w wartości współczynnika wypłacalności na 
poziomie 16,4 proc. Nasze starania zostały doce-
nione przez akcjonariuszy. Cena akcji Banku BpH 
wzrosła w 2013 roku o 14,3 proc., podczas gdy war-
tość indeksu wiG wzrosła o 6,6 proc.

Zgodnie ze swoją strategią fair play, Bank BpH 
po dej mował szereg inicjatyw mających na celu 
umacnianie pozycji lidera pod względem fair i zaufa-
nia. przykładem takiego działania może być między 
innymi powołanie rzecznika klientów, do którego 
zadań należy wspieranie oraz reprezentowanie ich 
interesów, oczekiwań i potrzeb wobec jednostek 
biznesowych Banku. 

potwierdzeniem naszego zaangażowania w rozwój 
bankowości fair było także opracowanie zbioru reguł 
nazywanych przez nas Zasadami fair play, którymi 
kierujemy się w relacjach z klientami i pozostałymi 
interesariuszami, i które opierają się na takich war-
tościach jak przejrzystość, bezpieczeństwo, wspar-
cie czy też prowadzenie otwartego dialogu. Nasze 
działania zostały poddane procesowi niezależnej 
weryfikacji, która potwierdziła, że dotrzymujemy 
obietnic. pierwsza weryfikacja pokazała bowiem, że 
14 z 15 zobowiązań składanych klientom zrealizowa-
liśmy w pełni. ponadto w 2013 roku po raz pierwszy 
raport Społecznej odpowiedzialności Biznesu Banku 
BpH został przygotowany w oparciu o światowe 

laDieS anD Gentlemen,  
SHareHolDerS of Bank BpH,

in 2013 we were operating in an 
environment of economic slowdown and 
increased market insecurity. Banks were 
hit by subsequent cuts in interest rates, 
which reached historic lows. last year saw 
the introduction of the BfG precautionary 
fee and modified interchange fee. the 
macroeconomic environment demanded 
we react quickly and adapt to the volatile 
circumstances. i am satisfied to say that 
Bank BpH was effective in delivering on its 
tasks, which enabled the Bank to attain 
its 2013 financial, business and strategic 
goals. thanks to our efficiency, the Bank’s 
net income attributable to equity holders 
amounted to plN 192.4 million in 2013, 
while the Bank’s safe position was reflected 
in its capital adequacy ratio of 16.4 per 
cent. our efforts were appreciated by the 
shareholders. in 2013 Bank BpH’s stock 
price went up 14.3 per cent, while the wiG 
index appreciated 6.6 per cent.

pursuing its fair play strategy, Bank BpH 
undertook a number of initiatives aimed at 
consolidating its leading position in fair play and 
trust. these included, among others, the launch 
of the Customers’ ombudsman, whose tasks 
include assisting customers and representing 
their interests, expectations and needs in 
contacts with the Bank’s business units.

to prove our commitment to fair play banking, 
we developed a set of fair play initiatives called 
fair play rules, which we utilise in our relations 
with customers and other stakeholders. these 
initiatives are based on values such as clear 
rules, financial security, support and open dia-
logue. our activities were subject to indepen-
dent verification, which confirmed that we kept 
our promises. the first verification showed 
that 14 out of 15 promises made to our custo-
mers were fully delivered. moreover, in 2013, 
for the first time, Bank BpH’s Corporate Social 
responsibility report was developed according 
to the global standards of non-financial data 

14 15
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klientów komercyjnych. dobra sprzedaż kluczowych 
dla Banku produktów była możliwa dzięki rozwo-
jowi oferty i zwiększeniu efektywności sprzedaży we 
wszystkich kanałach dystrybucji. Spośród zaofero-
wanych przez Bank innowacji dla klientów detalicz-
nych wymienić należy kartę fair – pierwszą kartę 
kredytową w polsce z możliwością wyboru korzy-
ści zwiększających się wraz z czasem użytkowa-
nia karty. w 2013 roku uruchomiliśmy w naszych 
oddziałach także fabrykę funduszy ułatwia-
jącą dostęp do oferty 5 renomowanych polskich 
i zagranicznych towarzystw funduszy inwestycyj-
nych. klienci mogą korzystać także z pierwszego 
Centrum inwestycyjnego Banku BpH otwartego 
w warszawie, gdzie wykwalifikowani doradcy wspie-
rają ich w zarządzaniu finansami i dzielą się wiedzą 
ekspercką w zakresie inwestycji. Z myślą o klientach 
firmowych rozwijaliśmy ofertę faktoringu, wpro-
wadziliśmy bankowość mobilną BusinessNet lite 
w wersji na tablety i smartfony, a dla klientów mśp 
kredyty objęte poręczeniem BGk.

w 2014 roku w dalszym ciągu będziemy koncentro-
wać się na rozwoju w strategicznych obszarach, co 
pozwoli nam utrzymać pozycję stabilnego i bezpiecz-
nego Banku. Jak zawsze ocena i satysfakcja naszych 
klientów będzie dla nas kluczowa, dlatego planujemy 
realizację kolejnych inicjatyw z zakresu bankowości 
fair oraz konsekwentny rozwój produktów i usług. 

osiągnięcie pozytywnych wyników w 2013 
roku nie byłoby możliwe bez zaangażowania 
naszych pracowników i partnerów biznesowych, 
za co szczerze dziękuję. ufam, że ich aktywna 
postawa i konsekwencja w realizacji celów 
pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych rezul-
tatów w 2014 roku. dziękuję także akcjonariu-
szom i pozostałym interesariuszom Banku BpH 
za okazane nam zaufanie.

Z poważaniem,
richard Gaskin

lopment of our offer and improved sales effi-
ciency across all distribution channels. one of 
the innovations for retail customers was the 
fair Card, i.e. the first credit card in poland 
with a choice of benefits, which increases 
with the length of the card’s use. in 2013 we 
launched the funds factory in our branches, 
offering access to 5 reputable polish and 
foreign investment fund houses. Customers 
may also use the first Bank BpH investment 
Centre in warsaw, where qualified advi-
sors assist customers in managing their 
finance and share their expert knowledge 
of investments. for commercial customers 
we developed our factoring offer, introduced 
BusinessNet lite, the mobile banking plat-
form for tablets and smartphones, while Sme 
customers were offered loans covered by 
BGk guarantee scheme.

in 2014 we will continue to focus on deve-
loping our strategic areas to keep the 
Bank stable and safe. as always, our top 
priority will be customer perception and 
satisfaction, which is why we are planning 
to introduce some new fair play initiatives 
and continue developing our products and 
services.

positive results in 2013 would not be possible 
without the commitment of our employees and 
business partners and for that i would like to sin-
cerely thank them. i believe that their active atti-
tude and consistent delivery on their objectives will 
allow the Bank to generate an even better perfor-
mance in 2014. i would also like to thank our sha-
reholders and other stakeholders of Bank BpH for 
their confidence in us. 

Sincerely yours,
richard Gaskin

standardy raportowania danych pozafinansowych, 
a potwierdzeniem realizacji najlepszych praktyk 
w tym zakresie jest przyznany nam Certyfikat Gri 
(Global reporting initiative).

Cieszymy się, że w 2013 roku akcje Banku pozo-
stawały w składzie prestiżowego indeksu reSpeCt, 
grupującego spółki odpowiedzialne społecznie 
i działające w zgodzie z najwyższymi standardami 
zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, com-
pliance i relacji z inwestorami. do grona najbar-
dziej transparentnych spółek giełdowych nasz Bank 
został zakwalifikowany także przez Stowarzyszenie 
emitentów Giełdowych.

Bank BpH po raz 3. wspólnie z telewizją tvN i onet.pl 
zorganizował kampanię Zwykły Bohater. Jesteśmy 
dumni, że galę finałową akcji promującej postawę 
fair i szlachetne gesty bezinteresownej pomocy 
oglądało ponad 2 mln widzów. ta liczba z roku na 
rok jest wyższa.

w 2013 roku Bank BpH podążał w wyznaczonym 
wcześniej kierunku i koncentrował się na 
umacnianiu portfela kredytów gotówkowych, 
kredytów dla mSp i dużych przedsiębiorstw. 
w ubiegłym roku zaproponowaliśmy klientom nową 
ofertę bankowości osobistej. tą propozycją chcemy 
wzmacniać naszą obecność w segmencie, w którym 
mamy silne kompetencje, i w którym tradycyjnie się 
rozwijaliśmy. ofertę bankowości osobistej kierujemy 
do przedstawicieli kadry menedżerskiej, wolnych 
zawodów, reprezentantów tzw. klasy średniej, którzy 
mają większe niż standardowe oczekiwania wobec 
banków i oczekują indywidualnego podejścia do 
swoich finansów.

dzięki zaangażowaniu naszych doradców w minio-
nym roku udzieliliśmy kredytów gotówkowych 
o wartości ponad 1 800 mln zł oraz przyznaliśmy  
ponad 4 600 mln zł limitów kredytowych dla 

reporting and the Bank was granted the Gri 
(Global reporting initiative) Certificate – a clear 
proof of its delivery on best CSr practices.

we are glad that in 2013 Bank BpH stock 
remained within the reSpeCt index, grouping 
companies that stand out in corporate social 
responsibility and comply with the top stan-
dards of corporate governance, compliance and 
investor relations. also the association of Stock 
exchange issuers included us in the group of the 
most transparent listed companies.

for the third time Bank BpH organized the everyday 
Hero campaign in co-operation with tvN and onet. 
we are proud that the final gala of the campaign, 
which promotes fair play and noble gestures of 
voluntary help, was viewed by over 2 million spec-
tators. their number increases every year.

in 2013 Bank BpH continued its journey along 
a predefined path and focused on consolida-
ting its portfolio of cash loans, Sme and cor-
porate loans. last year we launched a new 
personal banking offer with the intention of 
marking our presence in a segment we feel 
very competent in, and which is also the seg-
ment where we have traditionally shown gro-
wth. our personal banking offer is addressed 
to managers, professionals and the so-called 
middle class, who have higher than average 
expectations concerning banking services and 
the need for an individual approach to their 
finances.

thanks to the commitment of our advisors, 
last year the Bank extended cash loans worth 
over plN 1,800 million and over plN 4,600 
million in credit limits for commercial custo-
mers. Good sales results from the Bank’s key 
products were possible thanks to the deve-

List 
Prezesa zarządu 
Banku BPh 02.
Letter from the President 
of Bank BPh management Board 
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BaNk BpH dla klieNtÓw
Bank BpH for customers
Bank BpH buduje zaufanie klientów tworząc 
produkty i usługi oparte na przejrzystych 
zasadach, a także dbając o obsługę 
klientów. w ramach programu Zasady 
fair play niezależny audytor zweryfikował 
zobowiązania złożone klientom w 2013 roku.  
przedstawiciele Zarządu Banku BpH regu- 
larnie słuchali opinii klientów indywidualnych 
i biznesowych podczas cyklicznych spotkań 
organizowanych przez Bank. 

Bank BpH builds customer confidence 
by creating products and service 
based upon transparent rules and by 
optimizing customer service. within 
the framework of the fair play rules, 
an independent auditor verified the 
promises made to customers in 2013. 
Bank BpH representatives held regular 
meetings with individual and business 
customers to hear their opinions. 

Zdjęcie: rada klientów Biznesowych, wrzesień 2013 r., warszawa
photo: Business Customer Council, September 2013, warsaw
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Skuteczny w wymaGającym otoczeniu 
rynkowym 

Bank oferuje produkty i usługi klientom indywi-
dualnym, korporacyjnym oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom. w jego ofercie znajdują się 
konta osobiste, rachunki oszczędnościowe, lokaty, 
kredyty gotówkowe i hipoteczne oraz karty kre-
dytowe, a także produkty kompleksowej obsługi 
finansowej firm. prowadzi również działalność 
w zakresie usług maklerskich oraz bankowości 
skarbowej. 

Na polskim rynku Bank BpH obecny jest od 
ponad 20 lat. powstał w 1989 r. w wyniku 
podziału struktur Narodowego Banku 
polskiego. od stycznia 1995 r. jego akcje są 
notowane na Giełdzie papierów wartościowych 
w warszawie, a od kilku lat wchodzą 
w skład elitarnego grona spółek giełdowych 
tworzących indeks reSpeCt, który skupia 
firmy wyróżniające się pod względem ładu 
korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności.

w 2013 r. Bank BpH uroczyście zainaugurował 
działalność nowoczesnych biurowców przy ulicy 
płk. Jana pałubickiego w Gdańsku. kompleks 
biurowy BpH office park jednocześnie stał się 
siedzibą rejestrową Banku, a przede wszystkim 
miejscem pracy dla prawie 2700 osób, 
zlokalizowanych wcześniej w kilku biurowcach 
na terenie Gdańska. 

Bank BpH jest częścią wyspecjalizowanej w finan-
sach firmy Ge Capital, która wraz z innymi pod-
miotami działającymi w różnych branżach, 
wchodzi w skład Grupy Ge – jednej z największych 
międzynarodowych korporacji. 

w 2013 r. Grupa Banku BpH wypracowaŁa 
zySk netto w wySokości 192 mln zŁ 
i zGoDnie ze StrateGią fair play  
rozwijaŁa ofertę proDuktową

Zysk brutto Grupy Banku wyniósł 265 mln zł. 
współczynnik wypłacalności (Car) Banku BpH 
na koniec 2013 r. osiągnął poziom 16,4 proc. 
w tym samym czasie koszty jego działania spadły 
o 15,2 proc. w porównaniu z 2012 r. ich obniżenie 
było efektem m.in. ograniczenia wydatków na 
usługi zewnętrzne i consulting, a także optymali-
zacji zatrudnienia. 

w minionym roku Bank udzielił kredytów gotów-
kowych o wartości ponad 1 800 mln zł a klientom 
firmowym przyznał ponad 4 600 mln zł limitów kre-
dytowych. dobra sprzedaż kluczowych dla Banku 
produktów była możliwa dzięki rozwojowi oferty 
i zwiększeniu efektywności sprzedaży we wszyst-
kich kanałach dystrybucji. Na koniec 2013 r. sieć 
dystrybucji liczyła łącznie ponad 430 oddziałów oraz 
placówek współpracujących w ramach franczyzy. 
klienci Banku mogą korzystać także z bankowości 
internetowej, telefonicznej i mobilnej.

Z myślą o klientach bankowości osobistej w ubie-
głym roku Bank BpH rozbudował ofertę, pro-
ponując im współpracę z doradcą i rachunek 
maksymalne konto z pakietem korzyści dostęp-
nych bez dodatkowych opłat. między innymi tej 
grupie klientów Bank BpH zaproponował także 
nowe możliwości inwestowania, co przełożyło się 
na 70-proc. wzrost wyników sprzedaży produk-
tów inwestycyjnych. klienci bankowości osobi-
stej mogą korzystać także z usług pierwszego 
Centrum inwestycyjnego Banku BpH, które rozpo-
częło działalność w grudniu 2013 r. w warszawie.  

efficient in a Difficult market 
environment

the Bank offers its products and services to 
individual and corporate customers as well 
as small and medium-sized enterprises. its 
offer includes personal and savings acco-
unts, deposits, cash and mortgage loans and 
credit cards, as well as comprehensive finan-
cial services for companies. the Bank also 
provides brokerage services and treasury 
activities. 

Bank BpH has been active on the polish market 
for over 20 years. it was created in 1989 as 
a spin-off from the National Bank of poland. Since 
January 1995, its stock has been traded on the 
warsaw Stock exchange and for the last couple 
of years it has been part of the elite group of 
listed companies within the reSpeCt index, which 
includes companies that are outstanding for their 
corporate governance and social responsibility. 

in 2013 Bank BpH officially launched its 
operations in the modern office building 
situated on płk. Jana pałubickiego Street in 
Gdansk. BpH office park became the Bank’s 
registered seat, but it primarily serves as the 
workplace for almost 2,700 employees who 
previously worked in a number of buildings 
across Gdansk.

Bank BpH is part of the financial services 
company Ge Capital, which together with 
other entities active in various industries, 
belongs to Ge – one of the largest multi-
national corporations.

in 2013 Bank BpH Group GenerateD net 
income of pln 192 million anD DevelopeD 
itS fair play proDuct offer in line witH 
itS StrateGy

the Bank BpH Group’s gross profit amounted 
to plN 265 million. at the end of 2013 Bank 
BpH’s capital adequacy ratio (Car) was 16.4 
per cent and its operating costs went down 
15.2 per cent as compared to 2012. Costs 
were down due to, inter alia, lower spending 
on external services and consulting as well as 
employment restructuring. 

last year the Bank extended over  
plN 1,800 million in cash loans and over  
plN 4,600 million in corporate credit limits. 
the Bank achieved solid sales in its core 
products thanks to offer development and 
improved sales efficiency across all distribu-
tion channels. at the end of 2013 the Bank’s 
distribution network included over 430 bran-
ches and franchise outlets. Bank customers 
are also served through electronic, telephone 
and mobile banking channels.

to cater for its personal banking customers, 
last year Bank BpH expanded its offer by 
including the services of advisors and the 
maksymalne konto account with a range 
of benefits at no extra cost. this customer 
group, inter alia, was offered new invest-
ment options, bringing 70 per cent growth in 
investment product sales. personal banking 
customers may now use the first Bank BpH 
investment Centre, which commenced ope-
rations in december 2013 in warsaw. 

03. informacja 
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klientom indywidualnym Bank BpH zaoferował 
także kartę fair – pierwszą na polskim rynku 
kartę kredytową, która daje posiadaczom moż-
liwość wyboru korzyści związanych z jej używa-
niem oraz nagradza lojalność, ponieważ skala 
korzyści może rosnąć wraz z czasem aktywnego 
korzystania z karty.

dla klientów firmowych Bank BpH uruchomił 
mobilną wersję systemu bankowości interne-
towej BusinessNet i systemu wymiany walut 
dealingNet. klienci biznesowi mogli także sko-
rzystać ze współpracy Banku BpH z Bankiem 
Gospodarstwa krajowego (BGk) w zakre-
sie portfelowej linii poręczeniowej, a także 
portfelowej linii Gwarancji de minimis. w ramach 
tych projektów w minionym roku Bank udzielił kre-
dytów na łączną kwotę 233 mln zł.

Bank BpH. po proStu fair

w 2013 r. roku Bank BpH niezmiennie realizo-
wał strategię: po prostu fair w działaniach wobec 
klientów, partnerów, pracowników oraz społecz-
ności lokalnych. 

ważnym elementem strategii Banku jest 
działalność na polu odpowiedzialności 
społecznej. pracownicy angażują się w działania 
wspierające lokalne społeczności, edukację 
i ochronę środowiska. wolontariusze z Banku 
BpH przeprowadzili w 2013 roku 206 projektów 
w 88 polskich miastach, w tym między innymi 
cykl wykładów dla seniorów na uniwersytetach 
trzeciego wieku, wiosenną akcję sprzątania 

individual customers were also offered the 
Bank BpH fair Card – the first credit card 
on the polish market that offers a choice of 
additional benefits for its users as well as 
loyalty rewards, the benefits of which may 
grow the longer the card is in active use. 

for its corporate customers, Bank BpH laun-
ched BusinessNet, a mobile version of the inter-
net banking system and dealingNet, a foreign 
exchange platform. Business customers may also 
benefit from Bank BpH’s co-operation with Bank 
Gospodarstwa krajowego (BGk) within the scope 
of the portfolio Suretyship facility and de minimis 
portfolio Guarantee facility. last year the Bank 
extended loans worth plN 233 million under the 
BGk scheme. 

Bank BpH. po proStu fair 

in 2013 Bank BpH continued to pursue its 
fair play strategy towards its customers, 
partners, employees and local commu-
nities. 

an important element of the Bank’s 
strategy is its corporate social 
responsibility. the Bank’s employees are 
committed to actions that support local 
communities, education and environmental 
protection. in 2013 Bank BpH’s volunteers 
ran 206 projects in 88 polish towns, 
including a series of lectures for the elderly 
at the third age universities, a spring 
campaign to clean the forests around 
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03.
lasów w okolicach Gdańska, Gniezna, krakowa 
i warszawy oraz ponad 50 zimowych akcji 
prospołecznych, skierowanych przede wszystkim 
do osób z niepełnosprawnością oraz dzieci 
z rodzin potrzebujących wsparcia finansowego. 

w 2013 r. odbyła się trzecia już edycja akcji  
Zwykły Bohater, organizowanej przez Bank BpH 
wspólnie z telewizją tvN i portalem onet.pl. 
Jej celem  jest promowanie wartości fair play 
w społeczeństwie poprzez wyróżnianie osób,  
które w swoim codziennym życiu wykazały się 
postawą fair, spontanicznie niosły pomoc innym 
albo zachowały się uczciwie. akcja wzbudziła duże 
zainteresowanie – w trzech edycjach zgłoszono 
ponad 3700 wyjątkowych historii, w 2013 r. ponad 
1,3 miliona użytkowników odwiedziło stronę 
internetową akcji, a galę finałową obej rzało 
ponad 2,1 miliona widzów. 

w Banku konsekwentnie wdrażane są produkty 
i rozwiązania uwiarygadniające obietnicę bycia 
instytucją, która działa fair. Zobowiązania złożone 
klientom w 2013 roku zostały poddane niezależ-
nej weryfikacji. we wrześniu 2013 został opubli-
kowany pierwszy raport niezależnego audytora, 
firmy pwC, na temat realizacji Zasad fair play 
z pierwszej połowy 2013 roku. wynik weryfikacji  
okazał się pozytywny – z 14 na 15 zobowiązań 
Bank wywiązał się w 100 proc., co jest potwierdze-
niem, iż przyjęta strategia znajduje odzwierciedle-
nie w konkretnych działaniach. 

Gdansk, Gniezno, Cracow and warsaw 
and over 50 winter campaigns addressed 
primarily at the disabled and children from 
families in need of financial support. 

2013 saw the third round of the everyday 
Hero campaign, organized by Bank BpH 
together with tvN and onet.pl. it aims to 
promote fair play values across society 
by recognizing people who have acted 
fairly in their everyday lives, who have 
helped others in a spontaneous way or 
behaved in a fair way. the campaign 
proved very popular – over 3,700 stories 
were reported in the three editions, with 
over 1.3 million users visiting its website 
in 2013, while the final gala was watched 
by over 2.1 million spectators. 

the Bank continues to introduce products 
and solutions that serve as reasons to believe 
that Bank BpH is an institution that acts fairly. 
promises made to customers in 2013 were 
verified independently. the first report of an 
independent auditor, pwC, on the Bank’s deli-
very on fair play rules in the first half of 2013 
was published in September 2013. the verifi-
cation proved positive – 14 out of 15 promi-
ses were delivered upon 100 per cent, which 
shows that the strategy adopted by the Bank 
is reflected in its specific actions. 
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Bank BpH Dla pracowników
Bank BpH for the employees
realizacji strategii fair play wobec pracow-
ników sprzyja otwarta i proaktywna komu-
nikacja, dbanie o ich rozwój zawodowy oraz 
działalność organizacji wewnętrznych takich 
jak Ge women’s Network, czy Healthahead. 
w firmie cyklicznie odbywają się badania 
opinii, które dostarczają informacji o pozio-
mie satysfakcji pracowników. 
w 2013 r. Bank BpH po raz piąty otrzymał 
tytuł inwestora w kapitał ludzki.

implementation of the fair play strategy 
towards its employees is supported by open 
and active communication, assisting their 
professional development and activities of 
internal organizations such as Ge women’s 
Network or Healthahead. the Bank carries 
out regular opinion surveys, gaining infor-
mation on the satisfaction level of employ-
ees. in 2013 Bank BpH was named Human 
Capital investor for the fifth time in a row. 

fot. Cezary piwowarski/tvN 

Zdjęcie: konferencja Ge women’s Network,  
czerwiec 2013 r., Jachranka
photo: Ge women’s Network Conference,  
June 2013, Jachranka
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skład 
zarządu 
Banku BPh
(na dzień 31.12.2013 r.) 
Bank BPh management Board
(as at 31.12.2013) 

richard Gaskin ukończył studia mBa w Henley 
management College w wielkiej Brytanii. do Ge 
dołączył w 1999 r. jako dyrektor Sprzedaży Biznesu 
Samochodowego w ramach Ge Capital w irlandii. 
w 2002 r. został liderem ds. Jakości w Ge money 
w Szwajcarii. Następnie sprawował funkcję 
dyrektora Zarządzającego w Ge Capital auto 
w wielkiej Brytanii. 
w sierpniu 2005 r. powierzono mu kierowanie dzia-
łalnością Ge money Bank rosja w randze prezesa 
Zarządu, a w 2009 r. richard Gaskin został powo-
łany na stanowisko prezesa Ge money Bank rosja 
i Ge money Bank Łotwa. przed rozpoczęciem  
kariery w Ge, przez 13 lat związany był z ford 
motor Company (ford Credit) w wielkiej Brytanii 
i irlandii oraz z firmą 3m ltd. karierę zawodową 
rozpoczął w 1984 r. w brytyjskim lloyds Bank plc.

ricHarD GaSkin 
prezes Zarządu 
president of the management Board 
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richard Gaskin holds an mBa from Henley 
management College, united kingdom. He 
joined Ge in 1999, initially as the automotive 
Business Sales director in Ge Capital, ireland. 
in 2002 he became Quality leader in Ge 
money in Switzerland. Next, mr. Gaskin worked 
as managing director in Ge Capital auto in the 
united kingdom. 
in august 2005, he was appointed president 
of the management Board Ge money Bank 
russia and in 2009 became president of 
Ge money Bank russia and Ge money Bank 
latvia. Before joining Ge, he worked for 
13 years at ford motor Company (ford Credit) 
in the uk and ireland and at 3m ltd. He started 
his professional career in 1984 in the British 
lloyds Bank plc.

pracę w Ge rozpoczął w 1999 r. jako uczestnik programu 

Zarządzania finansami w Ge power System (obecnie 

Ge energy). w 2001 r. dołączył do Zespołu audytu 

korporacyjnego Ge i realizował audyty biznesów Ge 

świadczących usługi finansowe w uSa, europie Zachodniej 

i azji. w latach 2005-2008 był kontrolerem finansowym 

w Ge Corporate financial Services – ogólnoeuropejskim 

podmiocie świadczącym usługi w zakresie finansowania 

przedsiębiorstw. w 2008 r. został powołany na stano - 

wisko Global Chief financial officer w spółce Ge working 

Capital Solutions świadczącej usługi faktoringu, sekuryty- 

zacji i syndykacji należności handlowych na całym świecie. 

andras Bende jest absolwentem Zarządzania finansami 

uniwersytetu Clemson w karolinie południowej  

w Stanach Zjednoczonych.

He joined Ge in 1999 as a member of the financial 

management program at Ge power Systems (now Ge 

energy). in 2001, he became a member of Ge’s Corporate 

audit staff and carried out audits in the uS, western 

europe and asia across the financial services businesses  

at Ge. from 2005 to 2008, mr. Bende was the financial 

Controller for Ge Corporate financial Services, a pan-eu-

ropean Commercial finance business. in 2008, he was 

appointed Global Chief financial officer for Ge working 

Capital Solutions, a business that factors, securitizes and 

syndicates trade receivables across the globe. andras 

Bende holds a degree in financial management from 

Clemson university, South Carolina, uSa.

anDraS BenDe 
wiceprezes Zarządu, pion finansowy 
deputy president of the management Board, finance division

ukończył handel zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej 

w warszawie. w latach 1994-1997 pracował jako konsultant 

w firmie doradczej Bain & Company, następnie związany był 

z fiat Bankiem polska. w latach 2003-2006 zasiadał w Zarządzie 

Santander Consumer Banku i był jego wiceprezesem.  

Z Ge związał się w 2006 r. jako dyrektor ds. Sprzedaży produktów 

Samochodowych w europie środkowo-wschodniej w General 

electric international. od 2007 do 2009 r. pełnił funkcję 

wiceprezesa Zarządu i dyrektora pionu Sprzedaży Ge money 

Banku, a po połączeniu z Bankiem BpH dyrektora Zarządzającego 

obszaru dystrybucji pośredniej, a następnie wiceprezesa Zarządu 

odpowiedzialnego za pion marketingu i Zarządzania produktami 

oraz pion Sprzedaży. od stycznia 2013 r. odpowiada za pion 

Bankowości korporacyjnej, małych i średnich przedsiębiorstw.

Graduated from the foreign trade faculty at warsaw School 

of economics. He worked as a consultant at Bain & Company 

between 1994 and 1997 and then at fiat Bank polska.  

from 2003 to 2006, he was a management Board member of 

Santander Consumer Bank and then its deputy president. He 

joined Ge in 2006 as Sales director for Car products in Central  

and eastern europe at General electric international. Between 

2007 and 2009, he was deputy president of the management 

Board and director of Sales division at Ge money Bank and, 

after the merger with Bank BpH, became managing director  

of indirect distribution area and next deputy president respon-

sible for marketing & product management division and Sales 

division. as of January 2013 ha is in charge of Commercial 

Banking division.

GrzeGorz jurczyk 
wiceprezes Zarządu, pion Bankowości 
korporacyjnej, małych i średnich przedsiębiorstw
deputy president of the management Board, Commercial Banking division
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mariusz kostera jest absolwentem ośrodka Studiów 

amerykańskich uniwersytetu warszawskiego. do Banku BpH 

dołączył w 2011 r. jako dyrektor wykonawczy pionu marketingu 

i Zarządzania produktami. przed objęciem tego stanowis ka 

pełnił funkcję Chief Commercial officera w equa financial 

Services – spółce stworzonej w republice Czeskiej przez fundusz 

private equity w celu zbudowania nowego na tamtejszym rynku 

banku: equabank. w latach 2007-2009 zajmował stanowis ko 

dyrektora Zarządzającego pionem Bankowości klientów 

indywidualnych w HSBC Bank polska. Związany był również 

z Citibankiem Handlowym, gdzie zajmował stanowisko dyrektora 

wykonawczego w pionie marketingu Bankowości detalicznej oraz 

– jako dyrektor marketingu – z kredyt Bankiem. Jego wcześniejsza 

kariera zawodowa była związana z branżą reklamową. 

Graduated from the american Studies Center at the university 

of warsaw. He joined Bank BpH in 2011 as the executive director 

in charge of marketing and product management division. 

prior to this role, he worked as Chief Commercial officer in equa 

financial Services, a company established in the Czech republic 

by a private equity fund to set up a new banking institution, 

equabank. in the years 2007-2009, he was the managing director 

of personal financial Services at HSBC Bank poland. He also 

worked for Citibank Handlowy – where he held the position of 

the executive director of personal financial Services marketing 

division and kredyt Bank as the Head of marketing. His previous 

professional career was in advertising industry. 

mariuSz koStera 
wiceprezes Zarządu, 
pion marketingu i Zarządzania produktami
deputy president of the management Board, marketing 

and product management division

do Ge dołączył w 1998 r. Zajmował wiele globalnych stanowisk 

kierowniczych w obszarze zarządzania ryzykiem, był m.in. Chief 

risk officerem w Ge money asia w Bangkoku oraz wiceprezesem 

ds. Globalnego ryzyka kredytowego w Stamford w Stanach 

Zjednoczonych. odpowiadał także za zarządzanie ryzykiem 

w GeCf latin america oraz pełnił funkcję Chief risk officera 

w Ge money Central and eastern europe. w 2009 r. został 

dyrektorem ds. ryzyka detalicznego w Ge Capital Global Banking. 

przed rozpoczęciem pracy w Ge zajmował się ubezpieczeniami 

kredytów korporacyjnych w Grupie allianz we frankfurcie 

i londynie. Swoją karierę w finansach rozpoczął w spółce 

zależnej deutsche Banku zajmującej się kredytami hipotecznymi. 

mathias Seidel otrzymał tytuł mBa ze specjalizacją finanse 

londyńskiej Cass Business School i dyplom magistra stosunków 

międzynarodowych moskiewskiego państwowego instytutu 

Stosunków międzynarodowych.

He joined Ge in 1998. He held numerous managerial positions in 

the risk management area, e.g. Chief risk officer at Ge money 

asia, Bangkok and deputy president for Global Credit risk, 

Stamford, uSa. He was also responsible for risk management at 

GeCf latin america and was the Chief risk officer at Ge money 

Central and eastern europe. in 2009, he was appointed director 

for retail risk at Ge Capital Global Banking. Before joining Ge, 

he worked for allianz Group in frankfurt and london in corporate 

loan insurance. His career in the finance sector began at the 

deutsche Bank subsidiary dealing with mortgage loans. mathias 

Seidel holds an mBa, major in finance from Cass Business School 

based in london and an ma in international relations from the 

moscow State institute of international relation.

wilfrieD matHiaS SeiDel 
wiceprezes Zarządu,  
pion Zarządzania ryzykiem
deputy president of the management Board, risk management division

ukończyła studia prawnicze na wydziale prawa i administracji 

uniwersytetu śląskiego w katowicach, jest radcą prawnym. 

dołączyła do Banku BpH w styczniu 2011 r. jako Główny radca 

prawny oraz dyrektor departamentu prawnego. wcześniej 

zajmowała kierownicze stanowiska w departamentach 

prawnych: lukas Banku, Banku Zachodniego wBk, Banku 

Zachodniego i wielkopolskiego Banku kredytowego. Zasiadała 

również w zarządzie spółki lukas S.a. oraz w radach nadzorczych: 

aiB wBk towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domu 

maklerskiego BZ wBk oraz piastowała funkcję przewodniczącej 

Sądu dyscyplinarnego dla maklerów papierów wartościowych 

i Sędzi Sądu Giełdowego przy Giełdzie papierów wartościowych 

w warszawie. Grażyna utrata należy obecnie do rady prawa 

Bankowego przy Związku Banków polskich.

Graduated from the university of Silesia in katowice, faculty 

of law and administration. She is a legal counsel. ms. utrata 

joined Bank BpH in January 2011 as Chief legal advisor and 

Head of the legal department. previously, she held managerial 

positions in legal departments of lukas Bank, Bank Zachodni 

wBk, Bank Zachodni and wielkopolski Bank kredytowy. She was 

a member of the management Board of lukas S.a. and sat on 

the supervisory boards at aiB wBk towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych and dom maklerski BZ wBk. also, she held the 

position of president of the disciplinary Court for Securities 

Brokers and the Judge of the Stock exchange Court at the 

warsaw Stock exchange. She is member of the Banking law 

Council at the polish Bank association.

Grażyna utrata 
wiceprezes Zarządu,  
pion prawny i relacji korporacyjnych
deputy president of the management Board, legal 

and Corporate relations division

ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu mikołaja 

kopernika w toruniu, a także podyplomowe studia z zakresu 

finansów i bankowości. posiada dyplom mBa Gdańskiej fundacji 

kształcenia menedżerów i Strathclyde Glasgow Business School. 

pracę w Ge rozpoczął w 1998 r. w ciągu kilkunastu lat piastował 

różne funkcje kierownicze w obszarach operacji, zarządzania 

jakością, rozwoju biznesu oraz sprzedaży. pracował także 

dla spółek Ge money w wielkiej Brytanii oraz rosji. 

w latach 2008-2009 w Ge money Banku zajmował stanowisko 

wiceprezesa Zarządu Banku, odpowiedzialnego za pion operacji. 

tym obszarem kierował również po połączeniu Ge money Banku 

z Bankiem BpH. od stycznia 2013 r. odpowiada za pion Sprzedaży. 

Graduated from the law and administration faculty at mikołaj 

kopernik university in toruń and completed postgraduate studies 

in banking and finance. He holds an mBa from Gdańska fundacja 

kształcenia menedżerów and Strathclyde Glasgow Business 

School. He started working for Ge in 1998. over the last dozen 

years, he held various managerial positions in the areas such 

as operations, quality management, business development and 

sales. He also worked for Ge money businesses in the united 

kingdom and russia. 

from 2008 to 2009, he was deputy president of the management 

Board in charge of operations division at Ge money Bank and 

after the Ge money Bank merger with Bank BpH he headed the 

same areas. as of January 2013, he has been in charge of the 

Sales division. 

krzySztof nowaczewSki 
wiceprezes Zarządu, pion Sprzedaży 
deputy president of the management Board, Sales division
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w latach 1991-2006 prezes Zarządu Giełdy 
papierów wartościowych w warszawie. 
ukończył handel zagraniczny w SGpiS (obec-
nie SGH) i uzyskał stopień doktora w zakre-
sie geografii ekonomicznej. Był doradcą 
ministra finansów, dyrektorem departamentu 
rozwoju rynku kapitałowego w ministerstwie 
przekształceń własnościowych oraz człon-
kiem komisji papierów wartościowych. 
przewodniczył radzie Nadzorczej krajowego 
depozytu papierów wartościowych oraz 
zasiadał we władzach światowej federacji 
Giełd i federacji Giełd europejskich. angażuje 
się w ruch corporate governance w polsce. 
Jest współzałożycielem i przewodniczą-
cym rady programowej polskiego instytutu 
dyrektorów oraz członkiem rad nadzorczych 
kilku spółek publicznych. 

president of the management Board of the warsaw 
Stock exchange from 1991 to 2006. wiesław 
rozłucki graduated from the foreign trade faculty 
of the warsaw School of economics and obtained 
his phd in economic geography. He was an advisor 
to the minister of finance, a director of the Capital 
markets department in the ministry of privatization 
and a member of the polish Securities and 
exchange Commission. He was also the chairman 
of the Supervisory Board of the National depository 
for Securities and a board member of the world 
federation of exchanges and the federation of 
european Securities exchanges. He has been enga-
ged in the corporate governance movement in 
poland. He is a co-founder and the chairman of 
the programming Council of the polish institute of 
directors and a member of supervisory boards of 
a couple of public companies.

Z Ge związany od 1984 r. przed objęciem obec-
nego stanowiska sprawował funkcję prezesa 
Zarządu i dyrektora wykonawczego Ge Corporate 
financial Services – części Ge odpowiedzialnej za 
globalne kredytowanie przedsiębiorstw. wcześniej 
pełnił funkcję prezesa i dyrektora wykonawczego 
Ge Capital Solutions, podmiotu świadczącego 
globalne usługi leasingowe. w latach 1991-2003 
sprawował w Ge Capital wiele stanowisk o rosną-
cej odpowiedzialności, w tym także w rejonie azji 
i pacyfiku. Należy do wąskiego grona liderów Ge, 
tzw. Ge officers. Jest członkiem rady dyrektorów 
wykonawczych Ge Corporate. ukończył studia na 
kierunku biznesowym w Skidmore College.

He has been working for Ge since 1984. 
prior to his current role, richard laxer was 
president and Ceo of Ge Corporate financial 
Services – Ge’s global corporate lending busi-
ness. Before that, he was president and Ceo 
of Ge Capital Solutions, a global leasing pro-
vider. from 1991 to 2003, he held a number 
of positions of increasing responsibility at Ge 
Capital, including assignments in the region 
of asia and the pacific. He belongs to the elite 
leader group of the so-called Ge officers. 
mr. laxer is a member of Ge’s Corporate 
executive Council. He graduated from busi-
ness faculty at Skidmore College.

05.
wieSŁaw rozŁucki
przewodniczący 
Chairman

ricHarD laxer
drugi Zastępca przewodniczącego, prezes Zarządu oraz dyrektor wykonawczy  
Ge Capital international 
Second deputy Chairman of the Supervisory Board, president  
and Ceo of Ge Capital international

Z bankowością związany od 1974 r. pracował 
m.in. w Barclays Banku, Citibanku, deutsche 
Banku, gdzie zajmował się ryzykiem bankowym. 
Z Ge związał się w 2007 r., zajmując stanowisko 
dyrektora ds. ryzyka na europę, Bliski wschód 
i afrykę. w 2008 r. przejął odpowiedzialność za glo-
balne zarządzanie ryzykiem działalności bankowej.

He has been in the banking industry since 1974. 
He worked for, inter alia, Barclay Bank, Citibank 
and deutsche Bank, where he dealt with banking 
risk. in 2007, denis Hall joined Ge money Bank, 
initially as Chief risk officer for the emea region. 
in 2008, as the Chief risk officer, he took responsi-
bility for global management of banking risk.

DeniS Hall 
pierwszy Zastępca przewodniczącego, dyrektor ds. ryzyka Związanego z działalnością Bankową  
i spełnianiem wymogów prawnych w Ge Capital international
first deputy Chairman of the Supervisory Board, Chief risk officer for Banking and regulatory risk at Ge 
Capital international

maurice Benisty ma ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w bankowości korporacyjnej 
i inwestycyjnej. pracę zawodową rozpoczął 
w HSBC w 1991 r. jako analityk kredytowy. 
w trakcie swojej kariery zajmował odpowiedzialne 
stanowiska w zakresie finansów korporacyjnych 
i przeprowadził wiele transakcji związanych 
z akcjami, fuzjami i przejęciami oraz obligacjami. 
w 2004 r. rozpoczął pracę w Ge Capital 
w londynie. maurice Benisty reprezentował 
Ge w radzie nadzorczej hiszpańskiej firmy 
Grupo Corporativo ono. w 2010 r. dołączył do 
zespołu rozwoju działalności korporacyjnej. 
w 2013 r. został mianowany na stanowisko 
Chief Commercial officer w Ge Capital emea, 
odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing 
i zapewnienie najwyższych standardów 
w zakresie kredytowania w ramach bankowości 
komercyjnej i konsumenckiej.

maurice Benisty has over twenty years 
of experience within corporate and 
investment banking. Beginning with 
HSBC in 1991, he spent the early part 
of his career as a credit analyst. during 
his career he held responsible positions 
in corporate finance and led a number 
of equity, m&a and bond transactions. 
in 2004 he joined Ge Capital in london. 
maurice Benisty represented Ge on the 
board of Spanish Grupo Corporativo 
ono. in 2010 he moved to the corporate 
business development team. in 2013 
he was appointed to his position of 
Chief Commercial officer of Ge Capital, 
emea responsible for sales, marketing 
and commercial excellence across the 
commercial and consumer lending 
businesses.

maurice BeniSty
dyrektor wykonawczy ds. działalności komercyjnej w Ge Capital international 
Chief Commercial officer Ge Capital international 
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05.

ukończył studia magisterskie na wydziale 
Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej 
Handlowej w warszawie. Był dyrektorem 
finansowym i członkiem Zarządu aiG polska Sa, 
a następnie dyrektorem finansowym 
i wiceprezesem Zarządu metropolitan 
life ubezpieczenia na Życie. pełnił funkcję 
wiceprezesa ds. finansowych w metlife 
australia oraz w regionie azji i pacyfiku. 
w 2009 r. został zaangażowany przez metlife uS 
jako doradca przy międzynarodowym projekcie 
fuzji i przejęć. w latach 2010-2013 pełnił funkcję 
członka Zarządu ds. finansów i it w spółce 
Ciech S.a. posiada certyfikat the association of 
Chartered Certified accountants (aCCa).

rafał rybkowski graduated from the warsaw 
School of economics, foreign trade faculty. 
He was financial director and member of the 
management Board at aiG polska Sa and then 
he held the positions of Cfo and vice president 
of the management Board of metropolitan life 
ubezpieczenia na Życie Sa. later he became Cfo 
and vice president of metlife australia and the 
region of asia and the pacific. in 2009, he was 
engaged by metlife uS as a financial and busi-
ness advisor on an international m&a project.  
in the years 2010-2013, he was a member of  
the management Board of Ciech S.a. in charge 
of finance an it. mr. rybkowski holds a certifi-
cate of the association of Chartered Certified 
accountants (aCCa).

rafaŁ ryBkowSki 
doradca w dziedzinie finansów 
financial advisor 

Jest absolwentem wydziału prawa uniwersytetu 
karola w pradze. przed podjęciem pracy w Ge 
pełnił funkcję partnera w white & Case, gdzie 
odpowiadał za takie obszary jak: fuzje i przejęcia, 
restrukturyzacje, rynki dłużne i kapitałowe oraz 
bankowość. Związany był także z Citigroup, gdzie 
obszarami jego praktyki były m.in.: bankowość 
i finanse, korporacyjne fuzje i przejęcia, przepisy 
prawa bankowego, zarządzanie projektami i two-
rzenie nowych produktów. w Ge odpowiedzialny 
za wsparcie prawne, zapewnienie zgodności  
i relacje podmiotów Ge money z jednostkami  
rządowymi w europie środkowej i wschodniej. 

He graduated from the law faculty at the 
Charles university in prague. prior to joining 
Ge, he was an associate in white & Case and 
his area of practice included mergers and 
acquisitions, restructuring, debt and capital 
markets and banking. He was also related to 
Citigroup, practicing in the areas, among others: 
banking and finance, corporate m&a, bank regu-
latory, litigation, project management and new 
product development. in Ge, he is responsible 
for legal support, compliance, and government 
relations in Central and eastern europe for Ge 
money businesses. 

aleš Blažek 
radca prawny Ge Capital international 
legal counsel at Ge Capital international

ukończyła studia magisterskie na kie-
runku finanse i bankowość w Szkole Głównej 
Handlowej w warszawie oraz studia mBa we 
francuskim instytucie Zarządzania. pracuje jako 
adiunkt w SGH. w latach 2006-2009 w agencji 
rozwoju przemysłu zajmowała stanowisko 
dyrektor departamentu odpowiedzialnego za 
ład korporacyjny, restrukturyzację oraz pry-
watyzację. w latach 2003-2004 pełniła funk-
cję asystent profesora na university of munster 
w Niemczech. w latach 2000-2002 związana 
była z firmą arthur andersen, gdzie pracowała 
jako konsultant. laureatka prestiżowych nagród, 
w tym m.in. stypendiów fundacji alexandra von 
Humboldta oraz polsko-amerykańskiej fundacji 
fulbrighta. Jej publikacje z zakresu ładu korpo-
racyjnego ukazały się w wielu profesjonalnych 
czasopismach i książkach. 

ms. Słomka-Gołębiowska is a graduate of the 
warsaw School of economics with a major in 
finance and banking as well as a post-gradu-
ate of mBa studies at the french management 
institute (ifG). She works as an assistant pro-
fessor at the warsaw School of economics. 
from 2006 to 2009, she was deputy Head of 
industrial development agency (arp) respon-
sible for corporate governance, restructuring 
and privatization. in the years 2003-2004, she 
was an assistant professor at the university of 
münster in Germany. ms. Słomka-Gołębiowska 
has won prestigious awards, including scholar-
ships from alexander von Humboldt foundation 
and polish-american fulbright foundation. 
Her papers on corporate governance were 
published in many professional magazines 
and books. 

aGnieSzka SŁomka-GoŁęBiowSka
doktor nauk ekonomicznych  
phd in economics

karierę zawodową w Ge rozpoczął w 1997 r. 
od udziału w programie finance management. 
po jego ukończeniu dołączył do zespołu audytu, 
gdzie pełniąc różne funkcje audytorskie, awan-
sował na stanowisko executive audit manager 
(główny menedżer ds. audytu) i odpowia-
dał za globalne projekty audytorskie dla Ge 
Commercial finance.
w 2005 r. objął stanowisko Cfo Ge Commercial 
finance w australii i Nowej Zelandii. od 2008 roku 
pełnił funkcję Cfo w Ge Capital real estate dla azji 
i pacyfiku. rok później został Głównym kontrolerem 
finansowym w Ge Capital real estate. w latach 
2012 – 2013, jako Cfo, zarządzał finansami Ge life 
Sciences, globalnego działu Ge Healthcare. 
posiada tytuł licencjata uniwersytetu floryda 
w dziedzinie zarządzania.

He started his career in Ge in 1997 on the 
finance management program. on gradu-
ating from the program he joined the Corporate 
audit Staff and held a number of audit func-
tion roles, rising to become an executive audit 
manager responsible for global audits for Ge 
Commercial finance. 
in 2005 he became the Cfo of Ge Commercial 
finance australia & New Zealand. in 2008 he 
became Cfo in Ge Capital real estate asia 
pacific and one year later he was appointed 
the Global Controller for Ge Capital real estate. 
Between 2012 and 2013, in his role as Cfo, 
he managed the finance function of Ge life 
Sciences, a global division of Ge Healthcare.  
todd l. Smith holds a B.S degree in Business 
administration from the university of florida.

toDD l. SmitH
wiceprezes ds. finansowych (Cfo), Ge Capital international 
Chief financial officer of Ge Capital international 
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05.
absolwent wydziału Handlu Zagranicznego 
uniwersytetu Łódzkiego oraz wydziału 
Zarządzania uniwersytetu w Grenoble we 
francji. doświadczenie zawodowe zdobywał 
w instytucjach finansowych; jest ekspertem 
z zakresu rynku korporacyjnego, finansowania 
strukturalnego oraz fuzji i przejęć. pracę 
zawodową rozpoczął w departamencie 
restrukturyzacji powszechnego Banku 
Gospodarczego. od 1995 r. członek zarządu 
pBG funduszu inwestycyjnego (od 1998 r. pekao 
fundusz kapitałowy). od 2001 r. prezes zarządu 
avallon – firmy zarządzającej funduszami private 
equity. w 2004 r. został prezesem zarządu 
podmiotu inwestycyjnego avallon mBo. Zasiadał 
w radach nadzorczych wielu firm.

He graduated from Łódź university’s foreign trade 
department and department of management, 
university of Grenoble (france). He has many years 
of experience acquired while working at financial 
institutions and in-depth knowledge of the corpo-
rate market, structural funding and m&a. He began 
his professional career at the restructuring depart-
ment of powszechny Bank Gospodarczy. Since 1995 
he has been a member of the management board 
of pBG fundusz inwestycyjny (since 1998 pekao 
fundusz kapitałowy). Since 2001 mr. Stamirowski 
has been the president of the management board of 
avallon, a company managing private equity funds. 
in 2004 he became president of the management 
board of avallon mBo. mr. Stamirowski has served on 
the supervisory boards of a number of companies.

tomaSz StamirowSki
prezes Zarządu avallon sp. z o.o. 
president of the management Board, avallon sp. z o.o.

do grupy Ge dołączyła w listopadzie 2013 r. od 
1991 r. zawodowo związana z instytucjami rynku 
kapitałowego. pracowała w komisji papierów 
wartościowych i Giełd, była także konsultantką 
Banku światowego. w latach 2000–2001 pełniła  
funkcję prezesa zarządu warszawskiej Giełdy 
towarowej. Była także podsekretarzem stanu 
w ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także 
zasiadała w radach nadzorczych wielu przedsię-
biorstw. przez 5 lat była prezesem Stowarzyszenia 
emitentów Giełdowych. ukończyła wydział 
finansów i Statystyki Szkoły Głównej planowania 
i Statystyki (obecnie SGH) w warszawie. Jest 
również absolwentką studiów mBa w iNSead 
w fontainebleau we francji oraz uniwersytetu 
Calgary w kanadzie.

Beata Stelmach joined the Ge Group in November 
2013. Since 1991 she has been involved in the 
capital market institutions. She worked for the 
polish Securities and exchange Commission and 
was a consultant of the world Bank. in 2000–2001 
Beata Stelmach was the president of the mana-
gement board of the warsaw Commodity Board 
of trade. She was also the undersecretary of state 
at the polish ministry of foreign affairs and sat on 
supervisory authorities of numerous entities. for 
5 years she was the president of the management 
board of the polish association of Stock exchange 
issuers. She graduated from the faculty of finance 
and Statistics, warsaw School of economics 
and she holds mBa from iNSead, fontainebleau, 
france and the university of Calgary, Canada.

Beata StelmacH
dyrektor Generalna Ge na polskę i kraje Bałtyckie
Ceo of Ge poland and the Baltics

wyniosła wartość kredytów dla klientów indywidualnych i limitów 
przyznanych firmom w Banku BpH. dobra sprzedaż kluczowych produktów 
była możliwa dzięki rozwojowi oferty i zwiększeniu efektywności sprzedaży 
we wszystkich kanałach dystrybucji.
the value of retail loans and corporate limits extended by Bank BpH. Solid sales of core products was possible  

thanks to offer development and improved sales efficiency across all the distribution channels.

6 700 000 000 zł
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Bank BpH Dla SpoŁeczności
Bank BpH for communities 
Bank BpH dąży do bycia instytucją społecznie 
odpowiedzialną, co znajduje odzwierciedlenie 
m.in. w relacjach z lokalnymi społecznościami 
oraz dbałości o środowisko naturalne. 
pracownicy biorą udział w licznych działaniach 
organizowanych w ramach wolontariatu 
pracowniczego. Bank angażuje się 
w promowanie postaw fair w społeczeństwie. 
w 2013 r., już po raz trzeci, współorganizował 
ogólnopolską akcję Zwykły Bohater, której 
celem jest wyróżnienie osób kierujących 
się w życiu zasadami fair play, uczciwością 
i bezinteresownie pomagających innym.

Bank BpH strives to be a socially responsi-
ble company, which is reflected, inter alia, 
in its relations with local communities and 
its care for the natural environment. the 
Bank’s employees participate in numerous 
voluntary activities. the Bank is committed 
to promoting fair play attitudes in society. 
in 2013, for the third consecutive year,  
Bank BpH co-organized a nation-wide 
everyday Hero campaign, which aims to 
recognize people that live by the rules of  
fair play and honesty and help others for 
selfless reasons. 

Zdjęcie: laureaci trzeciej edycji akcji Zwykły Bohater  
z przedstawicielami Zarządu Banku BpH, warszawa, grudzień 2013 r.

photo: winners of the third edition of the everyday Hero campaign with the  
representatives of the management Board of Bank BpH, warsaw, december 2013
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opinia niezależneGo BieGŁeGo 
rewiDenta o Skróconym 
SkonSoliDowanym 
SprawozDaniu finanSowym 
dLa akcjonariuszy Banku BPh sa

rePort of the indePendent  
auditor on the summary  
consoLidated financiaL statements  
to the sharehoLders of Bank BPh sa

Załączone skrócone skonsolidowane sprawozda- 
nie finansowe składające się z skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 
finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r.,  
skróconego skonsolidowanego rachunku 
zysków i strat, skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz not do 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego (zwane dalej „informacją finansową”) 
zostało sporządzone na podstawie zbadanego 
pełnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy kapitałowej Banku BpH Sa 
z siedzibą w Gdańsku, ul. płk. Jana pałubickiego 
2 (zwanej dalej „Grupą”) za rok obrotowy od 
1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., sporządzonego 
zgodnie z międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości finansowej zatwierdzonymi 
przez unię europejską”) („Sprawozdanie  
finansowe Grupy”).

Badanie Sprawozdania finansowego Grupy, na 
podstawie którego sporządzono informację finan-
sową, przeprowadziliśmy zgodnie z przepisami 
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz krajo-
wych standardów rewizji finansowej wydanych 
przez krajową radę Biegłych rewidentów w polsce 
oraz międzynarodowych Standardów rewizji 
finansowej. w dniu 14 marca 2014 r. wydaliśmy 
opinię bez zastrzeżeń o Sprawozdaniu finansowym 
Grupy. Sprawozdanie finansowe Grupy, jak również 
informacja finansowa nie odzwierciedlają efek-
tów zdarzeń, które miały miejsce po dniu wydania 
powyższej opinii.

informacja finansowa nie zawiera wszystkich 
ujawnień wymaganych przez międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości finansowej zatwier-
dzone przez unię europejską. dla pełnego zrozu-
mienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na 

dzień 31 grudnia 2013 r., jej wyniku finansowego za 
rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 
oraz zakresu przeprowadzonego przez nas bada-
nia sprawozdania finansowego, należy czytać 
pełne Sprawozdanie finansowe Grupy, wraz z opi-
nią i raportem z badania biegłego rewidenta doty-
czącą tego sprawozdania finansowego.

oDpowieDzialność zarząDu za 
informację finanSową
Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny 
za sporządzenie informacji finansowej zgodnie z 
zasadami opisanymi w Nocie 1 „Zasady sporządze-
nia skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego”.

oDpowieDzialność BieGŁeGo rewiDenta
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii na temat 
informacji finansowej, na podstawie wykona-
nych przez nas procedur, które przeprowadziliśmy 
zgodnie z międzynarodowym Standardem rewizji 
finansowej 810 „Zlecenia sporządzania opinii na 
temat skróconych sprawozdań finansowych”.

opinia
Naszym zdaniem informacja finansowa sporzą-
dzona na podstawie zbadanego Sprawozdania 
finansowego Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2013 r. jest we wszystkich istotnych 
aspektach zgodna z tym sprawozdaniem, zgodnie 
z zasadami przedstawionymi w Nocie 1 „Zasady 
sporządzenia skróconego skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego”.

Sporządzający niniejszą opinię i przeprowadzający 
badanie Sprawozdania finansowego Grupy w imie-
niu pricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpi-
sanej na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 144:

adam celiński
kluczowy Biegły rewident
Numer ewidencyjny 90033

warszawa, 22.05.2014 r.

this document is a translation of the document originally issued 

in polish. the only binding version is the original polish version.

the accompanying summary consolidated finan-
cial statements, which comprise the summary 
consolidated statement of financial position as 
at 31 december 2013, the summary consolida-
ted income statement and the summary consoli-
dated statement of comprehensive income for the 
year ended 31 december 2013 and related notes 
(hereinafter called “the financial information”) are 
derived from the audited consolidated financial 
statements of Bank BpH Sa Capital Group, seated 
in Gdańsk, płk. Jana pałubickiego 2 street („the 
Group”), for the year ended 31 december 2013, pre-
pared in accordance with the international financial 
reporting Standards (ifrS) as adopted by the 
european union (“the Consolidated financial state-
ments of the Group”).

the audit of the Consolidated financial statements 
of the Group, which the financial information was 
derived from, was conducted in accordance with 
the provisions of Chapter 7 of the accounting 
act, national standards of auditing issued by 
the National Council of registered auditors and 
international Standards on auditing. we expres-
sed an unmodified audit opinion on those financial 
statements dated 14 march 2014. those financial 
statements, and the financial information, do not 
reflect the effects of events that occurred subsequ-
ent to the date of our opinion on those financial  
statements. 

the financial information does not contain all the 
disclosures required by international financial 
reporting Standards. for a fuller understanding 
of the Group financial position and the results of 
its operations for the year ended 31 december 
2013 and the scope of our audit procedures, 

the financial information should be read in 
conjunction with the financial statements from 
which it was derived and our opinion and audit 
report thereon.

manaGement’S reSponSiBility for tHe 
financial information
management of the parent entity is responsible for 
the preparation of the financial information on the 
basis described in Note 1 ‘principles of preparation 
of the summary consolidated financial statements’.

auDitor’S reSponSiBility
our responsibility is to express an opinion on the 
financial information based on our procedu-
res, which were conducted in accordance with 
international Standard on auditing (iSa) 810, 
‘engagements to report on Summary financial 
Statements’.

opinion 
in our opinion, the financial information derived 
from the Consolidated financial statements of 
the Group for the year ended 31 december 2013 
is consistent, in all material respects, with those 
financial statements, on the basis described in 
Note 1 ‘principles of preparation of the summary 
consolidated financial statements’.

person preparing this opinion and 
conducting the audit on behalf of 
pricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., 
registered audit Company No. 144:

adam celiński
key registered auditor
No. 90033

warsaw, 22.05.2014

06.
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skrócone 
skonsoLidowane 
sPrawozdanie 
finansowe 
gruPy kaPitałowej Banku BPh 
summary consolidated financial 
statements of Bank BPh sa capital group 

noty**
Notes**

Za rok kończący się
for the year ended

31.12.2013
31.12.2012

(przekształcony /  
restated)*

przychody z tytułu odsetek
interest income

 1 538 190 1 930 684

koszty z tytułu odsetek
interest expenses 

 -557 892 -678 753

wynik z tytułu odsetek 
net interest income

2 980 298 1 251 931

odpisy z tytułu utraty wartości
impairment charges

3 -139 221 -119 948

wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy z tytułu 
utraty wartości
net interest income incl. impairment charges 

841 077 1 131 983

przychody z tytułu prowizji 
fee and commission income 

610 076 620 385

koszty z tytułu prowizji
fee and commission expenses

-181 111 -189 925

wynik z tytułu prowizji
net fee and commission income

4 428 965 430 460

wynik na instrumentach finansowych wycenianych  
według wartości godziwej przez rachunek zysków  
i strat i z tytułu różnic kursowych
result on financial instruments designated as  
at fair value through profit or loss and exchange  
rate differences

5 107 720 118 697

wynik na aktywach finansowych dostępnych  
do sprzedaży
result on financial assets held for sale

6 2 368 949

Skrócony SkonSoliDowany racHunek zySków i Strat
Summary consolidated income statement

noty**
Notes**

Za rok kończący się
for the year ended

31.12.2013
31.12.2012

(przekształcony /  
restated)*

koszty działania i koszty ogólnego zarządu
General administrative expenses

7 -1 131 739 -1 334 567

pozostałe przychody operacyjne
other operating income

8 43 758 18 990

pozostałe koszty operacyjne
other operating expenses

8 -27 246 -24 311

zysk przed opodatkowaniem
Profit before income tax 

264 903 342 201

podatek dochodowy 
income tax expense

9 -60 093 -72 617

zysk za okres 
Profit for the period 

204 810 269 584

1. przypadający na akcjonariuszy Banku
1. attributable to equity holders of the Bank

192 383 258 529

2. przypadający na udziały niekontrolujące 
2. attributable to non – controlling interests 

12 427 11 055

Zysk za okres oraz rozwodniony zysk za okres na jedną 
akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Banku (w zł)
earnings and diluted earnings per ordinary share attribu-
table to equity holders of the Bank (plN)

10 2,51 3,37

*  przekształcenie danych porównawczych zaprezentowano w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy kapitałowej Banku BpH Sa za 2013 rok w nocie „Znaczące zasady rachunkowości”, 
lit . bb) dane porównawcze

**  Noty zaprezentowano w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej 
Banku BpH Sa za 2013 rok.

*  restatement of comparative data is described in annual consolidated financial statements of the Bank 
BpH Sa Capital Group for 2013 in ‘Significant accounting policies’ item bb) Comparative data

** Notes described in annual consolidated financial statements of the Bank BpH Sa Capital Group for 2013.

w tys. zł
in plN thousand 

07.
w tys. zł

in plN thousand 
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skrócone 
skonsoLidowane 
sPrawozdanie 
finansowe 
gruPy kaPitałowej Banku BPh 

Za rok kończący się
for the year ended

31.12.2013
31.12.2012

(przekształcony /  
restated)*

zysk za okres
Profit for the period

204 810 269 584

inne całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu 
na zyski lub straty w kolejnych okresach:
other comprehensive income to be not reclassified to profit 
or loss in subsequent periods:

2 679 2 510

przeszacowanie aktuarialne  
(po uwzględnieniu podatku odroczonego)
actuarial revaluation (net of tax)

2 679 2 510

inne całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu 
na zyski lub straty w kolejnych okresach:
other comprehensive income to be reclassified to profit 
or loss in subsequent periods:

-3 949 3 600

wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych 
do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego)
result from revaluation of available for sale securities  
(net of tax)

-4 299 4 372

rozliczenie skumulowanych zysków i strat związanych 
z instrumentami zabezpieczającymi, które zostały wyłączone 
z rachunkowości zabezpieczeń (po uwzględnieniu podatku 
odroczonego)
Settlement of cumulative gains or losses on the hedging 
instruments which have been discontinued from the hedge 
accounting (net of tax)

350 -772

Skrócone SkonSoliDowane SprawozDanie z caŁkowitycH DocHoDów
Summary consolidated statement of comprehensive income

07.
w tys. zł

in plN thousand 
w tys. zł

in plN thousand 

Za rok kończący się
for the year ended

31.12.2013
31.12.2012

(przekształcony /  
restated)*

całkowite dochody ogółem
total comprehensive income

203 540 275 694

1. przypadające na akcjonariuszy Banku
1. attributable to equity holders of the Bank

191 452 264 496

2. przypadające na udziały niekontrolujące
2. attributable to non – controlling interests

12 088 11 198

*  przekształcenie danych porównawczych zaprezentowano w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy kapitałowej Banku BpH Sa za 2013 rok w nocie „Znaczące zasady rachunkowości”, 
lit . bb) dane porównawcze

*  restatement of comparative data is described in annual consolidated financial statements of the Bank 
BpH Sa Capital Group for 2013 in ‘Significant accounting policies’ item bb) Comparative data

summary consolidated financial 
statements of Bank BPh sa capital group 
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noty**
Notes**

Stan na dzień / as at date 

31.12.2013
31.12.2012

(przekształcony /  
restated)*

31.12.2011
(przekształcony /  

restated)*

kasa i operacje z Bankiem Centralnym
Cash and balances with Central Bank

11 1 073 375 1 373 521 1 128 447

aktywa finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat
financial assets as at fair value through 
profit or loss

13 6 481 743 4 731 429 5 332 906

Należności od banków
loans and advances to and placements with 
banks

14 326 630 648 311 407 044

Należności od klientów
loans and advances to Customers

15 22 861 620 25 381 476 27 855 891

w tym: odpisy z tytułu utraty wartości
incl.: loan impairment

16 -2 314 959 -2 446 633 -2 793 129

aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
financial assets available for sale

17 359 700 353 378 387 558

aktywa trwałe rzeczowe
property and equipment

18 321 160 297 116 314 381

wartości niematerialne 
intangible assets

19 1 067 180 1 071 442 1 103 722

skrócone 
skonsoLidowane 
sPrawozdanie 
finansowe 
gruPy kaPitałowej Banku BPh 07.

w tys. zł
in plN thousand 

Skrócone SkonSoliDowane SprawozDanie z Sytuacji finanSowej
Summary consolidated statement of financial position

noty**
Notes**

Stan na dzień / as at date 

31.12.2013
31.12.2012

(przekształcony /  
restated)*

31.12.2011
(przekształcony /  

restated)*

aktywa przeznaczone do sprzedaży
assets held for sale

20 99 662 131 067 1 065

aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego
deferred tax assets

21 229 967 264 771 278 511

pozostałe aktywa
other assets

22 182 926 163 928 221 247

aktywa razem
total assets

 33 003 963 34 416 439 37 030 772

summary consolidated financial 
statements of Bank BPh sa capital group 
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skrócone 
skonsoLidowane 
sPrawozdanie 
finansowe 
gruPy kaPitałowej Banku BPh 07.

Skrócone SkonSoliDowane SprawozDanie z Sytuacji finanSowej
Summary consolidated statement of financial position

noty**
Notes**

Stan na dzień / as at date 

31.12.2013
31.12.2012

(przekształcony /  
restated)*

31.12.2011
(przekształcony /  

restated)*

Zobowiązania wobec Banku Centralnego
amounts owed to Central Bank

0 1 042 1 053

Zobowiązania wobec banków
amounts owed to banks

23 314 780 375 612 263 372

Zobowiązania wobec klientów
amounts owed to Customers

24 13 361 090 13 015 342 13 618 079

Zobowiązania wobec pozostałych instytucji
amounts owed to other institutions

25 12 716 930 14 435 930 16 586 384

Zobowiązania z tytułu emisji własnych 
papierów wartościowych
debt instruments issued

26 189 415 125 273 193 425

Zobowiązania związane z aktywami 
przeznaczonymi do sprzedaży
liabilities associated with assets for sale

20 15 193 8 128 0

rezerwy
provisions

27 73 740 87 381 94 886

Zobowiązania finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat
financial liabilities as at fair value through 
profit or loss

28 151 858 218 277 317 087

pozostałe zobowiązania
other liabilities

29 540 639 699 685 684 012

Zobowiązania podporządkowane
Subordinated debt

30 680 249 682 922 674 244

kapitał własny
shareholders’ equity

31    

noty**
Notes**

Stan na dzień / as at date 

31.12.2013
31.12.2012

(przekształcony /  
restated)*

31.12.2011
(przekształcony /  

restated)*

kapitał podstawowy
Share capital

383 340 383 340 383 340

inne składniki kapitałów
other capital and reserves

4 074 713 3 854 665 3 641 030

zyski zatrzymane, w tym:
retained profits, incl.:

470 913 497 642 445 986

wynik finansowy z lat ubiegłych
profit of previous years

278 530 239 113 237 627

wynik roku bieżącego
profit of current year

192 383 258 529 208 359

kapitał przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej
equity attributable to owners of the Bank

4 928 966 4 735 647 4 470 356

udziały niekontrolujące
Non – controlling interests

31 103 31 200 127 874

kapitał własny ogółem
total shareholders’ equity

4 960 069 4 766 847 4 598 230

kapitał własny i zobowiązania razem
total equity and liabilities

 33 003 963 34 416 439 37 030 772

wartość księgowa na jedną akcję  
zwykłą (w zł)
Book value per share (in PLn)

10 64,29 61,77 58,31

*  przekształcenie danych porównawczych zaprezentowano w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy kapitałowej Banku BpH Sa za 2013 rok w nocie „Znaczące zasady rachunkowości”, lit . 
bb) dane porównawcze

**  Noty zaprezentowano w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej 
Banku BpH Sa za 2013 rok.

*  restatement of comparative data is described in annual consolidated financial statements of the Bank 
BpH Sa Capital Group for 2013 in ‘Significant accounting policies’ item bb) Comparative data

** Notes described in annual consolidated financial statements of the Bank BpH Sa Capital Group for 2013.

w tys. zł
in plN thousand 

summary consolidated financial 
statements of Bank BPh sa capital group 
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Bank BpH Dla partnerów 
Bank BpH for partners 
dużą wagę przywiązujemy do tego, by dzia-
łalność Banku zawsze była zgodna z przepi-
sami prawa, kodeksami dobrych praktyk oraz 
wewnętrznymi regulacjami, które obejmują 
wszystkich pracowników. kultura korpora-
cyjna wspiera doskonalenie i stosowanie 
najwyższych standardów etycznych wobec 
wszystkich grup interesariuszy. działania 
Banku w tym zakresie zostały docenione  
włączeniem jego akcji do indeksu reSpeCt.

it is very important for us that the Bank 
always complies with the legal provisions, 
codes of good practice and internal regula-
tions binding on all employees. the Bank’s 
corporate culture supports the improve-
ment and application of top ethical stan-
dards towards all stakeholders. the Bank’s 
activities in this area have been recognized 
by external bodies and its stock included 
in the reSpeCt index.

Źródło: Gpw / Source: wSe

Zdjęcie: Grażyna utrata, wiceprezes Zarządu Banku BpH podczas uroczystości 
ogłoszenia składu indeksu reSpeCt, grudzień 2013 r., warszawa
photo: Grażyna utrata, deputy president of the management Board of Bank 
BpH during the ceremony of announcing the composition of the reSpeCt index, 
december 2013, warsaw
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noty do skróconego 
skonsoLidowanego 
sPrawozdania 
finansowego 
gruPy kaPitałowej Banku BPh 
notes to summary 
consolidated financial statements 

1.  zasady sPorządzenia skróconego 
skonsoLidowanego sPrawozdania 
finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy kapitałowej Banku BpH Sa sta-
nowi podsumowanie informacji zawartych w rocz-
nym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy kapitałowej Banku BpH Sa sporządzonym  
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 
2013 roku.
Sprawozdanie finansowe Banku zostało sporzą-
dzone zgodnie z wymogami międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości finansowej, 
które zostały zatwierdzone przez unię europejską, 
a w zakresie nieuregulowanym powyższymi stan-
dardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jed-
nolity dz. u. z 2013 roku, poz. 330 z późniejszymi 
zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych, jak również wymogami odnoszą-
cymi się do emitentów papierów wartościowych 
dopuszczonych lub będących przedmiotem ubie-
gania się o dopuszczenie do obrotu na rynku ofi-
cjalnych notowań giełdowych.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie  
finansowe nie zawiera wszystkich informacji 
wymaganych dla sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.

2.  informacje dodatkowe 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe nie jest sprawozdaniem statutowym i nie 
zawiera wystarczających informacji do pełnego 
zrozumienia sytuacji finansowej Grupy kapitałowej 
Banku BpH Sa, w związku z tym winno być czytane 
w połączeniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym Grupy kapitałowej Banku BpH Sa 
sporządzonym za rok obrotowy zakończony dnia 
31 grudnia 2013 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
kapitałowej Banku BpH Sa sporządzone za rok 
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku 
jest dostępne na stronie internetowej Banku, 
www.bph.pl.
kopię skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego można uzyskać w departamencie relacji 
inwestorskich Banku BpH Sa, ul. towarowa 25a, 
00-958 warszawa, investor.relations@bph.pl.

3.  zatwierdzenie skróconego skonsoLido-
wanego sPrawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe zostało  
zatwierdzone 20 maja 2014 roku.

1.  PrinciPLes of PreParation of the 
summary consoLidated financiaL 
statements

these summary consolidated financial statements 
of Bank BpH Sa Capital Group are a summary of 
information presented in the annual consolidated 
financial statements of Bank BpH Sa Capital Group 
for the financial year ended on 31 december 2013.
the financial statements of the Bank have been 
prepared in accordance with international 
financial reporting Standards as adopted by 
the european union, and in respect to matters 
that are not regulated by the above standards, 
in accordance with the requirements of the 
accounting act dated 29th September 1994 
(Consolidated text of the Journal of laws from 
2013, item 330 with further amendments) and 
respective bylaws and regulations, as well as the 
requirements for issuers of securities admitted 
or sought to be admitted to trading on an official 
stock – exchange listing market.
these summary consolidated financial statements 
do not contain all information required for the pre-
paration of the consolidated financial statements.

2. additionaL information
the summary consolidated financial statements 
is not a statutory report and does not contain suf-
ficient information to allow for a full understan-
ding of the financial situation of the Bank BpH Sa 
Capital Group, therefore it should be read together 
with the consolidated financial statements of Bank 
BpH Sa Capital Group for the financial year ended 
on 31 december 2013.

the Bank BpH Sa Capital Group consolidated 
financial statements for the financial year ended 
on 31 december 2013 are available on the Bank’s 
website: www.bph.pl.
Copy of consolidated financial statements is 
available in investor relations department of Bank 
BpH Sa, ul. towarowa 25a, 00-958 warsaw poland, 
investor.relations@bph.pl.

3.  aPProvaL of the summary consoLidated 
financiaL statements

these summary consolidated financial statements 
were approved on 20 may 2014.

richard Gaskin
prezes Zarządu 

20.05.2014

andras Bende
wiceprezes Zarządu

20.05.2014

richard Gaskin
president of the Board 

20.05.2014

andras Bende
deputy president 
of the Board

20.05.2014

08.
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